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Af bestyrelsen for liberal katolsk kirke i Danmark

-

-

Med en testamentarisk gave er 
du med til at støtte liberal ka-

tolsk kirke.

Når vi modtager en testamen-
tarisk gave, tager vi det som 

et udtryk for stor tillid og moralsk 
støtte til vores arbejde. Ved at testa-
mentere selv en mindre del af din 
formue, gør du en stor forskel.

Liberal katolsk kirke er i henhold 

godkendt til at modtage gaver mv. 
med fradragsret for giveren. Kirken 
betaler ikke boafgift til staten, og 
derfor går hele det testamenterede 
beløb ubeskåret til vores arbejde.

L -
sieres udelukkende ved donatio-

ner og frivillige bidrag. Dit bidrag er 
dermed afgørende.

-

Hvis du ønsker at testamentere 
en del af din formue til liberal 

katolsk kirke i Danmark — du kan 
også prioritere en af de lokale me-
nigheder — skal du oprette et testa-
mente. Uden et testamente bliver 
arven fordelt efter arvelovens regler, 
og så får liberal katolsk kirke ikke 
del i arven. Heller ikke selvom du 
ingen legale arvinger har – i så fald 
tilfalder hele arven staten.

Desværre havner store beløb 
hvert år et andet sted end af-

døde havde tiltænkt, ganske enkelt 
fordi der ikke var skrevet testamente 
eller fordi testamentet ikke var regi-
streret og/eller var bortkommet.

•  Et bestemt beløb eller en be-
stemt ejendel

•  En procentdel af din formue

•  Restbeløbet efter at tvangs-
arv og legater er betalt
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Liberal katolsk kirke har indgået 
et samarbejde med Dokument 

24, som er en juridisk virksomhed, 
der tilbyder gratis oprettelse af testa-
mente, hvis du testamenterer en del 
af din formue til en velgørende or-
ganisation som liberal katolsk kirke.

Dokument 24 stiller en online 
testamenteproces til rådighed 

for liberal katolsk kirke. Når liberal 
katolsk kirke er skrevet ind i testa-
mentet, så får du testamentet tilsendt 
gratis.

Når testamentet er oprettet on-
line, vil du straks få det tilsendt 

pr. e-mail. Her vil du modtage vej-
ledning til, hvordan et testamente 
skrives under og gøres juridisk gyl-
digt.

Opret et testamente hos Dokument 
24 her>>

Ønsker du ikke at oprette dit do-
kument online, kan du ringe til 

Dokument 24, så opretter de gerne 
dokumentet pr. telefon eller ved fy-
sisk fremmøde. Ring på tlf. 5370 
1030 eller skriv på info@doku-
ment24.dk.

Efter samtalen udarbejder deres 
jurister dit dokument og sender 

det pr. e-mail inden for 24 timer. Du 
har også mulighed for at få doku-
mentet fremsendt pr. post, når du har 
oprettet det ved et telefonmøde.

Det kan lyde som en selvmodsi-
gelse, at du både kan støtte et 

godt formål og samtidig sørge for, at 
dine arvinger modtager en større arv. 
Det kan dog i visse tilfælde lade sig 
gøre med den såkaldte 30% løsning.

Familie og andre arvinger (dog 
ikke ægtefæller) skal ifølge arve-

loven betale mellem 15% og 36,25% 
i boafgift til staten, når de arver for-
muer af en vis størrelse.

Hvis du beslutter, at liberal ka-
tolsk kirke skal modtage en del 

af arven på betingelse af, at vi be-
taler bo- og tillægsboafgift for dine 
øvrige arvinger, kan de få ligeså 
meget i udbetaling, som hvis liberal 
katolsk kirke ikke var tildelt noget. 
Det er fordi, liberal katolsk kirke så 
betaler deres del af arveafgiften.

Læs mere om 30% reglen hos 
Dokument 24 her>> 

Hgenstande, du ønsker skal over-
drages til liberal katolsk kirke – eller 
et særligt beløb – kan dette skrives 

https://dokument24.dk/
https://dokument24.dk/testamente/30-procent-reglen
https://dokument24.dk/dok/opret-testamente
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ind i testamentet. Herved bliver kir-
ken ikke ligestillet med de øvrige 
arvinger, men modtager kun præcis 
det, som er indskrevet i testamentet.

Et legat er ikke det samme som 
et testamente – med et legat kan 

du donere et bestemt pengebeløb 

eller en genstand til liberal katolsk 
kirke. Et legat til liberal katolsk kir-
ke medfører, at liberal katolsk kirke 
kun arver den eller de ting, eller det 
fastsatte beløb, som indgår i lega-
tet. Liberal katolsk kirke stilles altså 
ikke på lige fod med de øvrige arvin-
ger, som arver en %-dal af boet, men 
vil alene modtager det fastsatte be-
løb eller den pågældende genstand.

Kontakt bestyrelsen på email 
kenneth@lkk-dk.dk eller direk-

te på tlf. 28 74 17 21.

Askeonsdag falder i år på den 2. marts. Det er på denne dag, palmebla-
dene fra palmesøndag året før brændes med en lille ceremoni. Der er 
desværre ikke tjeneste på denne dag, men enhver, som har nogle af disse 
palmeblade liggende kan selv foretage dette enkle lille ritual:
Med asken fra de brændte blade tegner man et lille kors i panden 
med ordene: “husk at du kommer fra Gud, og at du skal vende til-
bage til Gud”.


