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Tidslinje for ordinære valg til menighedsråd 2020 

 DATO PARAGRAF I 
MENIGHEDSRÅDSVALGLOVEN 

PARAGRAF I CIRKULÆRE HANDLING 

 1. marts 2020  § 2, stk. 2, i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for fremsendelse af ansøgning 
om ændring i sognestrukturen til 
Kirkeministeriet for valget i 2020.  

 1. april 2020  § 2, stk. 1, i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for beslutning om fælles 
menighedsråd og indberetning af 
ændret struktur til biskoppen for 
valget i 2020. 

 1. april 2020  § 2, stk. 3, i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for endelig afgørelse fra 
biskoppen om nedsættelse af 
funktionsperioden til 2 år for valget 
i 2020.  

 15. april 2020  § 8, stk. 2, i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Valgsystemet åbner for indtastning 
af oplysninger. 

3 uger inden 2. 
tirsdag i maj 

21. april 2020 § 5a, stk. 2.  Frist for bekendtgørelse af tid og 
sted for orienteringsmødet 

 1. maj 2020  § 3 i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for valgbestyrelsens 
indtastning i Valgsystemet af 
antallet af 
menighedsrådsmedlemmer, der 
skal vælges i det enkelte sogn. 

2. tirsdag i maj 12. maj 2020 § 5a, stk. 1, 1. pkt.   Afholdelse af orienteringsmøde. 
 17. maj 2020 § 5a, stk. 2, 3. pkt.  Frist for afholdelse af 

orienteringsmøde i 
flersognspastorater uden fælles 
menighedsråd. 

4 uger før 
valgforsamling 

18. august 2020 § 6a  Frist for bekendtgørelse af tid og 
sted for valgforsamlingen 

 1. september 2019  § 17 i cirkulære om valgret 
og valgbarhed 

Frist for optagelse på valglisten. 
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 1. september 2020 
kl. 12.00.  

 Cirkulære om valgret og 
valgbarhed. 

Frist for anmodning om ændringer 
vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. 
sognebåndsløsning, flytning mv.   

 1. september 2020 
kl. 16.00. 

 Cirkulære om valgret og 
valgbarhed. 

Frist for registrering af ændringer i 
CPR/Den Elektroniske Kirkebog 
vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. 
sognebåndsløsning, flytning mv.   

 1. september 2020  § 8 i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for at valgbestyrelsen kan 
angive i Valgsystemet, at de ønsker, 
at stiftsadministrationen varetager 
indtastningsopgaver ifm. valget. 

 8. september 2020  § 16 i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for valgbestyrelsens 
modtagelse af valgliste over de 
stemmeberettigede i Valgsystemet. 

3. tirsdag i 
september 

15. september 2020 § 1, stk. 2.  Afholdelse af valgforsamling. 

 17. september 2020  § 4 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for valgbestyrelsen til at sende 
en udskrift af 
beslutningsprotokollen til 
stiftsadministrationen.  

 20. september 2020 § 1, stk. 2.  Seneste dag for afholdelse af 
valgforsamling for 
flersognspastorater. 

1. uge efter 
valgforsamling 

22. september 2020 § 6b, stk. 1.  Frist for offentliggørelse af 
valgforsamlingens resultat og 
bekendtgørelse af muligheden for 
at udløse et afstemningsvalg. 

 22. september 2020   Resultatet af valgforsamlingen skal 
være indtastet i Valgsystemet. 

 22. september 2020 § 6c, stk. 2.  Frist for indkaldelse til 
ekstraordinær valgforsamling. 

 6. oktober 2020  § 30, stk. 3, 1. pkt., i 
cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Afholdelse af evt. ekstraordinær 
valgforsamling. 
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 11. oktober 2020  § 30, stk. 3, 2. pkt., i 
cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Seneste dag for afholdelse af evt. 
ekstraordinær valgforsamling for 
flersognspastorater. 

4 uger efter 
valgforsamling 

13. oktober 2020 § 6e, stk. 1.  Frist for indlevering af 
kandidatliste og dermed udløse 
afstemningsvalg. 

 13. oktober 2020  § 6, stk. 2, i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for indtastning af resultat af 
evt. ekstraordinær valgforsamling i 
Valgsystemet.  

 15. oktober 2020 kl. 
9.00 

 § 13, stk. 5, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for fremsendelse af kopi af 
kandidatlisten til 
stiftsadministrationen, hvis 
indtastningsopgaven overlades til 
dem.  

 18. oktober 2020  § 4, stk. 6, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Seneste dag for indlevering af 
kandidatliste, hvis 
valgforsamlingen er afholdt en 
anden dag i uge 38. 

 19. oktober 2020  § 12, stk. 4, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for prøvelse og indtastning af 
kandidater og stillere til 
afstemningsvalget i Valgsystemet.  

4 uger før 
afstemningsvalg 

20. oktober 2020  § 22, stk. 1, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for valgbestyrelsen til at 
indberette i Valgsystemet, at der er 
modtaget kandidatlister, sådan at 
der skal afholdes afstemningsvalg. 

 20. oktober 2020 § 13, 1. pkt.  Frist for valgbestyrelsens 
meddelelse om evt. mangler på 
kandidatlisten. 

 20. oktober 2020  § 5, stk.1, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for medlemmer og 
stedfortrædere valgt på 
valgforsamlingen til at give besked 
til valgbestyrelsen, hvis de ikke 
ønsker at være kandidater på 
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samme lidt som ved 
valgforsamlingen. 

3 uger for 
afstemningsvalg 

27. oktober 2020 § 13, 2. pkt.  Frist for afhjælpning af mangler på 
kandidatlisten. 

 27. oktober 2020 § 14  Frist for anmeldelse af listeforbund. 
 27. oktober 2020 § 16  Frist for aflysning af afstemning, 

hvis der kun er en gyldig 
kandidatliste. 

 27. oktober 2020  § 521, af begæring om 
afgivelse af stemme i 
hjemmet til kommunen. 

Første dag for indgivelse af 
begæring om afgivelse af stemme i 
hjemmet til kommunen. 

 29. oktober 2020  § 13, stk. 5, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

En kopi af den reviderede 
kandidatliste skal være 
stiftsadministrationen, hvis 
indtastningsopgaven overlades til 
dem. 

 30. oktober 2020 kl. 
15.00 

 § 13, stk. 4, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for indtastning af reviderede 
oplysninger for kandidatlisten i 
Valgsystemet. 

 2. november 2020  § 19 i cirkulære om valgret 
og valgbarhed. 

Frist for optagelse på valglisten ved 
afstemningsvalg. 

 2. november 2020 kl. 
12.00 

 Cirkulære om valgret og 
valgbarhed 

Frist for anmodning om ændringer 
vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. 
sognebåndsløsning, flytning mv., 
hvis der udløses afstemningsvalg   

 2. november 2020 kl. 
16.00 

 Cirkulære om valgret og 
valgbarhed 

Frist for registrering af ændringer i 
CPR/Den Elektroniske Kirkebog 
vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. 
sognebåndsløsning, flytning mv., 
hvis der udløses afstemningsvalg.  

 2. november 2020  § 38, stk. 2, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for kommunernes 
henvendelse til 
sygehuse/institutioners ledelse 
vedr. evt. afholdelse af 
afstemningsvalg på 
sygehuset/institutionen.  
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2 uger før 
afstemningsvalg 

3. november 2020 § 15  Valgbestyrelsen bekendtgør 
kandidatlister og evt. listeforbund. 

 3. november 2020 § 28  Første dag for afgivelse af 
brevstemmer. 

12. dagen før 
valgdagen 

5. november 2020  § 51, stk. 1, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for indgivelse af begæring om 
afgivelse af stemme i hjemmet til 
kommunen.  

 6. november 2020  § 23, stk. 2, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Frist for valgbestyrelsens 
modtagelse af valgliste over de 
stemmeberettigede i Valgsystemet. 

 6. november 2020  § 23, stk. 2, i cirkulære om 
afstemningsvalg ved valg til 
menighedsråd. 

Folkekirkens It udsender valgkort 
til de stemmeberettede. 

10 dage før 
afstemningsvalg 

7. november 2020 § 10  Frist for valgbestyrelsen til at 
bekendtgøre, at der vil blive 
udsendt valgkort til vælgerne. 

3. sidste hverdag 13. november 2020 § 28  Sidste frist for afgivelse af 
brevstemmer. 

Tirsdagen 9 uger 
efter 
valgforsamling 

17. november 2020 § 6e, stk. 1, 2. pkt.  Afstemningsvalgdagen 

 19. november 2020  § 10 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for valgbestyrelsen til at sende 
en udskrift af 
beslutningsprotokollen til 
stiftsadministrationen. 

 19. november 2020  § 11 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for fremsendelse af udskrift af 
valgte medlemmer af 
menighedsrådet til først valgte 
medlem af menighedsrådet. 

Ugen efter valget 24. november 2020 § 30  Frist for indlevering af klager over 
valgets resultat til biskoppen. 

 24. november 2020  § 8, stk. 2, i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 

Frist for indtastning af resultatet af 
afstemningsvalget i Valgsystemet.  
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konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Udgangen af 
november 

30. november 2020  § 30, stk. 4, i cirkulære om 
orienteringsmøde og 
valgforsamling. 

Frist for stiftsadministrationen 
markering i Valgsystemet af, om 
der er modtaget valgklager.  

 30. november 2020  § 20 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for valgbestyrelsens 
aflevering af valgmateriale til 
menighedsrådet. 

Sidste dag inden 
funktionsperioden
s start 

28. november 2020  § 13 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Sidste dag for afholdelse af det 
konstituerende møde. 

1. tirsdag efter 
funktionsperioden
s start 

1. december 2020  § 17, stk. 2, i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for den nyvalgte formands 
meddelelse til 
stiftsadministrationen af, hvem der 
er valgt til hvilke funktioner i 
menighedsrådet, såfremt 
stiftsadministrationen varetager 
indtastningsopgaven i 
Valgsystemet.  

 15. december 2020  § 21, stk. 1, i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for menighedsrådets 
makulering af valglister, valgkort, 
stemmesedler mv. i sogne, hvor der 
ikke er modtaget valgklager.  
Folkekirkens It sørger for, at 
valglisterne i de pågældende sogne 
samme dag slettes fra 
Valgsystemet.  

Udgangen af 
december 2020 

  § 17 i cirkulære om 
indberetning af valg til 
menighedsråd, 
konstituering og kassation 
af valgmateriale mv. 

Frist for den nyvalgte formands 
indtastning i Valgsystemet af, hvem 
der er valgt til hvilke funktioner i 
menighedsrådet. 
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