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Sankt Gabriels Kirke, Aarhus
Ansvarshavende præst:
Jan Kvistborg 
Hasselvej 50, 9260 Gistrup 
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk
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Kenneth Christensen 
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Tlf: 2874 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:
Ronnie Ehmke 
Jyllingevej 177, 2610 Rødovre 
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Helligånds Oratorium,  
København
Ansvarshavende diakonisse:
Simone Andersen 
Brumleby 103, 2100 København Ø 
Tlf: 8161 9320; mail: simone@lkk-dk.dk

Foreningen liberal katolsk 
kirke i Danmark
Bestyrelse:
Kenneth Christensen, formand 
Kirsten Mols, kasserer

Øvrige
Regionalbiskop for Danmark
Jan Kvistborg 
Hasselvej 50, 9260 Gistrup 
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk

Generalvikar
Biskop: Uffe Børjesen  
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg 
Tlf: 5067 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Øvrige
Pastor emeritus Mogens Blichfeldt 
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke 
Tlf: 2963 8479; mail: mogens@lkk-dk.dk 

Pastor emeritus Natascha Høyer 
Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg 
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

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

Diakon Per Nielsen Hundrup 
Solsbækvej 44, 9300 Sæby 
Tlf: 4037 2901; mail: per@lkk-dk.dk

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

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

Ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg.  
Indlæg sendes til: redaktionen@lkk-dk.dk senest  
1/1 (februar), 1/5 (juni) og 1/9 (oktober) 

Artiklerne udtrykker forfatternes holdning.

Kirkens webadresse:
www.lkk-dk.dk –  
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Forside
Forside: De tiloversblevne olier fra forrige år 
brændes
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Præsteordination i Aalborg
Lørdag den 24. oktober 2020 kl. 11:00 er der præsteordina-

tion i Aalborg, hvor Per Hundrup bliver ordineret præst i 
liberal katolsk kirke. Alle er velkommen til at deltage og gøre 
denne dag til noget specielt. Der vil blive serveret lidt mund-
godt efter ceremonien.
Tilmelding senest den 17. oktober af hensyn til traktementet 
samt covid 19 situationen. Efter først til mølle princippet.

Sted:
Karmel Kirken

Petersborgvej 35 b, 9000 Aalborg

Tid:
Lørdag den 24. oktober

kl. 11.00

Tilmelding: 
Senest den 17. oktober

på 40 37 29 01 (Per Hundrup)

Det vil glæde os, at se både gamle samt nye ansigter.

Kærlig hilsen. 

+Jan Kvistborg, regionalbiskop
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Er LKK en teosofisk kirke?

I sin grundessens betyder det græ-
ske ord teosofi direkte oversat 

Gudsvisdom, og det skal her forstås 
i sin bredeste betydning som dyb ån-
delig indsigt eller læren om det ånde-
lige. For mig er den Guddommelige 
visdom universel og tilhører natur-
ligvis ikke én bestemt organisation, 
som har patent på visdommen. LKK 
blev skabt af teosoffer, dvs. af men-
nesker med en dyb åndelig indsigt 
og viden om det åndelige. Derfor er 
LKK's teologi også iklædt en teoso-
fisk forståelsesramme og sprogdragt. 
Alt dette betyder, at LKK's teologi 
hviler på en visdomstradition med 
en dyb viden om det åndelige. En vi-
den som indlysende ikke kan isole-
res til én bestemt organisation, som 
LKK derfor er underlagt. Her tænker 
jeg på teosofisk samfund, som kir-
kens stiftere også var medlemmer 
af. Lige så lidt er LKK underlagt den 
romerskkatolske kirke. LKK er en 
fri og uafhængig kirke, som hviler 
på et fundament af teosofi, forstået 
som en viden af dyb åndelig indsigt, 
som kan spores tilbage i historien i 
en visdomstradition.  

En rejse i tre afsnit 
som beskriver hvad 
liberal katolsk kirke 
er.

I februarnummeret af Sanctus be-
skrev jeg, at jeg, i de tre numre 

af Sanctus som udkommer i 2020, 
ville tale ind i den dagsorden, som 
beskriver, hvad liberal katolsk kirke 
i Danmark er for en kirke. I samme 
februarnummer betonede jeg kir-
kens kerneværdier og de principper 
som definerer LKK. I juninummeret 
af Sanctus fortsatte jeg denne beskri-
vende rejse, ved at fortælle historien 
om LKK's begyndelse. En fortælling 
som vidner om fødslen af en ganske 
usædvanlig kirke. I dette oktober-
nummer af Sanctus, vil jeg lade mig 
inspirerer af Lises artikel En teolo-
gisk analyse af LKK som kirke. Når 
Lise, med hendes viden om LKK og 
hendes store teologiske viden om 
den traditionelle kristendom, analy-
serer, hvad LKK bygger på, histo-
risk, teologisk og trosmæssigt, så 
definerer det også hvad LKK er. Jeg 
vil tage afsæt i nogle af de analyser, 
som findes i Lises artikel, for yderli-
gere at uddybe dem og dermed vores 
forståelse af liberal katolsk kirke i 
Danmark. 

Kan en kirke også være en mysterieskole?
Af Biskop Jan
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Visdomstraditionen.

Da teosofien ser sig selv, som en 
del af en lang visdomstradition, 

ser jeg således også LKK som en 
del af samme visdomstradition.  De 
skjulte mysterietraditioner og ver-
dens store religioner retter sig alle 
mod det samme ophav og den sam-
me guddommelige kilde. Derfor har 
store mennesker, som lysende fakler 
i denne visdomstradition, haft til op-
gave at føre andre mennesker frem 
mod genforeningen mod vores fæl-
les guddommelige ophav. I Ægyp-
ten fremstod en Hermes; I Indien en 
Patanjali, en Buddha og en Krishna; 
i Persien en Zarathustra; i Græken-
land en Pythagoras, en Sokrates og 
en Platon; i Kina en Lao Tse og en 
Kung Fu Tse og i Mellemøsten en 
Moses, en Akhnaton, en Muhammed 
og en Jesus. Gud har en guddomme-
lig plan for sit univers, og store re-
ligiøse vejledere og åndelige leder-
skikkelser har på hver deres måde 
ydet bidrag til at realisere Guds plan. 
Både med en generel undervisning 
til de mange og med en dybere un-
dervisning kun for de få.

I LKK's forstand har de alle betonet 
forskellige aspekter af den samme 

åndelige, guddommelige visdom 
(teosofi). En visdom som LKK ser 
sig selv som eksponent for – iklædt 
en kristen sprogdragt. Set i dette lys 

er LKK, som Lise beskriver ganske 
rigtigt, forskellig fra det traditionelt 
kristne med udgangspunkt i den ka-
tolske kirke. LKK har bla i sin teo-
logiske tradition læren om reinkar-
nation, læren om årsag og virkning 
(karmaloven) og indvielsesvejen 
med udviklingen af det indre Kristus-
princip. Dette skaber et meget andet 
fokus på centrale kristne dogmer og 
læresætninger, eksempelvis hvad 
frelse er, set i forhold til den traditio-
nelle kristne kirkes opfattelse. Lise 
beskriver disse forskellige forhold 
med stor viden og indsigt i hendes 
artikel. 

Ifølge grundlæggerne har LKK 
derfor slægtskab, ikke blot med 

den kristne historie, men også med 
en ubrudt linje af den åndelig vis-
dom, som den eksempelvis findes i 
tempelskolingen i det gamle Ægyp-
ten, den orfiske mysterietradition 
i Grækenland og essæerne i Mel-
lemøsten og de kristne gnostikere, 
som forsøgte at fastholde dybden og 
symbolikken i Kristi esoteriske un-
dervisning.  



6

Teori og praksis.

Da LKK's første præsiderende 
biskop James Ingall Wedgwood 

underviste sin menighed i Huyzen i 
Holland forsøgte han på mange må-
der at smelte teori og praksis sam-
men. Wedgwoods undervisning for-
mede sig som en mysterieskole med 
et sandt energiarbejde i den ceremo-
nielle magi, samarbejdet med eng-
lene og en praktisk måde at fungere 
på som Kristi lysarbejder. De ka-
tolsk inspirerede ritualer, som LKK 
benytter, er i denne sammenhæng 
redskaber eller energitransformato-
rer, så højmagnetiseret energi gøres 
nærværende og tilgængelig for alt 
levende på planeten. LKK spreder 
lys, hvor der er mørke, og gør stier 
rette, hvor de er krogede, ofte i stil-
hed og i det skjulte. 

De skjulte mysterieskoler var for 
de få og ikke de mange. LKK 

har aldrig været en stor kirke. Natur-
ligvis holder jeg af vækst, og vi skal 
have mere vækst, men LKK's tradi-
tion og formål kalder, som mysterie-
skolerne, på de få og på kvaliteten 
af uddannelsen til at hjælpe Kristus, 
sig selv og vores klodes udvikling. 
For mig er denne tradition dybt rod-
fæstet i Danmark, plantet af vores 
første biskop Otto Viking. 

Udviklingsmuligheder.

Det er vigtigt, at teori og praksis 
forenes. Det er først, når teorien 

levendegøres i vores hverdagsliv, at 
den virkelig får værdi. At leve et spi-
rituelt liv er for mig centralt i LKK's 
tænkning. Derfor er det vigtigt, at 
vi sætter lys på de dybere mystiske 
skatte, som handler om vejen til 
guddommeliggørelse. Jeg mener, at 
vi i LKK ikke blot kan synliggøre, 
men også udvikle nye metoder til 
selvudvikling og en daglig spirituel 
praksis. Vi skal have fokus på, hvad 
en åndelig udviklingsvej er, hvad 
den består af, og hvordan den kan 
vandres, frem mod forening med vo-
res fælles ophav. 

Med en lære om kosmos og 
mennesket, læren om et unikt 

bevidst ceremonielt energiarbejde 
og den personlige spirituelle udvik-
ling af guddommelig bevidsthed, er 
LKK i den optik en kirke, der arbej-
der og fungerer på samme præmis-
ser som mysterieskolerne. En kirke 
kan således også godt være en my-
sterieskole med udgangspunkt i den 
kristne esoteriske tradition.
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Som afslutning på mit virke som 
præst i LKK har Biskop Jan bedt 
mig om, med udgangspunkt i min 
viden om LKK og min teologiske 
viden om den traditionelle kris-
tendom at lave en analyse af, hvad 
LKK bygger på historisk, teologisk 
og trosmæssigt. Jeg vil indføje, 
hvordan LKK’s teologi er forskel-
lig fra den traditionelt kristne, 
med udgangspunkt i den katolske 
kirke. I min beskrivelse af LKK’s 
teologisk/teosofiske baggrund vil 
jeg tage udgangspunkt i Pigotts 
bog ”The Parting of the Ways”, 
fordi det er den eneste systematisk 
teoretiske redegørelse, jeg kender 

til skrevet af en uddannet teolog, 
der også har et godt kendskab 
til teosofien.  Bogen er skrevet i 
LKK’s begyndelse og er derfor et 
godt vidnesbyrd om LKK’s teore-
tiske baggrund dengang og nu.

Lidt af LKK’s historie  

LKK opstod for 100-120 år siden 
som en gnostisk/kristen kirke 

og blev startet af teosoffer, samtidig 
med at det teosofiske selskab også 

En teologisk analyse af LKK som kirke
Af Lise Ollendorff 

Teolog fra Århus Universtitet og tidligere præst i LKK

Gud min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig, 
min krop længes efter dig i det tørre udpinte land. (Sl 42,2)
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før har været alment tilgængelige, 
og som kun har været antydet i den 
af kirken udraderede gnostiske lære 
i oldkirken. De hævder, at denne 
skjulte sandhed kan erhverves inde 
fra mennesket selv. 

LKK’s formål   

LKK’ sigte var tosidigt. Dels ville 
de omfortolke teologien, som de 

mente var begrænsende og fyldt med 
trosdogmer. Dels ville de væk fra en 
kirke, som med magt vil bestemme, 
hvilke trossætninger, der er de rette 
og hvilke, der er forkerte. LKK ville 
forsøge at genindføre en dybere my-
stik til kristendommen gennem gno-
sis og dermed udvide kirkens teologi 
med teosofien. LKK mener, at vejen 
er en udvikling til gudsbevidsthed 
inde fra mennesket selv, fordi men-
nesket selv er Gud inderst inde, og 
bare skal opdage det. Derfor skal kir-
ken være fri, så alle kan finde sand-
heden indefra. Frelse igennem Jesus 
Kristus i traditionel kristen forstand 
er ikke nødvendig ifølge LKK, og de 
mener heller ikke, at Jesus kom til 
jorden for at frelse os, men ’kun’ for 
at vise os vejen. Den vej de kalder 
indvielsesvejen. 

opstod. LKK startede som en bevæ-
gelse i den gammelkatolske kirke i 
Holland, en trosmæssigt traditionel 
kristen kirke, der er afhopper fra 
romerkirken. LKK håbede at kunne 
indføje gnostisk/teosofiske fortolk-
ninger af kristendommen til den be-
stående kirkes teologi. Det lykkedes 
dog ikke, og derfor måtte de starte 
deres egen kirke. 

LKK’s teologi 

LKK omfortolker den traditionel-
le kristne kirkes opfattelse af de 

mest centrale kristne trosdogmer, der 
handler om al tings skabelse, Guds 
inkarnation, og hvad det betyder for, 
hvad frelse er, og hvad menneskehe-
dens mål med livet er. Efter LKK’s 
mening udgør de teosofisk/gnosti-
ske fortolkninger af kristendommen 
en mere dybdegående og positiv 
forståelse af budskabet i de kristne 
mysterier. Og de mente at teosofien, 
der var opstået gennem Mme Bla-
vatsky, indeholdt nye åbenbaringer 
modtaget gennem clairvoyance og 
automatskrift, og som man giver ab-
solut autoritet. Disse åbenbaringer, 
mener LKK, afslører en større og 
dybere sandhed, end den katolske 
kirkes 2000 års skrift og tradition 
har gjort. LKK mener, at disse nye 
åbenbaringer afslører hemmelige og 
skjulte sandheder, der ligger bag kri-
stendommen og om Gud, mennesket 
og universet. Sandheder som ikke 
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sandhed, som kan erhverves gennem 
den kristne mystik.

Alternative veje

Det var måske den situation kir-
ken stod i omkring hundrede-

årsskiftet for 120 år siden, og måske 
stadig gør i dag. Det er måske det, 
der er en af grundene til, at mange 
mennesker ikke søger til kirken, men 
ud til alternative åndelige retninger, 
fordi kirken har ’glemt’ sin egen 
dybere mystik. Eller fordi man skal 
lede for at finde den. Mystikken er 
selve hjertet i kristendommen, hvor 
den dybere mening med dogmer og 
trosregler er at være vejvisere på ve-
jen, men mystikken er ikke det, der 
træder tydeligst frem i kirkens liv. 
En af de førende katolske teologer 
i midten af det tyvende århundrede 
Karl Rahner har en gang udtalt, at 
fremtidige kristne enten bliver my-
stikere eller også slet ikke kristne. 
Han har en vigtig pointe, idet mange 
har fundet andre veje, fordi kirken 
har mistet sit fokus på mystik. Teo-
sofien og lidt senere LKK er i den 
forbindelse kommet med ideen om, 
at troen og det mystiske skal komme 
inde fra mennesket selv, altså være 

Mystikken i kirken   

LKK ’glemmer’ imidlertid, at den 
katolske kirke indeholder meget 

mere end stiv dogmatik. Inde bag 
dogmer og kontrol indeholder den 
katolske kirke en meget lang og dyb 
mystisk tradition. Men almindelige 
menneskers længsel efter mystik 
blev og bliver i dag sjældent mødt i 
praksis. Kirken har alt for travlt med 
at finde de rette trossætninger og  med 
at være et magtapparat, der spreder 
frygt for Guds dom om fortabelse. 
Ånden eller det mystisk/spirituelle 
har været glemt eller gemt væk for 
almindelige mennesker. Kirken har 
og har længe haft brug for at blive 
udfordret til at åbne for sine dybere 
mystiske skatte, som handler om ve-
jen til guddommeliggørelse, og som 
er det, frelse egentligt er. Heldig-
vis er der åbninger, men det er ikke 
mainstream. Da søgende mennesker 
har svært ved at finde det mystiske 
i kirken, tyr mange til alternative 
åndelige retninger, hvor de håber at 
få det, kirken ikke sådan lige giver 
dem. Så man kan overveje om en del 
af forklaringen på, at teosofien og 
LKK opstod, er at den katolske kirke 
har og har haft troværdighedsproble-
mer, idet den dybere mystiske tra-
dition i århundreder næsten kun har 
levet i klostrene, dvs. for en elite, og 
hvor mennesker ’i verden’ har måttet 
’nøjes’ med kirkens stramme regler, 
uden at vide at der findes en dybere 
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ægtefølt, for mennesker går i virke-
ligheden ikke efter andet. Men der 
er væsentlige forskelle på mystikken 
i LKK og i den katolske kirke, for-
skelle som er centrale, og som deler 
de to kirkesystemer i to lejre, som 
er svære at forene. Jeg vil i det føl-
gende komme nærmere ind på, hvor-
dan forståelsen af kristen mystik er 
forskellig i LKK og i den katolske 
kirke. 

Mystik i LKK og den katolske 
kirke  

De katolske mystikere har ikke 
lagt særlig vægt på trossætnin-

ger, og især de store helgener ser, at 
sandheden er meget større end de te-
orier, som kirkens teologer diskute-
rede. Thomas Aquinas, som er en af 
den katolske kirkes vigtigste kirke-
lærere, skal på sit dødsleje have sagt 
noget i retning af: ”Alt, hvad jeg har 
sagt og skrevet, er halm”. Så selv en 
af de største teologer i den katolske 
kirke indser til sidst, at vi ikke kan 
have eksakt viden om Gud. Hvem og 
hvad Gud er, kan ikke udtales med 
ord. Ord er ’halm’. Gud er og bliver 
et mysterium, og det Kristus kom til 
jorden for at gøre, er også et dybt og 
ufatteligt mysterium, både det der 

skete ved skabelsen, hvor Kristus 
nedsteg i materien og gav det liv, og 
det der skete da han inkarnerede og 
blev menneske som os for 2000 år 
siden. Mystikerne har indset dette og 
i deres liv lagt hele vægten på vejen 
til forening med Gud og ikke kon-
centreret sig så meget om kirkens 
trossætninger og om at forstå Gud. 
Viden om Gud er i høj grad kommet 
i anden række. Det at være mystiker 
og at gå vejen til Gud er et kærlig-
hedseventyr og er vigtigere end alle 
teorierne i den katolske kirke. Både 
katolikker og medlemmer af LKK 
går vejen, men forståelsen af hvad 
vejen er, er ret forskellig i den ro-
merskkatolske kirke og i LKK. De 
er faktisk på en måde modsatrettede. 
Det forklarer jeg nærmere nedenfor.

Guddommeliggørelse 

Guddommeliggørelse, som er en 
mystisk forening med Gud, er 

for de katolske mystikere den egen-
tlige frelse. Frelsen består i forening 
med Gud, og det sker for dem gen-
nem større og større overgivelse til 
Gud, ved at lade Gud rense dem fra 
deres lavere falske selv, for at give 
Gud plads til at fylde dem med sit 
eget guddommelige liv, så de bliver 
de mennesker som Gud har bestemt 
dem til at blive. Det er en hård vej, 
som ikke består i at få oplysning gen-
nem gnosis, men gennem selverken-
delse dvs. syndserkendelse og hans 
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tilgivelse. En af de store forskelle på 
LKK og den katolske kirke er såle-
des opfattelsen af, hvordan denne 
mystiske forening foregår. Det er 
ifølge katolsk kirke ikke indre op-
lysning om Gud, der kommer først, 
men at tømme sig for sig selv i indre 
erkendelse af egen magtesløshed og 
gudsafhængighed. Det er en lidel-
sernes vej mennesket må igennem, 
når hun efterhånden mister sit lille 
jeg. Det er en ofrets og kærlighedens 
vej gennem selvforglemmelse, ikke 
gennem mere viden om Gud. Men 
når mennesket så er nået et stykke på 
denne selverkendelsens vej, vil Gud 
selv, hvis og når han mener, det er til 
gavn for mennesket, give oplysning 
om sig selv. Det eneste, mennesket 
skal gøre, er at lægge sit liv i hans 
hænder. I centrum for denne forstå-
else af vejen er en stor ydmyghed, 
og ikke at være gud inderst inde, og 
selv finde vejen. Mennesket kommer 
til Gud med tomme hænder.

Gudsbevidsthed

Teosofien kalder vejen indviel-
sesvejen, hvor mennesket også 

skal igennem døden fra sig selv for 
at nå til den fulde oplysning. Men 
læg mærke til, at der er tale om op-
lysning her – ydmyg overgivelse til 
Gud ikke er i centrum. Overgivelsen 
ifølge teosofien er til det højere selvs 
guddommelige identitet, hvor de la-
vere dele af mennesket må ofres, så 

den højere guddommelige del kan 
tage over, og hvor mennesket opnår 
gudsbevidsthed. Gud som person 
uden for mennesket er tilsyneladen-
de ikke til stede. Det bliver der i hvert 
fald ikke fokuseret på. Gud er ifølge 
teosofien mere en kraft, der, indefra, 
kan hjælpe mennesket på vejen, for-
di menneskets inderste identitet er 
Gud. Hjælpen på vejen kommer ikke 
direkte fra en personlig Gud men fra 
såkaldt højt udviklede mennesker, 
der selv har gået vejen og måske er 
nået til det, de kalder mesterstadiet, 
et stadie hvor den guddommelige del 
af mennesket har fået overtaget. Men 
det er stadig menneskets eget inder-
ste guddom, der her er tale om. Den 
guddommelige kærlighed er i denne 
teori en følge af oplysning fra men-
neskets egen guddommelige kerne. 

Frelsen består her i befrielsen fra 
den lavere del af mennesket, 

som dør væk, og hvor den højere 
del, som er Gud i mennesket, får 
overtaget. Hvis man i den romersk-
katolske kirke skal tale om, at men-
neskets inderste identitet er en gnist 
af Gud, er Gud stadig iboende som 
person i mennesket samtidigt. I ka-
tolsk tro er det altid og kun Gud, der 
kan frelse mennesket fra hendes la-
vere eller falske selv for, at hun kan 
blive forenet med ham. Det er Gud 
der har initiativet. Det eneste, men-
nesket kan, er at glemme sig selv og 
åbne sig og lade Gud forvandle alt 
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målet er, at vi skal vende tilbage til 
ham. De to kirker har bare to mod-
satrettede opfattelser af, hvordan og 
med hvem vejen vandres. I LKK 
kommer oplysning først og så for-
vandlingen indefra som resultat. Her 
er det mennesket selv der styrer. I 
den katolske kirke skal mennesket 
først omvende sig ved at overgive 
sig til Gud, først derefter kommer 
oplysning gennem Helligånden. Her 
er det kun Gud, der har styringen, 
hvor mennesket, der selv er intet, 
skal overgive sig i selverkendelse og 
tage imod.

Vejen til Gud  

Vejen ifølge både katolsk tro og 
LKK er at leve i sandheden 

om, at vores ophav er Gud, idet vi er 
skabt i hans billede eller måske som 
gnister af ham selv, og at vi derfor 
i virkeligheden ikke kan leve uden 
ham, fordi vi ingenting er uden ham. 
Synden eller ufuldkommenheden 
består i at tro og leve selvtilstrække-
ligt, som om vi er noget uafhængigt 
af Gud i vores lille ego eller falske 
selv.  Om vi er hans billede eller 
en del af ham er der uenighed om, 
men det er heller ikke så vigtigt, for 

det ufuldkomne, ja at forvandle hele 
mennesket. Mennesket bliver gud-
dommeliggjort af Gud.

Hvordan frelse opnås   

Den vigtigste forskel mellem 
LKK og katolsk kirke ligger så-

ledes i forståelsen i, hvad frelse er, 
og hvordan den opnås. Ifølge den 
traditionelle tro kan mennesket ikke 
frelse sig selv, men kun gennem Jesu 
Kristi liv, død og opstandelse for og 
med os, så vi gennem ham kan blive 
forvandlede, og at vi aldrig er alene 
på vejen, fordi han selv blev menne-
ske i solidaritet med os. Vi kan ikke 
forvandle os selv, det kan kun Gud. 
I LKK-terminologi bliver vi ’frelste’ 
via oplysning indefra og behøver 
ikke en frelser andet end gennem op-
lysning gennem vor egen indre gud-
dommelighed, så oplysning kommer 
ifølge LKK først, og derefter kan 
mennesket så ’omvende sig’ til et liv 
efter Guds vilje. I den traditionelle  
tro kommer omvendelsen først, og 
så griber Gud ind, og hjælper men-
nesket i hendes magtesløshed. 

Menneskets ophav   

Begge kirkesystemer tror, at Gud 
er alle menneskers ophav og, at 
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i begge tilfælde er han vores inder-
ste identitet. Vores opgave er ifølge 
den traditionelle tro omvendelsen, 
der består i at indrømme vor egen 
magtesløshed og behov for ham for 
at kunne vende tilbage til ham. Bam-
hjertighed og tilgivelse er i centrum. 
I LKK er det indre oplysning der er 
i centrum, i hvert fald er det det, der 
fokuseres på. Der er ikke i LKK tra-
dition for at tale ret meget om, hvor-
dan den hårde vej, vi skal gå til fuld 
oplysning, foregår. Og hvert menne-
ske går vejen på sin egen måde, og 
det gør det svært at få samling på og 
et fællesskab om, hvad vejen består 
af og, hvordan den kan vandres. Alle 
går vejen også i LKK, men i LKK 
bliver den meget ensom, fordi der 
mangler en tradition der kan vise vej. 

Hjælpen på vejen

I den romerkirken er der en lang tra-
dition med åndelig vejledning og 

alle mennesker har en guddommelig 
ven i Jesus Kristus, som er der og 
hjælper. I LKK er fokus næsten kun 
på teorierne og på en smuk liturgi, 
og hver især må gå vejen alene hver 
på sin måde. Og det kan være svært 
at være i, og man kan let føle, at man 
er overladt til sig selv i kirken og må 
da lede andre steder efter hjælp. Det 
er svagheden i LKK, selv om den 
har en meget smuk og dyb liturgi og 
meget fine teorier om Gud og men-
nesket og om den vej vi alle skal gå 

til Gudsbevidsthed. I den romersk-
katolske kirke er man aldrig alene, 
for Kristus har selv gået vejen i total 
solidaritet med os. Han er der altid 
med os i alle livets forhold, også, og 
især, når vi lider mest.

Hvis det er rigtigt, som man me-
ner i LKK, at vi kan opnå guds-

forening gennem viden og oplysning 
og dermed kunne handle efter hans 
vilje, ja så behøver vi ikke en gud-
dommelig ven, der forvandler os og 
dermed frelser os fra os selv. For 
vi er jo selv Gud dybest set og kan 
selv finde tilbage, ganske vist med 
hjælp fra andre, der er længere på 
den samme vej, men Gud er ikke en 
aktiv person her, men en upersonlig 
kraft, man kan øse af. Kærligheden 
fra Gud er upersonlig. 

Gud er grænseløs kærlighed

I den katolske kirke er Gud en 
person, som elsker os. Der er et 

personligt forhold mellem Gud og 
mennesket. Kristus er Herren og en 
personlig ven for alle mennesker, 
og han hjælper med at gå vejen. Vi 
skal erkende, at vi er magtesløse og 
ikke kan nå Gud ved ren oplysning, 
men kun med hjælp fra Kristus, ved 
at overgive os til ham, som siger om 
sig selv, at han er vejen, sandheden 
og livet. Han der gik forud for os og 
gennemlevede vores livsbetingelser 
fuldt og helt med alt, hvad det inde-
bærer af lidelse og død. Han, som 
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er Gud, gjorde det for os mennesker 
utænkelige, idet han blev en af os i 
en kærlighed, vi ikke kan fatte. Det 
er det, den romerskkatolske kirke 
tror. Kristus inkarnerede for 2000 år 
siden og er ifølge denne kirke sand 
Gud og sandt menneske. Han viste 
os vejen ved selv at gennemleve 
vort liv. Han viste os sig selv som 
vejen gennem betingelsesløs kær-
lighed, bamhjertighed og tilgivelse 
i alle situationer, også når Han bli-
ver behandlet værst. Kristus tilgav 
selv sine bødler på korset. Når man 
tænker dybere over det, er det både 
uendeligt stort og næsten utænkeligt 
for os mennesker, og derfor kan det 
være svært at tro på. 

Tænk at nogen kan elske os så 
meget, ja uendelig meget, at 

han, som er Gud, tømmer sig selv for 
sin egen Guddommelighed og bliver 
en af os. Kristus blev menneske i so-
lidaritet med os. Det er det største og 
mest vidunderlige mysterium. Han 
døde for os, men også med os i so-
lidaritet, så vi aldrig skal være alene 
uanset, hvad vi må gennemleve af 
lidelse og død. Han kom ikke for at 
dømme os, men for at forvandle os 
til det, vi dybest set er, det er det, der 
er frelsen, at blive ham lig, fordi vi 
fra starten er en del af ham selv. Han 
overvandt alle menneskelige tilbøj-
ligheder, selv døden, og fordi han 
også er sand Gud, opstod han. Han 
blev oprejst fra de døde som for-

vandlet. Vi skal også forvandles, idet 
vi ofrer alle vore ufuldkommenheder 
til ham, så han kan forvandle dem. Vi 
skal forvandles til at være guddom-
meliggjorte mennesker, så vi bliver 
det, vi blev skabt til at blive. Det kan 
vi ikke selv indefra. Vi er ikke Gud, 
som LKK ser det, men er måske i 
sidste ende alligevel en del af Gud, 
men vi kan ikke frelse os selv.

Kilder til LKK’s teorier

LKK mener, at de ’åbenbarin-
ger’, der var kommet gennem 

clairvoyante eller gennem diktat fra 
store mestre, havde en større sand-
hedsværdi end den romerskkatolske 
kirkes 2000 år gamle skrift og tradi-
tion, og de antog ifølge Pigott disse 
okkulte åbenbaringer som en næsten 
absolut eller indiskutabel sandhed. 
Den opfattelse af kristendommens 
mest centrale indhold, som disse 
åbenbaringer præsenterer, vender op 
og ned på den romerskkatolske kir-
kes opfattelse af mennesket i forhold 
til Gud, og især troen på skabelsen, 
inkarnationen og frelsesmysteriet, 
der handler om, hvorfor Jesus kom 
til jorden, og hvad hans opgave var 
for os mennesker. LKK pillede ved 



15

kristendommens fundament, som 
handler om menneskets forhold til 
Gud og til sig selv. Man kan undre 
sig over, hvordan så mange menne-
sker i ’den alternative’ verden af i 
dag kan bygge sin tro på nogle få om 
end detaljerede personlige oplevel-
ser, hvad enten de er fra clairvoyan-
te observationer eller fra beskeder 
fra, hvad de kalder de store mestre. 
Hvem har undersøgt troværdigheden 
i disse observationer andre end nogle 
få andre clairvoyante? Hvordan kan 
sådanne ’åbenbaringer’ konkurrere 
med 2000 års skrift og dyb mystisk 
tradition og være grundlaget for en 
kristen kirkes teologi? 

Afslutning

Alle mennesker søger på hver 
deres egen måde tilbage til sit 

ophav. Alle har en dyb længsel efter 
noget mere end den fysiske verden, 
vi alle lever i, en længsel der er både 
bundløs og eksistentiel, og som er 
bevidst eller ubevidst. Den katolske 
kirke har i 2000 år forsøgt at give 
svar på, hvor denne længsel kommer 
fra og, hvordan den kan blive mødt. 
Det gør den stadig, men i det offent-
lige rum har fokus desværre været 
ikke på åndeligheden i kirken men 
på, hvor den har svigtet som institu-
tion. Det er dette svigt, som mange 
eller måske de fleste ser og derfor 
ikke tager kirken alvorlig mere og 
søger andre steder hen. Det har LKK 

forsøgt at råde bod da den startede 
for 100-120 år siden. LKK ville for-
søge at bibringe kirken en mere ån-
delig, mindre dogmatisk og mindre 
magtsyg og fordømmende indhold. 
Men LKK prøver at bringe noget 
til kirken, som den faktisk allerede 
har, blot med en anden indgangsvin-
kel, hvor den vender op og ned på 
mennesket og Gud. De ville samti-
digt gøre kirken mindre magtfuld og 
mere åben med plads til alle men-
nesker uanset fortolkning af troen. 
Men spørgsmålet er, om man i virke-
ligheden kan kalde LKK en kristen 
kirke, når den fuldstændigt vender 
op og ned på centrale trossandhe-
der. Det gælder især frelsesmysteriet 
og dermed menneskets forhold til 
Gud. LKK er teosofi mere end det er 
egentlig kristendom.
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Evert Sundien 1944 — 2020
Af biskop Jan

Den 16. maj 2005 blev han konse-
kreret til biskop af biskop Frank 

den Outer, assisteret af biskopperne 
Maurice Warnon, Sten-Bertil Jakob-
son og liberal katolsk kirkes præsi-
derende biskop Tom Degenaars. 

Herfra virkede Evert som hjæl-
pebiskop i Sverige og ansvars-

havende biskop for Centraleuropa, 
hvor han ofte rejste til Østrig og 
Tyskland for at undervise og ordi-
nere. I en periode var Evert desuden 
ansvarlig for Danmark, og det var da 
også ham, som i denne periode ind-
stillede mig til episkopatet.

Biskop Evert efterlader sig sin 
kære mand Vivek. Vores tanker 

og bønner går til ham nu.

Ære være biskop Everts minde. 

Vores kære Biskop Evert Anders 
Sundien gik d. 15. september 

2020 ind i lyset, og forlod den jor-
diske verden, efter kort tids sygdom. 

Biskop Everts lange tjenestear-
bejde i liberal katolske kirke 

i Sverige og Europa var umådelig 
og vidner om hans store trofaste 
hjerte. Evert påvirkede sine omgi-
velser med sin store åndelige viden 
og sin altid rolige og afbalancerede 
personlighed. Evert vil altid stå for 
mig, som et menneske med åndelig 
styrke, glæde og humor. 

En vigtig del af Everts liv, var 
hans interesse og praksis med 

Zen meditation. Vi er mange, der på 
forskellige sommerskoler, har mod-
taget undervisning af Biskop Evert i 
Zen meditation, ligesom rigtig man-
ge af os har dybe spirituelle minder 
fra ophold i Everts ”Skt Uriel” ved 
Lövnäsvallen i Härjedalen.  

Biskop Evert begyndte sit jor-
diske liv d. 21. oktober 1944 

i Lillhärdal i Härjedalen, Sverige. 
Han studerede medicin og arbejdede 
indtil sin pension i 2013 som specia-
list i kirurgi og urologi på sin egen 
klinik. Han blev ordineret som præst 
af biskop Sigfrid Fjellander i Stock-
holm i en alder af 23 år. 
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Meditative refleksioner, som svæver omkring mig
Af biskop Jan

Hvordan vil jeg gerne formidle LKK?

Dialogen om os selv er essentiel
LKK skal formidles homogent

LKK er ikke-kommerciel

LKK er udogmatisk

LKK er åben for alle

LKK er "nærvær"

LKK er sakramental

Fælles ceeremonielt og meditativt arbejde

Englenes tilstedeværelse

Undervisning i meditation
Undervisning i ceremonielt virke

Samarbejdet med englene

LKK er "u-jordisk"

Hvem vil jeg gerne henvende mig til — og hvordan?
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Somme tider løber stearinen ned 
over lysestagerne, som står på 

altret. Det ser Herrens ud. Og da al-
tret helst skulle være præsentabelt, 
da det er centrum for guddommelig 
kraftnedstrømning, er det nødven-
digt at gøre rent.

Når det meste er kradset af med 
neglene, er der to måder, som 

jeg har brugt:
• Ind under den kogende hane
• Ind i den varme ovn

Den første variant har en kedelig 
tendens til at blokere afløbet, 

når stearinen størkner, og så har vi 
balladen!

Den anden variant har ikke sam-
me uheldige bivirkning. Men 

skal bare lægge stagerne på noget 
avispapir, som kan suge stearinen til 
sig. Og så i øvrigt være opmærksom 
på, at der ikke går ild i papiret, for så 
har vi igen balladen:
• Brandalarmen hyler forfærde-
ligt
• Man skal bruge det meste af en 
dag på at gøre rent bagefter

Men er man forsigtig, så der ikke 
går ild i den, så kan der være 

yderligere en uheldig bivirkning. 
Har det vist sig.

Bivoks

Som regel er de små juveler an-
bragt i en lille hulning bag på et 

skjold, der monteres på lysestagen. 
På skjoldet er symbolet for den på-
gældende stråle indgraveret. For at 
forhindre stenen i at falde ud lukkes 
hullet med bivoks.

Blandt mange gode egenskaber 
har bivoks imidlertid også den 

triste egenskab, at den smelter, når 
den udsættes for stærk varme. For 
eksempel i en ovn.

Denne opdagelse gjorde jeg plud-
selig en dag for et par år siden, 

efter at forskellige altertjenere, kir-
keværtinder og jeg i en lang årrække 
har renset lysestager i en del forskel-
lige ovne. Stenene var der ikke, ju-
velgemmerne var gabende tomme. 
Strålemagien var svækket.

Reportage om monteringen af strålestenene

Af Kenneth Christensen
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De syv små juveler var lagt frem 
på altret på syv små glas asiet-

ter, og til hver af dem hørte der en 
bestemt konsekrationsformular med 
tilhørende særlige bevægelser, der 
afspejlede de respektive strålers 
symboler. Det er meget sjældent at 
dette ritual udføres. Men vi var en 
lille heldig skare, der fik lov at op-
leve, hvordan dette foregår.

Stenene er i sandhed meget små, 
og mens vi ventede på at biskop-

pen skulle komme, blev jeg flere 
gange grebet af panik over om de var 
forsvundet, faldet ud af de små poser 
og støvsuget op.

På billedet her 
til højre ses 

diamanten. Det 
er ikke en smukt 
sleben sten, som 
vi kender det 
fra vielsesringe. 
Det er slet ikke 
nødvendigt. Et 
fragment af en rå 
sten er fuldt ud 
tilstrækkeligt til at fange strålen.

Menighedens hjælp

Menigheden i Jyllinge blev 
straks involveret i eftersøgnin-

gen af nye fragmenter af de juveler, 
der skulle bruges: diamant til første 
stråle, safir til anden stråle, smaragd 
til tredje stråle, jaspis til fjerde stråle, 
topas til femte stråle, rubin til sjette 
stråle og ametyst til syvende stråle.

Da disse var blevet tilvejebragt, 
afventede vi at biskop Jan kun-

ne komme og konsekrere juvelerne. 
Dette skete så til Sankt Knuds fest 
i år.
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Da juvelen var lagt til rette i det 
lille rum 

bag på skjoldet, 
smeltede jeg lidt 
bivoks, som dryp-
pede ned til ste-
nen for at at holde 
den fast.

Man kan se, 
at stenen 

passer lige til 
rummet.

Belært af tabet af de oprindelige 
strålesten, fik jeg det råd fra Bi-

skop electus Krister Fast, at bruge 

superlim til at holde stenen på plads, 
selv hvis den igen 
skulle ryge i ovnen 
ved en fejl. 

Oven på bivok-
sen lagde jeg 

derfor en klat super-
lim, som forsegling 
af den lille rum. Her-
efter bør de konse-
krerede sten forblive 
i strålestagerne, så 
jeg fremover uden at 

rødme kan fortælle menigheden om 
strålemagien i liberal katolsk kirke

Ved samme lejlighed blev de olier, der skal bruges ved helbredel-
sestjeneste, dåb, konfirmation og ordinationer konsekreret
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Hvor har man hjemme, hvis

Tidligere liv: Nuværende liv:

Lykkelig tilværelse som 
munk, præst, nonne,
troende

Interesse i og identifikation 
med ”den ny spiritualitet”

liberal katolsk kirke i Danmark
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Nyheder og program

oktober 2020 – januar 2021
Aarhus Sankt Gabriels Kirke

Søndag d. 6. september havde jeg 
den store fornøjelse, at besøge 

Sankt Gabriels Menighed. Det var 
en bevægende dag, da det var Lise 
Ollendorffs sidste tjeneste som an-
svarshavende præst for Sankt Gabri-
els kirken. Jeg vil sige Lise af hjertet 
tak for hendes store tjenestearbejde 
gennem mange år. Og ikke mindst 
for de mange opløftende og berigen-
de samtaler vi har haft. 

Velsignet være dit virke frem-
over. 

Det er en stor glæde for mig at 
annoncere, at Preben Valeur or-

dineres til subdiakon og til diakon af 
mig d. 6. december. 

Indtil Preben udnævnes som an-
svarshavende for Sankt Gabriels 

kirken, varetager jeg denne funktion. 

Præsteskabet i Danmark vil be-
søge kirken i Århus, og menig-

heden vil derfor få mulighed for at 
se og opleve forskellige celebranter. 
+Jan

Biskopskonsekrationen i Stock-
holm

Så er der endelig kommet en ny 
dato for Krister Fasts konsekra-

tion i Stockholm!

Biskopskonsekrationen er afhæn-
gig af, at der kommer to biskop-

per tilrejsende fra udlandet.

Bispevielsen er derfor på betin-
gelse af, at grænserne ikke luk-

kes igen. Konsekrationen er fastsat 
til at finde sted den 8. november, kl. 
11.00 i Skt Michael og Alle Engles 
Kirke på Stora Essingen.

På grund af de corona-restrikti-
oner, som fortsat gælder, er det 

besluttet, at konsekrationen kun fin-
der sted i nærvær af enkelte indbudte 
gæster.

Vi beder vor Herre sende sine 
sine engle til vor hjælp og be-

skyttelse!

Coronaforholdsregler

Det ser ud til at coronasituation 
går mod det værre i øjeblikket. 

Der er i skrivende stund ikke meldt 
noget ud fra myndighederne om æn-
drede forholdsregler i forhold til det 
som meldt ud i sommer, og som blev 
nævnt i sidste Sanctus. Ændringer 
vil blive annonceret på hjemmesi-
den.



24

 
Tjenesteliste

Efter tjenesten er der kaffe med 
brød eller kage. Birgit introduce-
rer rosenkransen

Sønd. d. 22. november, kl. 11.00
Søndag før advent
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: rød. Motto: uvidenhedens op-
hør. En dag viet Helligånden

Sønd. d. 29. november, kl. 11.00
1. søndag i advent
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: violet. Motto: skelneevne.

Sønd. d. 6. december, kl. 11.00
2. søndag i advent
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: violet. Motto: selvforglem-
melse.

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 13. december, kl. 11.00
3. søndag i advent
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: rosa. Motto: kærlighed

Sønd. d. 20. december kl. 11.00
1. søndag i advent
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: violet. Motto: ret handlemå-
de.

Fred. d. 25. december,  kl. 11.00
Kristi fødsel (juledag)
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 10. januar, kl. 11.00
Sønd. i festugen for helligtrekonger
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 7. februar, kl. 11.00
Celebration af kyndelmisse
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.
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Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed 
for et let vegetarmåltid og kaffe/te 
med kage for kun 30 kr. Herunder 
er der også mulighed for at stille 
spørgsmål til messen og kirken 
som helhed. 

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

Konto: 1551 2377195

Sønd. d. 4. oktober, kl. 11.00
Sankt Michael og alle engle
Sangmesse ved Kenneth Christen-
sen. Farve: hvid. 

Sønd. d. 1. november, kl. 11.00
Alle helgens dag
Helbredelsestjeneste og sangmesse 
ved Birgit Adelsteen Ljungdahl. Far-
ve: hvid.

Sønd. d. 6. december, kl. 11.00
Subdiakon– og diakonordination
Sangmesse ved biskop Jan. Farve: 
hvid.

Torsd. d. 24. december,  kl. 11.00
Juleaftensdag
Rafaelstjeneste og prim med udde-
ling af kommunion ved diakon Pre-
ben Valeur. Farve: hvid

Sønd. d. 3. januar, kl. 11.00
2. søndag efter jul
Helbredelsestjeneste og sangmesse 
ved Per Hundrup. Farve: hvid.

Sønd. d. 7. februar, kl. 11.00
Celebrering af kyndelmisse
Sangmesse med velsignelse af lyse-
ne ved biskop Jan. Farve: hvid.

Alle er velkommen til at medbrin-
ge egne lys til velsignelse.
Efter messen afholdes årsmøde i 
Sankt Gabriels menighed

Den 6. september modtog Preben 
Valeur akolyttens grad i Skt. Gabri-
els Kirke. Samme dag havde Lise Ol-
lendorff sin sidste tjeneste i liberal 
katolsk kirke.
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Progressing Soul
For 14 år siden havde vi den første præsteordination i Danmark af en 
kvinde. Til denne anledning komponerede Frederik Magle et orgel-
stykke til liberal katolsk kirke, Progressing Soul. Dette stykke er siden 
blevet videreudviklet, og der er bl.a. lagt et symfoniorkester ind over. 
Det har været brugt til præsteordinationer og bispekonsekrationer i en 
række europæiske lande, senest i København i juli sidste år. Musikken 
angiver en sjæl som higer mod noget højere, men fortsat er bundet til 
et jordisk plan. I den midterste del af stykket lykkes dette løft, og mod 
slutningen "sender" denne sjæl fra sit ophøjede niveau sin energi ned 
mod jorden. 
Det er Frederik Magles ønske, at denne musik spredes så meget som 
muligt, der er derfor mulighed for at købe den gennem LKK. En cd 
med stykket koster 75 kr + porto 18 kr. 
Beløbet går ubeskåret til LKK og kan indbetales på konto 5396 248296.

Helligånds Oratorium, København
c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

Sønd. d. 11. oktober, kl. 10.30
18. søndag efter Trinitatis
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og messe. Farve: 
hvid

Sønd. d. 8. november, kl. 10.30
22. søndag efter Trinitatis
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og messe. Farve: 
hvid. Motto: retledt virke.

Sønd. d. 13. december, kl. 10.30
3. søndag i advent
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og messe. Farve: 
violet. Motto: kærlighed.

Sønd. d. 10. januar, kl. 10.30
Sønd. i festugen for helligtrekonger
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 14. februar, kl. 10.30
Søndag quinquagesima
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og sangmesse. 
Farve: rød. Motto: Helligånden som 
kærlighedens ild.
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Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af 
den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som læg-
ger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning 
af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort øde-
lagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det en-
kelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det fak-
tum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever 
derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Sønd. d. 29. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Sangmesse. Farve: violet. Motto: 
skelneevne

Sønd. d. 27. december, kl. 10.30
Søndag efter jul
Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 24. januar, kl. 10.30
3. søndag efter helligtrekonger
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: op-
rigtighed og talens kontrol.

Sønd. d. 21. februar, kl. 10.30
1. søndag i fasten
Sangmesse. Farve: violet. Motto: 
selvransagelse.
Efter messen afholdes årsmøde i 
Biskop CW Leadbeaters menig-
hed.

Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne meldt senest dagen i før på 
tlf 2874 1721 eller mail kenneth@
lkk-dk.dk.

Sønd. d. 1. november, kl. 10.30
Alle helgens dag
Sangmesse. Farve: hvid.

Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423
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CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne 

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben 
om Sakramenterne er udkommet på 
dansk i bogform. Den er blevet til i 
et samarbejde mellem udgi-
veren Else Ma-
rie Post og libe-
ral katolsk kirke 
og udkommet på 
forlaget Books on 
Demand.
Bogen er en viden-
skabelig undersøgel-
se af den effekt guds-
tjenesterne har på de 
indre planer. Den inde-
holder en beskrivelse af 
den revision af den gamle 
tjenesteform, Leadbeater 
og Wedgwood gennemførte i kraft 
af grundig teologisk forståelse og 
med hjælp af clairvoyancens nåde-
gave. Bogen indeholder gengivelser 
af den gradvise opbygning af den 
åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også 
et dybt kig ned i den særlige esote-

riske kristendom, som er li-
beral katolsk kirkes særlige 
kendetegn. Det bevidste 
samarbejde med englene 
bliver beskrevet indgå-
ende, og kirkens brug af 
de syv stråler med tilhø-
rende juveler forklares 
omhyggeligt.
Videnskaben om sa-
kramenterne kan 
læses som en ind-
føring ind i en 
fantastisk ver-

den af ceremoniel, kri-
sten, hvid magi og er et lækkert 
og nyttigt opslagsværk for den 
som er interesseret i den liberalka-
tolsk niche i religionernes verden. 

Ved køb i LKK koster den 320 kr.


