
Løsning af sognebånd

En række mennesker har tidligere haft løst sognebånd til enten Jan Schmidt eller Betty Højgaard. Da de nu
er stoppet som præster, ophører sognebåndsløsningen til dem.

I forbindelse med orienteringsmødet den 18. august blev menighedsrådene spurgt til, om det var muligt at
nå at løse sognebånd til de nye præster på Mols og Helgenæs inden valget. Det korte svar er ”ja”. Der skal
først opstilles valglister fra den 15. september og på det tidspunkt er både Anne Louise Hansson og Gorm
Ridder-Jensen på plads i deres embeder. Anne kan kontaktes efter 1. september på e-mail: anlh@km.dk
(eller ved at aflevere anmodningen i præstegården i Agri), mens Gorm kan fanges i præstegården i Tved, da
han formelt først indtræder som sognepræst den 13. september. Herunder kan du læse mere om
sognebåndsløsning, og hvilke oplysningerne præsterne skal have fra dig, hvis du ønsker at løse sognebånd.

Der gøres opmærksom på, at man, hvis man har løst sognebånd, skal stemme og/eller opstille til
menighedsrådsvalget i det sogn, hvor den præst, man har løst sognebånd til, er hjemmehørende.

Fakta om løsning af sognebånd:

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du kan
imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du
ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at slutte dig til.
Anmodningen om at løse sognebånd skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og
adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en
præst, hvis teologiske holdninger du sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig
begrundelse for at løse sognebånd, at du godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er
ansat.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten
finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller til den
sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal
afslaget være skriftligt, og den person, der har fået afslag, kan klage til biskoppen, hvis afgørelse er
endelig.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede,
bliver afskediget eller dør.

Fra: https://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/sognebaandsloesning/
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