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Kirkevalget i Krødsherad: 
 

Det er valgår for kirken, d.v.s. valg av nye menighetsråd og Bispedømmeråd. 
Kirkevalget skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget  søndag 11.  
og mandag 12. september 2011, på Noresund og Krøderen samfunnshus. 
Denne valgordningen var ny for kirken i 2009. Det var utfordrende og spenn-
ende, og resulterte i en betydelig bedre valgdeltakelse enn kirken har hatt før.  
 
Menighetsrådsvalget 
Nominasjonskomiteéen er godt i gang med å finne valgbare personer.   
Den endelige valglista vil komme i neste nummer av bladet. Den vil også bli 
lagt ut på nettsiden vår, www.krodsherad-menighet.no. Lista vil bli lagt ut på 
nett en stund før neste menighetsblad kommer. 
  

Bispedømmerådsvalget 
Det blir en egen liste for valg av nytt Bispedømmeråd. Rådet består av  
10 medlemmer: 7 leke personer, 1 prest, 1 lek kirkelig tilsatt, samt biskopen.  
3 leke personer skal velges direkte under valget 11.-12. september, mens de 
resterende 4 blir valgt av menighetsrådene i perioden 1.-30. november. Vår 
prest Nils Christian Skjauff stiller som kandidat for prestene. Medlemmene i 
alle landets bispedømmeråd utgjør kirkemøtet, som er kirkens høyeste organ. 
 

Det er menighetsrådene som er ansvarlig for gjennomføring av de lokale 
valgene. Valgordningen er en følge av den nye kirkeordningen, og kirkens 
utfordring er å sikre et bedre demokratisk grunnlag gjennom direkte valg.  
Du kan lese mer om kirkevalget på www.kirken.no/tunsberg. 
 

Den nye valgordningen 
• Stemmerettsalderen for kirkevalget er satt til 15 år. 
• Valget foregår ikke i kirken, men i lokaler med nær tilknytning til 

lokalene for kommunevalget, og vil ha åpningstid samtidig med disse.  
• Rådene som velges, sitter i 4 år. 
• Kirkens medlemsregister har blitt revidert og oppdatert. Tross 

oppdatering kan en ikke helgardere mot feil. Er du usikker på om du er 
riktig innmeldt eller utmeldt av kirken, ta kontakt med kirkekontoret på 
telefon 32 14 92 00 for å sjekke dette.  


