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Menighedsrådsvalget 2020 i Høje Taastrup Provsti 
 
I 2020 skal der være menighedsrådsvalg efter ny lovgivning, hvor omdrejningspunktet er en valgforsamling i 
hvert enkelt sogn. En del datoer i den forbindelse er lovbestemte – andre oplysninger er vores lokale. Derfor 
her en samlet oversigt over forløbet. 
 

Uge 18 Provstiet indrykker fælles annonce i Lokalavisen 
Taastrup og Sydkysten om orienteringsmøde d. 
12.5 i alle sogne. Giv besked til Trine May Knutzen 
på trmk@km.dk om klokkeslæt og adresse senest 
mandag 6.april. 
 
Sognene står selv for at bekendtgøre på egen 
hjemmeside og fra prædikestolen. 

12. maj Orienteringsmøde i hvert enkelt sogn. 

Uge 36 Provstiet indrykker fælles annonce i Lokalavisen 
Taastrup og Sydkysten om valgforsamling d. 15.9 i 
alle sogne. Giv besked til Trine May Knutzen på 
trmk@km.dk om klokkeslæt og adresse senest 
mandag 3.august. 
 
Sognene står selv for at bekendtgøre på egen 
hjemmeside og fra prædikestolen. 

15. september Valgforsamling i hvert enkelt sogn. 

Uge 39 Provstiet indrykker fælles annonce i Lokalavisen 
Taastrup og Sydkysten hvor navnene på de 
foreløbigt valgte offentliggøres. Send derfor 
navnelister til Trine May Knutzen på trmk@km.dk 
om aftenen d. 15. september, eller onsdag 16. 
september inden kl. 10.00, så det kan nå at komme 
i trykken. 
 
Sognene står selv for at bekendtgøre på egen 
hjemmeside og fra prædikestolen. 

13. oktober Frist for at indlevere alternative kandidatlister 

17. november Eventuelt afstemningsvalg afholdes (kun hvis der er 
indgivet alternative kandidatlister) 

1. søndag i advent De nye menighedsråd tiltræder 

Lørdag d. 9. januar 2021 Menighedsrådenes Dag 
 
Provstiet inviterer alle 
menighedsrådsmedlemmerne til en halv kursusdag 
på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 
1, 2630 Taastrup. 
 
Program følger. 

 

mailto:trmk@km.dk
mailto:trmk@km.dk
mailto:trmk@km.dk

