Indmeldelses og Oplysningsskema - returneres udfyldt og underskrevet til den lokale kirke eller
menighed, hvor indmeldelse ønskes. Se vedkommende hjemmeside.
Skemaet bedes udfyldt fuldstændigt, så anmodning om optagelse som medlem etc. kan behandles. Felter markeret med * er
forklaret på side 2. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt og er udelukkende til kirkeligt brug.

Medlems-oplysninger
Stilling/erhverv:
Fornavn

Fødselssted

Fornavne
Efternavn
Evt. pigenavn

& Fødselsdato

*
Dåbssted &

Dåbsdato *

Fax.:

@
Konf.-sted og dato

Adresse
Postnummer

By

Evt. udmeldelse af anden/tysk kirke (NEK)

*

Vielsessted og - dato

Indmeldelsesdato i Dansk Kirke

Ægtefællen medlem af
dansk kirke

*
Civilstand

eller: Medlem af den tyske kirke i (sogn):

Antal døbte
børn
under 18 år.
Disse er
omfattet af
medlemskabet

*

Gift
U-gift

*

Ja

Nej

Fraskilt
enke/enkemand

Evt. ægtefælles
navn
Børn under 18 år; navne og fødselsdato:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Oplysninger vedrørende kirkebidraget
Undertegnedes kirkebidrag er

*

5 % af skat, for tiden årligt: € ___________
Dokumentation (Kirken vil ellers i givet fald anmode herom)

Kirkebidraget betales/ønskes betalt ved *
Lastschrift månedligt pr.1. ___________
Lastschrift kvartårligt pr. 1.1. etc. ________
Lastschrift halvårligt pr. 1.3. og 1.9: _________
Lastschrift årligt pr. 1.6. ___________________

Mindstebidrag p.t. € 25 pr. medlem årligt
Dauerauftrag
Specielle anmodninger vedr. kirkebidraget ________________
_________________________________________________
Overførsel til do.
_________________________________________________
_________________________________________________
Bank:

Swift:
Opkrævningsordre / "Lastschrift" gives hermed fra IBAN
Evt. andre relevante oplysninger vedr. Deres eller familiemedlemmers kirkemedlemskab/kirkebidrag
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Alle oplysninger afgives på tro og love.
Underskrift og sted/dato

Medlems-oplysninger. Kontakt meget gerne lokal kirke ved spørgsmål!
Navn og adresse m.v. er grundloplysninger, som ikke kræver nogen nærmere forklaring.
Dåbsted og dåbsdato: Dåb er den ubetingede forudsætning for kirkemedlemskab. Har De ikke dåbsattest ved
hånden, bedes De oplyse år og sted.
Konfirmationsdato og -sted: kræves, hvis De skal have udstedt "Patenschein" eller andet til brug overfor den
tyske kirke, hvor konfirmation bl.a. er forudsætning for at stå fadder ved dåb.
Vielsesdato og -sted: skal i flere tilfælde oplyses ved indførsler i kirkebogen. Kirken er naturligvis interesseret i,
om evt. ægtefælle er medlem, især da nogle måske ligger under for den misforståelse, at er et medlem af
husstanden kirke-medlem, så er alle. Det er ikke tilfældet. Medlem er personer over 18 år kun, når han/hun selv
har meldt sig ind.
Medlemskab af den evanglisk-lutherske, tyske kirke (Nordkirche) betyder i de fleste menigheder, at der kun skal
betales et mindstebidrag.
Døbte børn under 18 år er medlemmer af den danske kirke i kraft af forældrenes/en forælders medlemskab.

Oplysninger vedr. kirkebidraget
Det er medlemmets pligt uopfordret at sørge for betaling af det fastsatte kirkebidrag. Menighederne er dog gerne
medlemmerne behjælpelige.
Kirkebidraget er på 5 % af løn- henh. indkomstskatten;
for skattepligtige i DK 1 % af den skattepligtige indkomst.
Ved kirkebidrag på over € 200 udstedes automatisk "Spendenbescheinigung" - ellers efter anmodning, da
almindelig kvittering anerkendes af skattemyndighederne for beløb under € 200.
Betaler man IKKE skat, skal der betales et mindstebidrag på (p.t.) i de fleste menigheder € 25 pr medlem, dvs.
mindst € 50 for et ægtepar. Forhør Dem venligst hos den lokale præst/menighed.
Ønsker De frivilligt at yde et større bidrag, er dette meget velkomment.
Er der specielle, f.eks. belastende forhold, som et medlem ønsker at gøre opmærksom på, kan det naturligvis ske.
Kirke-bidrags-betalingen skulle helst ske ved opkrævningsordre/"Lastschrift".
Foretrækker De/eller har De allerede oprettet Dauerauftrag er det naturligvis udmærket. Dermed kan De også selv
regulere/ændre i forhold til Deres kirke-bidragsforpligtelse.
Dette gælder principielt også ved alm. overførsel, men "Lastschrift"/opkræningsordre sikrer imod rykkere.
modtage rykkere er ikke sjovt. At skrive dem heller ikke.

At

