
Til Skatteminister Karsten Lauritzen    Osted 14 sept. 2017 

 

I tilknytning til det fremsatte forslag om at afskaffe ordningen, hvor almennyttige foreninger kan søge om 

delvis momskompensation for vores udgifter til momsfri almenvelgørende aktiviteter, tillader vi os her at 

tydeliggøre, hvor vigtig en del af vores arbejde i de frie grundtvigske menigheder, der økonomisk helt 

konkret rammes ved dette indgreb.  

Som kirke og menighed er en stor del af vores arbejde netop grundet i et socialt og humanitært ansvar. 

Dels gennem det fællesskab, som gudstjenesten og menighedens andre aktiviteter danner ramme for. Men 

også gennem de mange diakonale opgave vi, på samme vis som folkekirkens menighedspleje og 

sjælesorgsarbejde, påtager os.  

Som eksempler herpå kan nævnes:  

- At præst og menighedsrådsmedlemmers jævnligt besøger ældre og trængende i menigheden i 

forbindelse med både festligheder, men ikke mindst ved sygdom eller anden krise. 

-  At vores menigheder arrangerer eftermiddagsaktiviteter eksempelvis for ensomme ældre  

- At flere af vore menigheder medvirker til sommerarrangementer for byens/lokalområdets udsatte 

børn. 

- At vi alene og i samarbejde med de lokale skoler arrangerer og afholder Sorggrupper og/eller  

samtalegrupper for skilsmisseramte.  

- At mange af vores menigheder årligt uddeler donationer til sociale formål, herunder julehjælp og 

støtte til akut økonomisk trængte børnefamilier.   

Og listen kunne fortsættes, med eksempler på hvordan vi på forskellige måder. som menigheder tager 

socialt ansvar i lokalsamfundet. 

Det er således vigtigt for os at understrege, at en væsentlig del af det arbejde, vi i de kirkelige foreninger 

dagligt påtager os og anser for en væsentlig del af vores eksistensberettigelse, netop er af social og 

humanitær art. Det er ikke noget nyt, men bygger på et historisk tradition for at vi som menigheder altid 

har været menighed for alle. Det arbejde vil blive kraftigt hæmmet, hvis den delvise momsfritagelse 

bortfalder. 

 

På vegne af Frie Grundtvigske – Foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder, 

Formand Laura Lundager Jensen 

  

  


