OPDATERET, MARTS 2022

HVAD FÅR JEG FOR MIT MEDLEMSBIDRAG?
DÅB

Det er gratis at blive døbt i Høve og Havrebjerg Valgmenigheder, når blot en af barnets forældre er
medlem.

KONFIRMATION

Det er gratis at blive konfirmeret i Høve og Havrebjerg Valgmenigheder, når blot en af barnets forældre er
medlem af en af valgmenighederne, og barnet ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og at blive
konfirmeret i en af valgmenighederne.

BRYLLUP

Det er gratis at blive viet i Valgmenighederne, uanset om den tilkomne er medlem af en af
valgmenighederne eller ej. Par, hvor ingen af parterne er medlem, men dog har en anden tilknytning til en
af valgmenighederne, kan efter aftale med præsten også blive viet i Høve eller Havrebjerg Valgmenighed,
det må beregnes, at der i så fald skal betales for det udførte arbejde.

BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Det er gratis at blive begravet eller bisat som medlem af Høve og Havrebjerg Valgmenighedskirke –
forudsat at begravelsen/bisættelsen finder sted i en af valgmenighedens kirker og med valgmenighedens
personale. Ønskes en anden kirke benyttet, er det muligt mod at betale leje heraf. Dette kan kombineres
med, at valgmenighedens præst og organist medvirker, hvilket der ikke skal betales for. Ønsker man at
benytte andet personale, skal der betales herfor.
Et ikke-medlem kan undtagelsesvis efter aftale med præsten begraves/bisættes fra en af
valgmenighedskirkerne, der må beregnes, at der i så fald skal betales for det udførte arbejde.

LEJE AF KISTE-/URNEPLADS
Betaler valgmenighederne ikke for.

GRAVSÆTNING

Betaler valgmenighederne ikke for.

ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTED
Betaler valgmenighederne ikke for.

SAMTALER OG SJÆLESORG

Præsten er altid tilgængelig for samtaler med hvem, der måtte have behov for det, vi kan tale om alt. Hvad
der ligger på sinde, herunder også sjælesorg.

DESUDEN

Døren står oplåst på søn- og helligdage hvor der er gudstjeneste i Valgmenighederne. Der er altid mulighed
for at tale med præsten.

