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Ansøgning om anerkendelse som trossamfund eller menighed 

tilknyttet et trossamfund 

 

Vejledning 

1. Før I udfylder ansøgningsskemaet skal I læse forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken (L 19) på 

Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk/andre-trossamfund/anerkendelse/ 

 

2. Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med bilag til Kirkeministeriet enten pr post eller mail. Kirkeministeriets 

adresse er Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, tlf. 33 92 33 90, km@km.dk 

 

Ministeriet videresender ansøgningen til Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund. Efter indstilling fra 

udvalget træffer ministeriet afgørelse om, hvorvidt menigheden eller trossamfundet kan anerkendes. 

 

 

1. Ansøgeren (den menighed/det trossamfund, I ønsker anerkendt)  
Navn: 

Adresse: 

Tlf.: 

E-mail: 

CVR-nr.: 

2. Er ansøgeren offentligt anerkendt, godkendt eller registreret i et andet nordisk land?  

☐ Ja ☐ Nej  

Hvis ja, skal der vedlægges dokumentation for dette som bilag. 

 

3. Har ansøgeren forbindelse til internationale organisationer eller til en moderorganisation?  

☐ Ja ☐ Nej  

Hvis ja, skal forbindelsen beskrives nærmere. Beskrivelsen vedlægges som bilag.  

 

4. Har ansøgeren en hjemmeside? 

☐ Ja ☐ Nej  

Hvis ja, oplys hjemmesideadressen:  

 

5. Hvad er formålet ifølge vedtægterne? Kopi af vedtægterne skal vedlægges som bilag på dansk, andet 

nordisk sprog eller engelsk. Af vedtægterne skal det fremgå, hvornår, af hvem og hvordan disse er 

vedtaget. 

 

 

 

6. Hvilke aktiviteter udføres for at opfylde formålet, f.eks. gudstjenester, missionsvirksomhed, 

uddannelsesaktiviteter eller andet? Beskriv:  

 

www.km.dk/andre-trossamfund/anerkendelse/
mailto:km@km.dk
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7. Beskrivelse af organisationsstrukturen, hvis den er anderledes end beskrevet i vedtægterne:  

 

 

 

 

8. Årsregnskab inklusive resultatopgørelse og balance  
Der skal som bilag vedlægges en kopi af det seneste årsregnskab, som er revideret eller reviewet af en 

registreret eller statsautoriseret revisor i henhold til danske standarder for revision eller review. Ved 

nystartede foreninger skal der, hvis der ikke foreligger et årsregnskab, vedlægges en kopi af seneste 

halvårsregnskab, revideret eller reviewet af en registreret eller statsautoriseret revisor i henhold til 

danske standarder for revision eller review. 

 

9. Erklæring om antal myndige medlemmer (fyldt 18 år) med fast bopæl i Danmark:  

 

Vi erklærer, at menigheden/trossamfundet har ___________ (skriv antallet) myndige medlemmer med 

fast bopæl i Danmark.  

 

10. En trosbekendelse eller anden tekst, som henviser til religionens læregrundlag og/eller læretradition, 

og som klarlægger, hvordan der er tale om ‘gudsdyrkelse’ efter Trossamfundsloven, og hvordan denne 

tro giver retningslinjer for medlemmernes etik og moral.  

 

Trosbekendelse eller anden beskrivelse vedlægges som bilag.  

  

11. Centrale religiøse tekster (uddrag eller beskrivelse er tilstrækkeligt i forbindelse med større tekst-

traditioner). Tekster vedlægges som bilag.  

 

12. Beskrivelse af vielsesritualet og andre vigtige ritualer  
Beskrivelse vedlægges som bilag.  

 

13. Beskrivelse af præsternes eller vielsesforretternes uddannelse  
Beskrivelse vedlægges som bilag.  

 

14. Eventuelle andre oplysninger af interesse for ansøgningen:  
 

 

 

 

15. Ansvarshavende kontaktperson  
Navn:  

Adresse:  

Tlf.:  

E-mail:  

Kontaktpersonens underskrift: _______________________________________  

Dato:  

 


