Foreningen Liberal Katolsk Kirke i Danmark

Referat af Generalforsamling 29. marts 2015
Der var 11 til stede.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referant.
Generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Godkendelse af sidste års referat
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand.
Eventuelt.

Ad 1. Heinrich blev valgt til dirigent og Lise til referent
Ad 2. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad 3. Sidste års referat blev godkendt.
Ad 4. Formandens beretning blev godkendt og er som følger:
I perioden siden sidste generalforsamling har den største begivenhed i LKK i Danmark uden tvivl
været tilkomsten af en ny præst. Lise blev ordineret her i Århus i februar. Desværre var
verdenspressen travlt beskæftiget i København i den weekend, så begivenheden fik ikke den
opmærksomhed, som den burde. Set fra et åndeligt synspunkt skulle man jo ellers nok mene, at når
en biskop, som er forlenet med magten til at videregive den sakramentale forvandlingskraft til en
kandidat til præsteembedet, på foreskreven vis lægger hænderne på hovedet af en diakon, som
øjeblikket herefter ikke længere er diakon, men præst, er det en begivenhed, som nok burde påkalde
sig opmærksomhed. Men vi skal jo i LKK også være trofaste mod vores prædikat: ”liberal katolsk
kirke er den bedst bevarede hemmelighed i Danmark”.
I den forbindelse kan vi jo nok engang glæde os over, at vi i Danmark tilhører den gren af kirken,
som ordinerer de mennesker, som oprigtigt ønsker at tjene ved altret, på lige fod uanset køn.
Med denne ordination er der sket et generationsskifte på prædikestolen i Sankt Gabriels Kirke, og i
denne forbindelse må vi huske, at sende kærlige tanker til Mogens Blichfeldt, som passede skansen
trofast i en årrække.
Vi skal dog ikke glemme, at en præst alene, skaber ingen kirke. En præst kan fejre messerne alene,
det er rigtigt, men ordet ”kirke” betegner et fællesskab, der er nødvendigt, når en institution som en
kirke, skal fungere. Der skal handles ind, ryddes op, stilles frem, sættes tilbage, vaskes op, ordnes
regnskab, betales regninger, og - når festen er slut - gøres rent. Kirkedrift er ikke mulig som et oneperson show. Der vil i sagens natur altid være nogle, som laver betydeligt mere end andre. De får
deres løn i himlen. Men der skal være en gruppe af en vis størrelse for at bære ildsjælene. Selv om
ilden er tændt er Helligånden, kan den om ikke brænde ud, så i hvert falde brænde sammen. Alle
kan bidrage, og i disse tider med vigende medlemstilgang bliver det mere påkrævet en nogensinde
før. Dette styrker i øvrigt også fælleskabsfølelsen og selvværet.
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Hvis man skal give et status af liberal katolsk kirke på nuværende tidspunkt, kan man vælge at
glæde sig over at der om ikke andet er udviklingspotentiale. Pt. har vi en aktiv kirke i Århus, hvor vi
er nu, og en aktiv kirke i København, som fungerer i private rammer. Kirken i Ålborg ligger fortsat
i dvale, men er faktisk parat til at blive vækket til live, så snart, der er nogen som vil påtage sig
arbejdet. Nu da Sæbykirken tilsyneladende er gået i sin mor igen, er der nok rimelig god basis, for
at stare noget op. Kirken i Hillerød forventes at komme i gang med aktiviteterne i løbet af de
kommende måneder efterhånden som den stedlige præst kommer til hægterne igen og bliver afgiftet
efter en ganske voldsom og langvarig medicinsk behandling.
Derudover er der et center i Roskilde, hvor der afholder offentlige tjenester i særdeles beskedne
rammer, og et center i Ans, som har været midlertidigt ude af drift, mens kræfterne skulle bruges på
at afhjælpe generationsskiftet i Århus.
Da Århus således er det eneste kirkerum i Danmark, som ikke er en del af en privatbolig, vil jeg
gentage opfordringen fra sidste år, om, at Sankt Gabriels Kirke burde være pro-katedral i LKK i
Danmark.
Som nogle af jer muligvis kan huske, blev liberal katolsk kirke blev etableret i den 13. februar 1916.
Man regner kirkens fødselsdag som den dag, hvor biskop JI Wedgwood blev konsekreret til biskop
i den gammelkatolske mission i London, hvilken herefter blev ekskluderet fra den gammelkatolske
moderkirke i Utrecht pga af den tætte forbindelse med Teosofisk Samfund og dets ”vranglære”. I de
kommende år blev LKK en verdensomspændende kirke med kirker i hele verden, og et tæt
triangelnetværk med teosofisk samfund og fællesfrimureriet.
Til næste år kan LKK således fejre sit 100 års jubilæum. Der er i øjeblikket mennesker, som
arbejder på, at planlægge fejringen, som kommer til at finde sted i Naarden i Holland. Her på stedet
i det hollandske teosofiske center celebrerede den unge Wedgwood dagligt den hellige eukaristi, i
sit lille private oratorium, mens han boede der. I dag har kirken sin egen bygning på området, som
emmer af LKK historie. Vi håber, at så mange som muligt vil følges til Holland for at deltage i
denne internationale begivenhed, hvor præster og biskopper og menighedsmedlemmer fra hele
verden vil samles til næste sommer. Vent derfor med at bestille ferie på Mallorca til næste sommer.
Der kommer et tilbud, som bliver betydeligt mere interessant og mindeværdigt.
Sidste år var der et forslag fremme til vores generalforsamling om at opfordre vores bispesynode, til
at anlægge en inkluderende holdning i forbindelse med jubilæumsfejringen og invitere de øvrige
liberalkatolske kirker i verden med til festen, da det jo til syvende og sidst er det samme vi arbejder
for. Dette forslag blev sendt videre til præstesynoden for endelig stillingtagen. I oktober sidste år
tiltrådte præstesynoden da også forslaget, og biskoppen sendte herefter forslaget videre til den
præsiderende biskop James Zinzow for den internationale bispesynode.
Det er svært at sige om det er på grund af vores initiativ eller om andre har gjort sig de samme
tanker, men under alle omstændigheder ligger det i kortene, at de øvrige LKK forgreninger bliver
inviteret med – og ikke kun som menighedsmedlemmer men også som foredragsholdere. På stående
fod kan jeg ikke sige, hvad LKK under Graham Wale, som har en afdeling i København, vil sige,
men jeg kan dog oplyse, at LCC Synod of Theosophia samt et par EV’s i England er meget positive
over for initiativet. På et eller andet tidspunkt, bliver det jo tid at gå videre fra børnehavestadiet og
begynde at samarbejde om det, som er det fælles mål for alle LKK kirker – at formidle Kristi
sakramenter til alle, der ønsker at tage imod dem, uanset, hvor de end måtte høre hjemme, samt at
formidle den esoteriske kristendomsforståelse, som er unik i den kristne verden.
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F'or det kommende år skal vores fokus i bestyrelsen imidlertid ltgg" i retableringen af vores
stakkels hjemmeside. Jeg har næsten mest lyst til at sige, at vi ikke har noge,n. Yi er heldigvis blevet

tilbudt r.Ji.t*." fta et af vore medlemmer, som har arbejdet med it i mange år,
endelig at lysne.

så

nu begynder det

Indtil da har vi heldigvis vores facebookside, som Karin Wollf administrerer. Her hm alle rnulighed
for at bidrage med et eller andet. Jeg vil nærmest opfydre alle med at bidrage med et eller andet,
for aktiviteliniveauet på facebooksiåen ville absolut ikke tage skade af at blive hævet en smuleSkat vi tiltrække os opmærksomhed fra potentielle medlemmer, skal vi prøve at komme lidt mere
frem i skoene, da der er mere flimmer end nogensinde før i verden, som afleder menneskene fra
Væsentlige sider af viikeligheden. Det er meget muligt, at der ikke er meget X-faktor over o§, men
vi tilbydlr noget, som ikkå er ren overfladiskhed, og herhar vi efterhånden næsten hele banen for
os se-lv. Lad os bruge dcn fordel,

Tak for o pmærkso mheden.

Ad 5. Kasserens beretning: Der er to regnskaler, et fra sidste år og det fra 2013. Det sidste bhv
godkendt betitget ved den ekstraordinære generalforsamling i Ans sidste sommer i det fejlene var
obetyd"lige, dog med den klausul at var færdigt til næste generalforsamling, som er mødet i dag.
Næste år og frernover fir alle inden generalforsamlingen et eksemplar af dagsordenen og regnskab
samt indkomne forslag udleveret.
Regnskabet fra 2013 er færdigt nu og godkendt ved dette møde, dog med betingelse afopstillingen
bliver rettet. Det sørger Kirsten og Birgit for
Regnskabet ka2014 er godkendt.

Ad 6.Indkomne forslag:
forstag angående finansiering af påsken fremover, At hver kirke bidrager med 700 kr. om året til
betalingen af huslejen i påskedagene. Det blev vedtaget.

Ad ?. Fastsættelse af kontingent for menighedsmedlemmer

uden tilkny'tning

til

nogen bestemt

kirke; Det vedtages at det fortsat skal være 200 kr-

Ad 8. Valg af formand og menige medlemmer-

formandsposten var Kenneth og Simone. Der var hemmelig afttemning og. Kenneth fik 9
stemmer og Simone fik 2 stemmer. Kenneth blev altså genvalgt- Til menige i bestyrelsen blev
Anitta gewatgt og til supleanter gørvalgtes Lis som 1. subleant og Kirsten blevvalgl til2. zublearrtPå posærne i bestyelsen sidder nu: Birgit kasserer, Lise sekretær, Alittl næ.stformand, Kenneth
formand. Som revisor blev valgt Jete C. Nielsen og som supplear* blev Bodil genvalgt. Andre
ansvarsområder: Ansvarshavende redaktør for Sanctus er Simone og bestyrelsen. Webmaster er
På valg

til

Kirtten
Ad 9: Ingen

