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KIRKESIDEN

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG — VI GØR FOLKEKIRKEN LIDT STØRRE
www.dks-folkekirken.dk

Jacob Ørsted, Henriette Gosvig Knudsen & Ruben Fønsbo

Alt det du ikke vidste at du gerne ville vide

Dansk Kirke i Sydslesvig – spørgsmål og svar
- arbejder og betaler man kirkeskat i danmark, kan man søge om
at få sin kirkeskat overført til sin
menighed i sydslesvig. se under
hjemmesiden for danske sømandsog udlandskirker - www.dsuk.dk
- under punktet: Betjening af Folkekirkemedlemmer i udlandet – underpunkt: tag din kirkeskat med til
udlandet.
Kan man fx. blive gift eller begravet fra en dansk kirke i Sydslesvig uden at være medlem?
nej det kan man ikke. der er dog
visse undtagelser alt efter hvilken
menighed man spørger. Bor man i
Flensborg, arbejder og betaler kirkeskat i danmark, kan menighedsrådet sige ja men den har også lov til
at sige nej.
Nadver er - sammen med mange andre former for kirkelig betjening - noget af det, man har ret til at modtage for sit medlemsbidrag
til Dansk Kirke i Sydslesvig
MenIGHedsRådsMedleMMeR
oG PRæsteR bliver ofte spurgt,
hvordan det forholder sig med medlemskab af dansk Kirke i sydslesvig. Kirkesiden har samlet nogle af
spørgsmålene og svarene i denne
artikel. skulle man have yderligere
spørgsmål, er man velkommen til
at skrive til pastor Jacob Ørsted på
adressen oersted@kirken.de.
Hvorfor er man ikke automatisk
medlem af kirken i Sydslesvig – ligesom i Danmark?
I danmark er man ikke automatisk medlem af Folkekirken. Først når
man bliver døbt, opnår man medlemskab. det vil sige man er ikke født,
men døbt ind i kirken. Bliver man
døbt som barn, er man medlem af Fol-

kekirken, også selvom man ikke selv
aktivt har meldt sig ind. I sydslesvig
skal man melde sig ind i kirken. det
kan man gøre når man bliver religøst
myndig som 14-årig og dermed opnår
ret til at stemme ved menighedsrådsvalg. som 18-årig har man lov til at
stille op ved menighedsrådsvalg.
er man blevet døbt inden man
er religiøst myndig, er man medlem
gennem sine forældres medlemskab
indtil man bliver 18 år. I nogle menigheder bliver barnet selvstændigt
medlem, når det har opnået religiøs
myndighedsalder. I andre er barnet
medlem via sine forældre, indtil det
fylder 18 år.
Er en dansk statsborger, der for
eksempel bor i Flensborg, stadig
medlem af Folkekirken i Danmark?

Ja, det er vedkommende enten
som aktivt eller passivt medlem. det
vil sige:
- Bor man i Flensborg, arbejder i
danmark og betaler kirkeskat i danmark, så er man aktivt medlem og
har dermed alle de rettigheder som
følger med et aktivt medlemskab.
- Bor man i Flensborg og arbejder syd for grænsen, er man passivt
medlem, hvilket betyder, at man
alene kan trække på ydelser fra det
sogn, man senest er fraflyttet.
- Bor og arbejder man i Flensborg
og betaler kirkeskat til en menighed
under dansk Kirke i sydslesvig, har
man alle rettigheder syd for grænsen
og fra det sogn, man er fraflyttet.

Hvad koster det at blive medlem, og er hele husstanden omfatten
af medlemskabet?
ligesom i danmark betaler man
som medlem kirkeskat. I sydslesvig
er det 5 procent af det man betaler i
skat. eksempel: tjener man 100 € og
betaler 20 € i skat; så er det 5 procent
af 20 €; altså 1 € som igen er fradragsberettiget. de personer i husstanden,
der betaler skat, er medlemmer inclusive deres døbte børn, indtil de er
18 år gamle. Betaler man ikke skat,
kan medlemskabet opnås ved at betale mindstebidraget, der i nogle menigheder er 50 €.
Hvad får man for sit medlemsbidrag?
ud over det sydslesvigske landskab ringer kirkeklokkerne til gudstjeneste på dansk hver søndag. at

der er kirker og kirkesale samt personale, er noget af det som medlemsbidraget er med til at dække. Man
kan få sine børn døbt og konfirmeret, blive gift og begravet samt deltage i hverdagsgudstjenester.
desuden tilbydes der mange steder eller i samarbejde med andre
menigheder babysalmesang, minikonfirmander, foredrag, studiekredse, ældremøder, koncerter og
udflugter.
endvidere står præsten til rådighed hvis man skulle ønske en samtale når man har ondt i livet eller blot
trænger til en at snakke med. Husk
at præsten i den forbindelse har tavshedspligt.
Kan en ung blive konfirmeret
selvom forældrene ikke er medlemmer?
det er op til det enkelte menighedsråd at beslutte. Men i mange
menigheder gælder det at mindst
en af forældrene skal være medlem.
enkelte menigheder tilbyder et selvstændigt medlemskab for de unge,
der har opnået religiøs myndighedsalder.
Kan man selv vælge hvilken kirke og menighed man ønsker at være
medlem af?
det mest nærliggende er at være
medlem af det sogn hvor man bor.
Men som i danmark har man ret til
selv at vælge.
når alt dette er sagt handler det
i bund og grund om at man tager
et medansvar, hvis man ønsker der
skal være dansk Kirke i sydslesvig.
Præst Jacob Ørsted

Hvad går de egentlig rundt og laver når det ikke er søndag?

Arbejder præster ikke kun en enkelt dag om ugen?
ManGe GåR ud fra at præsterne
kun arbejder en times tid om søndagen og ellers bruger resten af tiden
på at børste præstekjolen og sidde
med benene oppe.
Jeg skal ikke foregøgle min læser, at sligt forekommer fra tid til
anden, men ak – livet som præst er
andet end søndagsskole og konfirmandundervisning
Præsters spidskompetence er jo
”det med Gud” – det kan vi bruges
til og det kan vi finde ud af. Vi er
faktisk rigtig gode til det. Problemet
er bare det med Gud i hverdagen –
det kan være svært at finde tid til
ham og dermed også, hvad man
egentlig skal bruge præsten til.
For hvad kan præsten bruges til?
Ikke ret meget, faktisk. I hvert fald
ikke, hvis man kun bruger kirken
til højtider som dåb, konfirmation,
vielse og begravelse og man ellers
svarer sin kirkeskat, men derudover
mener at kirken kan passe sig selv,
ja så er præsten egentlig ubrugelig.
Men hvis man betaler sin kirkeskat og man har en præst, så er det
faktisk dumt, at man ikke får noget
for pengene.

En meget atypisk præstekalender ::-)
Mange bruger præsten som sjælesørger. når livet gør ondt og hele
verden ramler, er det rart at have en,
som man kan vende tingene med,
hvis man pludselig føler sig helt
fastlåst i livet – måske endda med
den teologiske vinkling. Måske har
man også bare brug for at snakke
helt almindeligt med et menneske,
som kan se tingene oppefra.

Præster kan også arrangere specielle gudstjenester og sogneaftener. I mange sogne tilbydes der også
sognerejser med kulturelt indhold.
Mange steder afholdes der familievenlige hverdagsgudstjenester, hvorefter man spiser sammen
bagefter og børnene leger sammen,
inden man bryder op og går hjem
til en forhåbentlig hyggelig fami-

lieaften. nogle steder afholdes der
også ungdomsgudstjeneste, hvor
tempoet er knap så adstadigt og
formen knap så fast som om søndagen.
Sogneaftener, udflugter og
gudstjenester kan selvfølgelig ikke
afvikles uden en menighed. og
her tænker jeg ikke kun på den
betalende del, der ser så fin ud i
statistikkerne. nej, mange af disse
aktiviteter hviler ikke på præsten
alene, men på at der er frivillige,
der hjælper med at udføre dem.
Vor Herre Jesus Kristus har selv
sagt, at hvor to eller er flere er forsamlet i hans navn, vil han også
være til stede, så kære venner: vi
præster vil ikke kun have jeres
penge. Vi vil også have jeres tid. Vi
vil have, at I bringer ”det med Gud”
ind i jeres hverdag i hvert fald en
gang i mellem. når I nu endelig betaler jeres dyre kontingent, så skal
I da have noget for pengene. Ring
til præsten og inviter på kaffe. eller inviter jer selv, det er lige meget
– vi har plads nok. Kom til vores
arrangementer – dem I gider - og
fortæl os, hvad I synes om det. Giv

os noget feedback, vi vil så gerne
høre netop dIn mening.
og kom til søndagshøjmessen.
Gør som søren Ryge og forsøg at
lytte til, hvad præsten prædiker –
også selvom I falder hen i tanker og
dagdrømme. Kirken er ej blot til underholdning, men til en times ro og
eftertænksomhed en gang om ugen.
Kirken står og falder ikke med
præsten, men med menigheden.
Kære medlemmer af den danske
kirke. I er vores menighed. det er
jeres ansvar at kirken kører og at
den kører godt. er I utilfredse med
jeres kirke, så meld jer ind i menighedsrådet og gør noget ved det. det
er jeres ansvar at understøtte jeres
præst, så vedkommende kan blive
bedre og det er jeres ansvar at foreslå de arrangementer, som I savner
i jeres kirke. og det er jeres ansvar
at hjælpe med afviklingen af arrangementerne.
Præstens ansvar er ”det med
Gud”, men det kan vi ikke være
sognekirke uden jer til at hjælpe os.
Ikke kun ved at komme i kirken,
men ved at være kirken.
Henriette Gosvig Knudsen

