INDMELDELSESBLANKET
(sendes til lokal præst eller menighedsrådsmedlem)

Undertegnede anmoder herved om at blive optaget som medlem af
(menighedens navn)

Personlige oplysninger (sæt venligst kryds de tilsvarende steder)
Familie- og
fornavn(e):
evtl. pigenavn:
stilling:
gade:
Postnummer:

By:

telefon:

mobil:

født:

dato:

sted:

døbt:

dato:

sted:

konfirmation:

dato:

sted:

civilstand:

u-gift □

gift □

Medlem af en anden kirke?

fraskilt □

enke/enkemand □

nej

ja

□

□

hvis ja, hvilken?
vielse

ja

□

nej

□

dato:

ægtefællens navn:
ægtefællen er medlem af menigheden (er ikke omfattet af medlemskabet)

ja

□

nej

Børn under 18 år (som er omfattet medlemskabet)
navn:

født:

døbt:

navn:

født:

døbt:

navn:

født:

døbt:

Børn over 18 år skal selv tegne medlemskab!
Kirkebidrag
Undertegnede forpligter sig til at betale det til enhver gældende kirkebidrag pt. 5 % af undertegnedes
løn/indkomstskat.
Kirkebidraget udgør således årligt p.t.
Betalingsmodus
Betalingsform

måned □
overførelse □

€
kvartal □

år (1.6.) □
Dauerauftrag □

Lastschrift □

□

Da undertegnede ikke betaler skat/hhv. betaler tysk kirkeskat opkræves mindstebidraget, som varierer
fra menighed til menighed. Spørg den lokale præst eller et medlem af menighedsrådet evtl. findes der en
henvisning i det lokale kirkeblad.

sted/dato

underskrift

OBS: Kun menighedens præst og kasserer har adgang til dine data, som behandles fortroligt.

□

Medlems-oplysninger.

Kontakt meget gerne den lokale kirke ved spørgsmål!

Dåbsdato og -sted:

Dåb er den ubetingede forudsætning for et kirkemedlemskab. Hvis
dåbsattesten ikke foreligger skal dåbsdag og sted noteres.

Konfirmationsdato og -sted:

Disse oplysninger kræves, hvis der skal udstedes en "Patenschein" eller
andet til brug overfor den tyske kirke, hvor konfirmation bl.a. er
forudsætning for at stå fadder ved en dåb.

Vielsesdato og -sted:

I flere tilfælde er der brug for disse oplysninger ved indførsler i
kirkebogen. Kirken er naturligvis interesseret i om evtl. ægtefælle er
medlem.

Indmeldelse:

Hvis begge ægtefæller ønsker medlemskab skal begge udfylde et
skema hver for sig! Man er ikke automatisk medlem hvis ægtefællen
er medlem!
Kun døbte børn under 18 år er medlemmer af den danske kirke i kraft
af forældrenes/ en forælders medlemskab.
Børn over 18 år skal selv tegne medlemskab!

Kirkebidraget

Bidraget til den danske kirke er 5% af den tyske løn- hhv.
indkomstskat; for skattepligtige i DK 1 % af den skattepligtige
indkomst.
Ved samtidig medlemskab af den tyske evangelsk-lutherske kirke
(Nordkirche) betyder dette i de fleste menigheder, at der kun skal
betales et mindstebidrag. Der henvises i disse tilfælde til menighedens
vedtægter.
Er indtægten så lav hhv. er medlemmet uden indtægt, så medfører
dette, at der ikke opkræves løn- hhv. Indkomstskat. I disse tilfælde
betales et mindstebidrag. Nærmere herom oplyses af den lokale præst
eller menighedsrådet.
Selvfølgelig modtager menigheden i alle tilfælde også gerne højere
beløb.

Betalings-bekræftelser

Kirkebidraget kan fradrages i den årlige skatteerklæring. Ved et
kirkebidrag under € 200 dokumenteres betalingen ved de almindelige
bankkvitteringer (kontoudtog) gerne i kombination med et
medlemsbevis. Hvis der alligevel ønskes en Spendenbescheinigung skal
dette meddeles til kassereren. Over € 200 udstedes der automatisk en
Spendenbescheinigung.

Betalings-ordre

Der findes forskellige former for betalinger. Menigheden anbefaler at
der oprettes en Dauerauftrag hos banken for at der ikke opstår
betalingsforsinkelser. I de fleste tilfælde tilbyder menighederne at
oprette en opkrævningsordre/Lastschriftabbuchung.
HUSK: Generelt er det ikke sjovt at modtage rykkere - heller ikke at
skrive dem, det kræver ressourcer og penge der helst skal bruges til
kirkens formål.

