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Stor tak! 

Tak til dig, fordi du gerne vil vide lidt mere om, hvordan du kan inspirere din 

menighed til at være med til at betale kirkeskat. Den katolske kirkeskat er 

vores fælles ansvar. Hvis ingen betaler, er virkeligheden, at der ikke kan være 

en kirke her. 

Derfor er det altafgørende, at vi sammen gør kirkeskat til en glæde for alle 

kirkens medlemmer. 

Herunder finder du inspiration til 5 forslag til taler, som du kan tage op i 

menigheden. Ret talen til, så det er dit eget sprog og din egen erfaring, du 

deler. 

Du kan tale om kirkeskat, når menigheden mødes, fx til kirkekaffe, til 

informationsmøder om første kommunion eller til fællesspisning.  

Husk, at dit gode humør smitter, og det er meget nemmere at være med, når 

den gode historie bliver fortalt. Vores erfaring er, at medlemmer, som 

tilmelder sig via en skræmmekampagne eller af dårlig samvittighed, sjældent 

holder ved og er hurtige til at afmelde sig igen, når den ubehagelige følelse 

er væk.  

Endnu engang tak for din store hjælp med at formidle det vigtige budskab 

om kirkeskat. 

Varme hilsner 

 

Susanne Debora Madsen 

Kirkeskattekonsulent 

  



  

 

 

Inspirationstaler 

om kirkeskat 

Tilpas talen  

og gør den  

til din eget 
 

 

 

 

 

Tale 1 

Gennem det sidste år har vi gennemgået meget som menighed.  Vi har vist, 

hvordan vi kan stå sammen om kirken og takket været alle jeres gavmilde 

bidrag, har vi kunnet [indsæt nogle af de ting, I har gjort i menigheden]. 

Foran os ligger der stadig en del projekter. [Fortæl gerne om nogle af jeres 

projekter for fremtiden]. Det største projekt vi har, er at være kirke og være 

tilstede for alle, som har brug for menigheden.  

Jeg er glad for, at vores menighed har så mange muligheder, men vi har også 

brug for at holde fast om den fysiske ramme, som huser os alle.  

Vi er NØDT til at stå sammen. Hver for sig, kan vi noget, men slet ikke så 

meget som vi kan sammen.  

Min bøn er derfor, at hvis du ikke allerede har en kirkeskatteaftale, så udfyld 

en blanket i dag, og giv den til [indsæt blanketindsamler her - er det 

frivillige? Præsten?]  på vejen ud.  

Lad os se, hvor meget vi kan opnå til næste år.  
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Tale 2 

Først vil jeg sige stor tak til alle jer, som allerede er med i vores fælles 

kirkeskatteordning. Det betyder meget for mig at vide, at vi står sammen om 

vores fælles, åndelige hjem. 

Sidste år kæmpede vi med Corona nedlukninger, og vi havde ikke mulighed 

for at mødes i kirken, som vi gør i dag. Vi troede, at det værste var forbi, da 

samfundet åbnede op igen, men så kom der krig i Ukraine, og det har givet 

vores menighed nogle uventede udfordringer bl.a. med prisstigninger på el 

og varme. [Indsæt gerne nogle af din menigheds økonomiske udfordringer]. 

Vi har haft meget fokus på dem, der ikke er med i kirkeskatteordningen, men 

I dag vil jeg være så frimodig og spørge jer, der ER med, om I har plads til lidt 

mere, mens vi går igennem disse udfordringer. 

Hvis I har overskud og kan lægge lidt mere til jeres kirkeskat, kan I udfylde en 

kirkeskatteblanket. Der er et felt på blanketten, hvor man kan ændre sin 

nuværende kirkeskat. I kan også gøre det på katolsk.dk/kirkeskat. 

Tak, fordi I er med i vores fællesskab og for de mange måder, I støtter kirken 

på.  
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Tale 3 

Uanset hvor du kommer fra, og hvor du bor, og hvor ofte du kommer i kirken, 

så er din tilstedeværelse her i dag måske et tegn på, at du betragter Den 

katolske Kirke som relevant for dig. 

Vi er en gruppe i kirken, der giver økonomisk bidrag til kirken, og vi er glade 

for, at du er sammen med os i dag.  Det betyder, at vores bidrag ikke er 

forgæves. Vores bidrag skaber rammen for, at du kan modtage kommunionen 

og kan tale med en præst, hvis du har brug for det. Vi har også sikret, at der 

er kirkekaffe efter messen, så du kan være en del af vores fællesskab. 

Hvis du vil være med os i det økonomiske, vil det hjælpe os med at fortsætte 

dette vigtige arbejde. Vi har virkelig brug for det.   

Udfyld en tilmeldingsblanket på vejen ud og giv den til [indsæt personen 

eller dem der indsamler blanketterne] 

Vi er taknemmelige for alle bidrag. 
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Tale 4 

Tak til alle jer, der giver gennem kollekten. Som vi alle ved, er dette en del af 

messen. Så hvorfor bliver vi ved med at tale om kirkeskat, når vi får penge 

gennem kollekt? 

For Kirken er der en kæmpe forskel mellem at vide, at der kommer penge 

hver måned og det at håbe, at der kommer penge. I forhold til planlægning 

og indkøb og fremtidsplaner er det en kæmpe hjælp, hver gang en katolik 

tilmelder sig kirkeskat. For så kan vi begynde at lægge planer for fremtiden. 

Vi ved, at dit bidrag kommer hver måned, også hvis du bliver forhindret i at 

deltage i messen. 

Den katolske Kirke får ikke penge fra staten eller Vatikanet. Vi overlever, ved 

at Kirkens medlemmer støtter arbejdet økonomisk. 

Lige nu står vi over for nogle udfordringer med altomfattende prisstigninger i 

landet. [Fortæl om menighedens egne udfordringer]. Vi har mere end 

nogensinde brug for, at flere vil løfte denne byrde sammen med os.  

Du kan hjælpe ved at udfylde en tilmelding til kirkeskat. Blanketten bliver 

uddelt ved døren. Du kan enten udfylde den nu og give den til [Indsæt 

personen der tager imod blanketter] eller gå på katolsk.dk/kirkeskat og 

tilmeld dig med det samme. 
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Tale 5 

Adventstiden er lige om hjørnet. Vi, der har børn eller børnebørn, kender vi 

den spændte forventning, der kribler i dem, når de først begynder at tælle 

ned til juleaften. 

Da jeg var barn, blev jeg skuffet, når jeg fik de bløde gaver. Jeg ville hellere 

have lejetøj. Men da jeg blev ældre, begyndte jeg at sætte pris på de ting, jeg 

kunne bruge i lang tid fremover. De bløde gaver blev mere værdifulde for 

mig. 

Selvom vi ikke pakker Kirken ind i gavepapir, så håber jeg, at du vil overveje 

at give den næste generation Kirken i gave. De små børn ved det ikke i dag, 

men JEG ved, at kirken er her i dag, fordi mennesker før os har givet deres 

penge til byggeriet og vedligeholdelsen af kirken. 

Vi kan ikke vedligeholde kirkens aktiviteter og rammer uden dig, så hvis du 

ikke har en kirkeskatteaftale, håber jeg, at du vil udfylde en blanket på vejen 

ud og give den til [indsæt navn eller beskrivelse af den der samler 

blanketterne ind]. 

Jeg er taknemmelig for dem, der gik forud, og sikrede, at der er en kirke til 

mig i dag. Nu skal vi gøre op med os selv, om vi vil være DEM, der går forud 

for den næste generation. 

 


