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Menigheden - fælleshjem - fællesansvar

Velkommen til dette ekstra sogneblad, der handler om økonomi i
meningheden – om vores økonomi, om din og min økonomi, til vores fælles
hjem i menigheden. For mange er økonomi ikke så spændende et emne og
virker måske lidt kedeligt eller irrelevant, og det er det på sin vis også hvis
man har penge nok til at der er et fundament hvor man ikke behøver
bekymre sig om det. Det er det, vi desværre mangler.

Selv ville jeg også foretrække at koncentrere mig om andre ting i
menigheden som aktiviteter, opbygning af stærkere fællesskab, ting der
giver mulighed for åndelig vækst osv osv, og det var også med motivation og
ønske om at sætte mine evner og energi ind, at jeg i sin tid valgte at blive
menighedsrådsformand.

Realiteten er desværre at uden en fornuftig bærende økonomi er det
svært med den slags udvikling, og usikkerhed på konsekvenser af dårlig
økonomi, kommer det til at fylde meget. Alle der har oplevet økonomiske
problemer i familien, arbejdsløshed, uventede større udgifter der ikke er
økonomisk plads til, ved hvor store skygger det kaster ind over alt andet og
hvordan det tager energien – og hvordan den økonomiske frihed til at gøre
rigtig sjove ting og starte spændende projekter op bare ikke er der. Præcis
det samme gør sig gældende i vores menighed.

Vi har i rigtig mange år kørt med et dramatisk stort årligt underskud
på næsten en halv mio kr ud af et budget på 2 mio kr, og fordi
ordenssamfund eller udenlandske rigere kirker har støttet os, har det været
muligt at lukke øjnene for problemet. Det var den situation vi var i, da
nuværende menigehdsråd trådte til, men det går ikke længere! Den
modtagne støtte er gradvist faldende – dels fordi den økonomiske situation i
Kirken i verden generelt er dårligere end for år tilbage, og dels fordi det ikke
virker rimeligt at vi som en menighed i et af de rigeste lande med bedst
social sikkerhed i hele verden ikke er i stand til at stå sammen om vores
menighed, vores fælleskab og bidrage med det, der skal til for at sikre en
sund husholdningsøkonomi i vores fælles hjem.

Når man har økonomiske udfordringer er der selvsagt to parametre
man kan skrue på – man kan øge indtægterne eller man kan mindske
udgifterne. I vores nuværende menighedsråd kæmper vi hårdt for at vende
udviklingen og har gået samtlige udgifterne og procedurer igennem med en
tættekam. En stor del viste sig at kunne spares ved at finde nye udbydere til
forsikring, levering af rengøringsmidler, stoppe lejekontrakt på orgel,
kopimaskine, brandslukningsudstyr mm fremfor at bruge de dyre løsninger
man plejede.

Det er ting, der har været et kæmpe arbejde men som har båret frugt
ved at bedre økonomien uden at nogen kan føle at vi mangler noget eller har
skåret ned på noget. Vi er nu nået det punkt, hvor vi ikke kan spare mere på
udgifter uden det kommer til at gøre ondt og kunne mærkes. Vi kan alle
forestille os, at man kan spare på varmen og sidde i en kold kirke, spare på
rengøring og sidde i en snusket kirke osv osv, men det er ikke rart. Slet ikke
fordi vores kirke jo ikke bare er en butik hvor man lige kommer og går, og
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kan leve med lidt lavere standard, men vores hjem, hvor man gerne vil kunne
føle sig godt tilpas. I forhold til indtægter har vi rakt ud til jer igen og igen og
bedt om hjælp – og jeg er imponeret over den generøsitet og vilje til at bakke
op om vores fælles hjem, som jeg har set.

Flere har udtrykt at de ikke vidste hvor dårlig den økonomiske
situation var, og det var vigtigt at alle bidrog så godt som muligt, hvilket er
baggrundet for dette ekstra blad. Dels så vi kan vise jer hvad situationen er,
og dels for at vise jer at det ikke er umuligt at nå et bæredygtig økonomi.
Opbakning og medansvaret i form af ekstra kirkeskattilmeldinger og gaver vi
har fået under coronakrisen, da I hørte hvordan vi som fællesskab var i nød,
betød at vi kom gennem 2020 med et regnskab der var tæt på at balancere.
Det er så ekstremt flot, af alle der hjalp dertil!

Det kunne jo ligne en lykkelig slutning på et grimt eventyr, men i lyset
af at coronakrisen fortsætter og der kommer lidt flere ventede (muligvis
også uventede) udgifter i 2021, kommer vi forventet ud af 2021 med et
underskud igen, hvis ikke vi står sammen og bidrager hvor og som vi kan. Så
hjælp os alt det I kan men at hjælpe jer selv og hinanden til at vi få lagt det
fundament for en sund økonomi for vores fælles hjem der kan give
muligheder for at menigheden består og kan udvikle sig. Fra menighedsrådet
side, lover vi at gøre alt hvad vi kan for at være årvågne og forstandige i
måden pengene håndteres på og gøre alt for at holde udgifter nede, på en
måde der ikke påvirker fællesskabet negativt.

Anne Mette Frey
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Hvad siger bibelenomdet?

I påsketiden læser Kirken Apostlenes Gerninger i messerne-
fortællinger som minder os om kirkens begyndelse og beskriver de første
kristne fællesskabers vækst. Fællesskaber som sprang ud af apostlenes
vidnesbyrd og forkyndelse. Gennem Lukas’ ord kan vi se Helligåndens virke
blandt Kristi første disciple. Vi bliver samtidig vinde til de første konflikter og
misforståelser. Hellere ikke de første kristne var fri for dem. Den
nytestamentlig fortælling giver os også mulighed for at se hvordan de første
menigheder blev organiseret praktisk.

Lukas skriver bl.a.: “Der var da heller ikke nogen nødlidende iblandt
dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de
fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver
enkelt efter behov.” ( ApG 4,32-35)

Allerede i urmenigheden i Jerusalem var spørgsmålet om de
økonomiske midler en vigtig del af kirkens eksistens. Historien om Ananias
og Safira viser at det ikke er tale om noget sekundær men at økonomisk
fællesskab faktisk er noget af det centrale i menighedens virke.

"Men en mand, der hed Ananias, og hans kone, Safira, solgte en
ejendom, og med sin kones vidende stak han nogle af pengene til
side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes
fødder. Da sagde Peter: »Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit
hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af
pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og
havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan
kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men
Gud, du har løjet for.« Da Ananias hørte disse ord, faldt han om
og udåndede; og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men
de unge mænd rejste sig, svøbte et klæde om ham, bar ham ud
og begravede ham. Omkring tre timer senere kom Ananias' kone
ind uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende: »Sig
mig, var det den pris, I solgte jorden for?« Hun svarede: »Ja, det
var det.« Da sagde Peter til hende: »Hvorfor er I dog blevet enige
om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren
af dem, der har begravet din mand; de skal også bære dig ud.« I
samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de
unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud
og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele
menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor frygt."
(ApG 5,1-11)

For de første kristne var troens fællesskab (kommunion) ikke kun
noget åndeligt og usynligt, men også en virkelighed som skulle komme til
udtryk i de sociale og økonomiske forhold.

Spørgsmål om penge bliver ikke stillet for første gang i Apostlenes
Gerninger
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Allerede i det Gamle Testamente kan vi finde mange opfordringer til at
bidrage med sine ressourcer. I Malakias’ Bog 3.10 siger Gud: »Bring hele min
tiende til forrådskammeret, så der bliver rigeligt med mad i mit hus. Sæt mig
på prøve, så skal I se, at jeg åbner himlens sluser og overøser jer med
velsignelser« I 5. Mosebog 14:23 står der »Formålet med at give tiende er, at I
derved skal lære at sætte Gud på førstepladsen i jeres liv.«

Også andre steder i det Nye Testamente bevidner, at denne form for
fællesskabet er noget centralt i en kristen menighed.
Paulus skriver i 2. Korinterbrev 9:6-8: »Husk på, at de, der sår sparsomt, skal
høste sparsomt, men de, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. I må hver især
afgøre, hvor meget I vil give. Gør det ikke som en sur pligt, for Gud elsker en
glad giver. Gud har magt til at lade sin nåde strømme ud over jer, så I altid
har noget at gøre godt med, uden at I selv kommer til at mangle.«

I dag er der ganske få som laver bogstaveligt lige som de første
menigheder. Denne form for liv har overlevet i klostre og
ordenskommuniteter som har en fællesøkonomi og hvor de enkelte
medlemmer ikke har deres egen privat indtægt, bankkonto, bil etc. men
bruger det som tilhører alle i fællesskabet. (det er også tilfælde i
jesuitternes kommunitet i Aarhus)

Samtidig gælder disse principper i stor grad stadig også vores
menigheder i dag. Også for os i dag er vores bidrag til fælles kasse en måde,
hvorpå vi kan udtrykke, at alt det, vi er og har, kommer fra Gud. Også for
vores menighed er det et udtryk for taknemmelighed og ydmyghed over for
Gud, som er livets giver.

Og også for os kan alles bidrag naturligvis – udover at bidrage til de
praktiske fysiske ting vi har brug for i kirken og til fejringer - give
handlefrihed til at virkeliggøre fælles visioner og drømme, så evangeliet om
Guds nåde kan bringes ud til så mange mennesker som
muligt.

Fælles hensyn til kirkens økonomiske situation er derfor ikke kun et
praktisk spørgsmål som skal løses på en eller anden måde, men alles pligt
som hører med til at være en døbt kristen og del af menigheden.

Kris Augustyniak sj
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Økonomi i det katolskeAarhus - hvor
kommervi fra? Oghvor skal vi hen?

Mange af de katolske menigheder i vores land blev grundlagt af et
ordenssamfund. Adskillige udenlandske klostre og ordner sendte deres
medlemmer til Danmark for at udbredde den katolske tro efter at
religionsfrihed blev genindført i landet i 1849.
Med munke og ordensfolk fulgte penge. Menigheden i Aarhus blev grundlagt
af tyske Jesuitter i 1873. Fra starten sørgede Jesuitterpatres for at købe en
velbeliggende grund for at bygge kirken og dertil hørende skole. Et par år
efter blev kirken indviet (1881) og
skolens bygning stod klar. (Ryesgade
22)

Efter nogle år byggede
Jesuitterne den nuværende sognehus
(som præstebolig) og bygningen i
Ryesgade 28. Disse ejendomme havde
som formål at støtte præsternes
levemidler og menighedens virke da
den i starten var ganske lille.
Jesuitterne har oprettet dertil en
Stiftelse under navnet Skt Knuds
Stiftelse. Med tiden begyndte
menigheden at vokse og muligheden
for bidrag fra medlemmerne blev
større.

Samtidig fortsat Jesuitterne
med at bidrage til menigheden fra de
indtægter som bygningerne gav.
I løbet af mange år fik menigheden et
årlig tilskud på omkr. 400.000 kr især
for at kunne dække menighedens nødvendige lønningsomkostninger. (kontor,
organist, regnskab m.fl)

Med årene har situationen ændret sig og menigheden blev Danmarks
største. Kirken i Aarhus er ikke længere en missionstation med ganske få
medlemmer, men en selvstændig menighed med mange medlemmer som
har mulighed for at klarer sig økonomisk! Det som i starten var en
ekstraordinær nødvendighed er der ikke mere med rimelighed brug for. En
menighed af denne størrelse og i så rigt et land som Danmark må ikke leve
af tilskud men skal kunne klare sig af sine egne medlemmers bidrag!
Derfor trak Jesuitterne gennem de sidste par år gradvis deres bidrag tilbage
for at menighedens økonomi endelig kunne blive selvstændig. Dette var på
ingen måde et udtryk for manglende støtte fra ordenssamfundets side men
bare en helt normal udvikling i en moden og voksende menighed.
Jesuitterne tilskud ophører helt i 2021.
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Dette betyder at alles økonomisk bidrag er nu den eneste kilde til
menighedens eksistens og at bidrag fra alle således er nødvendig, hvis det
skal være bæredygtigt.

Jesuitternes bygninger begyndte også med tiden at trænge til
renovering og nu kræver mange forskellige reparationer således penge.
Også i København hvor Jesuitterne driver en kirken og et gymnasium i en
stor gammel klosterbygning er der større vedligeholdelsesudgifter.
I 2019 blev Skt Knuds Stiftelsen nedlagt og Jesuitternes ejendomme i
Danmark lagt under fælles forvaltning ved navnet Ordenssamfundet
Jesuitterne i Danmark.

I Aarhus ejer ordenen stadig ejendommen i Ryesgade 22, sognehuset
og Ryesgade 28 og naturligvis kirken. Dette betyder at jesuitterne står
økonomisk for alt som har med bygninsmassen at gøre. I maj 2021 ansætter
ordenen (ikke menigheden!) derfor en håndværker, som vil har til opgaven at
vedligeholde bygningerne. (herunder også kirken og sognehuset)
Bygninger i Ryesgade 22 og 28 er delvis lejet ud til butikker og erhverv.
Jesuitterkommunitetet bruger selv 3 etager i Ryesgade 28. To etager i
Ryesgade 22 er lejet ud til Skt Knuds Skole.

Indtægter kommer de kommende år til at dække udgifterne ved to
større renoveringer, som har fundet sted i de to ejendomme de sidste år
(med bl. a. tagudskiftning i Ryesgade 22.)

Med tiden håber vi, at kunne komme til en situationen hvor
overskuddet fra ejendommerne igen vil kunne bruges til Jesuitternes
pastoralt arbejde i landet, men naturligvis ikke længere som tilskud til
menigheden, der på det tidspunkt gerne skulle have dannet en stabil
økonomi.
K. A.

Ordenssamfundet Jesuitterne i Danmark
(selvstændig økonomi)

ejer/veligholder

Jesuitternes kommunitet
Jesuitt bruger (selvstændig økonomi)

bruger/driver

bruger/driver
Vor Frue Menighed (selvstændig økonomi)

Eksterne lejere

BYGNINGER (INKL KIRKEN)
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Kirkensøkonomi

I tabellen nedenfor ses en oversigt over menighedens indtægter og udgifter de sidste år, tillige med
budget og forventninger for 2021.

..Som det fremgår har der frem til 2018 (og i en årrække tidligere som tabellen ikke
viser), været et reelt underskud på ca. 400. 000 kr om året, som Stiftelsen har
dækket. Dermed er menigheden officielt regnskabsmæssigt kommer ud af årene
uden at stifte gæld, så regnskabet har balanceret. De sidste par år er der ydet en
betragtelig indsats for at ændre på dette og få skabt en reel balance. I nedenstående
vil menighedens indtægter og udgifter blive forklaret.

Indtægter

Kirken adskiller sig fra virksomheder. da de har et produkt eller service som de kan
sælge og markedsføre for at sælge mere. Til forskel har kirken forskellige tjenester
og aktiviteter og de medfører selvfølgelig nogle udgifter, som skal dækkes. Kirken
modtager ikke tilskud fra staten, men finansieres gennem medlemmernes kirkeskat,
kollekter, arv og gaver. Menigheden har derfor disse muligheder for indtægter:
Bemærk: Størrelsen på boksen viser betydningen af indkomst

Regnskab 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Indtægter i alt 1..285..415 1..332..559 1..438..043 1..510..042 1..487..255 1..742..998 1..783..500
Udgifter i alt 1..614..793 1..918..766 1..732..745 1..933..569 1..736..099 1..651..708 1..838..641
Årets Resultat -329.377 -586.206 -294.702 -423.527 -248.844 91.290 -55.141

Katolsk Vor Frue Kirke

KIRKESKAT

KURSGEVINSTER

DIVERSE

KOLLEKT
GAVER
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1. Kirkeskat

I folkekirken betales der kirkeskat gennem selvangivelsen og det kører automatisk og
er inkluderet i trækprocenten hos det enkelte medlem. Den Katolske Kirke er i
sagens natur ikke inkluderet i Folkekirken i Danmark og derfor få vi ikke noget penge
herfra. .Den Katolske Kirke i Danmark har sin egne kirkeskatordning, hvor alle
opfordres til at betale mindst 1 % af deres A-indkomst på samme vis som
folkekirkemedlemmer. Hvis man har betalt sin kirkeskat i Folkekirken ved en fejl (det
ses som sagt på årsopgørelsen som kirkeskat,). kan man henvendes sig til kontoret
og få hjælp til at få oprettet en kirkeskatsaftale hos os. Ved henvendelse til
skattevæsnet er det muligt at få flyttet de sidste 10 års kirkeskatsindbetalinger til
folkekirken over til os, såfremt der er sket en fejl...
Medlemmer af kirkeskatordningen betaler frivilligt et fast beløb hver måned via
Betalingsservice til Bispedømmet i København. Det er et ønske, at alle betaler
mindst 1% af deres skattepligtig indkomst i kirkeskat.
Når man betaler kirkeskat, så hjælper men sin egne menighed, men også den hele
katolske kirke i Danmark, fordi 60% af indbetalingen går til sogne man hører til. 25%
går til præsternes løn og uddannelse og bispedømmet beholder 15% til fælles
administration og til de katolske institutioner: PastoralCentret, Katolsk Orientering
mm. Kirkeskatteindbetalingen er fradragsberettiget og vil automatisk blive
indberettet til Skattestyrelsen, hvis man tilmelder sig ordningen. Det betyder at man
få automatisk skattefradrag, for eksempel hvis man betaler 1000 kr. kirkeskat hver
måned, så får man ca. 270 kr. (27%) tilbage fra Skat. Dvs. det reelt kun koster dig 730
kr. at give 1000 kr. via kirkeskatteordningen.
I kan tilmelde sig og læse mere om kirkeskat på: https://www.katolsk.dk/skat/
Eller kontakt Helene eller Susanne i Bispekontoret på 33 55 60 80. hvis du har brug
for hjælp eller har spørgsmål vedr. kirkeskat.
Fordeling af kirkeskat:

https://www.katolsk.dk/skat/
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I tabellen ses vores kirkeskat indtægter, som er heldigvis vokset år efter år. 100%
betyder at det er fuldt beløb som menighedens medlemmer har betalt. Som nævnte
før beholder vores sogn 60% af indtægterne, mens de resterende 40 % af vores
indtægter går videre til bispedømmets fællesudgifter til præstelønninger,
administration m.m.

Vi har officielt 3229 medlemmer i menigheden, der tilsammen betalte lidt over 1.2
million i kirkeskat i 2020. Det svarer til 377 kr. pr. medlem mod Folkekirkens
gennemsnitsindtægt på 1.500 kr.pr. medlem. ...Reelt er det dog kun 23% af
menighedens voksne medlemmer, der er tilmeldt kirkeskatsordningen, hvilket
betyder, at de der bidrager, støtter generøst op om deres menighed.

2. Almindelige og særlige kollekter

Vores næststørste indtægt er de velkendte søndagskollekter. dog i øjeblikket i høj
grad elektroniske (Bank og Mobilepay overførsler) pga corona situationen....

Disse kollekter kaldes almindelige kollekter og de går fuldt ud til menigheden. Det
skal bemærkes, at vi har også særlig kollekter, hvor indsamlinger går til at støtte
andre organisationer. De kaldes ”særlig kollekter” eller ”kollekter med andre formål”.
Disse kollekter er i en vis grad fastlagt af bispedømmet og kan til en vis grad
improviseres til værdige formål, når der f.eks. opstår akutte krisesituationer i verden,
hvor vores krisne søstre og brødre i andre lande har brug for hurtig hjælp.

..
Derudover har vi i menigheden to ekstra kollekter:

Kirkeskat 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Kirkeskat i alt (100%) 889.043 982.859 1.011.254 1.084.498 1.042.392 1.218.467 1.350.000

80933
REG. NR. 7110

KONTONR.

1003524
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1. Blomsterkollekt: hver første søndag om måneden er der enDørkollekt, der går til
at dække blomsterudgifter.

2. Caritas Lys: Pengene, der betales for at tænde et lys, går til Caritas. Der findes en
kirkebøsse i venstre side i kirken, hvor fyrfadslysene befinder sig. Alternativt kan
mobilpay benyttes, men det skal tilføjes ’Caritas lys’, så pengene havner hvor de
skal. ..

Her ses menighedens indtægter fra almindelige kollekter og gaver, dvs de midler, der
indgår i menighedens indtægter.

Kollekter og Gaver 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Kollekter sognet 325.749 290.695 390.764 403.609 372.429 378.380 370.000
Gaver 21.700 16.000 10.800 36.042 24.993 120.323 50.000

. . . . . . .

. . . . . . .
Kollekter og Gaver i alt 347.449 306.695 401.964 439.652 397.422 498.703 420.000



12

3. Gaver

Vi har ansøgt om at blive gavemodtagergodkendt i år. En gavemodtager er godkendt
af Skattestyrelsen som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved
indkomstopgørelsen såfremt man har anført sit navn og CPR-nummer. Det vil sige, at
dem der donerer penge til vores kirke på denne måde, kan opnå skattefradrag (se
forklaring under kirkeskat).. .......Fradraget kan dog højst være 17.000 kr. (i 2021)
.
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Skal jeg holde op med at give kollekt hvis jeg betaler kirkeskat?
Nej, selvfølgelig ikke. Når du giver til kollekten, så er det et symbol på din aktive
deltagelse i offertoriet under messen. .Hvis man har en økonomi, hvor man kan
undvære et fast beløb hver måned som bidrag til kirken, er det en god ide at
indtænke dette i sin økonomi og betale det i kirkeskat. Det bidrager til en mere stabil
økonomisituation for kirken, jo større de faste kirkeskatsindkomster er. Samtidig får
du mere for pengene pga skattefradrag, og det er nemt for dig, at det kører
automatisk hver måned. Så kan bidraget til kollekten en given dag tilpasses efter
økonomisk formåen her og nu i den givne situation. Hvis man vil give et større
engangsbeløb, så kan det anbefales at give den som en gave, og tage kontakt med
regnskabskontoret så man kan få skattefradrag.

4.Testamenter

Testamenter er mulighed for på en god måde at støtte .og på den måde bidrager
man til en stærk kirke til de kommende generationer. Har man ingen arvinger og
skriver man ikke testamente, så går arven til statskassen. Betænker man Kirken i sit
testamente, arver Kirken hele det testamenterede beløb uden afgift til staten. Har
man arvinger er det stadig muligt at vælge at testamentere en del af sin ejendom til
kirken. Vi anbefaler, at lade en advokat udfærdige ens testamente. Betænker den
Kirken, helt eller delvist, refunderer Kirken advokatens regning.

5.Kursgevinster / udbytte af depot og andre diverse indtægter

Kirkens tre vigtigste former for indtægter er som vi har set kirkeskat, kollekter og
gaver. Derudover har vi en beskeden indtægt fra kursgevinster og udbytte af depot,
for en gammel opsparing menigheden har, i form af værdipapirer på ca 1.2 mio Kr.
Denne opsparing er tænkt vedligehold og renovering af kirken og skal således nødigt
bruges udover når større renoveringer bliver aktuelle, men kan blive aktuel at bruge
til at dække et eventuelt underskud, hvis økonomien ikke kommer til at løbe rundt.
Da en kirke i vores størrelse i sagens natur er dyr ved renovationsprojekter, er det en
meget uønskværdig situation, hvis opsparingen skal bruges på at lukke økonomiske
huller.

Vores samlede indtægter kan således rubriceres som vist i tabellen. Som det kan ses.
er kirkeskat er vores største indtægt fulgt kollekter og gaver.

Bruttoindtægter 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Kirkeskat i alt (100%) 889.043 982.859 1.011.254 1.084.498 1.042.392 1.218.467 1.350.000
Kollekter sognet 325.749 290.695 390.764 403.609 372.429 378.380 370.000
Gaver 21.700 16.000 10.800 36.042 24.993 120.323 50.000
Kurs og fin. gevinster/-
tab 48.424 43.006 22.326 -17.367 46.191 22.248 12.500
Diverse indtægter 500 2.500 3.259 1.250 3.580 1.000
Testamenter
Bruttoindtægter i alt 1.285.415 1.332.559 1.438.043 1.510.042 1.487.255 1.742.998 1.783.500
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Udgifter

Vi har i modsætning til virksomheder eller almindelige borgereikke nogen skat eller
moms af vores indtægter, men i stedet har vi som før nævnt et solidaritetsbidrag på
40% af alle vores indtægter til Bispedømmet, tillige med et administrationsbidrag. I
tabellen nedenfor ses vores nettoindtægt, når denne ’udgift’ er trukket ud af
ligningen.

Nettoindtægter= Bruttoindtægter – Afregning til Bispekontoret

Et gennemsnitligt sogn i Folkekirken har driftsudgifter på ca. 3 mio. kr. årligt. Vi
driver vores kirke for mellem 1 og 1.3 mio. kr. om året. Vi kan være stolte over. at
det vi bruger mindre penge som et gennemsnitligt sogn i Folkekirken. og skyldes ikke
mindst at vi har dedikerede frivillige der løfter mange og store arbejdsopgaver
ulønnet. der normalt er betalte stillinger i folkekirken. Vi kører dog desværre stadig
med underskud, så lad os kigge nærmere på vores resterende udgifter.

Indtægter 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Bruttoindtægter i alt 1.285.415 1.332.559 1.438.043 1.510.042 1.487.255 1.742.998 1.783.500

Afregning til Bispekontoret
40% af kirkeskatten 355.617 393.144 404.502 433.799 416.957 487.386 540.000
40% af kollekter og gaver 132.240 158,544 139.881 170.556 184.108 177.945

78.662
131.104

Administrationsbidrag 53.501 60.000

Nettoindtægter i alt 797.558 780.872 893.661 905.687 886.190 1.024.166 973.734

Regnskab 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Budget
2021

Nettoindtægter i alt 797.558 780.872 893.661 905.687 886.190 1.024.166 973.734

Egne udgifter
Lønninger 495.205 615.166 467.180 637.051 556.951 646.190 714.000
Kirke. præstebolg.
menighedshus 132.057 155.658 120.597 189.914 252.609 109.179 144.500
Vedligeholdelsesudgifter 155.411 205.352 173.519 217.864 93.242 78.793 56.000
Kontorudgifter 150.395 124.928 119.576 97.884 94.628 67.260 51.375
Kultusudgifter 50.724 42.327 27.484 28.329 28.643 34.588 28.000
Pastorale udgifter 96.073 172.365 52.636 110.747 53.710 -6.554 15.000
Øvrige udgifter 47.070 51.282 -22.329 47.425 55.251 3.419 20.000

Egne udgifter i alt 1.126.936 1.367.078 938.663 1.329.213 1.135.034 932.876 1.028.875

Årets Resultat -329.377 -586.206 -45.001 -423.527 -248.844 91.290 -55.141
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Vores største realudgifter er lønninger. Lønninger indeholder alle udgifter ved
personale, der ligger udover lønnen, somfor eksempel feriepenge. pension. og.
administrationsudgifter. Vi budgettere med godt 700.000 kr. til lønudgifter til 2021.
Det ligner er en væsentlig stigning fra 2020, men årsagen er at finde i uafsluttede
skatteforhold fra 2020.

Vi har som beskrevet tidligere 7 medarbejdere. der arbejder i alt sammen 306 timer
om måneden. som svarer til næsten 2 fuldtidsansat. Hvis vi tænker på at den
gennemsnitsløn i Danmark ligger over 330.000 kr. om året, så er vi meget tæt på
dette, da lønudgifterne er omkring 657.000 kr. årligt. For at lære vores medarbejdere
bedre at kende, henvises til detsærskilte afsnit med vores personale.

Vores næststørste udgift er ifm. bygningerne. El og vand ligger omkring 25.000 kr.
hver. men vores varmeudgifter er på 80.000 kr. om året.

Vedligeholdelsesudgifterne er en post, hvor vi virkelig har kunnet spare meget. Som
eksempler kan nævnes bedre løsninger med orgel, rengøringsmidler og forsikringer.
Vedligeholdelsesudgifter indeholder. alle de nødvendige ting for at ”vedligeholde”
vores kirke. fra pære til orgel til istandsættelse og maling.

Kontorudgifter er en anden post vi har sparet meget på ved optimering.
Kontorudgifter indeholder bl.a. omkostninger for sogneblade. internet. porto. it-
udgifter. nogle forskellige gebyrer og honorarer til revisoren.

Kultusudgifter dækker vores brug af hostier. altervin. lys mm

Pastorale udgifter dækker vores udgifter til undervisning. møder, kurser mm.

Øvrige udgifter indeholder nyanskaffelser af nødvendigheder. gaver og madbilletter
til de hjemløse mm. ..
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Her er et udkast til regnskabet i år indtil
ultimo april.

Vi følger budgettet mere eller mindre
indtil videre.

Der er underskud indtil nu. men her skal
bemærkes at vi har fået kun den første
kvartal af kirkeskat. dvs. første 3
måneder. men udgifterne er allerede
vist til de første 4 måneder.

Pastorale udgifter er høj pga. nogle
tilbageværende udgifter fra 2020 og
kontorudgifter skiller sig ud. da vi købte
vores gamle printer som vi har leaset før.

Regnskab
Periode: 2021.01.01 - 2021.04.29

Nettoindtægter i alt. 283.127

Udgifter
Lønninger 238.213
Bygninger 72.253
Vedligeholdelsesudgifter 8.273
Kontorudgifter 29.800
Kultusudgifter 547
Pastorale udgifter 7.105
Øvrige udgifter 2.569
Samlede egne udgifter i alt 358.760

Periodens resultat -75.633
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Lønnedemedarbejdere i voresmenighed
Udover mange frivillige har menigheden en række dedikerede ansatte som
udfører vigtige funktioner for menigheden. Deres løn er en udgift som
menigheden skal dække, men deres arbejde er først og fremmest en kæmpe
indsats som tit overstiger det aftalte antal timer og er et tegn på deres
tilknytning til menigheden og at de brænder for det de laver. Her vil vi kort
præsentere dem:

Paul Erik ARRILD
Den lille gård mellem kirken og sognehuset er ikke en nem sag. Der er tit
mange ting som vinden blæser derind fra Strøget og som ligger derefter og
pryder indgangen til både sognegården og sakristiet. Om efteråret vælter
det ned med blade… Paul Erik sørger for at gården er fejet og rent. Han fejer
også smøgen hvor vores skraldespande befinder sig. Paul Erik er en altid
glad og imødekommende person, som udfører sit arbejde med flid.
Paul Erik arbejder 17 timer om måneden.

Bertold BOCSKOR
Bertold blev ansat i menigheden i 2020 efter at Filip Lykke
er gået på en velfortjent pension.
Hans primær opgave er at tage sig af menighedens
regnskab. Bertold sørger for bogføring af indtægter og
udgifter og håndterer kirkens kollekter. Han sørger også for
at andre medarbejdere får udbetalt deres løn. Er der andre
praktiske sager, fakturaer at betale, rengøringsprodukter at

bestille eller en pakke vin eller hostier at få i hus er det også Bertold som
klarer opgaven. Bertold er løsningsorienteret og har allerede i sin korte tid
som ansat i samarbejde med menighedsrådets økonomiudvalg hjulpet os til
at spare en del.
Bertold arbejder 52 timer om måneden.

Pilar COBOS
Vil du møde Pilar eller se resultatet af hendes indsats? Så skal du ind i
kirken. Du kan mærke med det samme at hun har været forbi. Kirken er altid
ren og pyntet med friske blomster! Pilar sørger for at kirken, sakristiet og
toilettet er klar til at modtage alle de folk der kommer ugen igennem. Hun
har gjort en stor indsats under coronaen for at tilsikre hygiejnen er høj og
kirken er ekstra ren. Pilar, med sit spanske temperament, fylder kirken med
liv og energi!
Hun brænder for sit arbejde, for kirken og for mennesker.
Pilar arbejder for menigheden 108 timer om måneden.
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Georg Christian IVANOV
Kan man have en kirke uden kirkekontor? Det kan man
måske, men det vil være næsten umuligt at få vores
administration til at virke uden et velfungerende
sognekontor. Og sådan er vores kontor. Georg tager sig af
håndtering af mange formelle sager fra registrering af dåb
og vielser, udstedelse af attester til registrering af børn og
unge fra sognegundervisning. For mange mennesker er

han den første person de får fat i gennem vores telefon eller mail, hvis de
skal i kontakt med kirken. Og her kommer der alle mulige og umulige slags
sager som bliver taget godt imod og som han venligt og tålmodigt hjælper
med at finde en løsning på eller få sendt videre til rette person .
Georg arbejder 65 timer om måneden.

Olav JEPSEN
Alle som kommer til søndagshøjmessen kender Olav. Hans
spil og sang har ledsaget menigheden i efterhånden rigtig
mange år. Og næsten uden pause! Olav, som han selv tit
siger, er altid til at regne med og er aldrig syg! Han spiller
altid til højmessen og når der er brug for ham ved en
begravelse, vielse eller dåb.

Kirkens Kantori har været en stor del af hans virke (for det meste frivillig!)
Olav arbejder alle søndage og en del helligdage.

Ole NIELSEN
Kirkens sakristi er et af de vigtigste steder i kirken efter
tabernaklet, alteret og amboen…
Det er i sakristiet at gudstjenester forberedes, praktiske
opgaver løses, men også tit der, at forskellige mennesker
bliver modtaget og lyttet til hvis der er store eller små
problemer. Ole er hovedsakristan og passer stedet med et
kæmpe engagement.

Til en liste med alle den slags små detaljer og ting som ordnes i sakristiet er
her simpelthen ikke plads – så mange uforudsete og varierede sager dukker
der op. Vores kirke er et levende hus (udover at den også er “et gammelt
hus”) og der sker meget… Så meget at der engang imellem kun er tid til en
lille sandwich mellem de mange kirkelige handlinger… Sakristanens arbejde
ligner tit en sejlads, hvor man skal navigere mellem alle mulige forskellige
slags opgaver og personlige behov. Ikke mindst præsternes… Det kan Ole!
Ole arbejder 52 timer om måneden.
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Dorota MATYJASEK
Du kan måske spørge dig selv: arbejder Dorota for
menigheden? Hendes arbejde er på mange måde usynligt, da
meget af det som Dorota gør, foregår diskret i individuelle
samtaler. Dorota arbejder nemlig 6 timer om måneden som
socialrådgiver. Mange mennesker bruger hendes personlige
og faglige ressourcer for at få hjælp til at løse deres
udfordringer. Det foregår for det meste i det skjulte gennem

telefonrøret eller i et lukket rum.

Dorota er også tit tilgængelig i menighedssalen om fredagen. Hun er altid
villig til at hjælpe og har været en vigtig kontaktperson for mange under
covid nedlukningen.

Præsterne

Får præsterne
løn? Hvad lever de af?

Alle præster
som arbejder i vores
menighed er
medlemmer af
Jesuitterorden. Som
alle ordensfolk
aflægger de
fattigdomsløfte som
betyder, at de ikke har
indviduel privat
økonomi. Praktisk set
fungerer det sådan, at
hele
Jesuitterkommunitetet

deler samme bankkonto og har en fælles kasse. En Jesuit ejer intet udover
de personlige ejendele, som ikke rigtig kan deles med andre.

Alt andet som møbler, inventar, de fleste bøger, biler, osv. er fælles
ejendom og kan bruges af alle. Når en af præsterne flytter tag han således
kun sine egne få personlige ting med.
I Danmark modtager ordenspræster et tilskud fra bispedømmet (som
kommer fra den del af kirkeskatten der betales til bispedømmet – det vil sige
at præsternes løn ikke er en direkte del af menighedens budget). En aktiv
ordenspræst modtager lidt mere end en gennemsnitlig SU sats. Derudover
får pensionerede præster deres folkepension (i dette tilfælde er tilskuddet
mindre). Det samlede beløb svarende til antallet af aktive of pensionerede
præster bliver betalt månedligt til kommunitetet.

Jesuitterorden ejer selv ejendommen i Aarhus hvor præsterne bor,
derfor indgår huslejen ikke i præsternes økonomi men der er selvfølgelig
faste udgifter som strøm, varme, telefon, internet mm.



20

Jesuitternes kommunitet er økonomisk uafhængig og har sit eget regnskab
som hvert år sendes til de foresatte i provinsen og i Rom.

Jesuitternes ejendomme (og dertil hørende indtægter og udgifter) er
administreret på landsplan og hører formelt til Ordenssamfundet Jesuitterne
i Danmark (Hvis regnskab er uafhængig af de enkelte kommuniteter i Aarhus
og i København hvilket betyder bl.a at præsterne ikke har direkte adgang til
f.eks midler fra udlejning af ejendomme). Kommunitetet i Aarhus får hjælp af
to personer som sammen arbejder 26 timer for kommunitetet. Dertil hørende
udgifter er dækket med et årligt tilskud fra Ordenssamfundet Jesuitterne i
Danmark.
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