
                                            

 
INDMELDELSE i Ryslinge Valgmenighed  
 

 

Undertegnede ønsker hermed at blive medlem af Ryslinge valgmenighed gældende fra  

 

dato:_______________ 

 

Efternavn: _________________________________________ 

 

For- og mellemnavne: ______________________________ 

 

CPR.nr: _____________________ Medlem af folkekirken: ja___/nej___ 

 

Gade/vej: _________________________Postnr.:_______ By: ___________________ 

 

Tlf.: __________________ Bopælssogn: ____________________ 

 

E mail: ________________________________________________________ 

 

Barns Navn: _____________________________________ CPR. nr: _____________________ 

 

Barns Navn: _____________________________________ CPR. nr: _____________________ 

 

Barns Navn: _____________________________________ CPR. nr: _____________________ 

 

Jeg meddeler hermed, at jeg ønsker medlemskab af Ryslinge Valgmenighed og løser sognebånd til denne. 

 

Valgmenigheden underretter de kirkelige og kommunale myndigheder. 

 

Som medlem af Ryslinge Valgmenighed forpligter jeg mig til at yde et bidrag til valgmenigheden på  

pt. 1,5 % af min skattepligtige indkomst i det senest afsluttede indkomstår. 

Beløbet er fradragsberettiget og indberettes til SKAT af kirkens regnskabsfører. 

 

__ Jeg ønsker indmeldelse efter Ligningslovens § 8A, hvor mit medlemsbidrag er fradragsberettiget op til de 

15.900 kr. som pt. er loftet for fradragsberettigede gaver til almenvelgørende og almennyttige foreninger 

mv. 

eller 

__ Jeg ønsker indmeldelse efter Ligningslovens § 12, hvor jeg forpligter mig til medlemskab i 10 år. Mit 

medlemsbidrag er fradragsberettiget uden at påvirke grænsen for fradragsberettigede gaver til 

almenvelgørende og almennyttige foreninger mv. 

 

Som medlem af Ryslinge Valgmenighed giver jeg valgmenighedens regnskabsfører adgang til min 

skattemappe, så der kan indhentes oplysning om min skattemæssige indkomst i forbindelse med 

fastsættelse af medlemsbidraget (se vejledning på bagsiden/ side 2) 

Oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt, og vil kun blive anvendt til beregning af 

medlemsbidraget i valgmenigheden. 

 

Ryslinge Valgmenighed overholder reglerne om persondatabeskyttelse. Du opfordres til at læse 

menighedens privatlivspolitik på menighedens hjemmeside: www.ryvm.dk . Her kan du læse om hvilke 

personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne og hvad dine 

rettigheder er i den forbindelse mv. 

 

 

Ryslinge, den ________________________        _______________________________________ 
Underskrift 

                                  

 

 

 

 

www.ryvm.dk 

 

http://www.ryvm.dk/


                                 

 

 

Opret autorisation til Ryslinge Valgmenighed 

 

 

   

  

   

Du skal først logge dig ind i din skattemappe på SKAT’s hjemmeside: 

Tast: www.skat.dk 

 

Vælg: Log på - (midt på siden)  

Log på med NEMid 

Log ind med din nemid eller tast-selv-kode 

Nu kommer du ind i din personlige skattemappe. 

 

Herefter bør du se, hvilke oplysninger du giver os adgang til: 

Vælg: Skatteoplysninger (i øverste blå bjælke) 

Vælg: Se skatteattest med indkomstoplysninger (nederst i 

venstre kolonne) 

Her kan du se de oplysninger valgmenighedens 

regnskabsfører får adgang til. 

 

Endelig kan du oprette autorisationen 

Vælg: Profil (i højre side af den øverste blå bjælke) 

Vælg: Giv adgang til rådgivere eller andre. 

I feltet hvor der står ”Tast CVR/SE/personnummer” 

indtaster du Ryslinge Valgmenigheds CVR-nummer: 

57101512. Skal gentages i næste rubrik. 

Gå derefter ned ad siden, til du under overskriften 

”skattemappen” finder en linje, hvor der står 

”Skatteattest med indkomstoplysninger”.  

Sæt et flueben i feltet.  

Gå helt ned i bunden af siden og tryk ”Godkend” 

Du vil herefter få en meddelelse om, at autorisationen er 

oprettet. 

Du kan altid fortryde autorisationen ved at ophæve den 

igen under profiloplysninger. 

Bemyndigelsen gælder i 5 år, hvorefter den skal fornyes. 

 

Hvis du ønsker hjælp til ovenstående, kan du henvende dig til: 

Regnskabsfører: Lone Rosager Poulsen, Edelsmindevej 11, 5700 

Svendborg – 22169861 – efter kl. 16. 

 

Formand: 

 

Asbjørn Nyholt,  Gl. Nyborgvej 61,  5772 Kværndrup 

an@nyholt.dk   -  tlf. 40209613 

 

 
 

 

 

 

http://www.skat.dk/
mailto:an@nyholt.dk

