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Udlejning af kirke og kapel.

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet udarbejder et dokument, hvori det klart og
tydeligt fremgår, hvad det vil koste at leje kirke og kapel.
Betaling for brug af kirke og kapel kan forekomme, når personer, der tilhører et andet
trossamfund, ønsker at benytte kirke og kapel. Dette gælder også for brug af kapel for
øvrige ikke-medlemmer af folkekirken.
Proceduren for andet trossamfunds brug af kirken:
Der er en stående tilladelse til stiftets menighedsråd til at stille kirken til rådighed for
medlemskirker* (se side 2) i Danske Kirkes Råd til gudstjenester og begravelser.
Såfremt tilladelsen benyttes, anmoder biskoppen om at modtage en indberetning herom
med oplysning om, hvilket trossamfund der er tale om, og til hvilket formål kirken er udlånt.
For evangelisk-lutherske frimenigheder gælder det dog, at de skal ansøge biskoppen om
brug af kirken. Biskoppen kan give tilladelse hertil efter forhandling med menighedsrådet.
Betaling for brug af kirken skal udregnes, så det er kostprisen, der er taksten, altså må der
ikke tjenes penge på udlejning. Taksterne skal godkendes af provstiudvalget.
Biskoppen kan, såfremt forholdene giver anledning hertil, tilbagekalde den stående
tilladelse.
Proceduren for ikke-medlemmers brug af kapel:
Menighedsrådet udskriver regning for rengøring af kapel. Er der andre udgifter forbundet
med den handling, der sker fra kapellet, betales der ligeledes for det.
Det er kostprisen, der er taksten, altså må der ikke tjenes penge på brug af kapel.

Således anbefalet af provstiudvalget på møde d. 16. maj 2013
p.p.v.

Med venlig hilsen
Poul Ivan Madsen
Provst

1

NYHEDSBREV fra Skjern provsti

Nr. 2 * 2013

*)
Medlemskirker i Danske Kirkers Råd er som følger:
Den katolske Kirke i Danmark
Baptistkirken
Pinsekirken
Metodistkirken
Det danske Missionsforbund
Apostolske Kirke
Frelsens Hær
Brødremenigheden
Den ortodokse Kirke
Den koptisk-ortodokse Kirken
Den reformerte Synode
Den Anglikanske Kirke i Danmark
International Church of Copenhagen
Svenskakyrkan I København
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