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Referat fra valgbestyrelsesmøde mandag den 21. juni 2021,  

klokken 16.00 i Aalborg Bispegård 
 

Deltagere: 

Kirsten Sanders, Morsø provsti 

Linda Steengaard, Frederikshavn provsti 

Anders B. Hummelmose, Brønderslev provsti (formand) 

Stiftskontorchef Helle Hindsholm 

Specialkonsulent Pernille Stølefjell (referent) 

Mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup 

 

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter gik man over til mødets dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføj nyt punkt 6 til dagsordenen kaldet ”Udpegning af valgtilforordnede”, hvorefter 

dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Valgbestyrelsen godkendte referatet fra seneste møde i valgbestyrelsen den 14. juni 2021.  

 

3. Kommunikation under bispevalget – orientering ved Marie Hoehl Tolstrup fra Presse 

og Kommunikation 

Mediekonsulent Marie Hoehl Tolstrup kom med en orientering om kommunikationen under 

bispevalget, og viste blandt andet stiftets hjemmeside frem for valgbestyrelsen. Der var en 

drøftelse af kommunikationen, og valgbestyrelsen kom med input til blandt andet udformnin-

gen af undersiden om bispevalget på stiftets hjemmeside. 

 

Marie Hoehl Tolstrup orienterede om, at Presse og Kommunikation har etableret et samar-

bejde med TV2 Nord og TV Midt-Vest om et program vedrørende bispevalget. Presse og 

Kommunikation assisterer i øvrigt pressen omkring bispevalget, blandt andet faktuelle oplys-

ninger om stiftet, bispevalget mv. 

 

Valgbestyrelsen besluttede, at Marie Hoehl Tolstrup deltager i et valgbestyrelsesmøde igen 

til august. 

 

Herefter gennemgik valgbestyrelsen udkastet til pressemeddelelse, og havde en drøftelse 

heraf. 

 

4. Validering af kandidatanmeldelser 

Specialkonsulenten anførte, at vi rettidigt har modtaget tre kandidatanmeldelser. De tre kan-

didat er: 

 Annette Brounbjerg Bennedsgaard 

 Hanne Puk Hamann Dahl 

 Thomas Reinholdt Rasmussen 



 

Valgbestyrelsen foretog herefter en validering af de tre kandidatanmeldelser. Valgbestyrelsen 

konkluderede, at alle tre kandidater er opstillingsberettigede ved bispevalget.  

 

Valgbestyrelsen gennemgik bekendtgørelsen der sendes ud til alle menighedsråd, præster, 

valgmenigheder og valgmenighedspræster i Aalborg Stift, som er lavet ud fra Kirkeministe-

riets skabelon. 

 

Valgbestyrelsen gennemgik herefter brevene til de tre kandidater, som valgbestyrelsen god-

kendte. 

 

5. Vejledninger fra Kirkeministeriet og orientering om valgsystemet 

Stiftskontorchefen anførte, at vi i torsdags modtog vejledningerne til bispevalget fra Kirkemi-

nisteriet. Der er ikke store ændringer i vejledningerne.  

 

Specialkonsulenten oplyste, at vi har fået tilsendt et link til valgsystemet, som valgbestyrelsen 

nu har mulighed for at se. Vi gik sammen ind i valgsystemet og så hvordan det er sat op. 

 

6. Udpegning af valgtilforordnede 

Stiftskontorchefen foreslog 4 stiftsmedarbejdere som valgtilforordnede. 

 

Valgbestyrelsen besluttede, at følgende 4 stiftsmedarbejdere er valgt som valgtilforordnede: 

 Susanne Ebdrup Christensen 

 Anna Malena Gilstón 

 Jeanette Højrup Søgaard 

 Pernille Bunk Stølefjell 

 

7. Eventuelt 

Valgbestyrelsen besluttede at mødes den 12. august 2021 klokken 8.30 via Teams, hvor mødet 

handler om udarbejdelse af valgkort, og beslutninger vedrørende valgsystemet. 

 

 

Mødet sluttede klokken 18.00. 

 


