
Der er 
brug for
at du...



betaler
kirkeskat
- nu.



”
”Jeg betaler kirkeskat af den simple grund 
at jeg gerne vil have den katolske kirke i 
Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af 
det, hvis kirker skulle rives ned.”

”
”Jeg betaler kirkeskat, fordi det ligger mig naturligt at vi 
solidarisk i vores sogn bidrager til fællesskabet. Jeg kan 
lide at vores kirke er renoveret og ren. At præsten har et 
godt sted at bo. At vi kan beholde vores kirke og præst i 
byen, det er da meget værd for mig, så jeg ikke skal køre 
langt for at gå til højmesse.”

”
”Jeg betaler kirkeskat, 
fordi der ellers ikke er 
en kirke til mine børn 
og børnebørn.”

”
”Jeg betaler kirkeskat, fordi 
jeg ikke vil overlade regnin-
gen til andre for det, jeg selv 
får af min kirke”



Vor Frue Kirke og Menigheden i Slagelse 

””Kirken minder mig om at jeg
skal reflektere. Fælleskabet i 
menigheden, iblandt en broget 
skare som jeg på alle mulige 
andre punkter ikke har noget til 
fælles med. Det er vigtigt.”

Danske katolikker svarer på spørgsmålet 
”Hvorfor er kirken vigtig for dig?”

Den katolske Kirke er en verdensomspændende og 
mangfoldig institution, der rummer alle og enhver –  
ung som gammel – rig som fattig. Den er messerne, 
sakramenterne, det åndelige og kulturelle fællesskab. 

Som katolik i Danmark har du altid et sted at komme – 
både ved glædelige lejligheder og i personlige krisetider. 
Kirken er der for dig og dine nærmeste fra dåb til 
begravelse, til messe, til konfirmation og til vielse. 

Den er der for dig hele livet – hver dag – året rundt!

Fællesskabet i Den 
katolske Kirke i Danmark

””Kirken er den
’røde tråd’ i mit liv.”

Kun med din økonomiske støtte kan den unikke kirke, mangfoldigheden og det 
religiøse og kulturelle fællesskab, som du er en vigtig del af, bestå!

KIRKEN 
I TAL

  73 Præster

  47 Sogne

  64 Kirker

    5 Permanente
 diakoner 

646 Dåbshandlinger

125  Bryllupper

263  Begravelser

 471 Firmelser

”Kirken og højmesser giver mig 
indre ro, tryghed og en styrke 
i mit liv. Jeg bliver husket på 
næstekærlighed og at der er 
begivenheder i biblen som 
jeg bliver klog på når præsten 
udlægger det i prædiken.”

”



Som tallene her tydeligt illustrerer, opererer kirken med et løbende underskud. Der 
tæres på ressourcerne år efter år, og situationen er den, at der allerede om 5-6 år 
må påbegyndes salg af kirker og fusioner af sogn, hvis ikke flere vælger at tilmelde 
sig kirkeskatteordningen. 

Det vil have alvorlige konsekvenser for mange mennesker, hvis den økonomiske 
situation ikke vendes – præster vil miste deres embeder, medlemmer, der dagligt 
er afhængige af det kirkelige fællesskab, vil miste deres livsnerve og Den katolske 
Kirke i Danmark vil miste sin rigdom, hvilket vil ramme enhver katolik i Danmark. 

Du må tage et valg. 

Som kirke i et ressourcestærkt land som Danmark kan vi ikke blive ved med at 
regne med almisser fra europæiske nabolande år efter år. Hvis vi står sammen, og 
vi hver i sær bidrager med, hvad vi kan, vil Den katolske Kirke i Danmark ikke bare 
overleve, men også blive så stærk, at vi kan være med til at støtte de mange, der 
rent faktisk er i nød.

”Dansk katolik:
”Vi her i Norden har også et ansvar for at vores kirker kan bevares, at præsterne kan få deres løn  
for det store arbejde det er at passe en menighed, sørge for messerne og bevare åbenheden mod  
omgivelserne i forhold til at formidle evangeliet.”  

EKSTRAORDINÆRE 
UDGIFTER8%

Det økonomiske fundament under 
Den katolske Kirke i Danmark 
er ved at krakelere

HVOR KOMMER PENGENE FRA OG HVAD GÅR DE TIL?
PROCENTVIS OVERSIGT OVER PERIODEN 2010-2012: 

UNDERSKUD
som er taget fra 
kassebeholdningen

PRÆSTER 

og præste studerende

45%

TILSKUD TIL INSTITUTIONER14%

TILSKUD TIL MENIGHEDER6%

TILSKUD INDLAND
Her er der bl.a. tale om 
private fondsmidler som 
bispedømmet modtager

19%

TILSKUD UDLAND12%

ADMINISTRATIONS HONORAR 
og overskud af ejendomsdrift

7%

19%

KIRKESKAT, sogne bidrag  
og kampagner20%

INDTÆGTER UDGIFTER

3% INFORMATIONSTJENESTEN

20% ADMINISTRATION

4% ØVRIGE UDGIFTER

7% FINANSIELLE INDTÆGTER

11% ØVRIGE TILSSKUD
Tipsmidler og moms-
kompensation.

EKSTRAORDINÆRE 
INDTÆGTER (Arv og gaver)5%



Hvor meget skal jeg give?

Hvis din indkomst for eksempel er 27.500.- kr. om måneden 

vil et fast månedligt bidrag på 1% svare til 275.- kr. pr. md.

Husk at dette bidrag trækkes fra i SKAT (vi indberetter det for dig). Det betyder i praksis,  

at du får ca. 1/3 af bidraget tilbage i skat. Spørg os, hvis du er i tvivl om, hvad dette betyder.

Til sammenligning 
betaler 

af den danske  
befolkning kirkeskat 
til Folkekirken.

83%

For et beskedent bidrag kan du altså være med til at gøre en kæmpe forskel for din kirke!

Du opfordres til at donere mindst 1% af din indkomst 
til Den katolske Kirke i Danmark

Der findes ca.

40.000
registrerede katolikker i Danmark. 

Men kun ca.

5.500
betaler kirkeskat. 

Det svarer til knap

14%
som i gennemsnit  
betaler 185 kr. pr. md.!

Situationen er alvorlig
Den katolske Kirke i Danmark opererer med underskud, og der tæres på ressourcerne år 
efter år, hvilket ikke kan fortsætte længe endnu. Der er brug for, at du bidrager ved at betale 
kirkeskat nu. 

Vil du være med til at 
sikre, at der også er en 
katolsk kirke i Danmark 

til vores børn og 
børnebørn?



Vær med til 
at sikre kirken!

Nej Ja

Nej, jeg ønsker ikke at 
bidrage til Den katolske 
Kirkes overlevelse i 
Danmark.

Ja, jeg vil gerne være 
med til at sikre overlevelsen 
af Den katolske Kirke 
i Danmark.

Hvordan?
Tilmeld dig kirkeskat ved at udfylde vedlagte tilmeldingsformular 
eller på http://www.katolsk.dk/kirkeskat 

Hvis du har flere spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Lilian Munch Jakobsen på lj@katolsk.dk eller på tlf. 33 55 60 12

Scan koden!
Den katolske Kirke i Danmark
Gammel Kongevej 15 - 1610 Kbh V
Telefon 33 55 60 80 


