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Sankt Maria Kirken, Aalborg
Ansvarshavende præst:
Heinrich Nielsen 
Roevej 6, 8643 Ans By 
Tlf: 2625 1848; mail: heinrich@lkk-dk.dk

Diakon:
Karin Joy Wolff 
Holmevej 6, 9490 Pandrup 
Tlf: 4059 4440; mail: karin@lkk-dk.dk

Center Skt. Rafael, Midtjylland
Ansvarshavende præst:
Heinrich Nielsen (Se ovenfor)

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus
Ansvarshavende præst:
Mogens Blichfeldt 
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke 
Tlf: 8699 7707; mail: mogbli@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:
Dorte Abildskov 
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten 
Tlf: 2972 4284; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer:
Finn Andersen 
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten 
Tlf: 2972 5030; mail: finn@lkk-dk.dk

Center Skt. Mikael, Fyn
Ansvarshavende præst:
Natascha Høyer 
Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirke,  
Nordsjælland
Ansvarshavende præst og  
menighedsrådsformand:
Birgit Adelsteen Ljungdahl 
Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød 
Tlf: 6131 9193; mail: birgit@lkk-dk.dk

Præst:
Kenneth Christensen 
Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde 
Tlf: 7227 6727; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Helligåndskirken, København
Ansvarshavende biskop:
Uffe Børjesen  
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg 
Tlf: 5047 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:
Lis Olesen 
Jyllingevej 177, 2610 Rødovre 
Tlf: 6133 4569; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer og øvrigt menighedsråd:
Simone Andersen 
Brumleby 103, 2100 København Ø 
Tlf: 8161 9320; mail simone.andersen@comxnet.dk

Susanna Bang 
Galgebakken Neder 10-7, indg. B, 2620 Albertslund 
Tlf: 5170 7034; mail: sbang@comxnet.dk

Center Skt Knud, Sydsjælland 
Regionalbiskop for Danmark
Uffe Børjesen (se ovenfor)

Foreningen liberal katolsk 
kirke i Danmark
Bestyrelse:
Kenneth Christensen, formand (se ovenfor) 
Simone Andersen, kasserer (se ovenfor) 
Lis Olesen (se ovenfor) 
Susanna Bang (se ovenfor) 
Birgit Adelsteen Ljungdahl (se ovenfor)

Karen Høgehaug Ibsen 
Rønnevej 2, 9440 Åbybro 
Tlf: 2514 4174; mail: ilivsflow@gmail.com

Sanctus:
Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke 
i Danmark. 

Bladet udkommer tre gange årligt:  
februar, juni og oktober. 

Indlæg sendes til ansvarshavende redaktør Simone 
Andersen, simone.andersen@comxnet.dk

Artiklerne udtrykker forfatternes holdning

Kirkens webadresse:
www.lkk-dk.dk 
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.
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Du indkaldes til generalforsamling

i 

foreningen liberal katolsk kirke

fredag d. 29/3 2013  kl.14

i ”Lysets Hus”

Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C

Dagsorden iflg. vedtægterne

Kenneth Christensen, formand
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Leder
Af Simone Andersen.

Nu skriver vi 2013.Vi har overle-
vet skæbneåret 2012 og trodset 

adskillige forudsigelser om  jordens 
undergang i forbindelse med afslut-
ningen af Mayakalenderen.  

Enhver afslutning rummer i sig 
kimen til en ny begyndelse; 

afslutningen af hver eneste dag er 
forudsætningen for den næste dags 
frembrud af lyset. Det er, hvad vi op-
lever lige nu: En brydningstid og en 
ny begyndelse. Det er både et globalt 
fænomen, med ufred og uro i næsten 
alle afkroge af verden, - og det ud-
spiller sig på det personlige og det 
konkrete praktiske plan. Vi har vist 
alle i en eller anden grad oplevet, at 
den sidste tid har budt os forandring 
og omlægning. Også vor kirke un-
dergår forandring i disse tider - vi er 
i støbeskeen. Det indebærer, at vi må  
prøve at indstille os på nye måder at 
fungere på, nye måder at være libe-
ral katolsk kirke på.Vi må forberede 
os på, at finde ind til en anden og dy-
bere form for fællesskab og samar-
bejde omkring vor kirke.

For første gang er kirkebladet 
Sanctus redigeret af menige 

medlemmer, og vi har en vision om, 
at bladet udvikler sig til et medlems-
blad, som vi alle kan bidrage til og 
i fællesskab tage ansvar for. Vi vil 

derfor opfordre alle medlemmer til 
at bidrage til bladet med artikler, op-
levelser, erfaringer.

Vi nærmer os påsken, som vi 
sammen kan fejre i sin fulde  

udstrækning i Lysets Hus i Århus. 
Også fejringen af Påskens opstan-
delseskraft markerer i kirkeåret en 
ny begyndelse. Med påsken kom-
mer foråret, det livgivende forår. Alt 
spirer og gror. 
Håbet og lyset 
vender tilbage. 
Dette Håb og 
dette Lys vil vi 
gerne give vi-
dere til liberal 
katolsk kirke 
med ønsket 
om, at vi kom-
mer styrket og 
samlet videre 
på vor færd ind 
i den ny tid. 
Vi ønsker alle 
en glædelig og  
livgivende på-
skefest.
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Indisk børnebøn

O God
You are my mother, you are my father, 

I`m your child. 
Bless me with love and peace, 

so that I will love you and the creation.
Bless me with knowledge and understanding, 

so that I will remember you
 Bless me with strength and joy, 

so that I will face the challenges of life.
I don`t know how to bow, 
how to pray and meditate. 

Be pleased with my little prayer. 
I bow to unlimited time.

Om, amen
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Korset som brydningspunkt
Af Susanna Bang

Når vi som menighed myldrer 
ind på vore pladser i kirken før 

en messe, kommer vi med alt det 
mylder, alt det virvar som verden 
udenfor rummer. Opvasken vi ikke 
nåede, irritationen over at være kom-
met i sidste øjeblik, smilet fra en for-
bipasserende, det gode vejr - sorg og 
glæde i mange forklædninger. Præ-
sten står ved alteret og gennem mes-
sen og dens led, dens ritus opbygger 
han en åndelig kirkebygning og en 
kanal hvorigennem Kristi Kraft ka-
naliseres ned og ud til os. En hori-
sontal  og en vertikal bevægelse.

Korset er både horisontalt og ver-
tikalt. En horisontal og en ver-

tikal bevægelse, der mødes i midten. 
Vi kommer med alt, hvad der er vort 
og sender det horisontalt ind i mid-
ten af korset.

Korset er en smeltedigel af Kraft 
og Lys. Det trækker alt, vi sen-

der, ind til sig, fylder det med lys og 
sender det  ud igen - forvandlet. En 
vertikal bevægelse og en horisontal. 
Det forvandlede stof tager vi til os 
og også vi fyldes af kraft og lys. Og 
vi bryder op – småsnakkende, glade, 
fyldte af lys. Vi mødes over  en kop 
kaffe, vænner os til verden igen, rej-
ser os og går ud i verden. Små lys, 
som brænder så længe de kan. Ho-
risontalt.

Liberal katolsk kirke - et godkendt trossamfund
Af Kenneth Christensen

Igennem årene har jeg hørt mange 
”hyggelige” kælenavne for liberal 

katolsk kirke (LKK): en sutskokir-
ke, en kuffertkirke, en hobbykirke. 
Betegnelser som måske på sigende 
måde er inspireret af den berømte 
danske hygge og den ligeså beryg-
tede danske jantelov. Vi kommer 
her, og vi har det rart, men i grunden 
betyder det, vi laver ikke så meget. 

Selvfølgelig sker der en masse i den 
åndelige verden, når vi arbejder, og 
det er vi godt klar over. Herren kom-
mer ind i vor hytte, uanset hvad vi 
har på fødderne, uanset hvor interi-
mistisk vort kirkerum er, og uanset 
hvordan verden ser på vort arbejde.

Et af kirkens sakramenter er æg-
teskabet. Når to mennesker står 
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foran alteret i kirken og siger ja til 
hinanden – det kan såmænd også 
være i haven eller i skoven – og præ-
sten herefter erklærer dem for ægte-
folk, så er de gift. Og med hele vor 
indsigt i de mekanismer, som finder 
sted på de indre planer, er de oven i 
købet betydeligt mere gift, end de er, 
når det er en kommunal giftefoged, 
som vier dem.

Ikke desto mindre har det indtil 
nu været således, at før vi i LKK 

kunne meddele ægteskabets sakra-
mente  til de unge elskende (eller 
blot elskende), så måtte de lige om-
kring rådhuset først. Spild af tid og 
sådan set en desavouering af det vi 
foretager os.

Der er faktisk kun fire formelle 
krav for at en vielse i dette land 

er retsgyldig:
1. Begge parter skal være til stede.
2. De skal sige ja til hinanden.
3. Der skal være mindst to vidner.
4. En vielsesbemyndiget person 

skal erklære dem for gift.

De tre første er ikke noget pro-
blem, for disse betingelser er 

allerede givet i vielsesritualet. Men 
den sidste har vi manglet. For at en 
præst kan få vielsesbemyndigelse, 
skal denne være ”ansat” i et god-
kendt trossamfund. Hermed begynd-
te det at blive problematisk. Ikke så 
meget selve ansættelsen, for præ-

sterne er ansat, blot uden løn. Den 
har de til gode i himlen. Men at blive 
godkendt har været en større hurdle.

Det første forsøg jeg husker, blev 
gjort i 1980’erne, hvor biskop 

Tom Degenaars ansøgte Køben-
havns daværende luthersk-evangeli-
ske biskop om godkendelse. Denne 
svarede så tilbage, ikke til biskop 
Tom, men til den daværende for-
mand for kirken, Gudrun Dahlin, at 
man ikke anså LKK for at være et 
trossamfund, men en filosofisk in-
teressegruppe, eller hvordan han nu 
udtrykte sig. Vi var i hvert fald gan-
ske forundrede over hans arrogance. 
Mere populær blev denne biskop 
selvsagt ikke, da han fik LKK opsagt 
fra et lejemål i en stor kirke på Fre-
deriksberg, fordi liberalkatolikker 
efter hans opfattelse ikke var kristne. 

Reglerne blev ændret, og i 
1990’erne var det ikke længe-

re en folkekirkebiskop, som skulle 
bedømme ansøgerne, men et uvil-
digt udvalg under kirkeministeriet. 
Præstesynoden i LKK, som på det 
tidspunkt havde skiftet navn til den 
frie universelle kirke, tog derfor 
handsken op og bad Bertil Mebius-
Schröder om at skrive en ansøgning. 
I alt væsentligt var der to forhindrin-
ger. Den første var at LKK’s organi-
sation ikke på nogen måde levede op 
til de krav, der blev stillet i betingel-
serne for at blive godkendt. Da det 
blev bragt i orden, opstod den anden 



forhindring. Scientology Church 
stod foran os i køen, og med de to 
årlige møder udvalget holder og 
med det enorme udredningsarbejde 
Scientology afstedkom, trak svaret 
på vor ansøgning ud. Lige inden 
godkendelsen kom i hus, faldt den 
frie universelle kirke fra hinanden, 
og ansøgningen blev afvist.

Da foreningen liberal katolsk 
kirke i Danmark genopstod i 

midten af 2000’erne gav generalfor-
samlingen formanden bemyndigelse 
til at genfremsætte en ansøgning om 
godkendelse, som nu blev varetaget 
af Familiestyrelsen. Denne gang var 
det kun mindre ændringer af ved-
tægterne, der krævedes for at leve op 
til kravene, men der var i den grad 
nogle spørgsmål til kirkens grund-
lag, som der blev sat spørgsmål ved, 
f.eks. hvordan man kan være et tros-
samfund, hvis man har trosfrihed? 
Endnu mere anstødeligt var LKK’s 
forhold til det esoteriske, som i al-
mindeligt sprogbrug nærmest beteg-
ner noget fordækt, en lære som ikke 
alle medlemmer umiddelbart får del 
i. Hvilket formentlig er en væsentlig 
grund til at Scientology ikke blev 
godkendt.

Disse spørgsmål, samt en lang 
række andre særdeles indgåen-

de spørgsmål til kirken blev besvaret 
tilfredsstillende, og ved en indsam-
ling blandt medlemmerne, lykkedes 
det også at rejse midler til at betale 

en autoriseret revisor for en godken-
delse af kirkens regnskab. Herefter 
var alle hindringer ryddet af vejen, 
og i efteråret blev det meddelt fra 
Ankestyrelsen, som i mellemtiden 
har fået ansvaret for dette område, 
at liberal katolsk kirke var godkendt 
som trossamfund. Næsten 30 års be-
stræbelser er tilendebragt.

Når et håbefuldt par derfor i 
fremtiden banker på vor kir-

kedør med ønske om at blive viet, 
vil de ikke længere blive henvist til 
kommunekontoret, men blive lukket 
ind i Herrens tempel for der, med 
præsten i rollen som smed, at blive 
sammenføjet i Hymens lænker. Når 
præsten har dækket parrets forenede 
hænder med sin stola og erklæret 
dem som rette ægtefolk at være i Fa-
derens og Sønnens og Helligåndens 
navn, så er de ikke alene viet på et 
åndeligt plan, men også i samfundets 
øjne. Himmel og jord er forenet ved 
mellemkomst af kirkens ceremonier 
og præsteskab. Og hermed må LKK 
vel siges endelig at være vokset ud 
af sutskoene.
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Foreningen liberal 
katolsk kirke i Dan-

mark samt præstesyno-
den inviterer alle til Aar-
hus for at fejre det store 

påskemysterium fra den 28. marts 
— 31. marts. Vi håber, at dette års 
påske ligesom de tidligere, bliver en 
lejlighed til at samles på tværs af de 
forskellige menigheder i Danmark.

Arrangementerne finder sted i 
Lysets Hus, Posthussmøgen 

11 C, Aarhus C. Hvis der er nogen 
som skulle mangle overnatnings-
mulighed, vil menigheden i Århus 
koordinere logi. Koordinator er Lise 
Ollendorff e-mail: lise-ollendorff@
mail.dk; tlf: 60 91 76 02. Giv besked 
senest 1. marts.

Program for påsken 2013
Afsløringen af den indre guddommelighed

Med dette program tilbydes der 
mulighed for at deltage i på-

skens store kosmiske drama og my-
sterium. Fra skærtorsdag til påske-
søndag vil vi, via fordybelse, oplæg 
og ceremonier, illumineret af særligt 
udvalgte stykker musik, trænge ind 
i påskens dybe mystik, symbol-
ske pragt og esoteriske betydning. 
Hvad enten der deltages i det fulde 
program eller blot i enkelte arran-
gementer, er der lagt op til, at den 
enkelte vil opleve en levendegørelse 
og åbning ind til påskens indre liv. 

Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til Kenneth 

Christensen på tlf. 4634 1721 eller 
e-mail kenneth@lkk-dk.dk.

liberal katolsk kirke i Danmark
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Skærtorsdag
Kl. 11.15 
Introduktion til påskens aktiviteter 
ved Mogens Blichfeldt. 

Mariandagt og Højmesse foran 
det tronede sakramente.
Skærtorsdagsmessen er indlednin-
gen til hele påskemysteriet. Messen 
er udadtil til minde om den sidste 
nadver, som Kristus havde med sine 
disciple, der hvor det åbenbares, at 
den vante orden står for fald. Indad-
til gives der på denne dag en særlig 
mulighed for at meditere over nad-
verens sakramente og dens påmin-
delse om Guds legemliggørelse
Under messen vil den konsekrerede 
hostie, nadverbrødet, være tronet i 
monstransen på altret, hvilket giver 
det guddommelige nærvær en sær-
lig intensitet. Under Adeste Fideles 
bæres monstransen igennem kirken 
i procession, således at velsignelsen 
spredes.

Kl. 14.00
Foredrag ved Kenneth Christensen:
Afsløringen af den indre guddom-
melighed
Efter frokosten vil vi prøve at trænge 
ind i et af påskens mange aspekter, 
sløret på korset, som sættes på og 
fjernes i flere omgange i løbet af på-
sken. Ved at prøve at blive ét med 
denne proces og re-projicere dens 

betydning til en selv, vil man aktivt 
hjælpe til med at det slør, der dækker 
for vor egen guddommelige kerne, 
fjernes, så erkendelsens kilde kan 
pible frem.

Langfredag 
Kl. 11.15
Oplæg ved Birgit Ljungdahl, Aflæg-
gelse af udlevede former. 
Gravprocession.
I al sin enkelthed handler denne for-
middags tjeneste om at bringe Her-
rens Legeme fra den ydre verden på 
hovedaltret til sin grav, til forvand-
lingskammeret på Mariaaltret. Van-
dringen til graven rummer både den 
intense alvor, som er til stede ved 
sådan en lejlighed, respekten for det 
nærvær, vi tager afsked med og tak-
nemmeligheden for det, vi har mod-
taget.
På et dybere plan repræsenterer 
gravprocessionen en tilbagetræk-
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ning af det kosmiske maskuline eller 
aktive princip. Efter en tid kan en ny 
skabelse gå i gang.

Kl. 12.15
Oplæg ved Birgit Ljungdahl, Et 
møde med den kosmiske moder.

Visdomsmeditation og  
korsets hyldning
At passere gennem Langfredagen er 
at passere gennem et af de stærkeste 
og dybeste aspekter i årskredsløbet.
I kirkerummet opleves en total tom-
hed. Der er ingenting på alteret, ta-
bernaklet er tomt, og døren står åben. 
Det er som om alt står stille. Det er 
essensen af renhed, og at opholde sig 
i kirkerummet bliver i sandhed at op-
leve stilhedens nulpunkt. En tilstand 
der viser hen mod den kosmiske mo-
der. Hende der er den bagvedliggen-
de kraft, som alt vokser frem af. På 
langfredagen er hovedvægten ikke 
lagt på sansningen og registreringen 
af konkrete former, men snarere på 
den tilstand af væren som eksisterer 
hinsides al form. Fra denne tilstand 
frigives kræfter til at stimulere de 
vækstprocesser i os selv, som i sidste 
ende fører os ud af gravens mørke.
Vi vil meditativt foretage en bevidst 
indsats for at træde ind i Moderens 
rum og nærvær, for der at have et di-
rekte møde med hende. 

Kl. 14.00
Ordinær generalforsamling.
Alle medlemmer af liberal katolsk 
kirke i Danmark er velkomne til at 
deltage. Det er niende gang vi afhol-
der generalforsamling. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Idéer til kirkens 
virke kan fremlægges på mødet.

Påskelørdag 
Kl. 19.00
Introduktion v. Kenneth Christen-
sen, Påskeaftens ceremonier og de-
res betydning.

Visdomsmeditation, Ildens vel-
signelse, påskelysets tænding, op-
standelsesprocession og fredsme-
ditation
Den gamle tempelceremoni, vi vi-
derefører denne eftermiddag, hedder 
ildens velsignelse. En ild, tændt di-
rekte fra solen, bringes ind i templet, 
velsignes og magnetiseres. Denne ild 
bringes derefter videre til alterrum-
met, som stadig er indhyllet i gravens 
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mørke, for at oplyse det og berede 
det til livets tilbagevenden. Denne 
eftermiddags ceremonier kommer 
dermed til at afspejle, hvorledes vor 
indre guddommelige gnist vokser og 
tiltager i styrke, for til sidst at blive 
så stærk, at vi kan bevidstgøre den i 
vort ydre liv til velsignelse for vore 
medmennesker. Med den afsluttende 
meditation tilegner vi os dette mål.

Påskesøndag
Kl. 11.15 
Mariaandagt og påskehøjmesse
Ligesom påskemysterierne starter 
med en messe, således slutter de 
også med en messe. Et kredsløb er 
fuldbragt, og et nyt kan begynde.Det 
fuldkommengjorte menneske er pa-
rat til at en ny vandring på et højere 
niveau i den kosmiske spiral.
Efter messen er der fælles sammen-
skuds påskefrokost, hvor alle der har 
mulighed for det, er meget velkom-
men til at bidrage med en småret.

Påskedags messe er traditionelt en 
af kirkens allerhelligste tjenester og 
en populær dag at lade sig døbe på. 
Dåbsvand, der velsignes til brug i 
påsken får tegnet et særligt kors med 
det velsignede, tregrenede lys. Kan-
didater bedes henvende sig til deres 
præst for at aftale nærmere.

Praktiske informationer
15 minutter før hver tjeneste vil der 
blive spillet musik i kirkerummet. 
Dette har til formål at give den, der 
ønsker det, mulighed for at komme i 
ro, tune ind på tjenestens energi eller 
blot meditere i rummets atmosfære. 
Under tjenesterne vil døren være 
låst. Hvis man derfor kan se, at man 
ikke vil kunne nå at komme til tiden, 
anbefales det at sende en sms på 
2972 4284. 
Efter hver tjeneste vil vi have en 
“dessert” i form af en kop kaffe/te, 
suppe eller frokost. Deltagelse i på-
skeforløbet er gratis, dog er et bidrag 
velkommen ved deltagelse i kaffe og 
fællesspisning.

Vignetterne er af Maria Spencer



13

Nyheder og program
Februar – maj

Nyt fra Sankt Gabriels Kirke

Årsmøde i Sankt Gabriels Kirke
Søndag den 17. februar efter tje-
nesten indbyder menighedsrådet 
til årsmøde i Sankt Gabriels Kirke. 
Alle medlemmer og interesserede 
er hjerteligt velkomne. Dagsorden 
efter vedtægterne. Forslag kan frem-
sendes til menighedsrådets formand, 
Dorte Abildskov: dorteabildskov@
gmail.com.

Tjenesteliste

Sønd. d. 17. februar, kl. 11.15
Messe og helbredelsestjeneste, 2. 
søndag i fasten. Farve: violet. Motto: 
talens kontrol.

kl. 14.00 Årsmøde 2013

Sønd. d. 24. marts, kl. 11.15
Messe og helbredelsestjeneste, pal-
mesøndag. Farve: violet. Motto: yd-
myghed.

kl. 14.00 Foredrag om messens 
indre væsen og mystik.

Torsd. d. 28. marts, kl. 11.15
Højmesse, skærtorsdag. Farve: hvid. 

Sankt Gabriels Kirke, Århus
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195

kl. 14.00 Foredrag om påskens 
betydning.

Fred. d. 29. marts, kl. 11.15
Gravprocession og korsets hyldning. 
Farve: violet.

kl. 14.00 Generalforsamling i for-
eningen liberal katolsk kirke i Dan-
mark.

Lørd. d. 30. marts, kl. 19.00
Velsignelse af ilden, tænding af på-
skelyset og opstandelsesprocession

Sønd. d. 31. marts, kl. 11.15
Højmesse, påskedag. Farve: hvid.

Sønd. d. 21. april, kl. 11.15
Messe og helbredelsestjeneste, 3. 
søndag efter påske. Farve:hvid.

kl. 14.00 Foredrag (titel ikke fast-
sat ved redaktionens afslutning)

Sønd. d. 26. maj, kl. 11.15
Messe og helbredelsestjeneste, Tri-
intatis søndag. Farve: hvid.

kl. 14.00 Foredrag (titel ikke fast-
sat ved redaktionens afslutning)
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Sankt Maria Kirken, Aalborg
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset,  

Torvet 5, 9400 Nørresundby
Konto: 3296 3714143069

Nyt fra Maria Kirken
Det er med beklagelse, at diakon Ka-
rin Joy Wolff pga. sygdom, desværre 
ind til videre må stoppe med at bære 
ansvaret for Maria Kirken. Det bety-
der, at Maria Kirken træder ind i en 
dvale, hvorfra den senere kan hentes 
ud igen.

Messen den 3/2 bliver derfor den 
sidste i Aalborg i indeværende år. 
Efter messen spiser vi frokost sam-
men. Af hensyn til planlægningen 
ønskes tilmelding på k@kjw.dk

Fra Jan, Karin og Heinrich siges der 
tak til dem, som praktisk, økonomisk 
og personligt har bakket op om Ma-
ria Kirken. Og vi håber at ses igen.

Jeg, Karin, har stadig mit hjerte i 
LKK, og vil gerne opfordre til, at 
man så vidt muligt deltager i tjene-
sterne i de andre LKK-kirker og ikke 
mindst i de smukke påskeceremoni-
er, som jeg selv glæder mig til.

Tjenesteliste

Sønd. d. 3. februar, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, cele-
bration af kyndelmisse. Farve: hvid. 
Årets lys velsignes. Alle kan med-
bringe egne lys.

Helligåndskirken, København
Konto: 8411 4091013

Trods ihærdig søgen, er det endnu 
ikke lykkedes at finde egnede lokaler 
til afholdelse af vore tjenester. Hvis 
du får kendskab til egnede lokaler i 
Københavnsområdet, bedes du kon-
takte Lis, Simone eller Susanna i 
Helligåndskirkens menighedsråd.

Sønd. d. 3. februar, kl. 14
Årsmøde 2013. 
Sted: ”Ismejeriet”, Brumleby 137, 
(blok N,) 2100 København Ø.
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Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland
Hansensvej 10, 1.tv., indgang via bagtrappen, 3400 Hillerød

Konto: 8411 4147108

Nyt fra Maria Magdalenes Kirke 

Nye adgangsforhold
Adgang til kirken er igennem gården 
og op af bagtrappen. Der er navn på 
døren. Kirken er åben fra kl. 10.30 - 
14.00 på alle tjenestedage hvor der 
er formiddagstjeneste. Efter tjene-
sten serveres kaffe/te og som oftest 
noget spiseligt.

Har du ønsker om dåb, konfirmation, 
vielse, husvelsignelser eller måske 
blot en snak, bedes du kontakte an-
svarshavende præst. Telefon 6131 
9193 eller mail birgit@lkk-dk.dk.

Årsmøde 2013
Søndag den 17. februar efter tjene-
sten indbyder menighedsrådet til 
årsmøde i Maria Magdalenes Kirke. 
Alle medlemmer og interesserede er 
hjerteligt velkomne. Dagsorden efter 
vedtægterne. Forslag kan fremsen-
des til menighedsrådets formand på 
email birgit@lkk-dk.dk.

Tjenesteliste

Sønd. d. 3. februar, kl. 11.00
Sangmesse, celebration af kyndel-
misse. Farve: hvid. Årets lys velsig-
nes. Alle kan medbringe egne lys.

Onsd. d. 13. februar, kl. 19.00
Askeonsdag, afbrænding af sidste 
års palmegrene. Farve: violet.

Sønd. d. 17. februar, kl. 11.00
Sangmesse, 1. søndag i fasten. Far-
ve: violet. Motto: selvransagelse.

Efter tjenesten er der årsmøde.

Sønd. d. 3. marts, kl. 11.00
Sangmesse, Celebration af Sankt 
Gabriel. Farve: hvid.

Sønd. d. 17. marts, kl. 11.00
Sangmesse, 5. søndag i fasten (pas-
sionssøndag). Farve: violet. Motto: 
ydmyghed.

Sønd. d. 14. april, kl. 11.00
Sangmesse, Marias bebudelse. Far-
ve: hvid.

Sønd. d. 28. april kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag efter påske. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 12. maj kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for 
Corpus Christi. Farve: hvid.

Sønd. d. 26. maj kl. 11.00
Sangmesse, Trinitatis søndag. Farve: 
hvid.



• En kirke for det åndeligt søgende men-
neske.

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

• En kirke der anerkender alle religioner 
som ligeværdige og udgået fra det samme 
guddommelige ophav.

• En kirke der forbinder religion og ånds-
videnskab. 

Liberal katolsk kirke er et selvstændigt og 
uafhængigt kristent trossamfund grund-
lagt i 1916 af biskopperne og teosofferne 
J.I. Wedgwood og C.W. Lead beater. 

Liberal katolsk kirkes tradition omfatter 
læren om involution og evolution, karma 
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. 
Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyl-
dig form fået overført via den gammelka-
tolske 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 for-
midler den åndelige kraft, som transfor-
meres gennem kirkens ceremonier og syv 
sakramenter. Disse er en uvurderlig hjælp 
til selvhjælp og åndelige udvikling.

• at delagtiggøre mennesker i den ube-
grænsede, tidløse og guddommelige vis-
dom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med 
ceremo niernes indre væsen og åndelige 
funktion gennem et bevidst samarbejde 
med englehierakiet. Denne viden hviler 
på ånds vi denskabelig forskning og på re-
sultaterne fra clairvoyante undersøgelser. 
Disse har afsløret kristuskræfternes måde 
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i 
ceremoniernes skabende kraft samt deres 
mystik og magi.

Liberal katolsk kirke underviser i det ak-
tivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kir-
ken tilbyder derigennem, via den ældgam-
le, katolske ceremonielle arbejdsform, et 
forum for at arbejde med hvid magi inden-
for den kristne kirkes ramme. 

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, 
befriet fra klassiske dogmer som Guds-
frygt og syndighed. Den erkender, at et-
hvert menneske er en Kristus i svøb. Det 
er kirkens opgave at understøtte selv-
udviklingen af denne iboende kristus-
bevidsthed langs vejen til åndelig vækst, 
indtil den fuldt ud manifesteres i den en-
kelte, og menneskets enhed med det Gud-
dommelige ophav opnås. 

Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds 
moderskab og Guds faderskab er ligevær-
dige poler i skabelsens mysterium. 

Denne balance opleves blandt andet ved, 
at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke 
kan ordineres til præster og konsekreres 
til biskopper på lige fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gra-
tis, og kirkens økonomi opretholdes ude-
lukkende gennem frivillige bidrag, dona-
tioner og foreningskontingenter. 

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?


