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Bekendtgørelse af resultatet af 1. valgrunde af bispevalget i Roskilde Stift 2022 samt af 

omvalget (2. valgrunde) og kontrol og optælling af omvalget mv.    

 

Valgbestyrelsen skal hermed bekendtgøre følgende vedrørende resultatet af optællingen den 11. maj 

2022: 

 

• Der var 1990 stemmeberettigede  

• Der er afgivet i alt 1663 stemmer ved valget 

• 83,6 procent af de stemmeberettigede har stemt ved valget  

 

Stemmefordelingen meddeles for hver af kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn.  

 

Og stemmefordelingen er som følger: 

 

• Ulla Thorbjørn Hansen: 393 stemmer – 23,6 procent af de afgivne stemmer 

  

• Anna Helleberg Kluge: 389 stemmer – 23,4 procent af de afgivne stemmer  

  

• Per Vibskov Nielsen: 355 stemmer – 21,4 procent af de afgivne stemmer  

  

• Rasmus Nøjgaard: 509 stemmer – 30,6 procent af de afgivne stemmer  

 

• Blanke stemmer: 17 – 1,0 procent af de afgivne stemmer 

 

Da ingen af de opstillede kandidater har fået over halvdelen af de afgivne stemmer, skal der 

foretages omvalg (2. valgrunde), hvor der kun kan stemmes på de to kandidater, der har opnået flest 

stemmer ved 1. afstemning.  

 

Disse to kandidater er:  

 

Rasmus Nøjgaard og Ulla Thorbjørn Hansen 

 

Stemmeberettigede ved omvalget er de personer, der var stemmeberettigede og optaget på valglisten 

ved første afstemning og som ikke senere har fortabt stemmeretten. I perioden fra optælling af første 

afstemning og indtil udløb af afstemningsperioden for omvalget, skal personer, der ikke er 

stemmeberettigede, slettes af valglisten.  

 



Valgsystemet åbner for stemmeafgivning ved omvalget (2. valgrunde) onsdag den 25. maj 2022, kl. 

12:00 og lukker onsdag den 15. juni 2022, kl. 12:00. Straks derefter foretages der af valgbestyrelsen 

på Roskilde Stiftskontor kontrol og optælling af stemmerne i valgsystemet.  

 

Bekendtgørelsen af resultatet af stemmeoptællingen ved omvalget (2. valgrunde) finder sted:  

 

Onsdag den 15. juni 2022 fra kl. 12:00 i Landemodesalen, hvortil der ikke er offentlig adgang.  

 

Der er kun offentlig adgang fra kl. 11:30 til forhal, trappen til 1. sal, repos og værelset ind til 

Landemodesalen på 1. sal i Palæet, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde.  

 

Der er ikke mulighed for parkering i Palæets gård. 

 

Der bliver live-streamet fra Landemodesalen fra kl. 11.30.  

 

Der henvises til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 79 af 19. januar 2022 om bispevalg (med 

senere ændring).  

 

Valgbestyrelsen 

 

 

Kirsten Vej Petersen  
Formand for valgbestyrelsen  

   


