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Hvad går kirkeskatten til?
Med offentliggørelse af regnskaberne for 2012 blev det for første gang muligt at se alle de lokale
regnskaber i Folkekirken. Regnskaberne for de enkelte sogne kan findes på www.sogn.dk.
Sognenes regnskaber for 2013 vil blive offentliggjort, så snart de alle er reviderede. Ligeledes vil
budgetterne for 2015 kunne findes på denne hjemmeside, når de er færdigbehandlede.
Folkekirkens økonomiske struktur
Folkekirken får sine indtægter fra 4 hovedområder.
1) Lokal kirkeskat,
som kommer fra Kommunens medlemmer af Folkekirken.
Den bruges til løn til kirkens personale (minus præster), drift og vedligeholdelse af kirker og
præstegårde samt udgifter til Menighedsrådene.
Var i alt i 2010: 4.852 mio. kr.
2) Landskirkeskat/Fællesfond,
som kommer fra alle medlemmer af Folkekirken.
Den bruges til 60 % af præsternes løn, administration af de 10 stifter, uddannelse og
efteruddannelse af præster, revision af lokale kirkekasse samt udligning af lokalt kirkeskattetryk.
Var i alt i 2010: 966 mio. kr.
3) Statstilskud,
som kommer via Finansloven fra alle skatteydere, også de, der ikke er medlemmer af Folkekirken.
Det bruges til 40 % af præsternes løn, løn til biskopper, pension til præster og biskopper, tilskud til
restaureringsarbejder samt til Ministeriets drift.
Var i alt i 2010: 849 mio. kr.
4) Andre indtægter,
som kommer fra indbetalinger til gravsteder og fra værdipapirer.
De bruges til vedligeholdelse af bygninger og gravsteder.
Var i alt i 2010: 780 mio. kr.
Folkekirkens samlede indtægter i 2010 var således 7,447 milliarder Kr. 2010-tallene er vist, da de er de
seneste tal Menighedsrådet har. I 2014 forventes Folkekirkens samlede indtægter at ligge på 7,7 milliarder
Kr. med stort set samme fordeling mellem de 4 hovedområder. Mere information om Folkekirkens
økonomi kan findes på www.folkekirken.dk.
Antal medlemmer af Folkekirken
Folkekirkemedlemskabet i Danmark pr. 1.1.2013 var 79,1 %. Det samlede befolkningstal var 5.602.628
indbyggere, hvoraf 4.430.643 personer var medlem af Folkekirken. Til sammenligning var der i Jungshoved
sogn 773 indbyggere, hvoraf 592 personer var medlem af Folkekirken, svarende til et medlemskab på 76,5
%, der ligger under landsgennemsnittet.
I alt var der 2.123 sogne i Danmark i 2012, hvorfor Jungshoved befolkningsmæssigt må betegnes som et
meget lille sogn i forhold til gennemsnittet.
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Hvad koster det at drive Jungshoved Kirke?
Kirkeskatten er med til at sikre, at der regelmæssigt kan afholdes gudstjeneste i kirken, og at der kan
tilbydes kerneydelser i form af dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse/begravelse. Herudover lægger
kirken også hus til en række kulturelle og sociale arrangementer som f. eks. koncerter, foredrag og
studiekredse.
I nedenstående Tabel er vist, hvad de penge, som Menighedsrådene administrerede i regnskabsåret 2012,
gik til samlet set for Danmark samt i Jungshoved sogn. Totalt anvendte samtlige sogne i Danmark i 2012
4.963.759.589 Kr. Disse midler kommer primært fra den Lokale kirkeskat, hvor udskrivningsprocenten i
2012 lå på 1.02 % i Vordingborg Kommune.
Som det fremgår af tabellen anvendte Jungshoved Menighedsråd i 2012 sammenlagt 968.402 Kr. til løn til
kirkens ansatte - bortset fra løn og pension til præsten – samt til drift og vedligeholdelse af Jungshoved
Kirke, Kirkegården, Graverboligen og Rejsestalden, hvilket svarer til 1.635 Kr. pr. medlem af Folkekirken i
Jungshoved Sogn.
Dette gennemsnitstal ligger væsentlig højere end landsgennemsnittet i 2012 på 1.116 Kr. pr. medlem af
Folkekirken. Forklaringer herpå skal bl.a. søges i det forhold, at en række udgifter ligger faste, hvad enten
der er tale om et stort sogn eller som Jungshoved et lille sogn. Desuden har vi en middelalder kirke, som er
forholdsvis dyr i drift og vedligeholdelse sammenlignet med mere moderne kirker.
Menighedsrådet forsøger selvsagt at gøre så meget som muligt for at udvise ansvarlighed,
tilbageholdenhed og sparsommelighed samt foretage de nødvendige prioriteringer for at tilrettelægge
driften og vedligeholdelsen så effektiv som muligt.
Brug Jungshoved Kirke og Slotsbanken!
Jungshoved Kirke er den sidste offentlige institution, der er tilbage på Jungshoved, hvorfor Menighedsrådet
er af den opfattelse, at vi skal værne om kirken, udvikle den og sikre, at den bliver brugt så meget som
muligt.
Kirkens beliggenhed, historie, udsmykning og udseende gør den sammen med Slotsbanken til en unik
attraktion, der samtidig kan byde på en af Sydsjællands flotteste udsigter. Udover at være rammen for
kirkelige handlinger og andre arrangementer spiller Jungshoved Kirke derfor også en rolle i at tiltrække
besøgende og turister til området og i at formidle kendskabet til den danske kulturarv. Dette var bl.a. en af
grundene til, at kirken her fra 2014 blev tilmeldt Vejkirke-ordningen.
Efter at Kirken er blevet kalket i år, er turen kommet til reparation og kalkning af kirkegårdsmuren. Og
kirkegården fremstår som altid velplejet og smuk, hvad enten det er sommer eller vinter.
Jungshoved Menighedsråd håber derfor, at alle, der bor på Jungshoved eller andre, der svinger ind på
Jungshoved, nyder synet af Kirken, hvad enten det er ude- eller indefra, og måske får lyst til at bruge kirken.
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Det gik pengene til i 2012 (i Kr.)
Kirkebygning og Sognegård

Jungshoved

Danmark

Kr. pr. medlem
JH
DK
199 176

117.960

781.794.902

294.847

1.479.327.850

498

332

164.867

835.417.191

278

188

64.411

78.247.778

109

18

215.645

99.767.609

364

171

12.279

60.304.435

21

14

98.393

968.371.454

166

217

Pengene bruges bl.a. til vedligeholdelse,
opvarmning eller indkøb af inventar til
kirker og sognegårde.

Kirkelige Aktiviteter
Pengene bruges på gudstjenester og
Andre kirkelige handlinger; men også på
eksempelvis konfirmandundervisning,
socialt arbejde eller kirkekor.

Kirkegården
Beløbet dækker bl.a. materialer og
lønninger til personalet på kirkegården,
eksempelvis gravere og gartnere.

Præstebolig (og graverbolig)
Til de fleste kirker i Folkekirken hører
en eller flere (præste)boliger. Beløbet
dækker vedligeholdelse og renovering
af disse boliger.

Administration og Fællesudgifter
Dette dækker fælles administrative opgaver,
inkl. udgifter til personregistrering, som er en
opgave Folkekirken løser for Staten. Derudover
er der en række administrative udgifter til
Menighedsråd og Provstiråd samt til bl.a.
efteruddannelse og personale.

Finansielle Poster
Dette dækker Folkekirkens udgifter til renter,
kursgevinst-/tab og momsregulering mm.

Anlægsinvesteringer
Hvert år har Folkekirken udgifter til byggeri
eller renovering og forbedring af eksempelvis
kirker og kirkegårde

TOTALT

968.402

4.963.759.589 1.635 1.116

