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Forord
Nationalt lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Danmark.

Den nationale lovgivning for liberal katolsk kirke i Danmark er 
beskrevet i det juridiske fundament: Lovgrundlag for liberal ka-
tolsk kirke i Danmark. Dette lovgrundlag sætter rammerne for 
nærværende beskrivelse af Organisation af liberal katolsk kirke 
i Danmark. 

De to dokumenter Lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Dan-
mark og Organisation af liberal katolsk kirke i Danmark findes på 
kirkens hjemmeside lkk-dk.dk under Organisation og lovgivning.

Organisation af liberal katolsk kirke i Danmark.

Nærværende Organisation af liberal katolsk kirke i Danmark il-
lustrerer kirkens organisatoriske dele, som de er beskrevet i det 
nationale lovgrundlag, og forener dem i én samlende organisati-
onsstruktur. 

Organisationsstrukturen af liberal katolsk kirke i Danmark er il-
lustreret i dette symbol.
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Symbolet danner et kors. Samtidig kan symbolet ses som en bi-
skop med en mitra. I begge henseender repræsenterer liberal ka-
tolsk kirke i Danmark en hellig struktur, hvis ubetingede opgave 
det er at fungere som en guddommelig velsignelse for alt levende. 

Liberal katolsk kirke i Danmark har derfor som sin mission at være 
et gralsbæger og en levende organisme, som både indeholder og 
udstråler den guddommelige kraft.

I det følgende er organisationssymbolet illustreret med et Interna-
tionalt, Nationalt, Nationalt og Lokalt niveau. Den omsluttende 
Hjertecirkel i organisationens centrum repræsenterer Kristus som 
det åndelige overhoved og Kristi kærlighed som den energimæs-
sige drivkraft for al aktivitet i kirken. Cirklen kan også illustrere 
regionalbiskoppen som værende repræsenteret i alle trianglerne.
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Symbolet illustrerer, at liberal katolsk kirke i Danmark har akti-
viteter på tre niveauer, internationalt, nationalt og lokalt, og altid 
har Kristus som sit centrum.

Internationalt 
The Liberal  

Catholic Church

Internationalt 
Den internationale 

bispesynode

Nationalt 
landsmøde og 
landsudvalg

Nationalt 
Gejstlighed 
i Danmark

KRI- 
STUS

Lokalt 
lokale kirker 
og oratorier
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Cirklen i organisationens centrum repræsen-
terer Kristus og kan også i symbolet illustrere 
regionalbiskoppen som værende medlem i alle 
trianglerne.

Overordnet forklaring på symbolet
Internationalt 
Den internationale bispesynode 
Den nedadgående røde triangel repræsenterer 
den internationale bispesynode, som alle libe-
ralkatolske biskopper er medlem af.

Nationalt 
Gejstlighed i Danmark 
Den venstre violette triangel repræsenterer den 
nationale gejstlige del af kirken, som består af 
den danske klerikale synode med biskopper, 
præster og diakoner. Ligeledes består den gejst-
lige del af kirken af subdiakoner, ordinerede i 
de mindre grader og altertjenere. Sidstnævnte 
er ikke medlem af den nationale klerikale sy-
node, men er i organisationsbeskrivelsen en del 
af den nationale gejstlige del.

Nationalt 
landsmøde og landsudvalg 
Den højre grønne triangel repræsenterer den 
verdslige del af kirken. Alle organisatoriske 
dele af kirken deltager på landsmødet og alle 
menigheder, oratorier og gejstlige i Danmark 
har medlemmer i landsudvalget.

Lokalt 
lokale kirker og oratorier 
Den opadgående blå triangel repræsenterer 
de lokale kirker og oratorier, som består af en 
gejstlighed og en menighed.
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Kirkens tre aktivitetsniveauer
Internationalt, hvor kirken i Danmark udgør den danske gren 
af den internationale kirke The Liberal Catholic Church, og hvor 
regionalbiskoppen og biskopperne i Danmark er repræsenteret i 
den internationale bispesynode. 

Nationalt, hvor kirken har aktiviteter i henholdsvis den gejstlige 
del, hvor de sakramentale aktiviteter er samlet, og på landsmødet 
og i landsudvalget hvor de nationale aktiviteter er samlet.

Lokalt, hvor kirken har aktiviteter i de lokale kirker og oratorier. 

I det følgende tages der udgangspunkt i, at kirken i Danmark består af: 

 � regionalbiskoppen (illustreret med den røde 
trekant).

 � gejstlige som tjener ved kirkens altre (illustreret 
med den lilla trekant).

 � lokale kirker og oratorier (illustreret med den blå 
trekant).

 � landsmødet, hvor alle medlemmer mødes for at 
løse nationale opgaver (illustreret med den grønne 
trekant).

I nærværende beskrivelse af kirkens organisation gennemgås de fire 
aspekter af kirken: regionalbiskoppen, gejstlighed, lokale kirker og ora-
torier samt landsmøde og udvalg ud fra tre spørgsmål.

 � hvem består den pågældende organisatoriske del af?
 � hvilke opgaver har de?
 � hvem løser disse opgaver?
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KIRKEN INTERNATIONALT
Det illustreres først, at liberal katolsk kirke i Danmark har sit inter-
nationale tilhørsforhold i den internationale The Liberal Catholic 
Church med den præsiderende biskop i spidsen. 

Ligeledes beskrives, at liberal katolsk kirke i Danmarks aktiviteter 
er i overensstemmelse med kirkens internationale lovgivning. 

Liberal katolsk kirke i Danmarks aktiviteter er i overensstemmelse 
med, eller i logisk forlængelse af, de retningslinjer, der er beskre-
vet i kirkens internationale lovgivning, de internationale vedtægter 
(General Constitution), den kanoniske lov (Code of Canons), litur-
gien samt principperne beskrevet i Principper og kort læresammen-
fatning. Ligeledes er kirken i Danmark i overensstemmelse med The 
Liberal Catholic Church´s øverste styrende organ, den internationale 
bispesynode.
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Herefter illustreres, at kirken i Danmark består af regionalbiskop-
pen, gejstlighed og medlemmer i de lokale kirker og oratorier, som 
samlet set mødes i landsudvalget.

KIRKEN I DANMARK BESTÅR AF
 � Regionalbiskoppen. 
 � Gejstlige som tjener ved kirkens altre. 
 �Medlemmer med og uden lokalt tilhørsforhold i de lokale 
kirker og oratorier. 

 � Landsudvalget, hvor gejstlige og lægfolk mødes for at løse 
nationale opgaver. 

KIRKENS OPGAVE ER
 � at tjene Kristus, som er kirkens overhoved, inspirator og 
vejleder.
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NATIONALT GEJSTLIGT & REGIONALBISKOP

Den nationale gejstlighed udgøres af regionalbiskoppen og den 
øvrige klerikale synode. 

Det beskrives her, hvem den gejstlige del af kirken består af, og 
hvilke overordnede opgaver de gejstlige skal varetage.
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På de næste to sider vises de samlede funktioner, som løser den 
nationale gejstligheds opgaver. 

Under regionalbiskoppen fremgår episkopatets administration, 
som refererer direkte til regionalbiskoppen, samt oratorier og pri-
vatkapeller, som ligeledes refererer til episkopatet. 

Under den øvrige klerikale synode løses opgaverne af de medlem-
mer og funktioner, f.eks. nedsatte udvalg, som findes i den kleri-
kale synode. Yderligere løses de gejstlige opgaver af altertjenere 
med eller uden de små ordinationer. Sidstnævnte grupper er ikke 
medlem af den klerikale synode.

DEN GEJSTLIGE DEL AF KIRKEN I DANMARK BESTÅR AF 
TO ORGANISATORISKE DELE, SOM ER:

1. Regionalbiskoppen. 
2. Den klerikale synode. 

Den klerikale synode består af biskopper, præster og diakoner.

I nærværende organisationsbeskrivelse består den gejstlige 
del, udover regionalbiskoppen og den klerikale synode, også 
af subdiakoner, ordinerede i de mindre grader og altertjenere. 

DE GEJSTLIGES OPGAVER ER
 �  at fremme Kristi arbejde i Danmark ved at afholde cere-
monier efter kirkens autoriserede liturgi, uddele sakramen-
terne, undervise og ved andet virke at fremme menneske-
hedens udvikling og velfærd.
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Generalvikar

DE GEJSTLIGES OPGAVER LØSES AF

 � regionalbiskoppen og den episkopale administration som er 
tilknyttet episkopatet.

 � oratorier og privatkapeller som alle hører under episkopatet.

Rigssakristan

Private kapeller

Rigscere-
monimester

SekretariatEpiskopatets 
administration

Hjælpebiskop

Regional- 
biskop Den nationale 

gejstlighed
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Synode-
formand Formand for 

udvalg
Subdiakon

DE GEJSTLIGES OPGAVER LØSES OGSÅ AF

 � de medlemmer og funktioner, som findes i den klerikale 
synode.

(Subdiakoner, ordinerede i de mindre grader og altertjenere 
er ikke medlemmer af den klerikale synode, men er her en 
del af det gejstlige. Derfor fremgår de under den klerikale 
synode)

Altertjener

Ansvarshaven-
de præst

Præst

Diakon

Biskop

Øvrige
klerikale 
synode

Den nationale 
gejstlighed
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KIRKE LOKALT

Her illustreres kirkens arbejde på det lokale niveau. 

En lokal kirke består af et kleresi og en menighed. 

Disse samarbejder i det ceremonielle arbejde, i menighedsrådet 
og på årsmødet. 

Det beskrives også, hvem den klerikale del og menigheden sam-
let set består af, og hvilke overordnede opgaver, de hver især skal 
varetage.
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Menighedsråd

Årsmøde

Kleresi

Klerikal admini-
stration

Ansvarshavende 
præst

Menighed

EN LOKAL KIRKE BESTÅR AF EN MENIGHED 
 OG EN KLERIKAL DEL.

 

MENIGHEDEN BESTÅR AF

 � sakramentale medlemmer, 
formelt optagne medlem-
mer og kontingentbetalende 
medlemmer.

MENIGHEDENS OPGAVE 
ER

 � at skabe de lokale rammer 
for den lokale kirkes 
arbejde og gudstjenesteliv. 

 � at sørge for menighedens 
drift via kontingentindbeta-
linger og

 � at varetage den lokale 
kirkes økonomi.

 

DEN KLERIKALE DEL    
BESTÅR AF

 � ansvarshavende præst, 
dennes administration og 
den lokale kirkes kleresi.

DE KLERIKALE OPGAVER 
ER

 � at afholde den lokale kirkes 
gudstjenester, undervise 
i kirkens lære og have 
samtaler med menigheden 
og interesserede i kirken.
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Sakristan
Ceremonimester

Altertjener
Subdiakon

Diakon
PræstKasserer Formand

Her illustreres de samlede lokale funktioner. De lokale klerikale 
opgaver løses af den ansvarshavende præst og den lokale kirkes 
kleresi og administration. Menighedens opgaver løses af menig-
hedsrådet og årsmødet.

Menighedsråd

ÅrsmødeÅrsmøde

Kleresi

Klerikal admini-
stration

Ansvarshavende 
præst

Menighed

MENIGHEDENS OPGAVE 
LØSES AF

Menighedsrådet

 � menighedsrådet har ansvar 
for menighedens økonomi 
og skal tage initiativer, 
som udvikler menighedens 
arbejde.

Årsmødet

 � årsmødet er menighe-
dens øverste besluttende 
myndighed. 

 

DEN KLERIKALE OPGAVE 
LØSES AF

 � ansvarshavende præst og 
den lokale kirkes kleresi, 
som er præster, diakoner, 
subdiakoner og altertjenere.

 � ligeledes løses opgaven af 
den klerikale administra-
tion, som er ceremonime-
ster og sakristan.
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KIRKEN NATIONALT

Her illustreres kirkens arbejde på det nationale niveau via lands-
mødet og landsudvalget. 

Det beskriver ligeledes, hvem landsrådet består af og hvilke over-
ordnede opgaver denne del skal varetage.

KassererUdvalgs-
formand

Landsudvalg

Landsmøde
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TIL LANDSMØDET INVITERES

 � medlemmer af de lokale menigheder, oratorier, medlemmer uden 
menighedstilknytning og den gejstlige del i Danmark – et samlet 
nationalt gruppefællesskab, hvor alle medlemmer er inkluderet.

 � landsmødet er landsudvalgets øverste besluttende myndighed.

LANDSUDVALGETS OPGAVE ER

 � at skabe rammerne for liberal katolsk kirke i Danmarks menig-
hedsarbejde ved at varetage og koordinere nationale opgaver.

 � opgaverne er bl.a. at føre regnskab over de økonomiske aktivi-
teter, afholde arrangementer, referere til og have ansvaret over for 
offentlige myndigheder, forestå udgivelser af relevant litteratur 
og magasiner, vedligeholde liberal katolsk kirkes officielle hjem-
meside og tilstedeværelsen på offentlige sociale medier.
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RESUME
Liberal katolsk kirke i Danmark har aktiviteter på tre niveauer: 
internationalt, nationalt og lokalt.

På det internationale niveau er kirkens regionalbiskop og biskop-
per medlemmer af den internationale bispesynode, og den danske 
kirkeprovins er en del af den internationale lovgivning. 

På det nationale niveau samles kirken på et landsmøde. Lands-
udvalgets medlemmer kommer fra alle menigheder og oratorier i 
Danmark samt fra synoden. Landsudvalget skaber rammerne for 
liberal katolsk kirke i Danmarks gudstjenesteliv ved at varetage og 
koordinere nationale opgaver.

På det lokale niveau er kirken samlet i en menighed med en kleri-
kal del, som træder sammen én gang om året på et årsmøde for at 
vælge menighedsrådet. På det lokale niveau skaber menighedsrå-
det de lokale rammer for den lokale kirkes arbejde og gudstjene-
steliv ved at varetage og koordinere lokale opgaver.




