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Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Valg af dirigent: Kenneth
Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt med enkelte småjusteringer.
Bestyrelsens beretning:
Kære alle
Så er det atter tid til at se lidt på status i Danmark siden sidste generalforsamling.
I Hillerød er arbejdet kommet i gang efter sommerferien efter en pause. På Sjælland (bortset fra København)
er vi dermed igen to kirker, Roskilde og Hillerød, som på skift holder tjeneste hver 14 dag. Hillerød er endda
kommet så godt i gang, at man kunne bære værtskabet for LKK’s 100 års fødselsdag i februar. Her var kirken
nærmest hel fuld og der var endda flere helt nye ansigter til stede, og et par kære gamle, således var vor gamle
præst Hasse Tønsberg med frue til stede. Biskop Uffe var ligeledes til stede, og stod for en diakonordination,
mere herom om lidt. Efter frokosten var der et foredrag om hvorvidt kristendom og reinkarnation kan forenes.
Og det kan det selvfølgelig godt. Det er planen at Hasse i den kommende tid skal være mere aktiv i Hillerød,
dog ikke som præst, men som deltager i en studiegruppe. Det bliver spændende.
I Roskilde havde vi i samfulde 6 måneder det store privilegium at have en fast installeret altertjener. Ikke kun
til de offentlige tjenester men også til de daglige messer hver lørdag/søndag. Det var Yimin, en 5.-generations
katolik fra Kina, som nogen af jer nåede at møde. Til hverdag læste han phd på Roskilde Universitet og i
weekenden blev han undervist i liberal katolsk kirkes magi, historie og særegne teologi. Han fattede hurtigt
interesse sagen og i løbet af efteråret fik han de første to små ordinationer af Uffe. I januar kørte Yimin og jeg
til Stockholm i elbil i 18 graders frost og dér fik han de øvrige små ordinationer op til subdiakonatets grad.
Han er nu rejst tilbage til Kina efter at have deltage i henved 60 messer + det løse. Det er så meningen at han i
den kommende tid skal gennemgå LKK’s uddannelse, og – måske – med tiden vende tilbage for at blive
præsteviet.
I Århus, har Lise fortsat sit gode arbejde og der er kommet en lille vækst i menigheden, og det er jo fantastisk.
I Århus har LKK i Danmark dog stadig sit fokus punkt i og med at det er det største kirkerum, vi råder over i
landet, og derfor er det også det naturlige hjemsted for vores påske. Desværre har Heinrich valgt at træde
tilbage og blive emeritus, og dermed er centret i Ans definitivt lukket. Til gengæld er Mogens tilbage som
præst in good standing. Dvs. at han er en del af kirkens præsteskab og man kan bruge ham til husvelsignelser
og andre ting. Der er dog ikke noget der tyder på at han bliver fast tilknyttet Sankt Gabriel igen. Under alle
omstændigheder synes jeg at det er det mest rigtige, at en mand, der har viet så stor en del af sit liv på kirken,
ikke bliver sat uden for døren på grund af følelsesmæssige skvulp.
I Ålborg er situationen status quo, idet Karin stadig er fuldt optaget af at passe sin datter under dennes
alvorlige sygdom.
I København har sygdom også sat sit præg på arbejdet. Aktivitetsniveauet har været sænket betragteligt pga.
den ansvarshavendes biskops sygdom. Simone har derfor foretaget en del lægmandstjenester, men dette er nu
også stoppet, da hun desværre har mistet synet. Da Susanna er stoppet indtil videre, er det pt. lidt svært, at se,
hvem der skal bære aktiviteterne videre. Foreløbig har Birgit tilbudt at hjælpe til i den udstrækning, hun er i
stand til det.
At Simone har mistet synet kan man også forestille sig vil spille en rolle for magasinet Sanctus, da hun er
ansvarshavende redaktør. Foreløbig ser det dog ud til at næste nummer udkommer planmæssigt. Susanna vil
også gerne fortsætte med at oversætte artikler.

På landsplan har vi i årets løb været sysselsat med at få en ny hjemmeside op at køre. Og hurra for det! Det
var svært påkrævet. Det har været Kirsten Mols, som har påtaget sig det store arbejde med at få arkitekturen
på plads. Fremover bliver det Birgit, som kommer til at opdatere de lokale tjenestelister.
I vinter fik jeg en henvendelse fra magasinet Prana om jeg ville skrive en artikel om husvelsignelser. Dette fik
jeg gjort, og der kom en meget smukt opsat artikel ud af det med billeder og case-stories. Artiklen har dog
ikke kastet nogen henvendelser af sig. Men sjovt er det under alle omstændigheder, at blive bragt så flot frem.
I Holland er arbejdet med at planlægge kongressen i anledning af 100 årsjubilæet i fuld gang. Der er på
nuværende tidspunkt fire fra Danmark, som skal med, og vi glæder os meget. Jeg har selv været med til flere
internationale kongresser – første gang for et par og tredive år siden. Og det er fantastisk at være med til!
Samtidig skal der også afholdes en international bispesynode, hvor der skal vælges en ny præsiderende biskop
til afløsning for James Zinzow, som har haft posten siden Maurice Warnons død i 2011. Det bliver ganske
vigtigt at det bliver en biskop, som har visioner for, hvor kirken skal bevæge sig hen og sætter handling bag.
En præsiderende biskop er vigtig, da han på et esoterisk plan er det center, hvorigennem livskraften flyder ind
i organisationen og beliver den. Dette har vi brug for i denne tid, hvor vi nok i højere grad kommer til at
genfinde vort ståsted uden at føle os bundet til den gamle gren af LKK. Der er desværre intet, der tyder på at
man i dér er interesseret i et nærmere samarbejde med os, og så kan vi jo ligeså godt give den gas og prøve at
komme ud af 1900-tallets mentale verden.
Der er absolut mulighed for at der kommer ny vitalitet ind i kirken. Det er også ved at være på høje tid.
Organisationen kan ikke rigtigt tåle at sove i så så lang tid, som det har været tilfældet.
Tak for opmærksomheden.
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Kassererens beretning, regnskabet vedlagt som bilag. Det er godkendt af revisor
Godkendelsen af regnskabet, godkendt.
Indkomne forslag. Ingen
Fastsættelse af bidrag fra de enkelte menigheder: Menighederne skal betale 100 kr. om
året til driftsudgifter senest 1. juni, samt evt. 700 kr. til husleje til eventuel påskefejring. Om
der fejres påske besluttes af bestyrelsen ved deres sommermøde året før. Pengene til
påskefejring det pågældende år skal falde senest 15. januar.
9. Fastsættelse af kontingent for medlemmer uden menighedstilknytning: Det skal fortsat
være 200 kr.
10. Valg af kasserer: Birgit genvælges.
11. Valg af menige medlemmer og suppleanter:
a. Menigt medlem af bestyrelsen: Annitta genvælges
b. Som suppleanter til bestyrelsen: Lis Olesen og Kirsten Mols genopstiller, de
genvælges begge to.
c. Som Revisorsuppleant: Preben vælges
12. Til øvrige ansvarsområder: Websiden, Kirsten er Webansvarlig, og Birgit står for den
daglige drift.
a. Sanctus: Simone er ansvarlig redaktør
b. Susanna er medarbejder.
13. Eventuelt: ingen emner
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