
Vejstrup Valgmenighed Indmeldelsesblanket 

Side 1 
 

Undertegnede ønsker hermed at blive medlem af Vejstrup Valgmenighed. 

 

Gældende fra dato: _______________ 

 

Efternavn_____________________ For- og mellemnavne _______________________________ 

 

CPR.nr.: ______________________ Medlem af Folkekirken: Ja___ / Nej:___ 

 

Vejnavn og nr.:______________________________ Postnr.:_______ By: ____________________ 

 

E.mail:____________________________________                              

 

Tlf.nr.:___________________ Bopælssogn:______________________ 

 

Barns navn: _______________________________                          CPR.nr.:____________________ 

 

Barns navn: _______________________________                          CPR.nr.:____________________ 

 

Barns navn: _______________________________                          CPR.nr.:____________________ 

 

Jeg meddeler hermed, at jeg ønsker medlemskab af Vejstrup Valgmenighed og løser sognebånd til 

denne. 

Valgmenigheden underretter de kirkelige og kommunale myndigheder. 

 

  



Vejstrup Valgmenighed Indmeldelsesblanket 

Side 2 
 

 

__ Jeg ønsker indmeldelse efter Ligningslovens § 8A, hvor mit medlemsbidrag er fradragsberettiget op til 

de 15.900 kr., som pt. er loftet for fradragsberettigede gaver til almenvelgørende og almennyttige 

foreninger mv. 

eller: 

__ Jeg ønsker indmeldelse efter ligningslovens § 12, hvor jeg forpligter mig til medlemskab i mindst 10 

år. Mit medlemsbidrag er fradragsberettiget uden at påvirke grænsen for fradragsberettigede gaver til 

almenvelgørende og almennyttige foreninger mv. 

 

Som medlem af Vejstrup Valgmenighed giver jeg valgmenighedens forretningsfører adgang til min 

skattemappe, så der kan indhentes oplysning om min skattemæssige indkomst ifm. fastsættelse af 

medlemsbidraget (se vejledning på side 3) 

Oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt, og vil kun blive anvendt til beregning af 

medlemsbidraget til valgmenigheden. 

Vejstrup Valgmenighed overholder reglerne om persondatabeskyttelse og du opfordres til at læse 

menighedens privatlivspolitik på hjemmesiden: www.vejstrupvalgmenighed.dk . Her kan du læse om, 

hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne og hvilke 

rettigheder du har i den forbindelse mv. 

 

____ Jeg ønsker at læse kirkebladet på hjemmesiden.   

____ Jeg ønsker kirkebladet leveret i min postkasse. 

 

 

Vejstrup, d.___________________            _____________________________________ 

                                                                           Underskrift 

 

 

Vejstrup, d.___________________            _____________________________________ 

                                                                           Præstens underskrift. 

  



Vejstrup Valgmenighed Indmeldelsesblanket 

Side 3 
 

 

Vedr. åbning af skattemappe 

Medlemmer af Vejstrup Valgmenighed skal åbne deres skattemappe, da medlemsbidraget til kirken 

beregnes på baggrund af den skattepligtige indkomst. 

Denne tilladelse gælder kun i fem år, så derfor skal man åbne sin skattemappe hver 5. år. af samme 

grund vil det være en god ide at gemme nedenstående vejledning 

Vejledning til indberetning af skattepligtig indkomst 

1. Gå ind på www.skat.dk og log dig ind med MitID/NemID på TastSelv Borger 

2. Klik på: ”Profil” (oppe i højre hjørne) 

3. Klik på: ”Autorisation af rådgiver/andre” 

4. Autorisation gives til: Valgmenighedens SE-Nummer: 17257579 

5. I listen nedenfor, sæt hak ud for: ”skatteattest” 

6. Klik på ”Godkend” nederst på siden 


