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Bekendtgørelse af valg til stiftsråd – valg af 3 præsterepræsentanter. 
 
Ved udløbet af fristen for indgivelse af kandidatlister den 11 september 2017, kl. 19.00, er der 
modtaget 4 kandidatlister til valget, hvorfor valgbestyrelsen hermed bekendtgør, at der afholdes 
valg af præsterepræsentanter til stiftsrådet. 
 
Følgende kandidater er anmeldte, fundet valgbare og kan opstilles til valget: 
 
Kandidatliste 1  
Hans Havelund, Lysabild-Kegnæs pastorat, Sønderborg provsti  
Karsten Højrup Petersen, Sct. Nicolai pastorat, Vejle provsti  
Lars Seeberg, Taulov pastorat, Fredericia provsti 
 
Kandidatliste 2 
Robert Strandgaard Andersen, Hjordkær pastorat, Aabenraa provsti  
 
Kandidatliste 3  
Oliver Karst, Felsted Pastorat, Aabenraa provsti  
 
Kandidatliste 4  
Annesofie Overgaard Aastrup Munch, Højrup pastorat og Gram- Fole pastorat, Haderslev 
domprovsti.  
 
En præsentation af kandidaterne vil kunne ses på stiftets hjemmeside. 
 
Valgbestyrelsen har udarbejdet en valgliste over stemmeberettigede præster. Valglisten 
offentliggøres på stiftets hjemmeside. Valglisten vil danne grundlag for udsendelse af 
afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. 
 
Valgbestyrelsen udsender afstemningsmaterialet som Q-brev (postnord) til de stemmeberettigede 
præster tirsdag den 26. september 2017, således det er fremme senest den 2. oktober 2017. 
 
Valgbestyrelsen skal opfordre til, at præster, som mener de ved en fejl enten, er/ikke er optaget på 
valglisten, samt præster som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager 
afstemningsmateriale, samt præster, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse 
herom overfor valgbestyrelsen hurtigst muligt efter afstemningsmaterialets udsendelse. Indsigelse 



 

skal i givet fald indgives til valgbestyrelsens sekretariat på adressen: Haderslev Stift, Ribe 
Landevej 37, 6100 Haderslev, eller e-post: kmhad@km.dk 
 
 
Valget sker i henhold til kap. 6 i bekendtgørelse nr. 770 af 19/6 2017, om valg af medlemmer til 
provstiudvalg og stiftsråd. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192028  
 
Eventuelle spørgsmål om valget kan rettes til stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard, som er 
sekretær for valgbestyrelsen. 
 

Med venlig hilsen 
på valgbestyrelsens vegne 

 
Lars Chr. Kjærgaard 

 


