Hvad koster det?

Hvad får man for sit bidrag??

Hedensted Valgmenighed
har et budget på cirka
660.000 kr. årligt. Deraf skal
ca. 560.000 dækkes af
frivillige gaver. (Resten
kommer fra huslejeindtægt
og Kulturstyrelsen)

Vi er ca. 90 voksne medlemmer
Det vil sige, at vi i snit skal
bidrage med 6.200 kr. årligt
= ca. 500 kr. om måneden.
De fleste medlemmer af
valgmenigheden betaler sikkert
et sted mellem kirkeskatten
(1%) og tiende (10%)

Mange opgaver løses af
frivillige, så de største
udgiftsposter er:
Løn til præsten
Leje af kirken
Kontor
Valgmenighedsloven :
§ 1. Medlemmer af
folkekirken, der ønsker at
danne en særlig menighed
inden for folkekirken med en
af dem valgt person som
præst, har på de i §§ 2-3
nævnte betingelser ret til at
få denne valgmenighed
anerkendt som led af
folkekirken.
§ 8. Valgmenighedens
udgifter afholdes af
menighedens medlemmer.

Hvad giver man?

Man får
En præst
Kirkekaffe
Mulighed for forbøn
Frivillige kirketjenere
Ca. 40 årlige gudstjenester
Frivillige børnekirkearbejdere
Frivillige forsangere og musikere
En menighed at dele liv og tro med
Mulighed for undervisning og samtaler
Mulighed for at deltage i en cellegruppe
Mulighed for at invitere andre med til Alpha
Kristne brødre og søstre fra mange andre lande
Mulighed for at møde nydanskere ved ”Middage på tværs”
Mulighed for at deltage i en tjenestegruppe sammen med andre
Gratis kirkelige handlinger (fx dåb, konfirmation og begravelse).

Det er udelukkende kassereren,
der ved, hvad den enkelte
indbetaler.
Når du skal finde ud af, hvad du
gerne vil give af bidrag, kan du
bruge bagsiden som en hjælp til
at finde ud af, hvad du finder
passende.
Der er behov for, at alle
overvejer deres bidrag, for
der har desværre været
underskud i 2017 og 2018.
TAK for dit bidrag!

Eksempler på bidrag (alle beløb er cirka-beløb)
Indtægt

Kirkeskatten
ville udgøre 1%

Hvis man giver
5%

Hvis man giver
10%

100.000

1.000
Hvis man giver
1500 kr. svarer
det til den reelle
kirkeskat, fordi
man kan trække
beløbet fra i
skat.
1500 kr. - 33 %
af 1500 kr. =
1000 kr.
2.000

5.000
Minus
skattefordel
på 1650 kr.
Minus kirkeskat
kr. 1000 kr.

10.000

Reel udgift årligt
2350 kr.
(ca. 200 kr. om
måneden)
10.000

Reel udgift årligt
5700 kr.
(ca. 475 kr. om
måneden)
20.000

3000 kr. ville
svare til den
reelle kirkeskat

Reel udgift årligt
6700 kr.
(ca. 550 kr. om
måneden)
20.000

Reel udgift årligt
11.400 kr.
(ca. 950 kr. om
måneden)
40.000

Reel udgift årligt
11.400 kr.
(ca. 950 kr. om
måneden)

Reel udgift årligt
22.800 kr.
(ca.1900 kr. om
måneden)

200.000

400.000

4.000
6000 ville svare
til den reelle
kirkeskat

Læs ligningsloven om de detaljerede skatteregler eller kontakt kasserer Lone Grønkjær for nærmere info.
kasserer@hedensted-valgmenighed.dk (6130 4175)

HEDENSTED
VALMENIGHED
Økonomifolder

Hvis man er medlem af
valgmenigheden, skal man ikke
betale kirkeskat til staten.
Men man forventes at betale et
bidrag, der mindst svarer til
kirkeskatten.
Læs mere i denne folder!
”Kirkeskatten er den moderne form
for tidligere tiders tiende.”
(Ordforklaring fra Wikipedia.)

