
Hvordan melder jeg mig? 

Den 18. marts 2018 er der valg til menighedsråd og den 18. februar 2018 
skal kandidaterne være opstillet. 

Valgret til menighedsrådet har enhver katolik i menigheden, såfremt ved-
kommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget 
er optaget på valglisten. 

Forslag om kandidater indsendes skriftligt til den lokale valgstyrelse og 
skal være denne i hænde senest klokken 16.00 den 18. februar 2018. 

Enhver, der er valgbar, har ret til at foreslå sig selv som kandidat. Forslag 
om kandidater skal være ledsaget dels af en erklæring fra den foreslåede 
om at være villig til at modtage valg, dels af den i stk. 3 nævnte doku-
mentation vedrørende betaling af kirkeskat. 

Når fristen for opstilling er udløbet, udarbejder den lokale valgstyrelse en 
liste med kandidaternes fulde navne i alfabetisk orden.  

Kandidatlisten fremlægges til offentligt gennemsyn på kirkens kontor 
eller andet egnet lokale senest klokken 16.00 den 22. februar 2018. 

Det fremgår af §8 stk. 3 i vedtægter for valg til menighedsråd, at man skal 
betale kirkeskat for at være valgbar – her er det nok, at husstanden er 
tilmeldt en kirkeskatteordning —En katolik mister sin valgbarhed, så-
fremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at ved-
kommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken  

Vedtægten findes på www.katolsk.dk under menigheder/menighedsråd. 

Vil du være en del 

af vort næste 

Menighedsråd ? 

Hvorfor er din deltagelse i et 

menighedsråd vigtig? 

Hvad består arbejdet i? 

Hvordan bliver jeg opstillet? 

Der afholdes kursus for de nye 

menighedsråd 4 steder i landet 

Med denne folder, håber vi på at have gjort rede for evt. tvivls-
spørgsmål omkring menighedsrådets valg og arbejde og håber 
samtidig at du har fået interesse i at være medbestemmende i dit 
sogn, så du stiller dit kandidatur til rådighed ved valget. 

Lørdag den 21. april 2018 kl. 10.00 Sct. Annæ Kirke Amager 

Søndag den 22 april 2018 kl. 10.00 Sankt Knuds Kirke Ringsted 

Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10.00 Sct. Norberts Kirke Vejle 

Søndag den 6. maj 2018 kl. 11.00 Sankt Peters Kirke Herning  

http://www.katolsk.dk


Af ovenstående fremgår det, at menighedsrådet fungerer som bin-
deled mellem sognets mange frivillige og for samarbejdet mellem 
kirke og sogn. Det følger menighedens liv og skal virke for menig-
hedens trivsel. Det er samtidig sparringspartner for sognepræsten. 

Menighedsrådet er øverste ansvarlige for sognets økonomi. 

Hvorfor er din deltagelse i et menighedsråd vigtig? 

Den kanoniske ret angiver i afsnit 536 §1 at der i hvert sogn kan 
være et pastoralt råd, der skal bistå med at fremme pastoral aktivi-
tet. Vor lokale kirkeret angiver, at der skal være et sådant råd. 

§2. Et pastoralt råd besidder kun en rådgivende funktion og er underlagt 
de normer fastlagt af bispedømmets biskop. 

I vedtægt for menighedsråd kan man således læse: 

§ 4 Menighedsrådet er organ for alle menighedsmedlemmers medansvar 

for menighedens liv og vækst, og det er dermed medansvarligt for løs-

ningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk 

art, som hovedsagelig angår menigheden. Rådet kan træffe beslutning 

vedrørende disse opgaver, herunder om ansættelse og afskedigelse af 

personer i menighedens tjeneste.  

Menighedsrådet kan dog ikke træffe beslutning i sager, hvis afgørelse i 

henhold til almindelige og/eller særlige bestemmelser er forbeholdt me-

nighedens præsteskab eller den kirkelige øvrighed, jfr. Stk. 2 samt § 9 

stk. 6 . 

Stk.2. Som sjælesørger og leder af menigheden indtager sognepræsten 

en særlig stilling i menighedsrådet, fordi han på særlig måde bærer an-

svar for menighedens enhed såvel som for enheden med biskoppen og 

dermed med hele Kirken. Sognepræsten har således det endelige ansvar 

for evangeliets forkyndelse, for liturgien og sakramentsforvaltningen. 

Dette ansvar har konsekvenser for beslutningstagningen i menighedsrå-

det, jfr. § 9, stk. 6. 

Hvad består arbejdet i? 

Menighedsrådsformanden ind-
kalder efter aftale menighedsrå-
det til møde og udsender en 
dagsorden der kunne se således 
ud: 

Menighedsrådets medlemmer 
har således mulighed for at brin-
ge egne emner op i menighedsrå-
det. 

Antallet af menighedsrådsmøder 
er forskellig fra menighed til me-
nighed, nogle holder møde må-
nedsvis, andre holder møde hver 
anden måned. 

Menighedsrådet er ikke at be-
tragte som et arbejdshold, der 
klarer alle opgaver i menigheden, 
men et koordinerende råd der 
skal hjælpe med at samle trådene 
og få løst opgaverne. 

Dagsorden den xx-xx-xx kl. xx i 
sognelokalet eller præstegården  

1.Godkendelse af sidste referat 

2.Godkendelse af dagsorden 

3.Orientering fra sognepræsten 

4.Orientering fra formanden 

5.Øvrige punkter – Eks. Økonomi 
– Opgaver – Ungdom etc. 

6.Evt. herunder næste møder 

Valget 

Den 23. november 2017 skal 
de siddende menighedsråd 
afgøre, hvor mange med-
lemmer der skal være i det 
nye menighedsråd. 

Den 18. marts 2018 vil der i 
forbindelse med søndags-
messen blive afholdt valg 
hvor de opstillede kandida-
ter på en valgliste krydses 
af. 

Valget styres af en nedsat 
valgstyrelse, der tæller de 
afgivne stemmer op og 
kontakter de personer, der 
er valgt. Den kandidat der 
får flest stemmer har til op-
gave at indkalde resten af 
det nye menighedsråd til 
det første møde, senest på 
20. dagen (7. april 2018) 
hvor en konstituering fore-
går. 


