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Præsteordination i København
Åben invitation til alle om at deltage
Det er med glæde og taknemmelighed, at Helligåndskirken hermed 
kan invitere alle, der er interesseret i liberal katolsk kirke til at deltage i 
præsteordinationen af

Natascha Annie Høyer
Den ordinerende biskop bliver Evert Sundien fra Stockholm.
Handlingen finder sted lørdag, d. 1. juli, kl. 10.00 (bemærk tidspunktet) 
i Unitarernes Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30, 2100 København Ø.
Efter ordinationen vil der være frokost i kirkens krypt.
Det bliver første gang nogensinde i Norden, at der ordineres en kvinde 
til præstens embede af en biskop med den apostolske succession.
Vi håber at se så mange som muligt på denne store og historiske dag, 
hvor “Kristi kærlighed byder jer velkommen”.
Den danske komponist Frederik Magle vil til lejligheden komponere et 
lille stykke specielt til liberal katolsk kirke. 
Den følgende dag, søndag, d. 2. juli, kl.11.00, vil Natascha Høyer sam-
me sted celebrere sin første messe, medens Evert Sundien pontifikerer. 
Der vil også være konfirmation, efter hvilken menigheden vil synge en 
salme på islandsk.
Hvis der er nogen, der har brug for overnatning i København, er med-
lemmerne af Helligåndskirkens menighed parat til at tilbyde logi. Uni-
tarernes Hus ligger 10 min. gang fra Østerport Station. Det er som regel 
muligt at parkere lige uden for kirken.



Frederik Magle
Liberal katolsk kirkes nye hoforganist

Da Frederik Magle i november blev spurgt, om han kunne 
tænke sig at komponere et lille stykke til en præsteordinati-
on i liberal katolsk kirke – oven i købet den første i Norden, 
hvor det handler om en kvindelig kandidat – var han straks 

positiv over for idéen. Det lød som et spændende projekt, sagde han, og 
håbede, at han ville kunne afse tid til det. 
Stykket der kommer ud af det, får en længde på ca. 5-10 minutter, og 
bliver så vidt vides det første stykke, som komponeres specielt til LKK 
siden kirkens start. I løbet af foråret vil Frederik Magle aflægge kirken 
et besøg og prøve at tune sig ind på, hvad kirken står for, så han kan 
sætte musikken sammen, så det passer til kirkens særlige stil.
Stykket, der kommer ud af det, vil kirken herefter på verdensplan have 
udvidet brugsret til. Dvs. vi behøver ikke at spørge om godkendelse, 
hver gang det skal bruges til en tjeneste, foredrag, møde eller, hvad vi nu 
finder på. Blot kan vi ikke udgive musikken uden om komponisten.
Da noget af stykket bliver improvisationer, vil der ikke umiddelbart 
forelægge noder, så for at kunne spille stykket igen, vil der blive foreta-
get en digital indspilning på en harddisk under udførelsen på det elek-
troniske kirkeorgel i Unitarernes Hus. På et senere tidspunkt vil musik-
ken så køre den anden vej fra harddisken, ud gennem orglet og optages 
akustisk i kirkerummet. På et særligt computerprogram vil man ud fra 
den indspillede musik kunne udskrive noderne, og efter en tilretning, vil 
stykket kunne genopføres af en af kirkens organister.
Frederik Magle er gjort bekendt med kirkens økonomiske tilstand og 
har tilbudt os arbejdet til en meget billig pris. Desværre har han ikke 
mulighed for at give os kompositionen gratis, selv om han gerne ville. 
Da stykket her bliver hele kirkens ejendom opfordres alle, som har lyst, 
derfor hermed til at give et bidrag til komponistens honorar.
Donationer indsættes på liberal katolsk kirke i Danmarks konto 8411 
4094608 og mærkes “komponist”. Det er også muligt at sende en check 
eller give bidraget direkte til kirkens kasserer Simone Andersen, Brum-
leby 18, 2100 Kbh. Ø.
Læs evt. mere om Frederik Magle på www.magle.dk.



 Tanker i tiden
Den Kosmiske Moder v. Natascha Høyer
Mon ikke vi alle mærker hvordan verden af i dag forandrer, forvandler 
sig, så hurtigt, så fuldstændigt, at det kan være vanskeligt at finde fod-
fæste.
Det er som om guddommen har besluttet, at jorden og menneskeheden 
skal hæves usædvanlig hurtigt i vibration for at hjælpe jorden ud af den 
lidelsessfære, den er i.
Vi befinder os i denne forandring af livets kodeks, hvor Hierakiets nær-
men sig bringer en formidabel energi til Jorden, hvor to mægtige gude-
væsner vil træde frem side om side

Kristus-Maitrya og Den Kosmiske Moder.
Verdenslæreren i Den Nye Tidsalder er forbundet med afsløringen og 
manifestationen af Den Kosmiske Moder. Hun er lysets princip og den 
store kærlighedsenergi, som er ensbetydende med det “rigtige menne-
skeriges energi”, det gudsrige, om hvilket Kristus sagde “mit rige”.
Den Kosmiske Moder er det guddommelige aspekt som giver de nød-
vendige betingelser for menneskehedens frelse og sjælens udvikling. 
Gennem hende vil alle se det som en opgave at skabe en ny jord af den 
nye himmel, man ser åbne sig, og som ved sin magnetiske kraft vil for-
ene alle jordens mennesker i åndelig forståelse.
For at dette kan ske må forholdene i verden forandres radikalt. Når 
Den Store Moder kommer for at bringe gudsrigets kraft ned på Jorden, 
er hendes tilsynekomst en chance for Jordens mennesker til at optage 
denne kraft i sig og undergå den forvandling, som vil gøre hendes fulde 
manifestation mulig.
Så vi må arbejde for en forandring af bevidstheden i os selv og i verden. 
Vi må tillade både den maskuline og feminine side i os at udvikles – for 
fred og indfrielse i menneskeheden kan kun opstå ved enhed og ved at 
integrere modsætningerne.

Det fysiske gudesymbol Kristus
måtte af kulturhistoriske og symbolske grunde
fremstå med mandlig krop!



Den genfødte Kristus
må af de samme grunde 
fremstå som kvinde-ånd
for at balancen skal oprettes mellem modsætningerne

En blind verden venter Kristi tilbagekomst
iført en ny mandlig krop

Det sker aldrig!
Noget langt større skal blive
menneskets redning:
Kristi fødsel i det enkelte menneske
som lys, kærlighed og kreativ tankekraft-

Opsamlede kraftreserver frigøres
for at overvinde
den historiske hungersnød

— og drømmen går i opfyldelse!   

Kristus illustrerer
den fuldkomne krafts dualisme
halvt mand, halvt kvinde.

Den maskuline Gud har fået en hustru
Adam patriark
er sat på sin rette plads –
ved kvindens side!

Den Guddommelige Moder, som eksisterer i alle dimensioner, har for 
længst åbnet op for en stor vækkelse af den feminine bevidsthed, der fin-
der sted som følge af de feminine energier fra det sig stærkt nærmende 
“rigtige menneskerige”, som er ved at bryde igennem i jordens bevidst-
hed. For vi taler her om jordklodens polforvandling, som kræver en ny 
bevidstgørelse af dens feminine hjerneceller, nu på et højere åndeligt 
plan og omfattende hele “det andet køn”, hvis bundne kræfter har ventet 
på denne genfødsel for at komme til udfoldelse på verdensplan og få 
direkte indflydelse på skabelsen af den nye verden og den nye menne-



skerace, hvis integrerede androgyne natur vil blive resultatet af polernes 
balance i såvel jordklodens som dens hjernecellers bevidsthed.
Det bliver tiden, i hvilken den duale oprindelse vil stråle i vor bevidst-
hed, som værende én –

Og Gud Fader-Moder vil blive kendt og accepteret i alle verde-
ner.

Meget er sagt om den feminine strøm i tidens løb.
Her skal i særdeleshed nævnes

den store styrke ved den feminine form for åndelighed er, at den 
kan give os muligheden for at glæde os over livet her og nu
den kan hjælpe os til at integreres i en større helhed
den kan hjælpe os til accept af vores personlighed med alle dens 
facetter
den kan hjælpe os til at sanse og formidle den indre verden
den feminine strøm er således overordentlig væsentlig i den fase, 
som menneskeheden går ind i nu, hvor det indre og ydre skal ind 
i en dyb form for samarbejde, hvor jorden skal helliggøres, og 
hvor healing bliver en naturlig del af fremtidens åndelighed

Vi bliver alle lyspunkter på verdens hvælving, så nu forbereder vi vejen 
for Den Kosmiske Moders rige her på Jorden, og arbejder frem mod det 
øjeblik

da åndens glød skal tændes i os,
og den hellige fødsel stråle,
da natten skal vågne til stjernernes hymne,
og dagene blive en lykkelig pilgrimsvandring,
da vores vilje er en styrke af det eviges kraft,
og tanken strålerne fra den åndelige sol.

Mange skal se, hvad ingen endnu forstår,
Gud skal vokse frem, mens vise mennesker sover,
og vi vil ikke vide, hvad der kommer
før timen er inde, og arbejdet gjort!

•

•
•

•
•



Påkaldelse af verdensmoderen
En ny andagt viet til Guds feminine aspekt 

Leder:
VOR KOSMISKE MODER
Fra jorden kalder vi på dig –
på menneskehedens vegne
søger vi dig.
Vi åbner vore hjerter,
kom ind i vor verden, og
skab en vej af lys til os,
så vi kan forenes med dig.

Leder:
MODER GUD
Universets allestedsnærværende,
levende og frelsende visdom,
vi takker dig,
fordi du åbenbarer dig
gennem det feminine princips
påvirkning af menneskeheden.
Tak også
fordi vi ved, du forstår, og
altid tilgiver os
på vor pilgrimsvandring.
Hjælp os ligeledes at forstå
og tilgive os selv og hverandre,
at vi må gå fremad og arbejde
for lysets tilsynekomst i os
og i verden.

Alle:
GUDDOMMELIGE MODER
Kom til os som forvandlingens kraft,
kom til os som kærlighedens velsignende lys.
Lad åndens glød tændes i os,
at vi må levendegøres i din stråleglans.



Oh du, som giver liv til universet
fra hvem alle ting kommer,
til hvem alle ting vender tilbage,
afslør for os den sande,
åndelige sols ansigt,
skjult bag en skive af gyldent lys,
at vi må kende sandheden
og fuldt ud opfylde vor sjæls bestemmelse
på rejsen til dine hellige fødder.
Må vore hænder være rene og gavmilde,
må de være rede til at tjene –
må de velsigne alt, hvad de rører
og lindre alle smerter.
Lad jorden blive en levende gral
for din uendelige
visdom og kærlighed
OM SHANTI



Nyt fra Helligåndskirkens  
menighedsråd

Mulighed for at blive konfirmeret
I forbindelse med biskop Everts besøg d 1-2. juli vil der blive mulighed 
for at modtage konfirmationens sakramente under messen om søndagen. 
For mens en præst kan døbe børn og voksne, forrette vielser og begra-
velser eller foretage husvelsignelser hos dem, der mærker et behov for 
det, er det kun en biskop, der kan ordinere og altså konfirmere.
Hvis du ønsker at modtage konfirmationens sakramente, bedes du give 
besked til Kenneth Christensen på tlf. 4634 1721.

Referat fra årsmøde den 26. februar 2006
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Mødeleder: Peter Bantz, referant: Karsten.
2. Det konstateredes, at årsmødet var indkaldt rettidigt.
3. Referat fra stiftende generalforsamling blev godkendt.
4. Formandens beretning: Vi er kommet godt i gang. Der er en jævn 

men stille medlemsfremgang. Økonomien er ikke prangende, men 
ser rimelig ud. Menigheden glæder sig over, at der snart er hele 3 
præster tilknyttet kirken.

5. Ansvarshavende præsts beretning: 
I dag er der 4 liberalkatolske menigheder i København. Der ser ud 
til, at der fremover kan etableres et fornuftigt samarbejde med 3 af 
disse menigheder.
Niels Diderik har fået status af emeritus. Dette betyder, at også han 
kan komme og hjælpe her en gang imellem.
Det går godt på den nuværende lokalitet, og det er positivt, at vi kan 
have alteret stående fremme hele tiden.
Frederik Magle (komponist) har lovet at komponere et lille stk. mu-
sik til præsteordinationen. Fremover får kirken udvidet brugsret til 
musikstykket.



6. Kassererens beretning:
Årsregnskab for 2005 blev fremlagt med følgende kommentarer. 
Gaverne har gjort, at økonomien kan løbe rundt p.t.
Vi er fra Told og Skat blevet gaveberettiget. Det betyder, at hvis 
man vil give kirken en eller flere gaver, kan man trække det samlede 
beløb fra i skat. Dog er de første 500 kr. ikke fradragsberettiget, og 
maksimumbeløbet, der kan trækkes fra, er 5000 kr. pr. år. Altså hvis 
man giver Kirken en gave på 1000 kr. kan man trække de 500 kr. fra 
i skat, hvis man giver Kirken en gave på 5500 kr. kan man trække 
de 5000 kr. fra i skat.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Det blev foreslået, at det fremover fremgår af girokortet, at der kan 
betales kontingent for et år af gangen.

7. Vedtægtsændringer:
§ 5,4 “Kirkens bestyrelse” rettes til “Menighedsrådet”
§ 6 “Mindst 1 2/3” rettes til “2/3”

8. Valg til menighedsrådet:
Kasserer: Simone Andersen modtager genvalg. 
Nyt menighedsrådsmedlem: Josepha Ostrowski. 
Suppleant: Karsten Kring Lauridsen modtager genvalg. 
Revisor: Karsten Kring Lauridsen vælges.  
Benny Vejen: trækker sig.
I forvejen sidder i menighedsrådet: 
formand Peter Bantz 
sekretær Bertha Sørensen
Øvrige ansvarsområder:
Blomsterudsmykning: Bertha 
Kirkekaffe: Simone

9. Eventuelt: Intet til punktet.



Nyt fra Foreningen 
liberal katolsk kirke i Danmark

Afgørelse fra kirkeministeriet
Kirkeministeren har afgjort, at liberal katolsk kirke ikke kan godkendes 
som trossamfund. For at komme i betragtning skal man i almindelighed 
have 150 medlemmer, og der er vi endnu ikke nået op.

Program for maj-juli
Sankt Gabriels Kirke, Århus
Alle tjenesterne finder sted i Sankt Gabriels Kirke, Lysets Hus, Posthus-
smøgen 11C, 8000 Århus C

Alle tjenesterne begynder kl. 11.00
Sønd. 7. maj Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjene-

ste, 3. søndag efter påske
Sønd. 4. juni Vor Frue tjeneste, messe og helbredelsestjene-

ste, pinsedag

Sankt Maria Kirken, Aalborg
Alle tjenesterne finder sted i Sankt Maria Kirken, Engvej 8, 9400 Nør-
resundby

Alle tjenesterne begynder kl. 11.00
Sønd. 28. maj Messe og helbredelsestjeneste, søndag efter Kri-

sti himmelfartsdag
Sønd. 4. juni Messe og helbredelsestjeneste, Pinsedag



Helligåndskirken, København
Alle tjenesterne finder sted i Helligåndskirken, Teosofisk Fellowship/
Heart Flow, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K

Lørdage kl. 19.00 – Søndage kl. 11.00 
Lørd. 6. maj Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse
Sønd. 7. maj Sangmesse, 3. søndag efter påske

Lørd. 20. maj Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse
Sønd. 21. maj Sangmesse, 5. søndag efter påske

Lørd. 27. maj Sangmesse m. præsteordination af Stefan Brauer 
i Petersgårdens Kirke i Lund. For samkørsel og 
information kontakt pastor Kenneth 4634 1721

Lørd. 3. juni Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse
Sønd. 4. juni Sangmesse, pinsedag.

Lørd. 17. juni Helbredelsestjeneste & sakramental velsignelse
Sønd. 18. juni Sangmesse, Corpus Christi

NB: for følgende to tjenester gælder det at de finder sted i Unitarernes 
Hus, Dag Hammarskjölds Allé 30 

Lørd. 1. juli Sangmesse m. præsteordination af Natascha 
Høyer. NB: bemærk tidspunkt kl. 10.00!

Sønd. 2. juli Pontifikal højmesse m. konfirmation, vor Frues 
besøgelse

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. Indlæg sendes 
til Kenneth Christensen, Egegårdsparken 5, Himmelev, 4000 Roskilde — eller                  
e-mail: kenneth@lcc.cc. 


