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Særmeddelelse i forbindelse med ansøgning
Af Kenneth Christensen.

V

ed generalforsamlingen i 2010 i
liberal katolsk kirke i Danmark,
blev det besluttet, at vi skulle prøve
at ansøge om at blive godkendt som
trossamfund.

E

n godkendelse ville bl.a. indebære at bryllupper udført af en
liberalkatolsk præst efter liberalkatolsk ritus, ville blive gyldig i henhold til dansk lovgivning. Herefter
ville man ikke længere behøve at
blive gift to gange: første gang på
rådhuset, og derefter i kirken. Hermed ville LKK i Danmark få samme
retsstilling i samfundet som LKK i
Sverige og som talrige andre trossamfund i Danmark.

I

februar blev der udfærdiget en ansøgning vedlagt bunker af bilag
om kirken, dens ritualer, dens organisation, dens nationale og internationale vedtægter og dens præsteuddannelse. Vi håbede på, at det var
tilstrækkeligt, men det var det ikke.

D

et rådgivende udvalg under
Familiestyrelsen, som behandler ansøgningen, består af en række
grundige personer, som er ansvarlige
med hensyn til hvilke organisationer,
staten uddelegerer sin bemyndigelse
til. Og heldigvis for det. I sommer
fik vi en stribe uddybende spørgsmål om alt lige fra LKK’s forhold
til andre lignende kirkesamfund i
Danmark til betydningen af begrebet

esoterisk - som i Familiestyrelsen er
et absolut fy-ord, der betegner, at et
trossamfundet har en hemmeligholdt
lære, som medlemmerne ikke hører
om, før de for eksempel har betalt en
hel masse penge. Det er ikke os!

D

isse spørgsmål og en del flere
er der indsendt svar på. Der var
dog en ting mere, som Familiestyrelsen betingede sig, nemlig et regnskab, godkendt af en registreret eller
statsautoriseret revisor.

B

estyrelsen har derefter brugt
sommeren på at opstøve en
sådan revisor, som ikke kostede
spidsen af en jetjager. Det lykkedes næsten. Men også kun næsten.
En venligsindet revisor har netop
gennemgået det ganske omfattende
2010 regnskab - sammenskrevet til
lejligheden. For denne ulejlighed
skal vi yde et honorar på 10.000 kr.

F

or ikke at tømme kirkens finanser, opfordrer bestyrelsen alle,
som bakker op om initiativet med at
blive godkendt, til at yde et bidrag.
Husk at gaver til LKK er fradragsberettiget.

B

eløbet kan indsættes på foreningens konto 8411 4094608.
Mærk donationen: ”godkendelse”
og anfør evt. eget CPR-nr. for at
kunne udnytte fradragsmuligheden.
Redaktionen håber at kunne skrive
mere i næste nr. af Sanctus.

