
MENIGHEDSRÅDSVALG 

Søndag, den 3. april 2022 
 

11:00 – 13:00 (efter messen) 
 

Præstegården, Gregersgade 12, Aakirkeby 

1. Valgret 

Valgret har enhver katolik i Bispedømmet, som senest på valgdagen den 3. april 2022 er fyldt 16 år; 
som senest den 6. marts er optaget på menighedens valgliste. Valglisten er fremlagt til gennemsyn på 
adressen Gregersgade 12, Aakirkeby i tidsrummet fra tirsdag den 2. februar til søndag til den 6. 
marts.  
 
Hvis du ikke er med på valglisten, kan du senest mandag den 14. marts skriftligt klage til formanden 
for menighedens valgstyrelse. 

 

2. Valgbarhed 

Valgbar er enhver katolik i Bispedømmet, som  

• er opført på valglisten i sin menighed 
• betaler kirkeskat til Den Katolske Kirke i Danmark og 
• ikke har mistet sin valgbarhed ved at bringe sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende 

må anses for uegnet til at beklæde offentligt hverv i Kirken 

 

3. Menighedsmøde 

Kom til menighedsmøde søndag den 6. februar i Præstegården, Gregersgade 12, Aakirkeby. 

 

4. Kandidater til menighedsrådet 

Der skal vælges 4 medlemmer til menighedsrådet. Senest søndag den 6. marts kan enhver valgbar 
skriftligt til formanden for menighedens valgstyrelse foreslå én eller flere kandidater, herunder sig 
selv. Blanket til opstilling kan fås hos valgstyrelsen samt på valgstyrelsenMR22@katolsk.dk 

 

5. Kandidatlisten 

Listen over kandidater til menighedsrådsvalg vil blive fremlagt til gennemsyn på adressen: 

Gregersgade 12, Aakirkeby i tidsrummet fra den 10. marts. Klager over kandidatlisten skal være 
skriftlige og være modtaget senest mandag den 14. marts. De nærmere regler for klage og anke samt 
adresserne på klage- og ankeinstanser kan ses hos formanden. 

 

6. Brevstemmeafgivning 

Er du forhindret i at møde frem på valgdagen, kan du afgive brevstemme fra søndag den 11. marts 
ved henvendelse til formanden for valgstyrelsen i forbindelse med søndagsmessen. Afgivne 
brevstemmer skal være formanden i hænde senest lørdag den 2. april. 

 

7. Regler for valget 

De nærmere regler for valget til menighedsråd og udpegning til Pastoralråd ligger i Præstegården og 
kan ses i forbindelse med søndagsmesserne. 

 

8. Formand for menighedens valgstyrelse 

Henvendelse til den lokale valgstyrelses formand, Pernille Wedel, kan ske på e-mail: 
pwedel@katolsk.dk eller telefon 24403196. Send gerne en besked, så bliver du ringet op hurtigst 
muligt. 

VEL MØDT  

Valgstyrelsen 
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