
Vælgermøder op til Folketingsvalget

Uffe Melgaard Pedersen, Landsforeningens sekretariat
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Hvad skal vi nu?

▪ Storkredse og distriktsforeninger

▪ Hvorfor skal vi interessere os for kirkepolitik på Christiansborg?

▪ Vælgermøder – hvem, hvad og hvor

▪ Hvad kan Landsforeningen hjælpe med?

▪ Mødes i distriktsforeningerne/storkredsene
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Storkredse og mandatfordeling

▪ Folketingsvalg hvert fjerde år. 

Næste folketingsvalg er til afholdelse 

senest 17. juni 2019. 

(Valg til Europa-Parlamentet 26. maj 2019)

▪ 10 storkredse med 92 opstillingskredse

▪ Man kan kun stemme på kandidater, 

der stiller op i den storkreds, 

hvor man selv bor
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Hvorfor skal vi interessere os for kirkepolitik på Christiansborg?
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Vælgermøder – hvem, hvad og hvor
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▪ Politisk debat mellem opstillede folketingskandidater. De lokale partiforeninger stemmer om, hvem der skal 
stille op

▪ Vælgermøder bør have deltagelse af politikere fra den storkreds, som distriktsforeningerne er geografisk del 
af

▪ Typisk et eller flere overordnede temaer for et vælgermøde

▪ For at skærpe den politiske drøftelse er der bred repræsentation på vælgermøder fra det politiske spekter 
(rød vs. blå)

▪ En ordstyrer introducerer politikerne, tema, holder styr på tiden, vinkler debatten, sørger for alle kommer til 
orde mv

▪ Vælgermøderne kan sammenlignes med møder frem mod bispevalg, hvor bispekandidaterne debatterer 
holdninger, styring, visioner mv

▪ Kontakt med lokale partiorganisationen på storkredsniveau for at finde relevante politikere til 
vælgermøderne



Hvad kan Landsforeningen hjælpe med?

▪ Kirkepolitiske emner som temaer for vælgermøder

▪ Konceptuel ramme for vælgermøderne

▪ Tips og tricks

▪ Oplysning og mediedækning af vælgermøder
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Speeddating i distriktsforeningerne/storkredsene

▪ Hvordan kan det give mening i distriktsforeningerne?

▪ Hvilke distriktsforeninger kunne gå sammen om vælgermøde?

▪ Hvad kunne være relevante temaer for vores distriktsforeninger?

▪ Er der lokale politikere eller partiforeningsmedlemmer, vi kan tage fat i?

▪ Hvad er næste skridt?
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Næste skridt

▪ Forhåbentlig inspiration til kommende vælgermøder

▪ Engager jer på tværs af distriktsforeningsgrænser. Fordel opgaverne mellem jer og tag initiativ til 

vælgermøder

▪ Kontakt til Uffe Melgaard Pedersen, hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp til et koncept 

(ump@menighedsraad.dk)
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