Udfyldningsvalg
i Nordvestfalster
Menighedsråd 2018
Biskoppen over Lolland-Falsters Stift har bestemt, at der skal afholdes udfyldningsvalg
tirsdag den 21. august 2018 jf. menighedsrådslovens § 14.

Orienterings- og opstillingsmøde for nedenstående
4 sogne tirsdag den 26. juni kl. 19.00
i sognehuset, Egensevej 3, 4840 Nørre Alslev
Dagsorden.:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om udfyldningsvalget.
4. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
5. Redegørelse om menighedsrådets arbejde siden sidste menighedsrådsvalg.
6. Redegørelser for kommende arbejder for menighedsrådet.
7. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget
8. Evt.
• I Vålse sogn skal der vælges 1 menighedsrådsmedlem.
• I Kippinge sogn skal der vælges 2 menighedsrådsmedlemmer.
• I Nr. Vedby Sogn skal der vælges 1 menighedsrådsmedlem.
• I Stadager sogn skal der vælges 1 menighedsrådsmedlem.
Kom til orienteringsmøde
Nordvestfalster menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer
formanden for menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for udfyldningsvalget.
Bliv kandidat
I forlængelse af orienteringsmødet holder menighedsrådet et opstillingsmøde. Her kan der
opstilles en eller flere kandidatlister til udfyldningsvalget. Det er typisk her, du skal møde
op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de
opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres en liste. Alle folkekirkemedlemmer i sognene-og sognebåndsløsere til sognene- der er fyldt 18 år, på valgdagen kan som
udgangspunkt opstille på en liste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 5 stillere.
Opstilling i praksis
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidaterne. Den kan hentes hos valgbestyrelsesformand Gunnar Vilh. Huge, Egelev Gade 14, 4840 Nørre Alslev. Tlf. 4050 4702 eller
findes på kirkeministeriets hjemmeside på km.dk- søg på kandidatliste.
Den udfyldte liste kan tidligst indleveres tirsdag den 3. juli kl. 19.00 og senest tirsdag den 10.
juli kl. 19.00 til Gunnar Vilh. Huge, Egelev Gade 14, 4840 Nørre Alslev, tlf. 4050 4702 eller til
Inge Marie Bring Jørgensen, Vigvej 64, 4840 Nørre Alslev, tlf. 5444 6389. Aftal tid med repræsentanten, hvornår du personligt kan indlevere listen, da der skal kvitteres for modtagelsen.
Da vi har fælles menighedsråd for de 5 sogne, er der separat valg i hvert sogn.
Valgbestyrelsen i Nordvestfalster Menighedsråd

