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Præambel
Liberal katolsk kirke blev grundlagt i begyndelsen af 
1900-tallet som følge af en total reorganisering af den 
gammelkatolske kirke i England. Det blev en omhygge-
lig og grundig proces. Resultaterne af denne reorganise-
ring er blandt andet, at der blev udfærdiget et nyt juridisk 
grundlag for den nye kirke. Dette grundlag er de inter-
nationale vedtægter og den kanoniske lov. Endelig blev 
liturgien revideret, og der blev udfærdiget et dokument 
om kirkens grundlæggende lære, principper og kort læ-
resammenfatning. 

Overordnet set udgør disse fire dokumenter de officielle 
skrifter i liberal katolsk kirke og udgør fundamentet for 
kirkens virke. De internationale vedtægter, den kanoni-
ske lov samt principper og kort læresammenfatning er 
tilgængelig på kirkens hjemmeside. 

Som en del af det samlede lovgrundlag for liberal katolsk 
kirke i Danmark indgår også love for den danske klerika-
le synode, love for de enkelte menigheder og oratorier i 
Danmark og love for kirkens landsmøde og landsudvalg.

Liberal katolsk kirke ser sig selv som en selvstændig og 
sakramental kirke. Den første biskop var James Ingall 
Wedgwood, og snart derefter blev Charles Webster Lead-
beater konsekreret. Disse to biskopper anses for at være 
grundlæggere af liberal katolsk kirke.

Ingen organisation, hverken en verdslig eller en religiøs, 
kan leve uden forandringer. Derfor er det et vilkår for 
liberal katolsk kirke at forandre sin praksis og lovgivning 
i takt med, at verden som helhed udvikler sig, og men-
nesket vokser i indsigt og visdom på sin udviklingsvej.

Gennem de mere end 100 år, liberal katolsk kirke har ek-
sisteret, har kirken delt sig i forskellige grene, som regel 
på baggrund af større eller mindre uoverensstemmelser. I 
begyndelsen af 2000-årene foregik en deling, som havde 
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sin rod i spørgsmålet om, hvorvidt kvinder kunne ordine-
res til præsteskabet eller ej.

En del af kirken mente, at det kunne man ikke, en anden 
del af kirken mente, at det kunne man godt.

Det medførte en forgrening, da den mere progressive del 
af kirken dannede sin egen bispesynode. Liberal katolsk 
kirke i Danmark tilhører den progressive gren.

Uanset hvad, så er alle de forskellige forgreninger dele af 
det samme træ og har den samme rod, på samme måde 
som liberal katolsk kirke som helhed er en del af det 
kristne fællesskab, der har sin rod i Kristus.

Det har været magtpåliggende for de danske biskopper at 
tydeliggøre og gennemsigtiggøre reglerne i kirkens dan-
ske lovgrundlag, sådan at alle interesserede og kirkens 
medlemmer har en reel mulighed for at forstå den kirke, 
de er en del af.

Det er naturligvis også sådan, at liberal katolsk kirke 
overholder dansk lovgivning på alle relevante områder.

Liberal katolsk kirke i Danmark er i dag et anerkendt 
trossamfund og har dermed vielsesret.

Biskop Uffe og regionalbiskop Jan
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Liberal katolsk kirke i Danmark

§ 1 Navn og oprindelse
Liberal katolsk kirke i Danmark (herefter kaldet kirken) udgør 
den danske gren af den internationale kirke The Liberal Catholic 
Church. Kirken er grundlagt i 1916 af biskop James Ingall Wedg-
wood i England.

§ 2 Selvstyre
Kirken i Danmark er en selvstændig kirkeprovins under ledelse af 
en regionalbiskop med sin egen jurisdiktion. Kirken er uafhængig 
og selvstyrende og skylder ingen anden organisation troskab eller 
lydighed, hverken i trosspørgsmål, styreform eller lære, fraset at 
dens virke skal være i overensstemmelse med den lovgivning, der 
er gældende i Danmark.

§ 3 Hjemsted
Kirken i Danmark har sit hjemsted der, hvor regionalbiskoppen 
bor. Hvis denne bor i udlandet, har kirken hjemsted der, hvor ge-
neralvikaren bor.

§ 4 Formål
Kirkens formål er at fremme Kristi arbejde i Danmark ved at udde-
le sakramenterne til dem, der i ærbødighed nærmer sig dem, samt 
ved sin gudsdyrkelse, undervisning og anden virke til fremme af 
menneskehedens åndelige velfærd. Kirkens principper og lære 
er baseret på de af den internationale bispesynodes autoriserede 
Principper og kort læresammenfatning.

§ 5 International lov
Både nærværende lovgrundlag for kirken i Danmark og kirkens 
aktiviteter i de organisatoriske dele (jf. § 8), skal være i overens-
stemmelse med, eller i logisk forlængelse af de retningslinjer, der 
er beskrevet i kirkens internationale lovgivning ‒ de internatio-
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nale vedtægter og den kanoniske lov ‒ i liturgien samt i Principper 
og kort læresammenfatning. Ligeledes skal liberal katolsk kirke 
i Danmark være i overensstemmelse med kirkens øverste sty-
rende organ, den internationale bispesynode. Alle liberalkatolske 
biskopper er medlemmer af den internationale bispesynode. Den 
danske regionalbiskop har bemyndigelse derfra til at lede og kon-
trollere kirken og dens administration.

§ 6 Lovsamling
6.1 Kirkens samlede love og tekster er følgende:

Love

Kirkens internationale lovgivning

 �  De internationale vedtægter (General Constitution)
 �  Den kanoniske lov (Code of Canons)

Disse to udgør tilsammen den kanoniske ret

Kirkens nationale lovgivning

 �  Lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Danmark
 �  Love for den klerikale synode i Danmark
 �  Love for menighederne
 �  Love for kirkens landsmøde og landsudvalg

Tekster

 �  Den af den internationale bispesynode autoriserede liturgi 
til brug i liberal katolsk kirke eller den af regionalbiskoppen 
godkendte oversættelse heraf

 �  Ceremonibogen (Ceremonies of the Liberal Catholic Rite af 
biskop Irving S. Cooper)

 �  Principper og kort læresammenfatning (Statements of prin-
ciples and summary of doctrine)

6.2 Følgende dokumenter skal være offentligt tilgængelige i deres 
danske udgave på kirkens medier og platforme:
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 �  De internationale vedtægter
 �  Den kanoniske lov
 �  Principper og kort læresammenfatning
 �  Lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Danmark
 �  Organisation af liberal katolsk kirke i Danmark

§ 7 Kanonisk lydighed
7.1 Det forudsættes, at ethvert medlem af kirken, der har modtaget en 

eller flere af de hellige ordinationer, tilslutter sig lovsamlingen (jf. 
§ 6.1).

7.2 Derudover vil de, som har modtaget de højere ordinationer, have 
aflagt den kanoniske lydighedsed, hvorved man forpligtes til at 
overholde den kanoniske lov og de bestemmelser, der er truffet af 
regionalbiskoppen i forlængelse heraf.

§ 8 Organisation
8.1 Liberal katolsk kirke i Danmark består af følgende organisatoriske 

dele:

 �  Bispeembede 
 �  Klerikal synode 
 �  Menighedsråd og årsmøde 
 � Landsmøde og landsudvalg

8.2 Herudover er der følgende klerikale embeder:

 �  Hjælpebiskop
 �  Generalvikar
 �  Ansvarshavende præst
 �  Rigsceremonimester
 �  Rigssakristan

For uddybende oplysninger se Organisation af liberal katolsk kir-
ke i Danmark på kirkens hjemmeside.
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§ 9 Kirke, oratorium, privat kapel
9.1 Liberal katolsk kirke i Danmark opererer med tre kategorier af 

åndelige kraftcentre, hvorfra energien strømmer ud i forbindelse 
med det ceremonielle arbejde. Disse adskiller sig fra hinanden i 
deres organisering.

9.2 En kirke

 � En kirke kan etableres, såfremt mindst fem døbte medlemmer 
anmoder regionalbiskoppen herom. Efter godkendelse skal der 
etableres et menighedsråd.

 � Ved ophør af offentlige tjenester kan regionalbiskoppen, hvis 
han eller hun skønner det passende, overlade det kirkelige 
inventar i forvaring hos den ansvarshavende præst, således at 
denne kan fortsætte med at afholde tjenester i privat regi.

9.3 Et oratorium

 � Et oratorium er et kirkerum, hvor der er offentlige tjenester, men 
hvor der ikke er et menighedsråd. Oratoriet hører under bispe-
embedet, og det er regionalbiskoppen, som udpeger en ansvars-
havende præst. Ansvaret for økonomien varetages i fællesskab 
med landsudvalgets kasserer/revisor. 

 � Ved ophør af offentlige tjenester kan regionalbiskoppen, hvis 
han eller hun skønner det passende, overlade oratoriets inventar 
i forvaring hos den ansvarshavende præst, således at denne kan 
fortsætte med at afholde tjenester i privat regi.

9.4 Et privat kapel

 � Et privat kapel er et kirkerum, der etableres hos en lægmand 
eller en præst. Der er ingen offentlige tjenester. 

 � Regionalbiskoppen kan bemyndige lægfolk til at opbevare og 
uddele sakramentet.

 � Enhver, som har konsekrerede genstande i sin varetægt, er 
pligtig til at overdrage disse til regionalbiskoppen, når de ikke 
længere finder anvendelse, eller at anføre i et testamente, at 
disse skal overdrages til regionalbiskoppen, når vedkommende 
går bort.
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 � Dette gælder også genstande og liturgiske effekter, som ikke er 
konsekrerede og som finder ceremoniel anvendelse.

 � Regionalbiskoppen kan ud fra en konkret vurdering beslutte, 
at kirkeligt inventar og konsekrerede samt øvrige liturgiske 
genstande skal udleveres til ham eller hende.

§ 10 De klerikale embeders formål og opgave
10.1 Når regionalbiskoppen tildeler en person et hverv, skal der 

medfølge beskrevne arbejdsopgaver.

10.2 Regionalbiskoppens ansvar og bemyndigelse

Regionalbiskoppen

 �  udpeges af den internationale bispesynode. Valget skal tiltrædes 
af den klerikale synode med almindeligt flertal.

 � udøver den spirituelle kraft og myndighed, som er forbundet 
med biskoppens konsekration og embede.

 � er bemyndiget til at implementere den internationale bispesy-
nodes beslutninger i sin jurisdiktion.

 �  har ret til at meddele de hellige ordinationer op til og med 
præsteskabet.

 �  kan udnævne præsteskab til de enkelte menigheder i forståelse 
med menigheden.

 �  kan udpege en anden biskop eller præst som sin generalvikar.
 �  kan udelukke ethvert medlem af præsteskabet inden for sin 
jurisdiktion fra dennes præstelige eller administrative funkti-
oner. Dette kan ankes til det juridiske udvalg under den interna-
tionale liberal katolsk kirke.

 � kan autorisere lægfolk til at holde foredrag og udføre visse 
offentlige tjenester i kirkens navn.

 �  giver tilladelse til alle offentliggørelser af publikationer eller 
udtalelser i kirkens navn fra lægfolk.
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 �  kan i ekstraordinære tilfælde suspendere ethvert lægmedlem af 
kirken fra dennes administrative funktioner. Dette kan ankes 
til det juridiske udvalg under den internationale liberal katolsk 
kirke.

 �  skal godkende hele eller delvise oversættelser af kirkens offi-
cielle tekster til andre sprog end engelsk. 

 �  har vetoret overfor den klerikale synode. 
 �  har vetoret i menighedsrådene.
 �  har vetoret overfor landsmøde og landsudvalg.
 �  er udøvende repræsentant for den internationale bispesynode.
 �  vælges til sit embede for en periode på syv år. Denne kan 
forlænges og proceduren er den samme som første gang, han 
eller hun vælges. Regionalbiskoppen skal træde tilbage, når 
han eller hun bliver 75 år. Den internationale bispesynode kan 
dog forlænge perioden i op til to år. En sådan forlængelse kan 
gentages, hvis det findes nødvendigt.

 � har formelt ansvaret for på kirkens vegne at undertegne blan-
ketter m.v. i forbindelse med ansøgninger om vielsesbemyndi-
gelse. Denne opgave kan uddelegeres.

 �  har ansvaret for at opbevare arkivet over kirkens medlemmer. 
Denne opgave kan uddelegeres.

10.3 Hjælpebiskoppens ansvar og bemyndigelse

 �  En hjælpebiskop skal kun udøve de dele af biskoppens 
myndighed, han eller hun skriftligt autoriseres til af regionalbi-
skoppen.

10.4 Generalvikarens ansvar og bemyndigelse

 �  Generalvikaren skal udøve den myndighed, som regionalbi-
skoppen skriftligt autoriserer vedkommende med.

 �  Hvis regionalbiskoppen ikke er i stand til at udføre sit embede 
eller er væk fra sin jurisdiktion, skal biskoppens administra-
tive forpligtigelser, fraset afgørelser om udelukkelse fra kirken, 
varetages af generalvikaren.
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 �  Hvis embedet som regionalbiskop bliver ledigt, skal generalvi-
karen meddele dette til den præsiderende biskop.

 �  Hvis der ikke er udpeget en generalvikar, skal det medlem af 
præsteskabet, herunder også biskopper, der har være ordineret 
i længst tid, og som er på aktivlisten, fungere som områdets 
generalvikar.

10.5 Rigsceremonimesterens ansvar og bemyndigelse

 �  Det er rigsceremonimesterens ansvar at tilse, at der foreligger 
en liturgisk kalender for Danmark. 

 �  Rigsceremonimesteren skal påtale ceremoniel praksis, der er 
afvigende fra retningslinjerne i ceremonibogen. Regional-
biskoppen kan dog efter eget skøn tillade mindre afvigelser i 
enkelte menigheder. 

 �  Ved større ceremonielle arrangementer i Danmark er det rigsce-
remonimesteren, der står for fordelingen af roller, leder ceremo-
niprøverne og fungerer som ceremonimester.

 �  Rigsceremonimesteren skal sørge for, at de kandidater, som 
skal indvies i et højere embede, får en ceremoniel oplæring.

 �  Rigsceremonimesteren kan indkalde til ceremoniprøver og 
øvningsforløb i tilknytning til ceremonielle arrangementer og 
også uden for disse.

10.6 Rigssakristanens ansvar og bemyndigelse

 �  Det er rigssakristanens ansvar at registrere, hvilke konsekrerede 
genstande, der findes i Danmark, samt hvor og hos hvem de er 
opbevarede.

 �  Rigssakristanen skal ligeledes føre en national inventarliste over 
ikke-konsekrerede genstande og liturgiske effekter, herunder 
alterborde, paramenter og andet, som hænger direkte sammen 
med liberalkatolsk ceremoniel.

10.7 Præsteskabets ansvar og bemyndigelse

 �  Præsteskabet skal afvikle kirkens tjenester i nøje overensstem-
melse med den autoriserede liturgi. Afvigelser skal godkendes 
af regionalbiskoppen.
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 �  Præsteskabet skal følge forskrifterne i den liturgiske kalender. 
Ved afvigelser skal der foreligge en godkendelse fra regionalbi-
skoppen.

 � Præsteskabet søger individuelt om vielsesbemyndigelse via 
regionalbiskopppen eller en af denne udpeget person.

 �  Ansvarshavende præst skal indhente tilladelse fra regionalbi-
skoppen, hvis en besøgende fra en anden region eller kirkesam-
fund skal celebrere.

 �  Ansvarshavende præst har vetoret overfor beslutninger i menig-
hedsrådet og på årsmødet.

§ 11 Love for den klerikale synode i Danmark
11.1 Den klerikale synode i Danmark består af alle biskopper, præster 

og diakoner i good standing, som bor i Danmark.

11.2 Subdiakoner kan deltage i synodens aktiviteter med taleret men 
uden stemmeret. 

11.3 Synoden kan invitere gæster til dens møder og udvalg.

11.4 Synodens formål er, som fastsat i de internationale vedtægter, at 
træde sammen for at drøfte spørgsmål af betydning for kirken. 
Synodeformanden kan efter konkret vurdering beslutte, at et møde 
skal foregå virtuelt.

11.5 Regionalbiskoppen kan præsidere over alle møder i synoden.

11.6 Synoden har ansvar for at holde afstemninger om den interna-
tionale bispesynodes indstilling til regionalbiskop samt til evt. 
forlængelse af denne regionalbiskops embedsperiode (jf. kanon 61 
og 62). 

11.7 Synodens love skal godkendes af regionalbiskoppen.

11.8 Udvalg kan kun nedsættes på en ordinær synode under indkomne 
forslag, hvor man også vælger den ansvarlige udvalgsformand. Alt 
arbejde, udvalgene udfører, skal godkendes på et ordinært synode-
møde under § 11.12, pkt. 8.
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11.9 Efter indkaldelse fra formanden sammentræder synoden mindst én 
gang om året på store bededag og/eller en lørdag i oktober, begge 
dage er ordinære. Indkaldelsen skal udsendes mindst seks uger før 
synodemødet.

11.10 Spørgsmål, som ønskes behandlet af synoden, skal være formanden 
skriftligt i hænde mindst fire uger før synoden. Formanden tilsender 
hvert medlem en færdigudarbejdet dagsorden mindst to uger før 
synodemødet.

11.11 Synoden vælger en repræsentant til landsudvalget.

11.12 På synoden skal følgende emner behandles:
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeoptæller
2. Konstatering om synoden er lovligt indkaldt
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra seneste synode
5. Beretning fra formanden
6. Beretning fra synodens repræsentant i landsudvalget
7. Beretning fra regionalbiskoppen
8. Beretning fra de ansvarshavende præster/biskopper
9. Beretning fra udvalgene og eventuelt godkendelse af deres arbejde 

(formanden sætter herunder alle udvalg på, nævnt ved navn og med 
eventuel beskrivelse af arbejdet til godkendelse, som: 8a, 8b, 8c ...)

10. Indkomne forslag (formanden sætter herunder alle forslagene på 
som: 9a, 9b, 9c ...)

11. Valg af formand (lige år), næstformand og en repræsentant til lands-
udvalget (ulige år ‒ se 11.11). Alle kan genvælges. Desuden valg af 
formænd for udvalgene. Valget afgøres ved håndsoprækning eller 
hemmelig afstemning. 

12. Eventuelt

11.13 Synoden er selvbestemmende. Dog kan regionalbiskoppen eller 
dennes stedfortræder ved veto ophæve beslutninger, som er i strid 
med kirkens internationale vedtægter og kanoniske love, eller som 
er uforenelige med kirkens almene interesser eller i modstrid med 
landets love.
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11.14 Referatet tilsendes alle medlemmer af synoden senest 14 dage 
efter synodens afslutning. I referatet laves altid en liste over alle 
udvalg og deres medlemmer med streg under den ansvarlige og de 
i § 11.12, pkt. 10 valgte personer. Endvidere refereres, hvem der er 
til stede, og hvem der har meldt afbud samt antal stemmer under 
§ 11.12, pkt.10.

11.15 Ekstraordinær synode afholdes, når særlig anledning gives, 
på begæring af regionalbiskoppen eller dennes stedfortræder, 
formanden eller mindst 1/3 af synodens medlemmer.

11.16 Alle beslutninger i synoden skal ske med mindst 2/3 majoritet af 
de tilstedeværende. Synoden er beslutningsdygtig, når halvdelen 
af medlemmerne er til stede.

11.17 Mellem synodemøderne kan formanden udsende spørgsmål af 
særlig vigtighed til skriftlig tilkendegivelse fra medlemmerne, 
men dette dog kun under forudsætning af, at en afgørelse ikke kan 
udsættes til næste synodemøde.

11.18 Spørgsmålet skal tages op under § 11.12, pkt. 9 indkomne forslag, 
til endelig behandling og afstemning på næstkommende ordinære 
synodemøde, for at beslutningen kan være endelig.

11.19 Udgifter i forbindelse med synodens virksomhed fremskaffes ved 
frivillige bidrag.

§ 12 Medlemskab
12.1 Sakramentalt medlem

 �  Sakramentalt medlem i liberal katolsk kirke er den, som af en 
autoriseret person indenfor kirken har modtaget dåbens sakra-
mente. Såfremt kandidaten allerede er døbt i et andet kirkesam-
fund, bliver dåben meddelt betinget, sub conditione, og ikke 
som en gendåb.

 �  Hvis man har sin dåb fra et kirkesamfund, der har bevaret den 
apostolske succession, kan medlemskab opnås ved konfirma-
tionens sakramente.
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12.2 Formelt optaget medlem

 �  Hvis en person ikke ønsker at modtage dåbens sakramente, kan 
medlemskab opnås ved en kort ceremoniel optagelse.

12.3 Kontingentbetalende medlem

 �  Den, som støtter en lokal menighed eller et oratorium ved at 
betale det til enhver tid gældende kontingentbeløb, anses som 
kontingentbetalende medlem. Medlemmet opnår herved stem-
meret og valgbarhed ved det lokale årsmøde og ved landsmødet.

 �  Den, der ikke ønsker et lokalt tilhørsforhold, men ønsker at 
støtte liberal katolsk kirke i Danmark økonomisk, kan betale 
det kontingentbeløb, der er fastsat af landsmødet, direkte til 
kirkens fælles konto. Medlemmet opnår herved stemmeret og 
valgbarhed ved landsmødet. 

§ 13 Ophør af medlemskab
13.1 Sakramentalt medlem

 �  Sakramentalt medlemskab af kirken kan ikke tilbagekaldes, da 
disse sakramentale handlinger er uigenkaldelige.

13.2 Formelt optaget medlem

 �  Ophør af medlemskab af kirken for et formelt optaget medlem 
sker ved at meddele dette skriftligt til regionalbiskoppen eller 
til den lokale præst.

13.3 Kontingentbetalende medlem

 �  Ophør af de rettigheder, som det giver at betale kontingent til 
kirken for et kontingentbetalende medlem, sker automatisk ved 
manglende betaling af kontingent seks måneder efter udløbet 
af seneste kontingentperiode, eller hvis et medlem skriftligt 
begærer dette. Det fører automatisk til frafald af stemmeret og 
valgbarhed ved årsmøder og landsmøder, hvis man er i restance 
på datoen for årsmødet eller landsmødet.
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§ 14 Kontingent
14.1 Til drift af de lokale menigheder betales et årligt kontingent. 

Kontingentets størrelse fastsættes lokalt i de enkelte menigheder, 
og midlerne forvaltes lokalt under ansvar over for menighedens 
årsmøde.

14.2 Landsmødet fastsætter kontingentets størrelse for dem, som står 
uden for en menighedstilknytning, men som ønsker at støtte liberal 
katolsk kirke økonomisk.

14.3 Landsmødet fastsætter de lokale menigheders bidrag til den natio-
nale økonomi, til dækning af de i §20 beskrevne formål. Midlerne 
forvaltes af landsudvalget, som står til ansvar over for landsmødet.

§ 15 Sognebånd
Det er tilladt at vælge medlemskab og/eller tilhørsforhold til en 
anden menighed end den, hvori man naturligt er hjemmehørende 
(at løse sognebånd).

§ 16 Regnskab og revision
16.1 Menighedsråd

 � De lokale menighedsråd tegnes af formand og kasserer. Menig-
hedsrådsformand og kasserer kan af menighedsrådet godkendes 
til at råde over menighedens midler og konti/netbank til menig-
hedens drift.

 �Menighederne aflægger årligt et regnskab, der udarbejdes ifølge 
landsudvalgets skriftlige retningslinjer for gældende regn-
skabspraksis. Landsudvalgets kasserer skal være behjælpelig 
med råd og vejledning. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det 
reviderede regnskab afleveres til landsudvalget senest den 10.  
januar umiddelbart efter afsluttet regnskabsår.

16.2 Landsudvalget

 � Landsudvalget tegnes af udvalgsformand og kasserer. Udvalgs-
formand og kasserer kan af landsudvalget godkendes til at råde 
over midler og konti/netbank til liberal katolsk kirkes konti.
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 � Alle transaktioner skal godkendes af både formand og kasserer. 
Transaktioner over 1000 kr. skal godkendes af landsudvalget. 
Alle godkendelser skal fremgå af et referat.

 � Det samlede reviderede regnskab fremlægges på landsmødet.

§ 17 Menighedsråd og årsmøde
17.1 En kirke jf. § 9.2 skal have et menighedsråd og agere i henhold til 

et lokalt lovsæt som hedder: Lovene for [navnet for den pågæl-
dende kirkes] menighed.

Lovene skal som minimum indeholde:

17.2 § 1 Navn og formål
1.1 Menighedens navn er [navnet på den lokale kirkes menighed].
1.2 Menighedens formål er at skabe de lokale rammer for liberal 

katolsk kirkes arbejde og gudstjenesteliv i [navnet på det 
område, den lokale kirke dækker]

17.3 § 2 Medlemskab
2.1 Medlemmer af menigheden er de, der betaler kontingent 

eller løbende ydelser, der som minimum modsvarer det 
gældende kontingent til [navnet på den lokale kirke]. Øvrige 
medlemsvilkår er beskrevet i § 12.

17.4 § 3 Kontingent
3.1 Til drift af [navnet på den lokale kirke] betales et årligt 

kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på årsmødet, 
og midlerne forvaltes lokalt under ansvar over for årsmødet. 

3.2 Kontingent såvel som løbende ydelser i henhold til kontrakt 
skal betales til menighedens konto.

17.5 § 4 Regnskab og revision 
4.1 Regnskabsåret følger kalenderåret 
4.2 Det reviderede regnskab skal afleveres til landsudvalgets 

kasserer senest 10. januar.
4.3 Gaver, der gives til kirken i form af naturalier eller lignende, 

skal fremgå udspecificeret i regnskabet.
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4.4 Det reviderede regnskab fremlægges på årsmødet.
4.5 Menighedens konti tegnes af menighedsrådets formand og 

kasserer hver for sig.
4.6 Udbetalinger og transaktioner over 500 kr. skal godkendes 

af formand og kasserer. Alle godkendelser af transaktioner 
skal fremgå af et referat. Tilbagevendende større udgifter (fx 
husleje) skal kun godkendes første gang.

17.6 § 5 Årsmødet
5.1 Menighedens ordinære årsmøde finder sted én gang årligt 

inden udgangen af februar, så vidt det er muligt. Tid og sted 
besluttes af menighedsrådet.

5.2 Indkaldelse samt dagsorden til ordinært årsmøde skal være 
medlemmerne og regionalbiskoppen i hænde mindst fire 
uger i forvejen.

5.3 På årsmødet skal følgende emner behandles:
a. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
b. Konstatering om årsmødet er lovligt indkaldt
c. Godkendelse af dagsorden
d. Godkendelse af referat fra seneste årsmøde
e. Menighedsrådsformandens beretning
f. Ansvarshavende præsts beretning
g. Beretning fra repræsentanten for landsudvalget
h. Kassererens beretning
i. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
j. Fastsættelse af kontingent
k. Indkomne forslag
l. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)
m. Valg af menige medlemmer til menighedsrådet
n. Valg af suppleanter til menighedsrådet
o. Valg af revisor (ulige år)
p. Valg revisorsuppleant (lige år)



21

q. Valg af en repræsentant til landsudvalget (vælges for to år 
ad gangen. Genvalg kan ske)

r. Valg til øvrige ansvarsområder 
s. Eventuelt

5.4 Forslag til det ordinære årsmøde skal være menighedsrådet i 
hænde senest tre uger før.

5.5 Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er retmæssigt 
indkaldt.

5.6 Alle medlemmer (jf. § 12) har ret til at komme med forslag. 
Stemmeberettigede er de medlemmer, der har været 
medlemmer i tre mdr., betaler kontingent og er restancefri. 
Regionalbiskoppen har ret til at deltage, fremsætte forslag 
og stemme i alle menighederne. Ingen har stemmeret i sager, 
hvor vedkommende er inhabil. Der kan brevstemmes til 
menighedsrådsformanden, som fremlægger stemmerne ved 
forslagets fremlæggelse. Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt.

5.7 Regionalbiskoppen kan ophæve en beslutning, der strider 
imod kirkens internationale vedtægter eller kanoniske lov, 
eller som biskoppen vurderer er uforeneligt med kirkens 
almindelige interesse.

5.8 Alle spørgsmål afgøres ved akklamation eller, dersom 
nogen stemmeberettiget ønsker det, ved håndsoprækning 
eller hemmelig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder 
forslaget.

5.9 Referat fra årsmødet skal være medlemmerne i hænde senest 
to uger efter årsmødet.

17.7 § 6 Ekstraordinært årsmøde
6.1 Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvis menigheds-

rådet beslutter det, eller såfremt mindst 2/3 af de stemme-
berettigede medlemmer ønsker det. På det ekstraordinære 
årsmøde behandles udelukkende det eller de spørgsmål, som 
forårsagede indkaldelsen.
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6.2 Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært årsmøde skal 
være de stemmeberettigede i hænde mindst to uger i forvejen.

17.8 § 7 Menighedsrådet
7.1 Det påhviler menighedsrådet at have ansvar for menighe-

dens økonomi og at tage initiativer, som kan udvikle menig-
hedens arbejde. Imellem årsmøderne er menighedsrådet 
menighedens udøvende og besluttende organ, og det står til 
ansvar over for årsmødet.

7.2 Inklusiv formand, kasserer og ansvarshavende præst består 
menighedsrådet af mindst tre og højst fem valgte medlemmer 
samt to suppleanter med taleret, men uden stemmeret. Om 
muligt skal formand og kasserer være lægmænd.

7.3 Menighedsrådsmedlemmer og suppleanter vælges for to år 
ad gangen. Genvalg kan ske, det tilstræbes dog at der sker 
en vis udskiftning. Formanden og kassereren vælges med 
forskudte mandatperioder. Alle medlemmer af menigheds-
rådet skal være døbt, konfirmeret eller ceremonielt optaget 
i liberal katolsk kirke (jf. de internationale vedtægter) samt 
være kontingentbetalende medlemmer. 

7.4 Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, hvis mindst tre 
medlemmer, er til stede. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. Den ansvarshavende præst er født 
medlem af menighedsrådet. Menighedens øvrige præsteskab 
kan deltage i menighedsrådsmøder, dog uden stemmeret, 
medmindre de er valgt ind i menighedsrådet. Den ansvars-
havende præst skal informere regionalbiskoppen om beslut-
ninger, der strider imod kirkens internationale vedtægter, 
eller som er uforenelige med kirkens almene interesse. Regi-
onalbiskoppen kan ophæve en sådan beslutning.

17.9 § 8 Opløsning af menigheden / ændring af formålsparagraf
8.1 Opløsning af menigheden eller en ændring af dens formål 

kan kun besluttes på et i dette øjemed indkaldt årsmøde. 2/3 
af de stemmeberettigede skal være repræsenteret og mindst 
5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal 
stemme for forslaget.
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8.2 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer repræ-
senteret, indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, som 
kan træffe beslutningen med kvalificeret flertal uden hensyn 
til de fremmødtes antal.

8.3 I tilfælde af opløsning overdrages menighedens ejendele, 
herunder evt. formue, til regionalbiskoppen til fremtidigt 
brug for liberal katolsk kirke i Danmark.

§ 18 Landsmødet
18.1 Landsmødet finder sted én gang årligt inden udgangen af april, så 

vidt det er muligt. Tid og sted besluttes af landsudvalget.

18.2 Indkaldelse samt dagsorden til ordinært landsmøde skal være 
medlemmerne (jf. § 12) i hænde mindst fire uger i forvejen. Indkal-
delsen offentliggøres på kirkens medier og platforme.

18.3 På landsmødet skal følgende emner behandles:

a. Valg af dirigent, referent og stemmeoptællere 
b. Konstatering om landsmødet er lovligt indkaldt 
c. Godkendelse af dagsorden 
d. Godkendelse af referat fra seneste landsmøde
e. Udvalgsformandens beretning 
f. Orientering fra de enkelte menigheder og oratorier 
g. Kassererens beretning 
h. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
i. Fastsættelse af de lokale menigheders bidrag
j. Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden lokal tilknyt-

ning

k. Indkomne forslag 
l. Valg af udvalgsformand (ulige år) eller ‒kasserer (lige år)
m. Valg af revisor (ulige år)
n. Valg af revisorsuppleant (lige år)
o. Valg til øvrige ansvarsområder 
p. Eventuelt
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18.4 Forslag til det ordinære landsmøde skal være udvalgsformanden 
i hænde senest tre uger før. Indkomne forslag offentliggøres på 
kirkens medier og platforme to uger før afholdelsen af landsmødet. 
Ændringsforslag kan fremsættes på landsmødet.

18.5 Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er retmæssigt indkaldt 
(jf. § 18.2).

18.6 Alle medlemmer har ret til at komme med forslag. Stemmeberet-
tigede er de medlemmer, der har været medlemmer i mindst tre 
mdr., betaler kontingent og er restancefri. Ingen har stemmeret 
i sager, hvor vedkommende er inhabil. Der kan brevstemmes til 
udvalgsformanden, som fremlægger stemmerne ved forslagets 
fremlæggelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

18.7 Regionalbiskoppen kan ophæve en beslutning, der strider imod 
kirkens internationale vedtægter eller kanoniske lov, eller som han 
eller hun vurderer er uforenelig med kirkens almindelige interesse.

18.8 Alle spørgsmål afgøres ved akklamation eller, dersom nogen 
stemmeberettiget ønsker det, ved håndsoprækning eller hemmelig 
afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Lovændringer 
kræver 2/3 flertal af de fremmødte eller alm. flertal på to på 
hinanden følgende landsmøder.

18.9 Lovændringer vedr. §§ 18-21skal efterfølgende godkendes af 
regionalbiskoppen, og de træder i kraft fra den dato, hvor de er 
godkendt af regionalbiskoppen.

18.10 Referat fra landsmødet skal være tilgængeligt for medlemmerne 
på kirkens hjemmeside og tilsendes samtlige kirkers menigheds-
rådsformænd og den ansvarshavende for et oratorium senest to 
uger efter landsmødet.

§ 19 Ekstraordinært landsmøde
19.1 Der indkaldes til ekstraordinært landsmøde, hvis landsudvalget 

beslutter det, eller såfremt mindst 1/3 af de stemmeberetti-
gede medlemmer ønsker det. På det ekstraordinære landsmøde 
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behandles udelukkende det eller de spørgsmål, som forårsagede 
indkaldelsen.

19.2 Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinært landsmøde skal være 
medlemmerne (jf. § 12) i hænde mindst fire uger i forvejen. Indkal-
delsen offentliggøres på kirkens medier og platforme.

§ 20 Landsudvalget
20.1 Det er landsudvalgets opgave at understøtte kirkens gudstjene-

steliv og skabe rammerne for liberal katolsk kirke i Danmarks 
menighedsarbejde ved at varetage og koordinere nationale 
opgaver. Disse opgaver er bl.a. at føre regnskab over de økono-
miske aktiviteter, afholde nationale arrangementer, referere til og 
have ansvaret overfor offentlige myndigheder, forestå udgivelser 
af relevant litteratur og magasiner, vedligeholde liberal katolsk 
kirkes officielle hjemmeside og tilstedeværelsen på offentlige 
sociale medier. 

20.2 Imellem landsmøderne er landsudvalget landsmødets udøvende og 
besluttende organ, og det står til ansvar over for landsmødet.

20.3 Landsudvalget består af regionalbiskoppen samt en direkte valgt 
udvalgsformand og kasserer. Desuden af en repræsentant valgt af 
hvert menighedsråd og oratorium i Danmark og en repræsentant 
valgt af synoden.

20.4 Regionalbiskoppen er født medlem af landsudvalget. Formand og 
kasserer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. Det bør 
tilstræbes at der sker en vis udskiftning. Alle medlemmer af lands-
udvalget skal være døbt, konfirmeret eller ceremonielt optaget i 
liberal katolsk kirke (jf. de internationale vedtægter) samt være 
kontingentbetalende medlemmer. 

20.5 Samtlige medlemmer af landsudvalget ud over formand og kasserer 
skal være valgt på årsmødet i den kirke de tilhører eller på et til 
formålet indkaldt møde i et oratorium. Synodens repræsentant til 
landsudvalget vælges på et synodemøde.
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20.6 Landsudvalget er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen, dog mindst 
tre medlemmer, er til stede, heraf mindst et medlem fra den kleri-
kale synode. Det er tilladt at være til stede virtuelt. Ved stemme-
lighed er formandens stemme udslagsgivende.

20.7 Regionalbiskoppen er forpligtet til at opdatere landsudvalget om 
internationale beslutninger og dermed forbinde det internationale 
niveau med det nationale niveau. Medlemmerne fra de lokale 
menigheder og oratorier er forpligtet til at holde deres lokale 
menigheder opdateret i forhold til udvalgets aktiviteter og dermed 
forbinde det nationale niveau med det lokale niveau.

20.8 Regionalbiskoppen kan ophæve en beslutning, der strider imod 
kirkens internationale vedtægter eller kanoniske love, eller som 
han eller hun vurderer er uforenelig med kirkens almindelige inte-
resse.

§ 21 Opløsning
21.1 Såfremt det ikke er muligt at danne et landsudvalg med formand 

og kasserer på et ordinært landsmøde, indkaldes til et ekstraordi-
nært landsmøde (jf. § 19) med det ene punkt på dagsordenen at 
få valgt et landsudvalg. Hvis det herefter fortsat ikke er muligt 
at vælge et landsudvalg, vil denne organisatoriske del af liberal 
katolsk kirke i Danmark blive betragtet som opløst, og kirken 
vil herefter ikke længere kunne være et anerkendt trossamfund 
i Danmark. Dens ejendele, herunder evt. formue, overdrages til 
regionalbiskoppen eller dennes stedfortræder til brug for liberal-
katolsk kirke i Danmark.
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