
Til Bes§relsen for Hannæs Valgmen'rghed.

Thisted Provstiudvalg afholdt den 7. maj20lg møde med bestyrelsen for Hannæs Valgmenighed, der

havde henvendt sig til provstiudvalget med anmodning om, at valgmenighedens medlemmer på trods af
bestemmelserne i Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster (Cirkulaere 1H nr. 9074 af 12. februar 2013)

§ 4, stk. 3, - takstmæssigt skal betragtes som værende medlemmer af folkekirken.

På mødet gjorde valgmenighedens bestyrelse gældende, at siden valgmenighedens start a 1911, bygning af
kirke i Vesløs i 1911og anlæg af kirkegård sammesteds i 1914, er valgmenigheds-rnedlemmer takstmæssigt

blevet sidestillet rned folkekirkemedlemrner. Samt at denne praksis, - som uden provstiets vidende har

været opretholdt på folkekirkens kirkegårde på Hannæs indtil Thisted Provsti i slutningen af 2ALB

præciserede gældende regler over for provstiets menighedsråd, - er vigtig for, at en meget lille

valgrnenighed, som har både kirkebygning og kirkegård at tage vare på, økonomisk kan overleve.

Valgmenighedens medlemmer betaler qua deres medlemsbidragtil menigheden et beløb, der dækker en

del af omkostningerne ved gravkastning samt erhvervelse,/fornyelse af gravsteder. Hvis

valgmenighedsmedlemmer, der begraves på folkekirkens kirkegårde (hvor f.eks. den ene af parterne er
folkekirkemedlem og den anden valgmenighedsmedlem; eller hvor valgmenighedsmedlemmer vælger

bopælssognets kirkegård frem for valgmenighedens, som måske ligger langt væk), skal betale erhvervelses-

prisen for ikke-folkekirkemedlemmer, så vil der efter bestyrelsens vurdering ske et af to:

r Valgrnenighedsmedlemmerne vil begynde at melde sig ud af valgmenigheden og ind i folkekirken
. Valgmenighedsmedlemmer vil anmode orn at få et betydeligt beløb med fra valgmenigheden til at

betale begravelsesomkostninger med.

Begge dele vil have uoverskuelige økonomiske konsekvenser for valgmenigheden, der kun har 78

medlemmer, hvoraf I er under 18 år.

Der var herefter en længere drøftelse mellem provstiudvalg og valgmenighedsbestyrelse om
udfordringerne. Provstiudvalget udviste forståelse for valgmenighedens udfordringer.

Thisted Provstiudvalg har forståelse for valgmenighedens økonomiske udfordringer og for Hannaes

Valgmenigheds vedkommende indgås der aftale om en 2Gårig overgangsordning fra og med indeværende
år, således at Hannæs Valgmenigheds medlemmer har tid til - både økonomisk og på anden vis - at
indstille sig på de nugældende bestemmelser vedr. takster.

Thisted Provsti ønsker ikke at taksterne på folkekirkens kirkegårde skal være årsag til at en valgmenigheds

Økonomi går i stykker, men provstiudvalget fastholder samtidig, at valgmenigheden nu må forberede
medlemmerne, der vælger begravelse på folkekirkens kirkegårde på det vilkår, at de fra tll2040
takstmæssigt betragtes som ikke-medlemmer af folkekirken.

Alt ovenstående forudsætter at valgmenighedens priser på kirkegården ligger på niveau med de gældende
priser på folkekirkens kirkegårde.

Thisted, den 15. I )0q

Lotte Lolk
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