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Vise mænd fra Österland
Drog i verden ud på stand
For den konge at opleve
For den konge at tilbede
Som var födt i samme stund

De ham fandt i Davids hjem
De ham fandt i Bethlehem
Uden spir og konge trone
Der kun sad en fattig kone
Vugged barnet i sit sköd

Stjernen ledte vise mænd
Til hvor Herre Kristus hen
Vi har og en ledestjerne
Og når den vi fölger gerne
Kommer vi til Jesus Krist
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Det har altid fasci-
neret mig at bladre 

de forskellige kursus-
kataloger igennem, når 
de lander i postkassen. 
Sikke en mængde af 
viden vi kan tilegne os. 

I ét af katalogerne faldt jeg over et 
kursus i hurtiglæsning. Ved hjælp af 
hurtiglæsnings teknikker kunne jeg 
lære at læse en artikel på ingen tid 
og hurtigt skimme en bog. Få den 
dobbelte viden på den halve tid stod 
der i overskriften. Umiddelbart be-
gyndte jeg at lede i samme katalog 
efter et kursus i langsom læsning.

Jeg har altid læst meget. Efterhån-
den som jeg er blevet ældre, er jeg 

blevet mere selektiv i, hvad jeg væl-
ger at læse. Jeg får også mere ud af 
det, jeg læser, når jeg læser langsomt 
og ikke hurtigt. For tiden er min 
læsning nærmest forvandlet sig til 
en koncentreret fordybelse, som jeg 
bruger som en kontemplativ øvelse. 
Vi kan kalde det meditativ læsning, 
eller som klosterspiritualiteten fore-
skriver det: Lectio Divina, som bety-
der noget så inspirerende og fornemt 
som guddommelig læsning. Jeg vil 
gerne udfordre jer til at langsomlæse 
dette nummer af Sanctus.

I en verden hvor nyhedsstrømmen 
vælder ind over os, og vi i al hast 

skal læse og tage stilling til både det 
ene og det andet. Hurtigt skimmer vi 
vores e-mails og surfer på nettet for 
at finde svar på vores spørgsmål. Så 
lad dette nummer af Sanctus være et 
frirum hvor vi tillader os at gå ind i 
LKK's vidunderlige verden. Må det-
te nummer af Santus derfor være et 
modsvar mod hurtigheden, en mod-
vægt mod de lette kalorier hvor en 
tekst skal være kort og let fordøje-
ligt, og en øvelse i at læse medita-
tivt. En læsning med tilstedeværelse 
og opmærksomhed, pauser, hvor du 
giver dig selv lov til at tykke drøv, 
som skaber rum og tid for refleksio-
ner over betydningen af det du læser. 
Og læs på et sted hvor du kan sidde 
godt og uforstyrret, og som fortæl-
ler dit sind, krop og åndedræt, at du 
ikke har travlt. Vi når, det vi når, og 
det er helt fint. Senere forsætter vi 
blot fra det sted, vi stoppede. Meget 
enkelt og simpelt. To principper som 
også kan være inspirerende nøgleord 
for en meditation, hvor vi reflekterer 
over, hvordan vi lever vores liv. 

For mig afslører Sanctus endnu et 
lag af, hvad LKK i Danmark står 

for. 

Jeg ønsker dig en god og lysbrin-
gende læsning og meditation.

Lectio Divina
Af Biskop Jan
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Første stråle velsignelsen

Må de Hellige, hvis disciple I 
stræber efter at blive, vise jer det 
lys, I søger, og give jer deres vis-
doms og barmhjertigheds stærke 
hjælp. Der er en fred, som over-
går al forstand; den bor i hjertet 
hos dem, der lever i det evige. 
Der er en kraft, som gør alle ting 
nye; den lever og rører sig i dem, 
som ved, at selvet i alle er ét. Må 
den fred overskygge jer, må den 
kraft opløfte jer, til I står, hvor 
den Ene Indvier påkaldes, til I 
ser hans  stjerne stråle frem.

Amen

Denne meget smukke velsignelse gives ved afslutningen af messen og 
er skrevet af Annie Besant. Blandt mange meritter og aktiviteter var 

Annie Besant også præsident for det Teosofiske samfund og en meget nær 
ven til vores kirkes stiftere J.I. Wedwood og C.W.Leadbeater. Besant var en 
meget speciel spirituel person og besad en utrolig viden om den esoteriske 
filosofi. Derfor var Besant også en tæt samarbejdspartner til Leadbeater og 
Leadbeater bruget Besant som konsulent bl.a. under tilblivelsen af liberal 
katolsk kirke. Det er tankevækkende, at Leadbeater flere gange inviterede 
Besant op til alteret for give Første Stråle velsignelsen.
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Baggrunden for denne afhandling
 Det teosofiske verdensbillede som filosofisk springbræt
 Symbolsprog og allegori

Kirkeårs kredsløbene
 Kristi kirkeår – 1-årigt kredsløb

Fra Advent til Trinitatis - udviklingsdramaet
Fra Trinitatis til Advent – øvelse, erfaring og høst
Tjeneste, offer og erfaringsdannelse
Noter:
Cyklusprincippets udfoldelse
Dedikation
Ide og metode
Praksis – selvudvikling og metodevalg. Vedholdenhed og selvdici-
plinering
Erfaring og forandring

 At blive blød og fast
 Marias kirkeår – 3-årigt kredsløb
 Helligånden og Maria
 Tilbagetrukket position og forudsætning for formskabelse
 Historik, symbolik og princip – udviklingsdramaet
 Noter:
 En anden slags cyklus og hvordan den (tyst) udfolder sig
 Dedikation – igen og igen
 At blive stille og lade plads være fri til inspiration
 At blive flydende og præcis
 Selvudvikling og kirkeårene
 To veje at følge; dedikation, hellige rum og at leve et liv
 Konsistens og kontinuitet
 Rammesætninger, ambition og aspiration og at give slip
 Mål, metode og ikke-mål

Kirkeårets kredsløb – Kristi og Marias
Af biskop Uffe
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Jeg vil begynde med et længere citat fra Geoffrey Hodson, om-
handlende det sprog, der tales i verdens helligskrifter.

Citatet stammer fra forordet til et af hans formidable værker, i 
denne udgivelse omhandlende ´den skjulte visdom´ i kristen-
dommens hovedværk Biblen.

Værkets engelske titel er: “The hidden wisdom in the holy bible”. Udgivet i 
1967 af The Theosophical Publishing House.

Nogle generelle principper

”Den kristne bibel, såvel som andre trosretningers hellige skrifter, 
har fra fjerne fortider været betragtet som hørende til en speciel, 

og endda unik kategori af litteratur. Forfattere og eksponenter for orien-
talske hellige skrifter, de tidlige Kabbalister, Ammonius Saccus' elever, an-
dre Neo-Platonikere fra Alexandria, kendt som ”Analogetikere” og deres 
efterkommere helt ned til moderne tider – alle disse har betragtet verdens 
helligskrifter som mestendels, men ikke udelukkende, allegoriske. De så på 
disse skrifter som værende bygget af symboler, analogier og lignelser. Disse 
allegorier siges at være overladt til eftertiden, både for at afsløre og skjule, 
dybe spirituelle og dermed kraftoverførende sandheder.

Årsager til hemmeligholdelse

Denne skrivemåde beskrives som ́ det hellige eller mystiske sprog´, og si-
ges at være opfundet og anvendt af helligmænd og -kvinder fra gammel 

tid med det formål både at afsløre for dem, der kunne blive hjulpet deraf, og 
at skjule for dem, som måske kunne komme til skade derved, en dyb spirituel 
visdom, som kan tilføre guddommelige (theurgiske) kræfter til indehavere af 
denne visdom.

Årsagen til denne begrænsning bliver klar, når man f.eks. ser det mo-
derne menneske sætte videnskabelige opdagelser i anvendelse. Et ek-

sempel på det misbrug af viden, der er sluppet løs om den energi, der findes 
i kernefusion og -kernefission, som er i det eksplosive stof, der er i atombom-
ber. Anerkendende at deres opdagelser tilhørte hele menneskehedens race, 
vidste fortidens filosoffer og videnskabsmænd, at en sådan viden brugt af de 
forkertes hænder og særligt destruktive kræfter i samfundet, kunne være og 
blive ekstremt farligt. Derfor konstruerede de et kryptisk sprog, som verdens 
helligskrifter og mytologier er blevet skrevet i. Selvom helligskrifter gene-
relt er baseret på historiske begivenheder, har disse historier, som tidligere 
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antydet, en række underbetydninger og endog i nogle tilfælde en syvfoldig 
betydning. Selvom hver enkel historie synes at være baseret på historiske 
fakta, er de mere en historisk metafor, så har det en indre foregivelse, der 
rummer lag efter lag af skjult viden.

Undervisning ved hjælp af lignelser

Vor Herre anvendte selv denne undervisnings-
metode. Når han henvendte sig til sine di-

sciple, talte han åbent om spirituelle sandheder, 
men til ikke-disciple talte han i lignelser. Han 
brugte ord som: ”Giv ikke hvad der er helligt for 

hunde, ej heller skal I kaste perler for svin, thi de vil blot træde dem under 
fode.” Han sagde også til dem: ”… til Jer er det givet at kende mysteriet 
om Guds rige, men til dem der er uden alle disse ting, tales der i lignelser.” 
En nærliggende grund til denne differentiering er, at viden og kundskab kan 
føre til magt. Forfattere som brugte ´det hellige sprog´, var i samme situa-
tion, som en lille gruppe videnskabsmænd ville befinde sig i, efter de første 
havde opdaget atomets energi og metoden til at udløse denne kraft. De turde 
ikke umiddelbart gøre deres opdagelser alment tilgængelig. På samme måde 
med de gamle viise, der havde undersøgt stoffets strukturer og sammensæt-
ningen af både universet og mennesket, og havde opdaget de kræfter der var 
indeholdt i dem, ville føle et kolossalt ansvar. De var nødt til at være ansvar-
lige for at forhindre misbrug af deres viden og samtidig sikre bevarelsen af 
denne viden til fremtidig nytte for menneskeheden.

Faktisk i tilfældet om kundskaber og viden om de overfysiske og spiritu-
elle verdener, deres struktur, deres naturlige kræfter og de intelligenser 

der er forbundet med dem, og deres korrespondancer til og med de over-
fysiske legemer og kræfter indeholdt i mennesket, er nødvendigheden for 
hemmeligholdelse en hel del større. I de forkerte hænder er de kræfter som 
en sådan viden giver adgang til langt farligere en fysisk atomenergi. Pro-
dukterne af kernefission og -fusion kan kun ødelægge fysiske objekter.

Hvis skjult viden misbruges og de kræfter som er forbundet dertil akti-
veres, kan det i tillæg skade integriteten, forhærde og krølle den indre 

natur hos udøverne. I konsekvens heraf kan der ske alvorlige forstyrrelser 
og opbremsning af evolutionen hos dem, der bryder naturens love, og de 
som er følgere af deres skadelige indflydelse. Derfor udtænkte og udfor-
mede de gamle seere og hellige ikke algebraiske symboler og formler som 
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de moderne forskere har gjort, men derimod udformede de et kryptisk sprog, 
i hvilket nogle ord bevarede deres normale betydning, mens andre er krypto-
grammer og hierogrammer for spirituelle og skjulte sandheder. Ved at gøre 
sådan, vidste de gamle hellige, at kun de som kendte nøglerne til fortolkning, 
ville være i stand til finde de sandheder, som det hellige sprog både skjulte 
og afslørede. Hemmeligheder er gengivet på en endnu mere sikker måde, 
ved det faktum, at for at kunne bruge nøglerne med succes, må man i sig 
selv have udviklet sine intuitive evner og være gennemsyret af en følelse af 
moralsk ansvarlighed.

Sådan, på en kort og delvis måde beskrevet, er oprindelsen til og nogle af 
formålene med det hellige sprog, i hvilket helligskrifter og mytologier er 

skrevet og overleveret fra fortidens folkeslag.”
Geoffrey Hodson  

Årsagen til at citatet, med sin lidt dystre eller advarende tone, er medta-
get er ikke fordi jeg mener at det som skrives i denne lille artikelserie, 

er farligt – eller er noget man skal ´passe på at røre ved´. Nej, det er meget 
mere fordi – og i langt højere grad – fordi jeg mener, at hvis og når man, lige 
nu eller på et senere tidspunkt, måtte ønske at dykke ned i de mere mystiske 
dimensioner i den kristne tradition, ved f.eks. at prøve at åbne dørene ind til 
den skjulte visdom i de mindre mysterier, så er det på sin plads at udvise ret-
tidig omhu i forhold til hvad det er jeg kommer i kontakt med på den anden 
side af døren – om jeg så må sige.

Lad mig bruge et sindbillede på situationen; da jeg var barn, så jeg Walter 
Disneys tegnefilm ´Fantasia´.

IFilmen er ledsaget af noget fantastisk musik af Paul Dukas, og den viser, 
som jeg husker det, en troldmandslærling, som af troldmanden bliver sat 

til at gøre troldmandens hjem rent, mens troldmanden er væk i et ærinde. 
Lærlingen går til at begynde med til opgaven med krum hals, men efter en 
tid begynder han at kede sig af arbejdet og synes at oprydningen er træls. Så 
han bruger den viden om troldmandskunst, han har lært. Han hugger kosten i 
stykker, så hver flis bliver en ny kost. Han kaster 
en besværgelse på vandspanden, så den mang-
foldiggør sig, befaler derefter spanden til at bære 
vand fra brønden, så huset kan blive vasket rent.

Det går – i ´Fantasia´– selvfølgeligt helt galt.
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Da huset ikke længere har brug for mere rengøring, bliver spandene ved 
med at pøse vand ud, og kostene går løs på alt, der kan fejes væk! Men 

den bange og forskrækkede lærling bliver grebet af panik. Han kunne ikke 
stoppe processen, for han havde endnu ikke lært hvordan man stopper magi-
ens kræfter i at udfolde sig.

Til alt held kommer troldmanden hjem efter sit ærinde og får stoppet de 
løsslupne rengøringsredskaber. Troldmanden giver sin lærling en op-

sang – og alt ender uden de store ulykker. Med en noget klogere lærling til 
følge. 

Men tilbage til kirkeåret:

De fleste kristne, som regelmæssigt kommer i kirken, er bevidste om at 
det kristne kirkeår foregår i en velbeskrevet ramme og har en veldefi-

neret rytme. Og at kirkeåret beskriver et cyklisk forløb, som gentager sig 
igen og igen.

Kirkeåret, som de fleste kristne kender, deler sig i to store dele; den første 
halvdel fra Advent til Trinitatis og den anden halvdel fra Trinitatis til 

Advent.
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Set fra en teosofisk eller esoterisk synsvinkel handler den første halvdel 
om, at belyse og beskrive det udviklingsdrama, som vises i Kristi liv 

fra fødslen i Betlehem, via dåben i Jordan og forklarelsen på bjerget eller 
transfigurationen, gennem påsken og til slut pinse og himmelfarten. Sagt i en 
teosofisk/esoterisk terminologi, så beskriver den første del af kirkeåret hvert 
enkelt menneskes udviklingsproces fra 1. til 5. indvielse på udviklingsvejen.

Den anden halvdel, altså Trinitatis perioden har fokus på hver enkelts 
indre selvudvikling. Det er i hele denne del, hvor vi, hver især, har 

mulighed for at udvikle de egenskaber og kvaliteter, som endnu trænger til 
at blive forfinet.

Hver søndag i kirkeåret har tilknyttet en liturgisk farve og et motto eller 
lede-tanke, der føjer sig ind i den mosaik af idealer og udviklingsmu-

ligheder vi hver især kan benytte eller anvende kirkeåret igennem. Hver 
søndag har i LKK et motto, som kan bruges til efterlevelse, udvikling eller 
inspiration. 

Derudover læses udvalgte tekster fra relevante helligskrifter; kollekttek-
ster, læsninger, epistler og evangelier, knyttet til de forskellige højtider 

og mærkedage i forbindelse med tjenesterne på de fortløbende dage gennem 
kirkeårene. 

Jeg vil senere i denne artikelserie gå mere i dyben med en almindelig an-
vendt fortolkningsmåde i LKK, som jeg tror, de fleste liberalkatolikker 

vil stå inde for.

I og med at LKK er en katolsk kirke, er det feminine aspekt af guddommen 
en vigtig del af kirkens virke og er repræsenteret ved Vor Frue Maria, 

Verdensmoderen Maria. Hendes kirkeår er dog et noget overset område, når 
og hvis man leder efter skriftlige kilder. Princippet ”Maria” er noget mere 
tilbagetrukket i sit virke i kirkeåret, som et nogle gange synligt bagtæppe for 
det drama, der udspilles gennem Kristi liv i beretningerne. Men ”Maria” har 
også sit eget liv, som udspiller sig i sit eget tempo og sin egen ro.

Baggrunden for dette skrift bevæger sig i et teosofisk verdensbillede og 
på en teosofisk tænkemåde. I den teosofiske tænkning indgår en lang 

række del-elementer, og som for eksempel begreber som involutions- og 
evolutionprocessen, reinkarnation, karma, udviklingsvejen og Det Store 
Hvide Broderskab.
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Det vil være alt for omfattende, på en udtømmende måde, at beskrive i 
denne artikel, men basis for teosofisk tænkning og filosofi er at:

m Verden er ikke opstået ved en tilfældighed! Verden er skabt, 
og den udfolder sig efter en plan for udviklingen af den guddoms-
gnist, og skabelsen som helhed, der er kernen i hver levende skab-
ning, efter et bestemt mønster. 
m Den guddommelige gnist, som er kernen i al bevidsthed, er 
udgået fra sin Fader, som en ”passiv” kærlighed, og vil til rette tid 
vende tilbage til sit guddommelige ophav, som en nu mere ”aktiv” 
kærlighed. 
m Guddomsgnisten udvikler sig gennem tid og rum, ved at 
leve mange liv i mange forskellige tidsaldre, med den ene formål 
at skabe erfaringer med verdens stofligheder og bevidstheder på sin 
vej tilbage til sit guddommelige ophav. Gennem sine vundne erfa-
ring og erkendelser på Vejen hjem til sit ophav, vil guddomsgnisten 
til slut erkende sin egen indre kerne, som er Gud.

Med dette som forståelsesramme og afsæt vil jeg, i de følgende numre 
af Sanctus, give en teosofisk vinklet fortolkning af de bibelske beret-

ninger, og deres berettigelse i vores udvikling.



13

Hvem er jeg!

Hvem er jeg? –
Denne mand, jeg møder om morgenen,
som jeg ser i spejlet – som jeg har set

vokse fra barnsben – fra ungdommen og
ind i voksenalderen?

Denne mand, der har studeret og arbejdet,
har spist og drukket for at dække sine behov?

Har elsket og hadet – været påskønnet og
afvist.

Har mistet troen og fundet den igen.

Denne mand, der har konkurreret og
samarbejdet. Har gjort dårlige ting
og gode ting – har høstet og fejlet.

Dette evigt forandrende menneske –
hvis horisont jeg synes at se og kende –
som min erfaring siger mig er begrænset

af et daggry og en solnedgang.

Er det alt, som jeg rummer?

Hvordan kan det være, at når jeg går ind
i mig selv, er der altid noget, der giver

genlyd med budskaber, som jeg aldrig har
hørt før af noget fundamentalt endnu dybere i

mig, og som holder mig fast og bærer mig oppe

Filosofiske betragtninger
Af biskop Otto Viking (nordisk regionalbiskop 1946-1966)
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Hvordan kan det være, at når jeg lukker øjnene
og ørerne, da er der stadig mere at se og høre –
og lyde og tonearter med melodier, jeg hører.

Hvordan kan det være, at når jeg roser mig selv
med 'vel udført' arbejde og nyder mit arbejde,

da føles laurbærkransen kun som blade, der faldt
fra et ukendt træ – som ikke voksede i min have!

Eller når jeg bøjer mig i græmmelse over synder
jeg har begået, da føler jeg en drift større end min egen,

som driver mig. Løft dit hoved igen – gå frem og
gør tingene gode igen.

Hvem er jeg da?

Er jeg en del af en større helhed, som altid
rummer dybere dybder end mine egne?

Hvis storhed for altid vil overstråle min egen –
som solen på vandets overflade skinner og

blænder menneskets øjne.

Hvis altfavnende godhed smelter mit selvs
rustning, så jeg for altid vil opleve mig selv

i altet.

Hvis kraft for altid vil drive mig
mod himlen; hvor jeg nu i stedet for har vendt

mig mod jorden – ja måske endda mod 
helvedet.

Hvis visdom for altid vil hviske i mit øre –
'jeg har børn lige så kære som du – tag dem

til dit hjerte, og Jeg skal vise mig som JEG ER,
og du vil KENDE DIG SELV.
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Liberal katolsk kirkes grundlag. 

Der findes et naturligt grundlag 
for vor kirke, som vi skal huske 

på, og som er meget vigtigt, nemlig 
det at vores kirke hverken er dogma-
tisk eller videnskabelig, men en eso-
terisk kirke, hvor fokus er på energi 
og samarbejde med englene på den 
anden side af sløret, accept af rein-
karnation, og respekt for alt levende. 
Det er en kirke som udvikler os – 
hvis vi tør overgive os fuldt og helt. 

Liberal katolsk kirke er unik og 
helt sin egen, det kan vi læse i 

Principforklaringen, og alligevel 
kender jeg flere, der forsøger at ska-
be enten lighed eller forskellighed 
mellem vor kirke og de forskellige 
andre kristne kirker.

Liberal katolsk kirke er helt sin 
egen.

Liberal katolsk kirke kan ikke 
sammenlignes med nogle andre 

kirker overhovedet, den er udogma-
tisk og accepterer mennesker, der 
hvor de er, vel vidende at vi alle er 
forskellige, og er forskellige steder i 

vore liv, og derfor har forskellige be-
hov, og skal lære forskellige ting, el-
ler er kommet med noget unikt, som 
vi skal give til verden. 

Den stiller ikke krav om, at vi skal 
tro noget bestemt eller gøre no-

get bestemt, den respekterer os alle, 
som vi er. Vi kan derfor ikke sam-
menligne os med andre, da vi hver 
især er unikke, og vi kan heller ikke 
sammenligne Liberal katolsk kirke 
med nogen anden kirke, da også den 
er unik.

Det eneste vi har tilfælles med de 
forskellige andre kristne kirker, 

er det, der var den oprindelige hen-
sigt med liberal katolsk kirke, det 
teosofiske islæt der hvilede på syn-
tesen af de fire retninger – den Ro-
merske kirkes ritualtradition – den 
ortodokse kirkes mysterietradition - 
den anglikanske kirkes sangtradition 
– den protestantiske kirkes forkyn-
delsestradition. 

Det er vigtigt at huske, at vi ikke 
dermed er en del af nogen af de 

fire kirker, eller kan sammenlignes 
med dem, for liberal katolsk kirke er 
helt sin egen. 

Hvem og hvad er liberal katolsk kirke?
Hvem og hvad er vi i forhold til den?

Af Birgit Adelsteen Ljungdahl
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på reinkarnation, men de må, som i 
flere af de andre kirkeretninger gå på 
kompromis med sig selv, fordi der 
ikke kan tales åbent om det, pga. af 
de dogmer der styrer kirkerne. Det 
bliver en slags godkendt usandhed, 
for det er jo bare ”en hvid løgn”, 
men usandhed er svær at leve med i 
liberal katolsk kirke, som bygger på 
noget andet og unikt, nemlig energi-
arbejde, og en usandhed, hvid eller 
ej, skaber en mislyd i energien.

Liberal katolsk kirke er energi-
arbejde. 

Det, der er fælles for os i kirken, 
og som i sit væsen er forskellig 

fra alle andre kirker, er vort ritual, 
som er unikt, fordi det, vi skaber 
sammen, er energimæssigt og æte-
risk, ikke teologisk men teosofisk, 
og vi arbejder bevidst sammen med 
englene.  

Derfor kan der også være lige så 
mange meninger om kirken, 

som der er medlemmer, men vi er en 
enhed, der, når vi sammen med engle 
og andre væsener på den anden side 
af sløret, samles om at arbejde for 
verden, og bliver den enhed energi-
mæssigt, der er istand til at skabe det 
rum, hvor Kristus kommer tilstede. 
Kristus er den energi, vi bygger på 
og sammen med. 

Liberal katolsk kirke er esote-
risk. 

Der er i Liberal katolsk kirke 
tanke-, tros- og handlefrihed 

og det er den eneste kirke i verden, 
som bygger på et esoterisk grundlag. 
Dvs. et grundlag vi henter indefra og 
ikke udenfor os selv. Man kan ikke 
tænke sig til eller videnskabeligt 
bevise kirkens indhold, formål eller 
grundlag. 

Vi skal finde kirken på en anden 
måde end man ”normalt” gør. 

Ingen kan fortælle os hvordan vi 
finder den, men for at finde den, må 
vi blive stille og lytte indad, ellers 
kan vi ikke komme i kontakt med 
det grundlag, vores kirke bygger på. 
Vi er Kristi stridsmænd, blot skal vi 
huske, at striden ikke handler om 
at føre krig mod andre for Kristus, 
men om at føre den krig i os selv, der 
fører til, at vi kan blive Kristi sande 
tjenere. 

Liberal katolsk kirke accepterer 
reinkarnation

Reinkarnation er ligeledes ac-
cepteret i liberal katolsk kirke, 

hvilket også er unikt, for ingen an-
den kristen kirke accepterer det. 
Nogle tror på den, andre gør ikke, 
hvilket jo også er accepteret i kirken. 
Flere og flere i folkekirken tror også 
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Liberal katolsk kirke – en enkel 
kirke – stærk og meget, meget 

smuk, men også meget, meget kræ-
vende. 

Det er i virkeligheden os selv, der 
opstiller krav og begrænsninger 

i Liberal katolsk kirke, for vi har alle 
ret til at være os selv, og til at ud-
vikle os i vort eget tempo, det ligger 
implicit i ordet liberal. Vi skal huske 
at vore oplevelser er vores, ikke gi-
vet andres, og at de har den samme 
ret til deres oplevelser. 

Der er ikke noget, der er forkert. 
Vi kommer kun i konflikt, fordi 

der er noget, vi bliver nødt til at for-
holde os til på en ny og anderledes 
måde.  

Liberal katolsk kirke er selvud-
vikling.  

Kirken stiller altså krav til os – 
ikke dogmatiske krav om at 

overholde specielle regler, som gæl-
dende i vore liv, eksempelvis hvad 
vi må tro og ikke tro – mere som en 
indre trang til at ændre noget. Måske 
er det derfor, der er så mange, der 
gerne vil ændre kirken. Vi er opdra-
get til at flytte konflikter væk fra os 
selv, fordi de er ubehagelige, men nu 
skal vi lære at tage hånd om os selv 
og vore egne dæmoner. 

Liberal katolsk kirke er respek-
terende.   

I liberal katolsk kirke har vi retten 
til at tro hvad vi vil, så længe vi re-

spekterer os selv og andre. Det stil-
ler store krav til os, for vi har lært at 
alt skal kunne måles og vejes, og der 
skal sættes etiketter på alting. 

Mange af os er vokset op med en 
tidligere kirkes mening som 

grundlag, og de fleste af os er der-
for vokset op med fordømmelser og 
dogmer. Nogle har gamle erindrin-
ger med i baglommen fra tidligere 
liv, når de træder ind i kirken, hvilket 
skaber en masse konflikter, ikke for 
kirken, men kan let gøre det for os 
og os imellem.

Der er ingen tvivl om, at man let 
bliver fascineret af den smukke 

energi, der er i kirken, når man før-
ste gang møder den. Men liberal ka-
tolsk kirke er ikke et spørgsmål om 
fascination og begejstring, det er et 
spørgsmål om at opleve, at man hø-
rer til – at kirken er så vigtig, at man 
er parat til at ofre sig selv – ikke som 
noget man skal lave om, men som 
noget man godtager for det, den er, 
og accepterer det man oplever. Når 
det skaber konflikter i os, skal vi hu-
ske, at sammen med Kristus er alt 
muligt, men det er vore konflikter, 
og vi skal og kan selv løse dem. 
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om, hvorvidt man bør være vegetar, 
om man kan tro på reinkarnation el-
ler ej, eller noget helt andet. Man 
skal blot huske, at det krav man op-
lever, kommer indefra, ikke fra kir-
ken, men noget i os selv stiller krav 
om forandring. 

Man kan også vælge noget an-
det, for det er i virkeligheden 

ikke vigtigt, om man har ret, men 
så længe man er i konflikten, bliver 
man nødt til at kæmpe, ikke med 
andre men med sig selv. Løsningen 
er, at man forsøger at give slip, og 
lade det, der sker, udvikle sig af sig 
selv, for sammen med Kristus er alt 
muligt. 

Vi har altid ret, ret til at være dem 
vi er, ret til at spise kød, ret til at 

forsøge at lave kirken om, ret til ikke 
at tro på reinkarnation. Blot skal vi 
hele tiden huske, at den ret også gæl-
der for alle andre. Vi skal huske, at 
det ikke er en kamp, man har med 
andre, men med sig selv, en kamp 
med de regler og dogmer vi er vok-
set op med. I det øjeblik man opgi-
ver kampen, vil man opdage, at tin-
gene ændrer sig, men man kan ikke 
flytte sig et nyt sted hen, før man har 
forladt det gamle. 

Det tager tid, men det ér ikke 
kirken, der skal ændres, det ér 

os; det er os, der skal ændre os, og 
vi skal huske, at det, vi oplever, kun 
gælder for os selv, da hvert menne-
ske er unikt og har sine egne ople-
velser. Dette kræver ansvarlighed 
både overfor ens egne men også an-
dres processer, for frihed og ansvar 
er to sider af den samme mønt. Vi 
har lært noget andet, for samfundet 
er bygget op om en problemløsning, 
der ikke kan bruges i vores kirke. 

Den energimæssige påvirkning, 
som kirken ”krænger” ud over 

os gennem vore ritualer og gennem 
Sakramenterne, som er Kristi kraft, 
kan ikke undgå at sætte vores indre 
system i svingninger. Det betyder, at 
vi bliver nødt til at gøre noget andet, 
”end det vi plejer” i sådanne situatio-
ner. Vi kan forsøge at modarbejde de 
kræfter, der arbejder i os, ved f.eks. 
at prøve at bevise, at det vi ikke vil 
undvære, ikke er nødvendigt at und-
være. 

Det kan være i form af at forsøge 
at lave kirken om, så den pas-

ser til det, vi gerne vil have den til 
at passe til. Man kommer til at stå 
i en konflikt, som enten løses ved 
at man forsøger at lave kirken om, 
eller forsøger at overbevise andre 
om, at man har ret, eller man kan 
forlade den fordi man ikke rummer 
de ”krav” som man føler man stil-
les overfor. Det kan være en konflikt 
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Liberal katolsk kirke er overgi-
velse.   

Skal vi leve i/med kirken, på den 
måde, den stiller krav om, bli-

ver vi nødt til at acceptere at ændre 
vore liv, vi bliver nødt til at over-
give os til Gud, og lære at leve efter 
ordene, som Kristus udtalte ”Din 
vilje ske og ikke min”. 

For at kunne gøre det, bliver vi 
nødt til at fjerne alle urenheder, 

og alle tunge vibrationer. Hvad de 
hedder, vil være forskelligt, men 
det kan være kontrol, angst for ikke 
at slå til, for at tage fejl eller noget 
andet. 

Vi bliver nødt til selv at fjerne 
alle de sten, der pludselig lig-

ger på vores vej, som vi ihærdigt 
forsøger at finde løsninger på, men 
der er ingen løsning, for sådan fun-
gerer energiarbejde ikke. 

Man kan også sige, at jo mere 
vi ønsker at få af kirken, jo 

mere bliver vi nødt til at give. 

Vi skal huske, at vi altid får, 
det vi beder om. Har vi mod-

stand, oplever vi modstanden som 
en konflikt, til vi overgiver os, for 
så at få det vi drømmer om, men vi 
skal give slip først, før vi har plads 
til alt det nye, og lære at se hvad 
kirken indeholder, og i stedet for at 
forsøge at ændre, forsøge at accep-
tere og respektere en helt ny måde 
at se verden på.

Liberal katolsk kirke respekte-
rer alt levende

At se verden på en ny måde kan 
være at lære at respektere alt 

levende, hvilket indebærer at vi læ-
rer at se Gud i alt levende, det være 
sig mennesker, dyr, planter, sten osv. 
Alt det Gud har givet os ansvar for, 
da han skabte dette smukke univers, 
som vi er en del af. Vi skal også hu-
ske, at alt er energi.

Udfra hvad jeg har skrevet indtil 
nu, stiller kirken ikke krav om 

afholdenhed i nogen form. 

At være vegetar er derfor ikke et 
offer, men en nødvendighed, 

hvis man vil leve som en sand libe-
ral katolik. Ikke fordi nogen fortæl-
ler os, det er det, man skal, men fordi 
alle vore legemer skriger på at blive 
renset, for alt hvad der er urent, det 
være sig kød, tobak eller alkohol, 
usandheder eller andet. 

Dette skriver jeg ikke for at mo-
ralisere på nogen måde. Alle 

har retten til at leve på deres måde. 

Jeg har været vegetar i omkring 45 
år. Jeg røg i 30 år inden jeg, i 1992, 

lagde mine cigaretter og min lille da-
mepibe fra mig for altid. Alkohol har 
aldrig været et stort behov, men jeg 
har drukket rødvin et par gange om 
året, indtil min krop var så renset for 
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ikke bevises, uanset hvor dygtig vi-
denskaben er blevet, for det handler 
om tro. 

Troen på Gud, troen på Kristus, 
og troen på Kristus i os selv. 

Kun ved at lægge hovedet væk og 
tænke med hjertet, at have tro 

og tillid til at alt er muligt, kan vi nå 
ind, hvor Gud i os findes, men det 
er os, der vælger hvad/hvem vi vil 
følge. Angsten, der, som en lille ir-
riterende rytter, sidder bag øret, og 
visker til os, at vi gør noget forkert 
ved at ændre vore vaner, vor tænk-
ning, og pisker os med frygten for 
forandring, opgiven af kontrol, ang-
sten for ikke at være gode nok, el-
ler hvad den nu kan hedde i en given 
situation. Det handler om at ændre 
de mønstre, vi har været underlagt i 
vore liv, og følge vort hjerte, og hu-
ske at følelser, er noget vi har, ikke 
noget vi er, og at energi kan føles 
som angst, til vi får styr på den.

Liberal katolsk kirke er kærlig-
hed

Da kirken blev grundlagt, var 
det på anmodning af Kristus, 

der bad Leadbeater om at skabe en 
åndelig kirke, ”som en niche i Hans 
tempel”. 

alle tunge vibrationer, at jeg blev syg 
af det første nip til et glas vin. Det er 
for mig bevis nok, til at afholde mig 
fra alt, hvad der tynger kroppen, da 
jeg ellers ikke er istand til at mod-
tage den energi, vi arbejder i/med på 
en ordentlig måde, ”ikke er værdig” 
til at kalde mig Kristi tjener. 

Liberal katolsk kirke er levende 
energi.

Vi skal forstå, at lige såvel, som 
vi taler om, at man ikke kan 

lave en videnskabelig afhandling 
om, hvad der er rigtigt og forkert i 
forhold til vegetarisme, fordi det 
ikke handler om fysiske beviser, men 
om at se Gud i alt levende, lige så vel 
bliver vi nødt til også at acceptere, at 
det heller ikke er muligt at lave en 
videnskabelig afhandling om vores 
kirke, af præcis den samme årsag, 

Leadbeaters bog ”Videnskaben 
om sakramenterne” indikerer 

dette, men videnskaben i den bog 
er ikke en videnskab i ordets ”nor-
male” forstand, det, der står i bogen, 
kan aldrig bevises, da Leadbeater var 
clairvoyant, og derfor udtalte han sig 
videnskabeligt på et helt andet plan. 

Det er det samme, som at skulle 
bevise Guds eksistens – det kan 

vi heller ikke. Guds eksistens kan 
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Kristus er Kærlighed, hvorfor Li-
beral katolsk kirke naturligvis 

også forvalter og er bærer af en dyb 
Kærlighed.

Ofte mistolkes kærlighed som et 
ønsket om noget bestemt, hvil-

ket i dag præger vores verden på 
mange ledder. Om vi beder for os 
selv, går i forbøn, forelsker os, skal 
på kursus, eller hvad man nu kan 
have af mulige ønsker. Ønsker har vi 
i mængder, mange under dække af 
kærlighed eller manglen på samme. 

For mig blev et toårigt kursus, det, 
der fik mig til at indse forskellen 

mellem ønsker og kærlighed, hvilket 
skabte en åbning til at få det, jeg har 
haft brug for på min vandring. 

Vi blev ved starten af kurset 
spurgt, om hvad vi havde af 

forventninger. Alle kom med deres 
ønsker, kun jeg havde ingen for-
ventninger. Min underviser studsede 
over det og udbrød: ”er du klar over 
hvad du beder om”. Hvortil jeg sva-
rede ja. 

Det må jeg jo så efterfølgende 
erkende, at det gjorde jeg i vir-

keligheden ikke helt, for jeg kunne 
ikke se, hvad det var jeg bad om, kun 
havde jeg et dybtfølt ønske indeni, 
som jeg var nødt til at følge. Den læ-
reproces jeg kom igennem, viste at 
jeg havde valgt rigtigt. Alle de andre 
havde, da vi sluttede, stort set fået 
deres ønsker opfyldt, men der var for 

de fleste, noget de ikke havde fået, 
og det skabte en energi af utilfreds-
hed, for i stedet for at se, hvad de fik, 
så de det, de ikke fik. 

Jeg derimod havde fået så usigeligt 
meget, at mit hjerte strømmede 

over med Kærlighed og taknemme-
lighed, for jeg havde fået, hvad kur-
set havde at give, og efterfølgende 
har jeg aldrig haft forventninger til 
hverken nogen eller noget. 

Vi er opdraget til at skulle stille 
krav og have forventninger, 

men hvad det gør, er at begrænse os, 
så vi ikke får det, der er vigtigt, det 
der er. 

Hvis vi beslutter os til at overgive 
os og overlade alting i Guds 

hænder, og i stedet for at bede om 
noget bestemt, beder om at få det, vi 
har brug for til enhver tid, får vi AL-
TID, det, der er rigtigt for os, og vi 
vil opleve en dyb tilfredsstillelse, der 
skaber en så ubeskrivelig fin energi, 
fordi vi får del i Kærligheden. 

Det er ikke givet, det var det vi 
troede, vi gerne vil have, men 

det er det, der er godt for os.

”I dine hænder overlader jeg mit 
liv oh Gud, gå ved min side, når 

det er svært, og giv mig styrken til at 
gå der, hvor du leder mine skridt”, 
har en helt anden klang, end det vi 
normalt beder om og  forbinder med 
kærlighed, men når vi beder om no-
get bestemt, og vi så får det, kan det 
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sagtens vise sig slet ikke at være det, 
vi i virkeligheden gerne ville have, 
og endnu mindre det vi har brug for. 

Kristus er Kærlighed, men Kær-
lighed er ikke at opfylde vore 

ønsker, når vi beder om, hvad vi vil 
have. Kærlighed med stort K er at 
give det, der til enhver tid er brug 
for.

Ærlighed hænger meget tæt 
sammen med Kærlighed, for 

manglende ærlighed medfører, at vi, 
af mange årsager, sælger en del af 
vores sandhed, vi går på kompromis 
med os selv og forsøger måske selv 
at opfylde vore ønsker. Vi bliver utro 

mod os selv eller andre eller vor tro, 
og det skaber et skævt energiforhold 
og skaber utilfredshed. 

Derfor er det vigtigt at holde ”vor 
sti ren”, for liberal katolsk kirke 

arbejder for Kristus og er Kærlighed. 

Når vi forstår det, kan vi flytte 
bjerge. Når vi kan det, kan vi 

blive dem, vi er kommet herned for 
at være. Når vi kan det bliver vi et 
med Kærligheden, og først da kan 
kirken blive, det vi alle ønsker, den 
skal være. 

En esoterisk, accepterende, re-
spekterende, stærk formidler af 

Kristi energi – Kærlighed. 
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Det brænder mig bort

Stoffets Selv og åndens Selv kan aldrig mødes.
Én af de to må forsvinde

der er ikke plads til begge!

Jeg står ved grænsen.
Det ene Liv, livets hav, strækker sig foran mig

i alle retninger.
Jeg stirrer længselsfuldt ud over uendelighedens hav.

Jeg længes efter at møde det
at blive forenet med det.

En bølge ruller op på kysten,
den kommer højere op end sidste gang.

Den rører ved mine fødder.
Den brænder – jeg trækker mig tilbage.

Bølgen kommer igen,
den brænder mine fødder bort.

Jeg ser ud over havet –
jeg ser tilbage på jorden –

I havet er der kun hav – ingen dråber.
Alle dråber er blevet til et hav,

der er kun ET

På jorden er der dråber og hav,
skygger og lys
bjerge og søer

mig selv og andre.

Livets hav brænder alt bort og opløser alt
i sig selv.

Filosofiske betragtninger
Af biskop Otto Viking (nordisk regionalbiskop 1946-1966)
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Havet gennemtrænger også blidt jorden.
Som tåge eller damp fylder luften og

gennemtrænger alt –
er indeholdt i klippen og det bløde mos –

således gennemtrænger Livet også alt.

Alt kommer tilbage til havet.
Jeg drages tilbage til havet, og igen kommer

jeg til kysten.
Jeg brændes igen,

Jeg kan ikke forene mig med Livets hav.
Det brænder mig bort.

Hvordan kan jeg nyde min rigdom, når jeg ikke
længere er mig?

Hvordan kan jeg nyde mit overherredømme, min
herskerkraft, når jeg ikke længere er mig?

Hvordan kan jeg nyde min lyst –
når jeg ikke længere er mig?

Hvordan kan jeg elske – være god –
når jeg ikke længere er mig?

Og jeg synker ned i havet og brændes bort.
Jeg er blevet Livet.

Livets hav.

Jeg er den rige og den fattige,
jeg er herskeren og den beherskede.

Jeg er lysten og genstanden for lysten.
Jeg er Mig og  Ikke-mig.

Jeg har ladt alt tilbage og er blevet ALT.

Der var DEN ENE – der er DE MANGE
Der vil være DEN ENE
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Nyheder og program

februar 2021 – maj 2021
Coronasituationen

Som det med med alle ønsket ty-
delighed kan ses af næste side, 

har pandemien nok engang påvirket 
vort arbejde. De restriktioner, som 
er blevet pålagt kirkerne i Danmark, 
betyder, at vi ikke kan gennemføre 
vore tjenester med den værdighed 
og engagement, som er så vigtig i 
vort arbejde. Dette har medført at li-
beral katolsk kirke på linje med en 
del andre kirker og trossamfund har 
besluttet helt at aflyse alle vore of-
fentlige tjenester indtil videre.

I samme øjeblik, der bliver åbnet op 
for, at vi kan holde messer på den 

ønskede måde, vil der blive sendt et 
tillæg til nærværende magasin ud. 
Hvis da ikke det først bliver ved næ-
ste nummer af Sanctus, at der bliver 
åbnet op.

Ingen ved det endnu. Vi kan kun 
opfordre alle til at udvise ansvarlig 

adfærd i forhold til vejledningerne, 
så vi ikke risikerer, at pandemien ud-
vikler sig.

Nordjylland 

Den 24. oktober blev Per Hun-
drup ordineret til præst i Ål-

borg, hvor LKK havde lejet sig ind 
hos den lokale baptistmenighed. 
Per og baptistpræsten er i den for-
bindelse blevet så gode venner, at 
LKK vil fortsætte sine aktiviteter 
på denne adresse. Den første messe 
skulle have fundet sted i december, 
og der var ganske mange, der havde 
tilmeldt sig, men i kraft af den ak-
tuelle situation, blev denne messe 
desværre aflyst. Den store forhånds-
tilmelding og øvrige positive tilken-
degivelser der er kommet, giver dog 
anledning til optimisme med hensyn 
til opbygningen af LKK i Nordjyl-
land.
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Aarhus Sankt Gabriels Kirke

Den 6. december blev Preben Va-
leur ordineret til både subdia-

kon og diakon af biskop Jan. Det var 
samtidig første gang at Per celebre-
rede en offentlig tjeneste. Det var en 
særpræget messe, hvor menigheden 
sad ned under hele forløbet og ikke 
tog del i sangen.

Under forudsætning af at der lem-
pes i restriktionerne, er det pla-

nen, at Preben skal præsteordineres 
lørdag den 1. maj, kl. 11.00. Søndag 
den 2. maj, kl. 11.00, skal Preben ce-
lebrere sin første messe som præst.

Om det bliver som ønsket, eller 
om vi må udskyde ordinationen, 

vil blive offentliggjort på kirkens 
hjemmeside. Man er også velkom-
men til at kontakte en af præsterne 
eller biskopperne.

Holder præsterne så ferie nu?

Nej, præsterne (og biskopperne)
holder ikke ferie. De steder, 

hvor præsterne har adgang til et 
hjemmealter, bliver der stadig holdt 
tjenester. Det er også stadig muligt, 
at bede præsterne om at gå i forbøn 
i forbindelse med deres private tje-
nester.

Under hensyntagen til de gælde-
nede retningslinjer, vil der også 

være mulighed for at få foretaget 
husvelsignelse, begravelse, dåb eller 
bryllup.

I Jyllinge blev der i januar under 
private forhold afholdt en dobbelt-

dåb og et bryllup.

Carsten og Dorothy sagde ja 
til hinanden den 16. januar
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Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344

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

Konto: 5396 248326

Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste

Tjenesterne er indstillet indtil vi-
dere pga. coronasituationen

Tjenesteliste

Tjenesterne er indstillet indtil vi-
dere pga. coronasituationen

Tjenesteliste

Tjenesterne er indstillet indtil vi-
dere pga. coronasituationen

Tjenesteliste

Tjenesterne er indstillet indtil vi-
dere pga. coronasituationen

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

Konto: 1551 2377195
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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.
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Nyheder og program

maj 2021 – juni 2021
Liberal katolsk kirke åbner op

Vi kan nu endelig svagt begynde 
at skimte et håb forude, efter at 

vi har været nedlukket på grund af 
pandemien. 

Takket være de lave smittetal og 
udrulningen af vacciner – om-

end med lidt bump på vejen – er man 
forsigtigt begyndt at lempe på de 
forskellige restriktioner, vi alle har 
været bundet af. Herunder trossam-
fundene

Dette betyder, at vi nu igen kan 
afholde vore messer på værdig 

måde, idet kravet om tjenestevarig-
hed på max 30 min., forbud mod 
sang, og pladsbegrænsningen på 7,5 
m2 pr. deltager er bortfaldet.

Vi er dermed kommet tilbage til 
forholdene fra efteråret, hvor 

det kun handler om de efterhånden 
velkendte regler om ansvarlig ad-
færd: afspritning, håndvask, afstand, 
mundbind, når man går rundt, samt 
ikke mindst at man skal blive hjem-
me, hvis man har symptomer.

Biskop Jan har derfor besluttet, 
at vi kan genoptage tjenesterne 

igen.

Intet er dog 100 % sikkert

Vi følger dog myndighedernes 
anbefalinger tæt, og hvis situa-

tionen på ny kræver det, kan det be-
tyde, at vi bliver nødt til at lukke ned 
for offentlig tjenester igen.

Tjenestelisterne skal derfor tages 
med et forbehold for aflysninger. 

Det tilrådes derfor at man kontakter 
den stedlige ansvarshavende  inden 
man begiver sig til kirke:
Hillerød: 61 31 91 93
Jyllinge: 28 74 17 21
Århus: 26 41 20 83
København: 81 61 93 20
Aalborg: 40 37 29 01

Præsteordination i Århus

Den tidligere annoncerede præ-
steordination af Preben Valeur  

er flyttet til ny dato:
5. september 2021, kl. 11.00

Ordinationen bliver foretaget af 
vores regionalbiskop Jan, og 

alle opfordres til at notere sig datoen 
i kalenderen. Det bliver rigtig godt!.

Indtil da vil Preben være ansvars-
havende diakon i Århus.
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Tjenesteliste

Efter tjenesten er der kaffe eller te 
med lidt kage eller brød til. Du er 
velkommen til at medbringe din 
egen madpakke. 

Sønd. d. 2. maj, kl. 11.00
4. søndag efter påske
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 23. maj, kl. 11.00
Pinsedag
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: rød.

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

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 30. maj, kl. 11.00
Trinitatis søndag
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: hvid. 
Efter messen afholdes årsmøde i 
Maria Magdalenes menighed

Sønd. d. 27. juni, kl. 11.00
Søndag i festugen for Skt. Alban
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: rød. 



3

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

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

Sønd. d. 9. maj, kl. 10.30
5. søndag efter påske
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og messe. Farve: 
hvid.

Sønd. d. 13. juni, kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis
Påkaldelse af verdensmoderen, hel-
bredelsestjeneste og messe. Farve: 
grøn. Motto: Gud som lys.

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. 6. juni, kl. 10.30
Søndag i festugen for Corpus Christi
Visdomsmeditation og sangmesse 
ved Birgit Adelsteen Ljungdahl. Far-
ve: hvid. 
Bemærk starttidspunktet!
Efter messen afholdes årsmøde i 
Sankt Gabriels menighed
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Sønd. d. 13. juni kl. 10.30
2. søndag efter Trinitatis
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: Gud 
som lys.
Efter messen afholdes årsmøde i 
Biskop CW Leadbeaters menig-
hed.

Sønd. d. 11. juli, kl. 10.30
Søndag i festugen for Sankt Knud 
Konge
Sangmesse. Farve: rød.

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.

Torsd. d. 13. maj, kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag
Sangmesse. Farve: hvid.

Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

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.


