Takstregulativ 2018
for
___________________ kirke
- fælles for kirkerne i Holbæk Provsti

I

For benyttelse af kirken
A. til gudstjenester
a. der afholdes af kirkens præst eller en anden af ham dertil
bemyndiget præst ............................................................................................. vederlagsfrit
b. der afholdes af fremmed præst efter ønske fra mindst 10
af menighedens medlemmer .............................................................................. vederlagsfrit
c. andre gudstjenester, hvor andre end kirkens præster
medvirker, jfr. dog afsnit IV ............................................................................. som under C.b
B. til kirkelige møder
a. arrangeret af menighedsrådet eller kirkens præst(er) ........................................... vederlagsfrit
b. andre kirkelige møder ..................................................................................... som under C.b
C. til kirkelige handlinger
a. for medlemmer af folkekirken med bopæl i kommunen eller
mennesker med særlig tilknytning til kirken – se note 1. ...................................... vederlagsfrit
b. for andre betales således:
benyttelse af kirken, inkl. varme, lys og rengøring .................................................... 1.826 kr.
orgelspil................................................................................................................... 641 kr.
korsang ................................................................................................................... 641 kr.
ringning ................................................................................................................... 160 kr.
andet:
...............................................................................................
kr.
for benyttelse af kapel .............................................................................................. 967 kr.
D. til kirkekoncerter, kirkespil o.l. ............................................................................ efter aftale
E. For Margrethe-kapellet, Holbæk, gælder følgende
a. for medlemmer af folkekirken med bopæl i kommunen el. folk med særlig tilknytning til stedet
benyttelse af kapel mandag til fredag .................................................................. vederlagsfrit
benyttelse af kapel lørdag ......................................................................................... 645 kr.
b. for andre betales således:
Medlem af folkekirken bosat udenfor kommunen:
benyttelse af kapel mandag-fredag ......................................................................... 1.287 kr.
benyttelse af kapel lørdag ...................................................................................... 1.932 kr.

Ikke medlem af folkekirken:

benyttelse af kapel mandag - fredag ....................................................................... 1.932 kr.
benyttelse af kapel lørdag ...................................................................................... 2.363 kr.
c. For benyttelse af modtagerum og ved betjening af sygehuskapellet

for medlemmer af folkekirken med bopæl i kommunen el. folk med særlig tilknytning til stedet:

mandag til fredag .............................................................................................. vederlagsfrit
lørdag ..................................................................................................................... 537 kr.
d. for andre betales således:
Medlem af folkekirken bosat udenfor kommunen:
mandag - fredag ...................................................................................................... 429 kr.
lørdag ..................................................................................................................... 967 kr.

Ikke medlem af folkekirken:

mandag - fredag ...................................................................................................... 967 kr.
lørdag .................................................................................................................. 1.503 kr.
I øvrigt henvises til særligt takstblad gældende for ydelser på Holbæk kirkegårde.

II.

I forbindelse med kirkelige handlinger sørger kirken for blomster og lys på kirkens alter.
Pyntning af kirken kan ske ved egen foranstaltning i det omfang menighedsrådet har bestemt, afpasset til den
lokale tradition.
Lån af vaser og/el. stager ..................................................................................................... gratis
(lys skal købes af kirken)
Kirkens personale kan sørge for følgende:
(sæt kryds ud for det gældende)
Levende lys i bænkene
Blomster i bænkene
Anden pyntning:
Der betales en på forhånd aftalt pris, der dækker varens pris samt medgået arbejdstid (timetakst jf.
kirkegårdsvedtægterne). I arbejdstid indgår indkøb, opsætning og nedtagning. Afregning min. 1 time.
Menighedsrådet udsteder faktura og beløbet indgår i kirkens kasse. Beløbet på denne faktura er inkl. moms

III

For særlig medvirken af kirkens organist og kor/kirkesanger i overensstemmelse med disses arbejdsbeskrivelser
ydes efter aftale i hvert enkelt tilfælde en betaling, der indgår i kirkens kasse (de enkelte kirker udarbejder liste
over hvad de tilbyder).
Ved kirkelige handlinger er følgende praksis gældende:
SALMER kan frit vælges fra Salmebogen og kirkens tillæg.
Organisten finder velvalgt præludium og postludium
Andre ønsker imødekommes efter aftale med præst og organist, dog mod betaling.
Salmer og sange udenfor ovennævnte repertoire
(spil, indøvning, nodesøgning) ............................................................................................ 537 kr.
Vedr. præludium og postludium
Særlige ønsker i mødekommes så vidt muligt.
Wagners: Lohengrin og Meldelsohns: Bryllupsmarch spilles uden ekstra betaling
Ligger ønsket ikke inden for organistens almindelige repertoire,
opkræves betaling for mindre opgiven komposition ............................................................... 537 kr.
Akkompagnement af ekstern solist inkl. én prøve ................................................................. 537 kr.

IV

Valgmenigheder, frimenigheder og andre kristne trossamfund betaler for kirkens brug, som af stiftsøvrigheden
fastsat.
De ovenfor anførte takster kan kun ændres med provstiudvalgets godkendelse. Alle beløb erlægges efter regning
og normalt forud til kirkens kasserer.
Nærværende priser er gældende pr. 1. januar 2018 og reguleres 1 gang årligt pr. 1. januar med samme faktor
som taksterne på kirkegården.
Grundtal er pr. 1. april 2011.
_____________________________

Note 1. Note til kirkevedtægt – I punkt C, afsnit a:
De vedtagne takstbestemmelser ændrer ikke ved hidtidig praksis: at det er præsten, der afgør, om medlemmer uden tilknytning til
sognet kan få foretaget en kirkelig handling. Selvom man skal betale, har man ikke ret til at få stillet kirken til rådighed, medmindre
man har en "særlig tilknytning" til kirken, hvilket defineres således i lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og
sognebåndsløsning nr. 572 af 17/6 2009:

§ 7. Et medlem af folkekirken, der ikke hører til sognemenigheden, men som har en særlig tilknytning til denne, har ret til kirkelig
betjening i sognemenighedens kirke. Særlig tilknytning foreligger blandt andet, hvis medlemmet
1) tidligere har haft bopæl i sognet,
2) har nære pårørende, der bor i sognet, eller
3) for så vidt angår begravelse eller bisættelse har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på en kirkegård i sognet.
(det er sognets præst, der afgør, om ovennævnte betingelser er opfyldt; præstens afgørelse kan indbringes for biskoppen).

