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(DAP og e-post) 

 

 

 

 

Bekendtgørelse af bispevalg i 2022 i Roskilde Stift  

 

Idet der henvises til Kirkeministeriets meddelelse i cirkulæreskrivelse af 25. januar 2022 om 

bispevalg i Roskilde Stift 2022, kan valgbestyrelsen hermed oplyse, at der er modtaget 4 anmeldte 

kandidater til valget, hvorfor valgbestyrelsen hermed bekendtgør, at der afholdes bispevalg i 

Roskilde Stift.  

 

Følgende kandidater er anmeldte og er af valgbestyrelsen fundet valgbare og kan derfor opstilles til 

valget, jf. § 6, i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 79 af 19. januar 2022 om bispevalg (med senere 

ændring). Kandidaterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn:  

 

Ulla Thorbjørn Hansen  

Anna Helleberg Kluge  

Per Vibskov Nielsen  

Rasmus Nøjgaard  

 

Stillerliste med godkendte stillere (navn og hjemsted) for hver kandidat offentliggøres på Roskilde 

Stiftsadministrations hjemmeside den 30. marts 2022.  

 

Valgbestyrelsen har ved anmeldelsesfristens udløb udarbejdet en valgliste over stemmeberettigede 

menighedsrådsmedlemmer, præster, valgmenighedsrepræsentanter og valgmenighedspræster, jf. 

bekendtgørelsens § 7, stk. 1.  

 

Valgbestyrelsen vil sikre, at valglisten bliver suppleret med personer, der senest 1 uge før 

valgkortene udsendes, har opnået stemmeret, jf. bekendtgørelsens § 9, ligesom personer, som 

fejlagtigt er optaget på valglisten, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet 

stemmeretten, slettes, jf. bekendtgørelsens § 10.  

 

Den af valgbestyrelsen udarbejdede valgliste, uden adresser og kontrolnumre, vil kunne ses på 

DAP/Intranettet og på stiftsadministrationens hjemmeside, og der gives derved mulighed for at 

undersøge, hvorvidt man er optaget på valglisten. Listen med navne og hjemsted bliver lagt på 

hjemmesiden den 30. marts 2022.  

 

Udsendelse af valgkort og indsigelse  

Valgbestyrelsen udsender valgkort til de stemmeberettigede tirsdag den 19. april 2022. Der kan 

stemmes fra den 20. april 2022, kl. 12. 

 

Valgbestyrelsen skal opfordre til, at personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke 

modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager valgkort, gør indsigelse herom overfor 

valgbestyrelsen senest en uge efter valgkortenes udsendelse, dvs. tirsdag den 26. april 2022. 

Indsigelse skal i givet fald indgives til valgbestyrelsens sekretariat, Roskilde Stiftsadministration. 



Stiftsadministrationen kan kontaktes pr. mail på mailadressen kmros@km.dk, som brev (eller 

afleveres) til Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde eller pr. telefon på telefonnummer 4638 1920.  

 

Ved udsendelse af valgkort vil valgbestyrelsen nærmere beskrive proceduren i forbindelse med 

valgets gennemførelse. Valgkort vil blive sendt til de stemmeberettigede med Digital Post. 

Stemmeberettigede, der er fritaget for at modtage Digital Post, vil ved omdelt brev modtage besked 

om, at den digitale stemme kan afgives ved personligt fremmøde på Roskilde Stiftskontor i 

afstemningsperioden, eller ved personligt fremmøde på Holbæk Provstikontor i 

afstemningsperioden.  

 

Afstemningsperiode og afstemningssteder  

Afstemningsperioden er fra og med onsdag den 20. april 2022, kl. 12:00 til og med onsdag den 11. 

maj 2022, kl. 12:00.  

 

Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde er i afstemningsperioden åbent for 

personlig henvendelse for personer, der er fritaget for at modtage Digital Post, kl. 8:00 – kl. 15:30 

(mandag til torsdag) og kl. 8:00 – kl. 15:00 (fredag), dog således at stiftskontoret har ekstraordinært 

længe åbent torsdag den 5. maj 2022 fra kl. 8:00 – kl. 18:00.  

 

Holbæk Provstikontor, beliggende Hellestrupvej 38, Sdr. Asmindrup, 4390 Vipperød, er i 

afstemningsperioden åben for personlig henvendelse for de personer, der er fritaget for at modtage 

Digital Post, på følgende dage - tirsdag den 26. april 2022, tirsdag den 3. maj 2022 og tirsdag den 

10. maj 2022, alle 3 dage kl. 10:00 – kl. 14:00.  

 

Befordringsudgifter ved stemmeafgivelse ved personligt fremmøde af de personer, der er fritaget 

for at modtage Digital Post, på stiftskontoret/provstikontoret ydes med den lave sats efter de regler, 

der gælder for statens tjenestemænd.  

 

Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til valgbestyrelsen(s formand) eller til stiftskontoret, der 

er sekretariat for valgbestyrelsen. Henvendelse kan ske telefonisk på 4638 1920 eller på 

kmros@km.dk  

 

På valgbestyrelsens vegne  

 

 

 

 

Kirsten Vej Petersen  
Formand f. valgbestyrelsen  
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