
176 KR. PR. MEDLEM
KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD  
Folkekirken bruger 781.794.902 kr. på kirkebygninger og 
sognegårde årligt. Pengene bruges bl.a. til vedligeholdelse, 
opvarmning eller indkøb af inventar til kirker og 
sognegårde. Beløbet svarer til 176 kr. pr. medlem i 
folkekirken.

332 KR. PR. MEDLEM
KIRKELIGE AKTIVITETER
Hvert år bruges 1.479.327.850 kr. på gudstjenester og 
andre kirkelige handlinger, men også på eksempelvis 
konfirmandundervisning, socialt arbejde eller kirkekor. 
Beløbet svarer til 332 kr. pr. medlem i folkekirken.

SÅDAN BRUGER FOLKEKIRKEN PENGENE

Få overblikket over folkekirkens udgifter. Oversigten viser 
folkekirkens lokale udgifter til løn og drift i 2012. De lokale 
kirkekasser står for 79 pct. af folkekirkens samlede økonomi.

*Beregningerne er udført på baggrund af den seneste økonomistatistik for folkekirken (2012) samt folkekirkens medlemstal i 1. kvartal 2012, 
  opgjort i Danmarks Statistik.

188 KR. PR MEDLEM
KIRKEGÅRD
Driften af folkekirkens kirkegårde beløber sig hvert år til 
835.417.191 kr. Det svarer til 188 kr. pr. medlem i 
folkekirken. Beløbet dækker bl.a. materialer og lønninger 
til personalet på kirkegården, eksempelvis gravere og 
gartnere. 

18 KR. PR. MEDLEM
PRÆSTEBOLIGER
Til de fleste kirker i folkekirken hører en til flere 
præsteboliger. Folkekirkens udgifter til vedligeholdelse og 
renovering af disse beløber sig årligt til 78.247.778 kr. 
Det svarer til 18 kr. pr. medlem i folkekirken.

171 KR. PR. MEDLEM
ADMINISTRATION 
OG FÆLLESUDGIFTER
Folkekirkens samlede udgifter til fælles administrative 
opgaver beløber sig til 760.295.979 kr. årligt. Det svarer 
til 171 kr. pr. medlem i folkekirken. Heraf går bl.a. 
99.767.609 kr. til personregistrering, som er en opgave 
folkekirken løser for staten. Derudover er der en række 
administrative udgifter til menighedsråd og provstiråd 
samt bl.a. efteruddannelse og personale.

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE AKTIVITETER

14 KR. PR. MEDLEM
FINANSIELLE POSTER
Folkekirkens udgifter til renter, kursgevinst-/tab og 
momsregulering med mere beløber sig årligt til 
60.304.435 kr. Det svarer til 14 kr. pr. medlem i 
folkekirken.

217 KR. PR. MEDLEM
ANLÆGSINVESTERINGER
Hvert år har folkekirken udgifter til byggeri eller 
renovering og forbedring af eksempelvis kirker og 
kirkegårde. Udgifterne til anlægsinvesteringer er 
968.371.454 kr. årligt. Det svarer til 217 kr. pr. 
medlem i folkekirken.

De kirkelige aktiviteter er folkekirkens kerneopgave og tungeste udgiftspost. Hvert år 
bruges 1.479.327.850 kr. på gudstjenester, undervisning, socialt arbejde eller eksempelvis 
kommunikation og kirkekor. Beløbet svarer til 332 kr. pr. medlem i folkekirken. Her kan du 
se, hvordan pengene fordeles.

FÆLLES FORMÅL: 48.014.936 KR. 
11 KR. PR. MEDLEM

GUDSTJENESTE OG KIRKELIGE HANDLINGER: 855.583.706 KR. 
192 KR. PR MEDLEM

KIRKELIG UNDERVISNING: 119.904.280 KR. 
27 KR. PR. MEDLEM

SOCIALT ARBEJDE (DIAKONI): 73.400.075 KR. 
16 KR. PR. MEDLEM

KOMMUNIKATION: 116.970.634 KR. 
26 KR. PR. MEDLEM

KIRKEKOR: 113.965.693 KR.
26 KR. PR. MEDLEM

KIRKEKONCERTER: 98.152.454  KR.
22 KR. PR. MEDLEM

FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED: 52.503.681 KR. 
12 KR. PR. MEDLEM

KONTINGENT TIL DSUK :832.392 KR. 
0,2 KR. PR. MEDLEM

Værdien af den indsats, som de mange tusinde frivillige i folkekirken yder, kan ikke gøres op i kroner og ører og indgår ikke. Der er altså ikke en 
direkte sammenhæng mellem indsatsen i kroner og aktivitetsniveauet. Eksempelvis er rigtig mange frivillige engageret i folkekirkens sociale arbejde.

Lønudgifterne til kirkefunktionærer og lokalt finansierede præster indgår i udgifterne til kirkelige aktiviteter.  85 af folkekirkens knap 2100 præster 
(årsværk) er lokalt finansierede.


