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Jul og venskaber.
Af Jan Kvistborg.

Når en sart rose formår
at skyde op af den
frosne jord, så vidner
det om en altbesejrende
kraft, som ikke lader
sig holde tilbage. I ly af
nattens mørke og vinterens kulde
spirer en uset kærlighedsrose frem
i vort indre med et simpelt, men
stærkt budskab som lyder: Den
som finder rosen og dufter dens
livsforvandlende duft, for derefter
at gøre rosen til sin egen, vil ændres
og aldrig mere blive den samme
som før.

D

et er min udtalte ambition, at
Sanctus skal være en formidler af det store reservoir af viden om
esoterisk kristendom, som er så væsentlig en del af liberal katolsk kirke.
Det er derfor en fornøjelse, at dette
nummer sætter fokus på julens mysterium via fire spændende artikler,
som nærmer sig en dybere forståelse
af dette specielle tidspunkt i årskredsløbet. Grundet vores juletema
vil messens funktion i liberal katolsk
kirke, 4. del af Jørgen Skov først blive bragt i næste nummer.

I

sidste nummer af Sanctus kunne vi
oplyse, at LKK i Danmark er blevet medlem af Esoterisk Netværk,
som er en skandinavisk sammenslutning af formidlende grupper, initiati-

ver og foreninger, der alle har rødder
i den esoteriske lære. Denne gang
vil jeg gøre opmærksom på endnu et
venskab, som findes mellem Sanctus
og et nyt esoterisk onlinemagasin,
som hedder Levende Visdom. Jeg er
selv medlem af den nye redaktion,
og min egen juleartikel vil I kunne
finde i det næste nummer af Levende
Visdom, som udkommer d. 21/12.
Det nye magasin findes kun på internettet og er helt gratis at abonnere
på. Interesserede kan tilmelde sig på
www.levendevisdom.dk, og det har
forløbigt 600 mennesker allerede
gjort.

R

edaktionen ønsker alle en frugtbar juleperiode.

Rejsen til kærlighedens kilde
Af Jan Kvistborg.

Det intense julenatsnærvær.
å vor rejse er vi nu kommet
frem til juledøgnet, hvor det indre univers dvæler i stille forventning til fødslen af en ny lysimpuls.
I fællesskab lader Stoffets Moder
og Åndens Fader et gyldent barn,
en ny bevidsthed komme til syne.
En enhedsbevidsthed som vi i vores
inderste sjælsaspekt er kaldet til at
tage imod og lade os forvandle af.
Som vort indre gralsbæger på den
måde åbner sig for at lade sig flyde
over af en buddhisk kærligheds vin,
således følger vores tanker, følelser
og handlinger det samme eksempel.
Kunsten ”at kunne lade sig fylde og
flyde over” har vi lært ved at lytte til
Marias visdomsord og iagttaget hendes færden mod fødselsstedet. Hun
har været som et bæger, der villigt
har omfavnet og rummet hele bægerets indehold. Hos Maria ser vi intet hastværk, selvfordømmelse eller
selvkritik. Forvandlingens mirakel,
og evnen til at kunne flyde over af
den indre kærlighed sker først, når
julebevidstheden om den allestedsnærværende kærlighed, blander sig
med en ubetinget accept af os selv.
Først da kan vores Herodes natur
forvandles. Ikke ved at afvise og
tage afstand fra, men ved at erkende,
omfavne og acceptere. Flugten til

P

visdommens land Egypten er ikke
længere en flugt, men en ansvarlig
hvilen i et dynamisk forvandlende
kærlighedsnærvær. Det splittede
sind samler sig nu i en realistisk koordinerede personlighed, hvor kun
det som rummes, kan forvandles. De
tre konger: tanke, følelse og handling, finder nu sig selv som dele af
en større helhed. Vores indre kilde
kan da fylde vores personlighedsbæger med en forvandlende kærlighedskraft som, når det selv er fyldt,
kan flyde over og blande sig med
moderens stof, for følgende at blive
indbygget i nye former. En virkelig
forståelse af dette julebudskab er
gennemgribende, og kan forandre
vores færden. Vores rejse ender således med en forvandling, som igen
danner udgangspunktet for en ny
start.

M

åtte vi i vort indre kryberum
blive så jomfruelige, at vi formår at vibrere os ind i denne hellige
nats tilstand og der opleve den fødselskraft, som indeholder den sejrende Kristus i sig. I hjertets kryberum
smelter vores egen fødselsproces på
mystisk vis sammen med klodevæsenets fødsel. Ubemærket påvirker
og stimulerer Hun vores celleverden.
Denne forbindelse i os, til dette logos væsen, bliver udtalt en del af ju-

leoplevelsen. Sammen tager vi hvert
år imod forløsningens gave, der befrugter klodens liv som en igangsættende impuls for det kommende år.
En kærlighedsimpuls stimulerer alle
vækstprocesser, og sætter årets hjul
i gang. En belivning af vores egen
kristusbevidsthed, føder en kærlighedsnatur, som danner rammen for
vores liv og vores vilje til det gode
og dermed vores måde at leve på.
Det tredje aspekt af modermysteriet,
verdensmoderen, bliver herefter en
levende realitet for os. For fødslen
af kærlighedens kraft i os udnævner

os til repræsentanter for dette ophøjede væsen. Vi er gennem indvielsen
i kærlighedens mysterium blevet berigede med en styrkelse af evnen til
at se og opleve livet i alle som ét og
denne forvandling sætter os uundgåeligt i stand til, at kunne udøve en
helende omsorg for vore medskabninger, som en vigtig del af vores
naturlige livsførelse.
Ovenstående er et uddrag af artiklen
Rejsen til kærlighedens kilde. Artiklen bringes i sin fulde længe i Onlinemagasinet Levende Visdom som
udkommer den. 21.12

Kærlighed uden betingelser:
Af Karin Joy Wolff

N

år man nu er astrolog, så kan man jo
ikke lade være at filosofere over, om der ligger en fortælling i det
faktum, at Jesus ifølge
traditionen er Stenbuk. Ja nu ved jeg
altså godt, at Jesus sandsynligvis er
født på et helt andet tidspunkt, men
selvom placeringer af begivenheder,
sådan som her, er ret menneske opfundne, så kan der jo godt ligge Guddommelig fornuft bag ved.

J

eg oplever tit, når jeg har læst om
Stenbukken, eller har talt med andre om den, at den tolkes så tungt.
Når jeg havde elever i astrologi, så
havde de jo også gerne læst bøger
eller hørt noget andre steder fra, og
igen og igen oplevede jeg, at folk,
næsten med skyldbetynget stemmeføring, sagde ”Jeg er stenbuk”, eller hvis Saturn, som er Stenbukkens
planet, blev mærkbar i et horoskop,
så talte folk altid om, at den var åh så
tung eller krævende, eller andet som
ikke just var opmuntrende. Jo ind i
mellem var der mere positive folk,
som kunne værdsætte, at Saturn er
en god læremester, men alligevel så
lå det i luften, at det nok ville være
tungt og trælst at lære netop det, som
Saturn nu trak med sig.

N

u er jeg af den overbevisning, at
der i hvert enkelt tegn og planet
er nedlagt en smuk udgave af Guds
kærlighed, og en dag, sad jeg og filosoferede dybt over, om der kunne
være ”en besked” i det, at vi fejrer
Jesus, samtidig med at vi bevæger
os ind i Stenbukken. Og også denne
dag, oplevede jeg at få min vejleders
bud på det spørgsmål jeg sad med,
og her kommer så det svar jeg fik:

J

esus viser Jer, at I elskes, lige
præcis der hvor I er, lige præcis
med de styrker OG svagheder I har.
Jesus elsker jer præcis som I er, og
ikke som I ville ønske, at I er, eller
som I forsøger selv at tro, at I er.
Selv når I grundigt lyver for jer selv,
forfører jer selv, kender Jesus sandheden om jer, og uanset hvad denne
sandhed er, så er I altid omgivet at
Jesus kærlighed.

G

ennem Stenbukken lærer I, både
at turde se realistisk på jer
selv, at øve Jer i kunne og i at turde
kende sandheden, at se på Jer selv
med realistiske øjne, og selv når det
”syn” ikke er, som I ville ønske, så
inspirerer Stenbukken jer til at finde
ind til kærligheden til jer selv. Stenbukken viser jer jeres begrænsninger, såvel som jeres styrker, og giver
jer mulighed for at udvikle respekt
både for styrkerne og for egne og
andres grænser, og også at respektere, at både I selv og andre har
begrænsninger, og alligevel huske,
at I altid er elsk-værdige. Samtidig
med at Stenbukken inspirerer jer til
at stræbe fremad/opad, så inspirerer
den også til altid at huske, at sand
kærlighed kommer helt uden betingelser. Sand kærlighed er det, som
til enhver tid bare flyder til jer, fra
Gud, fra Jesus, og med tiden også
gennem jer selv. Stræb efter at turde
se dig selv, sådan som du er, uden at
lægge hverken til eller trække fra, og
det kan du, når du ved, du er elsket,
uanset dine ”mangler”. Balancen
ligger i at vide, at du på en gang, til
enhver tid, er fuldkommen i nuet, og
på ingen måde er ”forkert”, samtidig med at du stræber efter mere lys i
din bevidsthed. Når du kan elske dig
selv betingelsesløst, bliver det enkelt
at elske andre. Og netop dette, er det
Stenbukken bidrager til at lære jer.
Du er fuldkommen i nuet, selvom du
også har begrænsninger, og du er al-

tid elsket betingelsesløst.

S

å selvom Jesus formentlig, rent
biologisk, er født i et andet tegn,
så er der en fin overensstemmelse i,
at vi alligevel, netop i Stenbukken,
via Jesus’ personlighed og historie,
huskes på, at vi trygt kan stræbe efter at blive bedre og bedre til at være
menneske, uden at det på nogen
måde betyder, at vi ikke allerede er
gode nok. Vi er alle elskede, netop
der hvor vi er, præcis som vi er. Personligt er mit juleønske, at bevidstheden, om den betingelsesløse kærlighed, vil styrkes i os alle, i tiden
der kommer.

Esoterisk jul
Af Jørgen Skov

D

er er ét ord der i teosofiske kredse bliver
brugt flittigt og det er ordet ”esoterisk”. Som de
fleste ved betyder ordet
noget i retning af ”indvendig”. Men har man et begreb som
”indvendig” må man nødvendigvis
også have dets modsætning ”udvendig” – eksoterisk. Bemærk k’et i
Eksoterisk. Sætter man disse ord og
modsætninger i forbindelse med kirkeidéen, må man konstatere at kirker
kan have en udvendig og en indvendig side.

N

u gør LKK jo meget ud af at den
er en ”indvendig” kirke – altså
en kirke der har fat i det indvendige,
reelt spirituelle og derfor ikke er en
kirke der repræsenterer ”Gud, konge
og fædreland” – som er en ren udvendig foreteelse.

A

propos jul - så er det jo ikke en
tilfældighed at kirkeåret starter
med Advent og Jul. Som vi har hørt
til bevidstløshed, betyder Advent: at
komme. Det der kommer er jo så julen/juleaften hvor det lille Jesus barn
fødes.

I

LKK fortolkes de 4 adventssøndage med hvert sit motto, hvoraf
det første er: skelneevne.

A

t have skelneevne betyder at
man kan skille skæg fra snot –
venstre fra højre – varme fra kulde,
osv. osv.

S

kelneevne er fortolkning og fortolkningen er afhængig af et givent individs intellektuelle evner.
Det er jo ikke svært at skelne fysisk
varme fra fysisk kulde, for kroppen
fortæller i et utvetydigt sprog hvad
den mener om den sag.

V

arme og kulde i overført betydning er derimod noget helt andet. En person kan udsende varme i
form af venlighed og kulde i form af
foragt. Men det er jo stadig modtageren der tolker om det reelt er venlighed eller foragt der er på banen,
- og mon ikke de fleste har erfaret at
man kan gå grueligt galt i byen.

Jesus

L
E

KK og andre kirker er bygget på
det faktum at Jesus overhovedet
blev født.
KSOTERISKE kirker mener
at det var af uhørt vigtighed at
Guds søn fysisk lod sig føde for der
i gennem at sone menneskehedens
synder ved at lade sig korsfæste.

E
H

SOTERISKE kirker anser det
principielt som uden betydning
om Jesus historisk har levet eller ej.

er er det så skelneevnen kommer på prøve – for hvad er vigtigst? Er det vigtigst om Jesus rent
faktisk og fysisk var her – eller om
en imaginær Jesus figur udstak nogle
evigtgyldige moralske retningslinjer
der har fungeret som fyrtårne for den
vestlige civilisation?

S

kelneevnen er i den grad et tema i
de kristne tekster hvor Jesus taler
om at der er forskel på at have ører
og det at kunne høre. Altså den der
har ører at høre med forstår hvad der
egentlig siges – kan med andre ord
skelne.

P

aulus siger: at da jeg var barn,
talte jeg som et barn, forstod jeg
som et barn, tænkte jeg som et barn.
Men da jeg blev voksen, aflagde jeg
det barnlige. Den afgørende forskel
mellem det barnlige og det voksne er
skelneevnens værk.

J
D

esus er i den esoteriske udgave lig
med det buddhiske princip og den
buddhiske energi.
et buddhiske princip er lig med
intuition. Intuition er pr definition noget der er oplevet indefra og
”indefra” – set fra en esoterisk synsvinkel – er ”enheden” – forstået ud
fra termen at alt er ét.

H

vor ofte har vi ikke hørt sætninger som: ”Intuitivt føler jeg
at….” eller ”min intuition siger mig
at….”? Fakta er at 1 ud af 1.000.000
har haft en ægte kontakt med det
buddhiske princip. De 999.999 andre tilfælde har været instinktive rester, enten fra dyreriget eller stoffets/
kroppens elementale bevidsthed.

H

avde det været en ægte intuitiv
oplevelse, ville den have været
så dyb og gennemgribende at den for
det første aldrig var blevet glemt og
for det andet havde forandret personen for altid.

I

”The hitchiker´s guide to the galaxy” kan man blive skudt med et
gevær, der har den ejendommelige
virkning, at man ser alt med beskyderens øjne. Man kunne med stor ret
kalde dette våben for buddhisk af natur. For har man haft en intuitiv oplevelse, har man i et kort øjeblik blandet sin egen bevidsthed med hele
det buddhiske plan – det storslåede
i denne oplevelse beskrives som om
havet flyder ind i dråben – altså at det

enkelte individ er dråben og alle de
andre individers bevidsthed er havet
– og at man derfor rent bogstaveligt
”ser alt med andres øjne”

D

enne tilstand er, hvad der åbnes
for ved den bevidsthedsudvidelse der kaldes 1. indvielse og som
er synonym med Jesu fødsel.

D

enne 1. indvielse kaldes i en
esoterisk forståelse for mystisk
– selvfølgelig forstået som mystikerens vej til den eftertragtede ekstase.
Det er også en bevidsthedsudvidelse
uden hjerne – da den nemlig i et kort
øjeblik forbinder astralplanet med
det buddhiske plan udenom det mellemliggende mentalplan.

H

vad der bliver grundlagt i denne
tilstand er kristendommens hovedhjørnesten: næstekærlighed. For
her oplever man som et uafviseligt
faktum, at alt liv er ét – og man indser og erkender, at skader du andre,
skader du dig selv!

E

t menneske der har
gennemgået denne tilstand er i bund og grund
forandret og har således
skiftet hele sit værdigrundlag ud. Fra nu af er bagtalelse, sladder, mistænkeliggørelse, løgn og bedrag en
pinefuld affære at begive
sig ud i, og vil opleves som
bagtalte man sine egne
børn.

E

fter den 1. indvielse siges det
at der kommer helt andre boller
på suppen. For nu bliver mentalplanet og det mentale princip inddraget
som en fast bestanddel i forsøget på
at erobre resten af universet.

M

entalplanet hedder på sanskrit
Manas. Det engelske ord man,
menneske, kommer i sin oprindelse
fra dette ord. På mentalplanet foregår de mentale processer i mennesket, som derfor kaldes tænkeren –
”Cogito, ergo sum - jeg tænker, altså
er jeg” – som Descartes sagde.

I

denne kontekst åbner de fire evangelier sig på en helt ny måde, hvor
figurerne i fortællingerne pludselig
bliver karakteregenskaber i dig og
mig.

M

en det er en helt anden og lang
historie.

Advent og Jul - set med esoteriske øjne
Af Uffe Børjesen

E

t nyt kirkeår begynder ved advent. Der er fire adventssøndage og i
slutningen af december oprinder den store
lysfest og fejring af Jesusbarnets
fødsel. Advent og jul er tradition i
Danmark og er ”common knowlegde” for
de fleste, som de er
udtrykt gennem mange, mange år i den
vestlige kirkes forståelse og udmøntning af
beretningerne i Biblen.

S

et med esoteriske
øjne gemmer der
sig mere lidt under overfladen af den
gammelkendte historie, ikke bare i
beretningerne om advent og jul, men
generelt om indholdet i alle religioners hellige skrifter.

F

or en esoteriker er disse historier
allegorier, der beskriver processer, som foregår i det enkelte menneskes indre. Historier, som fortæller
om faser i den individuelle og kollektive udviklings- og indvielsesrejse, vi alle er en del af. En rejse, der
ultimativt vil forvandle dig og mig
til fuldkommegjorte afspejlinger af

den inderste kerne og egentlige substans i vort væsen. Det vil i daglig
tale kalder Gud.

I

en esoterisk forståelse er advent
og jul en beskrivelse af hvordan
bevidsthedslivet, når et punkt hvor
det ikke længere er selvopretholdelse og overlevelse, der er livets omdrejningspunkt.

M

D

en at etisk handlen, reel næstekærlig omsorg og balance mellem det indre
og ydre liv, bliver et
livsmål, i sig selv. Når
frygt ikke længere har
en dominerende rolle i
vores liv!

ette er ”advent”; at vente på ”et
komme” af kærlighed, der oplyser sindet. Det kærlighedslys, som
fører mennesket frem til en permanent udvidelse af bevidstheden. Det
kærlighedslys, som er vores indre
”jul”; når vi, på grund af vore tilslidte erfaringer, ikke længere henviser
dét til stalden eller jagter det, med
udslettelse for øje, som en anden
Herodes.

N

år dette kærlighedslys bliver
kilden til vor gøren og laden og
brænder gennem i vor ydre livsførel-

se, er vi nået, det man i en esoterisk
sammenhæng kalder, 1. indvielse.

F

or den esoterisk studerende er
”advent”, derfor, en periode
til selvforberedelse til en fødsel af
kristusbevidsthed i hans eller hendes eget indre. En periode, hvor dét
at komme i ro med sig selv bliver
vigtigt. En periode, hvor det bliver
muligt at og centrere sig i centrum af
ens egen væren.

S

om en afsluttende bemærkning
på denne lille artikel – set fra en
esoterisk synsvinkel – er hele kirkeåret formet og struktureret som et
udviklingshjul, hvori vi kan udvikle
karakteregenskaber og sjælkvaliteter.

F

ørste halvdel, fra advent til Kristi
Himmelfart og Pinse, beskriver,
i en kristen klædedragt, dramaet om
de 5 store indvielser. Anden halvdel,
fra Trinitatis søndag til advent, giver
os mulighed for at arbejde med den
individuelle og personlige del af vort
væsen.

H

ver enkelt af søndagene i kirkeåret har et motto eller en ledetanke, som peger ind på en lille del
af det mysterium, vi alle er. De 4
mottoer/ledetanker som LKK bruger
til adventssøndagene, er:
•
•
•
•

Skelneevne,
Selvforglemmelse (hér forstået som oplevelsen af ”flow”),
Kærlighed
Ret handling.

A

dvent er en af kirkeårets 2 store
fasteperioder. Den violette farve dominerer adventsperioden, dog
kan 3. adventssøndag bruge farven
rosa, og antyder derfor en indadrettet periode.

J

ulen fejres altid i farven hvid og
er en af kirkeårets største højtider, med mulighed for at hver enkelt
præst kan fejre messe tre gange indenfor det samme døgn.

G

od advent!

Dansk besøg i Sverige
Af Simone Andersen

L

ørdag d.18/10 fløj jeg til Stockholm.( Det er en rejse der varer
1 time 10 min.,ca. som en
togrejse fra København
til Nyborg).

I

lufthavnen blev jeg
overraskende modtaget
af +Evert og Vivek, der
kørte mig lige til Domkirken på Store Essingen,
en rødmalet træbygning, rigtig svensk.

der ordination ved + Evert. Nappe
Holmstrøm ordineredes til dørvogter
og læser. Jeg ordineredes til
læser, exsorcist og acolyt.
Ved messen deltog 26(!)
menige stockholmere.

D

et var en meget smuk
og intens tjeneste.
Det var opløftende at opleve broderfolkets varme,
imødekommenhed
og
gæstfrihed.

V

ed messen søndag d.
19., der blev celebreret af Jonas Anundi, som den dag fejrede 10års jubilæum som præst, var

E

fter tjenesten var jeg
sammen med Evert på
en lille sightseeing i Sveriges skønne
hovedstad.

Besøg af biskop Evert Sundien
Af Kenneth Christensen

D

en 7. september besøgte biskop
Evert fra Stockholm Århus. Det
blev til en af de længste tjenester i
kirkens historie, hvor menigheden
fik lejlighed til at
opleve samtlige af
de mindre ordinationer blive tildelt:
Birgit Ljungdahl
fra Maria Magdalene kirkecenter i
Nordsjælland og
Karin Wolff fra

Sankt Maria Kirke i Ålborg modtog klerkens, dørvogterens og læserens grad og Thomas Eisenberg fra
Sankt Gabriels Kirke modtog læserens, eksorcistens
og akolyttens grad.
Til overflod blev
konfirmationens
sakramente meddelt, strålejuveler
konsekreret og den
hellige salve påsmurt.

Nyheder og program
december – marts
Helligåndskirken,
København
Helligåndskirken flytter til
Brønshøj
Julemidnatsmessen onsdag den 24.
december bliver den sidste gudstjeneste vi afholder i Daniel-kirkens lokaler. Dette er ikke vort eget ønske,
men ejeren har besluttet, at alle hidtige aktiviteter i kirkebygningen skal
ophøre, og i stedet skal bygningen
lejes ud til andet formål.
Ganske hurtigt efter at vi fik det at
vide, fik menighedsrådets formandskab dog arrangeret et nyt sted, hvor
vi kan afholde vore tjenester fra årsskiftet.
Vi kommer således til at dele lokaler med så forskellige grupper som
vægtvogterne, socialdemokraterne
og body works terapi.
Vi ser således frem til at foretage en
højtidelig indvielse af de nye lokaler
søndag den 11. januar, hvor vi fejrer
den første messe på Brønshøj Kirkevej 4B.

Tjenesteliste
Danielkirken, Peblinge Dossering 6,
2200 København N
Lørd. d. 6. december,
kl. 16.00, Foredrag v. Kenneth
Christensen: Altret og dets symbolik.
Hvordan de dybeste åndelige sandheder på mystisk vis er indfældet i
altrets udformning og udsmykning.
kl. 19.00, Helbredelsestjeneste
og sakramental velsignelse.
Sønd. d. 7. december,
kl. 11.00
Sangmesse, 1. søndag i advent.
Farve: violet. Motto: skelneevne.
Lørd. d. 20. december,
kl. 16.00, Foredrag v. Jan Kvistborg: Solhverv og julens højtid.
kl. 19.00, Helbredelsestjeneste
og sakramental velsignelse.
Sønd. d. 21. december, kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag i advent. Farve: violet. Motto: kærlighed.
Onsd. d. 24. december, kl. 23.30
Julemidnatsmesse, Kristi fødsel.
Farve: hvid.
Ny adresse:
Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj
Lørd. d. 10. januar,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 11. januar,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag efter helligtrekonger. Farve: hvid.

Lørd. d. 24. januar,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Lørd. d. 4. april,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Sønd. d. 25. januar,
kl. 11.00
Sangmesse, forklarelsen på bjerget.
Farve: hvid.

Sønd. d. 5. april,
kl. 11.00
Sangmesse med velsignelse af palmerne, søndag før påske (palmesøndag). Farve: violet.

Lørd. d. 7. februar,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 8. februar,
kl. 11.00
Sangmesse, kyndelmisse med. velsignelse af lysene. Farve: hvid.
Lørd. d. 21. februar,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 22. februar,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag quinquagesima.
Farve: rød. Motto: Helligånden som
kærlighedens ild.

Maria Magdalene kirkecenter
Nordsjælland

Vi er nu kommet i gang og har
fået en rigtig fin start.
Vi havde en meget smuk indvielse af
Lørd. d. 7. marts,
kl. 19.00 vores lille kapel den 28. september.,
Helbredelsestjeneste og sakramental hvor Kenneth forrettede messen.
Det var en helt vidunderlig dag, og
velsignelse.
mange var mødt op for at deltage.
Sønd. d. 8. marts,
kl. 11.00
Tak Kenneth for en vidunderlig opSangmesse, 2. søndag i fasten. Farlevelse, og tak til alle som deltog i
ve: violet. Motto: talens kontrol.
skabelsen af dette nye energicenter
Lørd. d. 21. marts
kl. 19.00 for Kristus
Helbredelsestjeneste og sakramental Vi har haft yderligere to tjenester, en
Rafaelstjeneste og endnu en messe
velsignelse.
med Kenneth. Begge dele har været
Sønd. d. 22. marts,
kl. 11.00
dejlige oplevelser, og vi fortsætter
Sangmesse, 4. søndag i fasten (læta- med tjenester en gang om måneden,
re søndag). Farve: rosa (ell. violet). så vidt muligt messe og lægmandsMotto: åndelig forfriskning
tjeneste på skift hver anden måned.

I ønskes alle en Velsignet Jul og en
vidunderligt og Fredfyldt Nytår.
Og på gensyn i det nye år.

Tjenesteliste
v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Sønd. d. 28. december, kl. 11.00
Rafelstjeneste og Prim med kommunion, festugen for Kristi fødsel.
Farve: hvid.

Sankt Knuds kirkecenter
Storstrøm
v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej 73
B, 4760 Vordingborg, Tlf.: 2446
0874
Centret er under opbygning. Ved
redaktionens slutning foreligger
ingen endelig tjesteliste.
Ring venligst for nærmere oplysning.

Sønd. d. 25. januar,
kl. 11.00
Sangmesse, forklarelsen på bjerget.
Farve: hvid.
Sønd. d. 22. februar,
kl. 11.00
Rafelstjeneste og Prim med kommunion, søndag quinquagesima. Farve:
rød. Motto: Helligånden som kærlighedens ild.
Sønd. d. 22. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag i fasten (lætare søndag). Farve: rosa (ell. violet).
Motto: åndelig forfriskning

Sankt Gabriels Kirke,
Århus
Tjenesteliste
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,
8000 Århus C
Sønd. d. 14. december, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste,
2. søndag i advent. Farve: violet.
Motto: selvforglemmelse.
Onsd. d. 24. december, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, Kristi
fødsel. Farve: hvid.
Sønd. d. 11. januar,
kl.11.00
Messe og helbredelsestjeneste, søndag eft. helligtrekonger. Farve: hvid.

Sønd. d. 15. februar,
kl.11.00
Messe og helbredelsestjeneste, søndag sexagesima. Farve: rød. Motto:
Helligånden som helliggører.

Sankt Maria Kirken,
Aalborg

Onsd. d. 24. december, kl. 23.30
Juleaftens midnatsmesse, Kristi fødsel. Farve: hvid.

Spirituelt forum er en ny platform,
hvor Maria Kirken inviterer interesserede til at dele deres inspirerende
tanker omkring et spirituelt interesseområde en lørdag eftermiddag i
kirken. Formen kunne evt. være et
præsenterende oplæg eller et foredrag efterfulgt af hyggelig samtale
om emnet. Har du noget på sinde,
som du ønsker at dele eller få en respons på, så kontakt ansvarshavende
præst Jan Kvistborg.

Kom og være med til hellig
dans.
Sønd. d. 5. april,
kl.11.00 I Maria kirken begynder vi at danse
Messe med velsignelse af palmerne sacred dance eller hellig dans. Sasamt helbredelsestjeneste, palme- cred Dance er del af en gammel esosøndag. Farve: violet.
terisk tradition, som tilhører en gren
indenfor det rituelle arbejde. Sacred
Dance er meditative ceremonielle
cirkeldanse, som giver en oplevelse
af fællesskab og en forenende meditativ fordybelse, der skaber helhed,
en følelse af enhed i gruppen og en
afbalancering af systemet. Gennem
dansen, som er en bøn i bevægelse,
trænes evnen til koncentration, koordination og aktiv meditation og
Vor Frue og alle engle,
dermed evnen til at være til stede i
kirkecenter Støvring
nuet.
v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre Se i Maria Kirkens program hvor vi
Allé 6, 9530 Støvring,
danser.
Venligst ring i forvejen på 9837 3401 Invitation til spirituelt forum.

Lørdage nu kl. 14.00
Jeg gør endnu engang opmærksom
på, at vores starttidspunkt på lørdagene er flyttet til kl. 14.00.
Maria Kirken er indgået i et
samarbejde.
Maria Kirken er indgået i et samarbejde mellem forskellige esoteriske
grupper i Nordjylland. Det overordnede formål med samarbejdet er, at
styrke de enkelte gruppers muligheder for udfoldelse, såvel med hensyn
til at afvikle egne aktiviteter, som til
kommunikation med egne medlemmer, og til at oplyse en bredere kreds
om initiativer og aktiviteter. Vi ser
frem til samarbejdet.
Tillykke til Karin.
Det er altid en glæde, når nogen ønsker at påtage sig et tjenestearbejde
som altertjenere og yderligere er det
en glæde, når en altertjener ønsker at
modtager de fem mindre ordinationer på vejen mod et eventuelt præsteskab. Maria Kirken siger hermed
tillykke til Karin, som i Aarhus har
modtaget de tre første af de mindre
ordinationer.
Modtag en sms.
Maria Kirken er begyndt at udsende
en opmærksomheds sms før vores
arrangementer. Modtager du ikke en
sms er du velkommen til at sende dit
navn og mobilnummer til ansvarshavende præst Jan Kvistborg.

Maria Kirken er blevet grøn.
På initiativ fra menigheden vil vi til
kirkekaffen, så vidt det er muligt,
kun servere økologiske produkter.
Det kan virke som en mindre ting,
men mange små tiltag for at gøre
gode ting for os selv og Moder Jord,
udretter store ting.
Tjenesteliste
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby
Lørd. d. 13. december, kl. 19.00
Julens skjulte betydning.
Foredrag med Jan Kvistborg
Sønd. d. 14. december, kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i advent. Farve: violet. Motto: selvforglemmelse.
Lørd. d. 10. januar,
kl. 14.00
Sacred dance .
Med Linnea Ryhl og alle som deltager.
Se introduktion ovenfor
Sønd. d. 11. januar,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag efter helligtrekonger. Farve: hvid.
Lørd. d. 7. februar,
kl. 14.00
Spirituelt forum
Tanker om personlighedsudvikling
og åndelige udvikling.
Oplæg ved Jan Kvistborg
Derefter sacred dance ved Linnea
Ryhl og alle som deltager

Sønd. d. 8. februar, kl. 11.00
Sangmesse, kyndelmisse med velsignelse af lysene. Farve: hvid.

Søndag d. 8. marts, kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol.

Lørdag d. 7. marts,
kl. 14.00
”Det onde” som Karin Joy Wolff ser
det står i vor bevidsthed imellem os
og oplevelsen af fællesskab med Gud.
Som spirituelt søgende støder vi
jævnligt på begrebet ”det onde” og
det er et begreb, som de fleste vil
have svært ved at definere præcist.
Karins forslag er, at ”det onde” ikke
nødvendigvis er så ondt som det lyder, som ”blot” er de store og små
ting, som på forskellig vis, medvirker til, at vi føler os adskilte fra Gud.
Karin har bud på nogle af disse ting
og også et forslag til ting man enkelt
kan arbejde med i sin egen hverdag.
Ved Karin Joy Wolff

Påsken 2009
Se notits nedenfor

Påsken 2009

F
M

estligholdelse af Påskens indre
forløb i Aalborg, fra torsdag 9.
april til søndag 12. april.
ed de gode erfaringer i klar erindring
fra påsken 2008, vil vi
igen lade liberal katolsk
kirkes ceremoniel folde
sig ud i fuldt flor; fra
Skærtorsdags jublende
indstiftelse af nadveren
via Langfredags vandring
ind i og gennem mørkets
og uoplysthedens domæne til det ly-

sende øjeblik, hvor, også den iboende, Kristus forlader graven og træder
ud i Livet. De forskellige tjenester
vil blive omkranset af
musik, som understøtter
Påskens intention og idé.

N

magasinet.

ærmere oplysninger
vedrørende
tidspunkter og eventuel
overnatning fås ved henvendelse til de lokale menigheder/præster; se telefon/mailadresser foran i

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?
• En kirke for det åndeligt søgende menneske.

grænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

• En kirke med en dyb og ubetinget respekt
for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion
og et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab
og resultater fra clairvoyant forskning,
som har afsløret kristuskræfternes måde
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i
ceremoniernes mystik og magi.

• En kirke der anerkender alle religioner
som ligeværdige og udgået fra det samme
guddommelige ophav.
• En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.
Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og
teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Leadbeater.
Liberal katolsk kirkes tradition omfatter
læren om involution og evolution, karma
(loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre;
mesterhierarkiet.
Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet
af Kristus selv og videreført fra biskop til
biskop som den apostoliske succession,
som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England.
Liberal katolsk kirke er en fri universel
kirke, der ser det som sin hovedopgave:
• at videreføre Kristi kærlighedsarbejde
for menneskehedens udvikling.
• At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv
sakramenter, som er en uvurderlig hjælp
til selvhjælp og åndelige udvikling.
• at delagtiggøre mennesker i den ube-

Liberal katolsk klirke underviser i det
aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde.
Kirken tilbyder derved, via den katolske
ceremonielle arbejdsform, et forum for at
arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.
Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke,
befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at
ethvert menneske er en Kristus i svøb.
Det er her kirkens opgave at understøtte
selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst,
til den fuldt ud manifesteres i den enkelte
og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.
Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens
mysterium.
Denne balance opleves blandt andet ved,
at mænd og kvinder i LKK kan ordineres
til præst og konsekreres til biskop på lige
fod.
Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis
og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

