Nr. 20, 28. februar 2020
Kære menighedsfæller
Så er det tid til nyhedsbrev. Om kirkeskat, om regnskab 2019 og budget 2020 og om
påskens liturgi
Menighedsformanden, Damian Arguimbau skriver:
I slutningen af en messe bedyrede vores præst, at han havde tabt et væddemål
med menighedsrådsformanden vedrørende kirkeskatten. Formanden havde sat
barren højt og satsede på 40 nye tilmeldte og 10 % mere i indtægter. Nu, hvor
regnskabet er kommet, kan vi imidlertid konstatere, at selv om vi ganske vist nåede
målet om de 40 ekstra betalere, så er det samlede kirkeskattebidrag faldet med 2
%. Årsagerne til dette kan være, at der er nogle, der tidligere har betalt kirkeskat,
mens om nu desværre er faldet bort, og at de nye betaleres bidrag ikke
kompenserer for dette fald. Det er beklageligt, så jeg vil opfordre til, at man
overvejer, om ens betaling til kirkeskatten har den rette størrelse. Det er dog også
glædeligt at konstatere, at vi ikke behøver et tilskud fra Bispedømmet til sognets
drift. Lad os sammen sikre, at dette også er tilfældet i fremtiden. I mellemtiden må
jeg vist hellere finde en passende flaske vin, så jeg kan indfri væddemålet.
Menighedens regnskab for 2019 og budget for 2020 – ved Jacob Bjerregaard,
regnskabsfører
Forrige år, 2018, blev vi ”millionærer” i den forstand at kirkeskatten oversteg 1 mio.
kr. og for 2019 satte vi os dels et mål om at få flere kirkeskattebetalere i
menigheden og få mere ind i kirkeskat. Målet om flere kirkeskatteydere blev indfriet,
imidlertid faldt kirkeskatten fra 1.024tkr til 1.002 tkr., som alene kan forklare
nedgangen i indtægter på ca. 2 %. Sognets kollekter er på næsten samme niveau
som sidste år. Det tyder på, at MobilePay har trådt i stedet for kontanter, men ikke
betydet nogen væsentlig ændring i kollekterne totalt set.
Af indtægterne betaler vi samlet 40% til Bispedømmet, fordelt med 25% til
præstelønninger og 15% til fælleskassen. Vi kan således finansiere lønnen til vor
egen sognepræst og modtager ikke tilskud fra Bispedømmet til sognets drift.
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Vores samlede egne udgifter i 2019 beløber sig til 635tkr, som er 167tkr mindre end
i 2018. Reduktionen skyldes i særdeleshed, at der helt som planlagt blev brugt
mange penge (300tkr.) i 2018 til festskrift og fest. I 2019 brugte vi ca. 60tkr. på
menighedsarrangementer, særlig vores traditionelle og vigtige sommerfrokost. Vi har
fået hjemmesiden pænt på plads og således reduceret vores kontorudgifter med ca.
50tkr. I efteråret solgte vi præstens bil, der er et arbejdsredskab for ham og derfor
skal være bekvemt og sikkert at bruge. Det sikrer vi fremover ved at have leaset en
ny bil til ham. Vores kirke bliver brugt flittigt, det kan ses og vi har vurderet behov
for at kirkesalen bliver malet igen. Præsteboligen er ikke blevet malet siden
sognepræsten flyttede ind for næsten 25 år siden. Det skal den så nu, og gulvene
slibes. Vi håber også at kunne købe en større hostieskål, fordi den vi har, er for lille
til de mange, der kommer til messe. Ministrantdragterne som vi her er ikke strygefri,
og dels er de efterhånden slidt, og dels er det et stort arbejde at stryge dem, så vi
har planer om at anskaffe nye. Dem vi har, bliver glædeligvis slidt på og de er meget
krævende at passe og pleje. Den forstandige brug af penge i 2019 muliggør, at vi
kan hensætte midler, 100tkr. i alt, til støtte for disse initiativer i indeværende år.
Alt i alt ender regnskabsår 2019 med et overskud på 65tkr., som menighedsrådet
anser for at være tilfredsstillende. Et sammendrag med sammenligning til 2018 og
budget for 2020 ses nedenfor.

Og fra sognepræsten:
Mens jeg skriver dette er det askeonsdag. Kirken var fuld til messen, i en grad som
aldrig før – ca. 150 mennesker. Det er enormt opløftende. Et forårstegn på den
fornyelse som vi selv, kirken og hele verden venter på.
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Sr. Mikaela er ved at lægge planer for påskelyset 2020 – og påsken er nær.
Palmesøndag kl. 11 med palmevielse
Skærtorsdag kl. 17 med efterfølgende tilbedelse indtil midnat
Langfredag kl. 15
Påskevigilien begynder kl. 21
Påskedag kl. 11
2. Påskedag er der førstekommunionsfest kl. 11 – fortrinsvis for børnene og deres
forældre
Med ønsket om en meningsfuld fastetid og i forventning om en glad påskefest
Jesper Fich
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