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Dette nummer af 
Sanctus temati-

serer den spirituelle 
undervisning, som én 
af liberal katolsk kir-
kes to grundlæggere, 
biskop James Ingall Wedgwood, 
blandt andet gav til præster og me-
nigheden i Huizen, Holland. De for-
skellige artikler kan læses uafhæn-
gig af hinanden, men de er skrevet 
og sammensat således, at de natur-
ligt skal læses efter hinanden.  

Grunden til at jeg finder det så vi-
talt at fremhæve biskop Wedg-

woods undervisning er:
• at den sætter tonen for den eso-
teriske undervisning, vi formidler i 
LKK.
• at den viser, at LKK er anderle-
des end andre kristne kirker.
• at den er en vigtig del af den un-
dervisning, vi formidler i Danmark. 

Danmarks første biskop Otto Vi-
king skriver om sit besøg hos 

Wedgwood i Huizen.

Vi mindes de vidunderlige dage, 
da biskop Wedgwood byggede 

kirken op, da vi kom, fulde af be-
gejstringens ildhu, fra alle verdens 
”folkeslag og tungemål” for at sidde 
ved hans fødder og blive fyldt med 

Spirituel undervisning i liberal katolsk kirke
Af Biskop Jan

den Helligånd, så vi alle talte med 
samme tunge. 

Ingen, der ikke har oplevet det, 
kan helt fatte den ”korsfareånd”, 

der fyldte os ved tanken om, at være 
med til at skabe en ny kirke, sådan 
som HERREN selv havde villet det, 
lytte til Wedgwoods egen beretning 
om mødet med Herren, kende sand-
heden af hans beretning gennem den 
umiddelbare duft, der udgik fra den.

Biskop Otto Viking 
i ÉN RELIGION

Biskop Otto værdsatte Wedg-
wood. Både for den spirituelle 

viden Wedgwood besad, men også 
for den undervisning han formidle-
de. Biskop Otto var selv i sin egen 
undervisning meget inspireret af 
Wedgwood. En undervisning som 
i høj grad var med til at forme og 
danne den unge LKK kirke i Dan-
mark. Jeg er meget taknemmelig for 
denne fødselsgave, som både Wedg-
wood og Viking formidlede til LKK 
i Danmark. En gave, som fortæller 
om det LKK, vi i Danmark i dag 
identificerer os med. Af den grund 
finder jeg det også helt naturligt, at 
Wedgwoods undervisning og tanker 
fortsat levendegøres og integreres i 
vores arbejde i Danmark.  Derfor er 
dette Sanctus dedikeret til at belyse 
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vigtige aspekter af denne undervis-
ning og samtidig drage forbindelsen 
til den selvforståelse, som kirken i 
Danmark har. 

Bevidstgørelse og enhed

To aspekter, som er centralt place-
ret i Wedgwoods undervisning, 

er bevidstgørelse og enhed. I dette 
nummer af Sanctus vil disse to em-
ner skinne gennem i alle artiklerne. 
Bevidstgørelse

Bevidstgørelse af vores tanker, 
følelser og handlinger, handler 

om, at vi i messen arbejder gennem 
vores koordinerede personlighed, 
så vi med denne koordinerede kraft 
bevidst styrer og orienterer intentio-
nen, viljen og energien i de ord, som 
vi siger og synger. 

Både for en skuespiller og en san-
ger er det en forudsætning, for 

at kunne formidle en tekst autentisk 
og troværdig, at man har læst den, 
forstået den, knyttet sig til den, og 
har gjort sig bevidst om, hvordan 
man med sine egne følelser og tan-
ker kan belive ordene i teksten. Det 
er først efter en sådan forberedelse, 
at vi spirituelt kan anvende teksterne 
og formidle den energi og åbne de 
tankerformer, som står bag teksten. 
Jeg vil opfordre alle vores medlem-
mer til at tage dette arbejde på sig 
og gå ind i denne specielle form for 
tempelskoling. 

Enhed

En anden væsentlig undervisning 
er, at når vi kommer således for-

beredt til gudstjenesten, for at gøre 
os til et redskab for kristuskraften, 
så er det med bevidstheden om, at 
en gudstjeneste er en kollektiv pro-
ces, hvor vi alle smelter sammen til 
én samlet organisk gruppe. Effekten 
af tjenesten afhænger af, hvor godt 
gruppen formår at arbejde sammen 
og opfatte sig selv som en enhed. 
Denne kollektive proces kan man 
læse om i artiklen: At arbejde som 
en enhed. Dette er min måde at se 
gruppearbejdet på, dybt inspireret af 
Wedgwood. 

Wedgwood var bevidst om, at 
Liberal katolsk kirke var en 

kirke for de få, men ceremonielt træ-
nede mennesker, der bevidst bruger 
deres rituelle evner til at transforme-
re energi via et ceremonielt arbejde, 
så det bliver rituel magi. 

Jeg ønsker et godt studium med 
dette temanummer.
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Et esoterisk, musisk og ceremonielt menneske
Af Biskop Jan

Musikken

Ud over at have en videnskabe-
lig grad fra universitetet i Paris, 

var Wedgwood ekspert i orgler. Han 
var et meget musisk menneske og 
har derfor naturligt haft en stor ind-
flydelse på musikaspektet i liberal 
katolsk kirke, hvor musikken altid 
tjener et åndeligt formål. Wedgwood 
var særligt optaget af den magiske 
og psykologiske effekt af musikken. 
I Danmark ser jeg det naturligt, at vi 
forsætter med at skabe ind i denne 
specielle musiktradition, som jeg 
også kender fra præst Niels Peter 
Selanders tid, hvor vi bevidst brugte 
musik i vores ceremonier. Jeg me-
ner også, at der stadigvæk er store 
musiske landområder i form af nye 
musikstykker, som venter på at blive 
indtaget og brugt i vores ceremoni-
elle arbejde. Hermed en opfordring 
til at tænke musisk. 
Ceremoniel magi

Wedgwood var i høj grad et ce-
remonielt menneske. Om hans 

ceremonielle interesser fortæller han 
blandt andet, at han allerede fra gan-
ske lille stod med sin barnepige og 
lod sig fascinere af kirkelige proces-
sioner. Denne passion og interesse 
for kirkeligt arbejde og for dens ce-
remonier, kombineret med Wedg-
woods store indsigt i den esoteriske 

Tre vigtige områder for LKK i 
Danmark

Jeg ser tydeligt tre vigtige områder 
i vores danske LKK tradition og 

selvforståelse, som er inspireret af 
Wedgwood. Disse tre områder er: 
teo-sofia som LKKs teologiske fun-
dament, forståelsen for musikkens 
åndelige virkning og forståelsen for 
den ceremonielle magi. 
Teosofia

Wedgwood er født d. 24. maj 
1883. Tidligt i livet blev 

Wedgwood meget aktiv i teosofisk 
samfund og blev derigennem op-
øvet og velfunderet i den esoteriske 
videnskab. Allerede i en alder af 
kun 32 år fik han lederskabet af den 
Gamle Katolske Kirke i England, 
som han senere omorganiserede og 
gav navnet liberal katolsk kirke. 

Wedgwood er et unikt spiritu-
elt menneske, i hvis hænder 

Kristus betroede at skabe sin nye 
kirke. En kirke hvis undervisning er 
funderet i vores klodes åndelige vis-
domstradition. Wedgwoods under-
visning er derfor naturligt funderet i 
denne tradition hvis navn, fra tider-
nes morgen, kan benævnes teo-sofia 
eller læren om gudsvisdom.
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lærer, kvalificerede Wedgwood til at 
skabe liberal katolsk kirke som en 
ny kirke for Kristi arbejde. I næste 
artikel Wedgwood i København ses 
netop Wedgwoods interesse i cere-
monielt arbejde og hans ideer med 

at træne menigheden i ceremonielt 
energiarbejde. Dette arbejde er en 
gave til liberal katolsk kirke i Dan-
mark og til alle os som bærer faklen 
videre.

Wedgwood i København
Af Biskop Jan

På sine mange rejser kom Wedg-
wood også til København for 

at holde foredrag om det åndelige 
aspekt af ceremonier. I det følgende 
har jeg sammenskrevet essensen af 
tankerne, som han delte i dette fore-
drag. 

Wedgwood er så optaget af sin 
interesse i ceremonier, at han 

spøgefuldt fortæller, at han godt nok 
er bange for, at han er ved at få det 
omdømme, at han overhovedet ikke 
kan tale om andet end ceremonier. 
Dette stopper ham heldigvis ikke i at 
fordybe sig yderligere i emnet. Han 
forklarer under foredraget, at et af de 

store goder, som vor tids tænkning 
har modtaget igennem teosofien er, 
at den sætter os i stand til at forklare 
mange af de ofte uforståelige cere-
monier, som vi har arvet sammen 
med religionen. Som berørt i forrige 
artikel, så skal teosofien her forstås 
som den levende guddommelige vis-
dom, kaldet teo-sofia. Den er grund-
laget for alle mysterietraditionerne, 
og det er i den strøm, at Wedgwood 
har placeret liberal katolsk kirkes 
teologi. Teo-sofia er derfor vores 
forklaringsgrundlag for den bagved-
læggende virkelighed af kirkens ar-
bejde. 
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om et kollektivt, fælles arbejde af 
alle dem, der deltager i ceremonien. 
Vi arbejder her ikke som enkeltin-
divider, men i bevidstheden om at 
fungere som ét fælles legeme. Når 
vi er samlet som ét fælles legeme, så 
arbejder vi som sammenhængende 
sjæle, og ikke adskilte personlighe-
der. 

Wedgwood har to konkluderen-
de punkter i sit foredrag i Kø-

benhavn. To punkter som skal være 
synlige områder, som vi arbejder 
med i Danmark og som allerede er 
omtalt i forordet Spirituel undervis-
ning i liberal katolsk kirke 
Bevidstgørelse

Det er en forudsætning, for at 
energierne kan strømme kraft-

fuldt under messen, at alle deltagere 
uanset om de tjener ved alteret eller i 
menigheden, helt bevidst tænker sig 
selv som en del af den tilstedevæ-
rende gruppe, og som en helhed med 
denne gruppe. 
Enhed

Og så er det vigtigt, at alle delta-
gere dybfølt går ind i, og med 

hjertet mener, de bønner som frem-
siges, med et hengivent og opløftet 
hjerte, for derved sammen at skabe 
en kraftfuld kanal, gennem hvilken 
Guds velsignelse kan strømme ud til 
det omkringliggende samfund. 

Bevidste tanker, følelser og ord

Wedgwood fremhæver særligt 
to formål med ceremonierne. 

Dels at hjælpe det enkelte menneske 
i sit individuelle liv ved at stimulere 
den enkeltes bevidsthed og spirituel-
le udvikling og dels at være til hjælp 
for omverdenen. Det at ceremonien 
er til gavn for omverdenen, ved at 
udsende strømme af åndelig kraft 
til den omgivende egn, er et aspekt 
som har været tabt af syne, men er 
et aspekt, som liberal katolsk kirke 
fremhæver og bevidst arbejder med.

I ceremonierne bruger vi hele vores 
personlighed, sammensat af vores 

tanker, følelser, ord og handlinger 
som et bevidst redskab for overfø-
relse af åndelig kraft. Wedgwood 
brugte megen tid på at opøve og træ-
ne menigheden i at arbejde helhjertet 
og med hele den enkeltes sjælskraft, 
alvor og intensitet i alle tanker, fø-
lelser og ord i ceremonien. Der er 
således tale om en øvning i tempel-
skoling. 

At arbejde som et fælles le-
geme

Det er argumenteret, at liberal 
katolsk kirke er for de få, der 

ønsker at specialisere sig indenfor 
ceremoniel magi. Wedgwood var i 
den optik meget bevidst om, at han 
underviste esoteriske mennesker i 
rituel magi. Han søgte at få os til at 
forstå, at der med tjenesten er tale 
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2. Hvor helhjertede og bevidst vi 
engagerer os og tager ansvar. 
3. Hvor godt vi formår at forene 
kræfterne og arbejde som en enhed 
i et fælles forsøg på at realisere de 
forskellige afsnit i tjenesten. 

De mennesker, der deltager i en 
tjeneste, har til opgave…

• at indstille sig på den samme 
frekvens ved at forene gruppen i de-
res tanke.
• at gå fra den individuelle be-
vidsthed, som adskilte individer, til 
bevidst at udgøre ét stort legeme, 
der repræsenterer én fælles gruppe-
bevidsthed, hvor hver tankestrøm er 
et produkt af hele gruppen.
• at kunne identificere sig med det 
legeme, som gruppen udgør, og i en 
fælles koncentration højne dette fæl-
les legemes vibrationsfrekvens og 
derved skabe et brugbart redskab. 

På gruppens vegne og som en del 
af dette legeme, sendes kraft ud 

til mennesker og nationer. Det er 
gruppens kraft, der sendes ud. Ikke 
den enkeltes kraft. Styrken og om-
fanget af kraft og lys, der udgår fra 
en gruppe, som arbejder bevidst, in-
telligent og kollektivt ved at give sig 
selv til et fælles legeme, har en langt 
større effekt på det globale lysnet-

Set ud fra det konkluderende 
punkt enhed i forrige artikel, så 

er messen i liberal katolsk kirke en 
kollektiv global fjernhealing gen-
nem ceremoniel magi, meditation, 
musik og ord. Med ceremoni mener 
jeg: korrekt, lovmæssig procedure 
og med ordet magi menes: forvand-
ling. En ceremoni i liberal katolsk 
kirke i Danmark forstås derfor som 
en måde, hvorpå grupper af menne-
sker gennem visse klart definerede 
fremgangsmåder højner bevidsthe-
dens niveau individuelt så vel som 
kollektivt. Messen er på den måde 
et effektivt redskab for mennesker 
af god vilje, som ønsker at samles, 
for at påkalde og kanalisere åndelig 
kraft via en fælles indsats og brug af 
den konstruktive tankes skabende 
kraft. 

Tager vi Wedgwoods briller på, 
så er messen i sin natur et udad-

rettet praktisk arbejde. For at opnå 
størst mulig effekt og resultat, kræ-
ver det et gruppearbejde baseret på 
kendskab til en vigtig universel lov, 
nemlig loven om enhed.

Tre ting har en afgørende betyd-
ning for styrken af det lys, grup-

pen mobiliserer gennem tjenesten:
1. Vores motiv for at deltage.

At arbejde som en enhed
Af Biskop Jan
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værk, end hvis vi samledes, men al-
ligevel arbejder hver for sig. Mange 
steder har præsten udelukkende til 
opgave at sige ordene højt på grup-
pens vegne, for at indikere energi-
strømmens retning. 

Hvis vi alle udfører kirkens tje-
nester med denne gruppebe-

vidsthed, kan vidunderlige resultater 
opnås og et skridt er taget mod de ar-
bejdsmetoder, som Wedgwood gav 
til liberal katolsk kirke i dåbsgave. 

Undervisningen i Huizen
Af Biskop Jan

I 1924 foreslog Annie Besant, præ-
sident for Teosofisk Samfund, til 

nogle hollandske medlemmer, at 
der blev fundet et sted i Holland til 
Wedgwood, hvor han kunne træne 
folk i ceremonielt arbejde. Mrs. 
Mary van Eeghen bød sig til, og 
stillede sit landsted i Huizen til rå-
dighed for Wedgwood, som ellers 
havde trukket sig tilbage pga. hel-
bredsproblemer. Dette blev til en at 
de mest aktive og kreative perioder i 
Wedgwoods liv. 

Senere præsiderende biskop for li-
beral katolsk kirke Biskop Vree-

de fortæller: 

Det blev snart arrangeret, at Bi-
skop Wedgwood skulle komme 

og bo i tre uger, for at se om omgi-
velserne passede ham. Biskoppen 
ankom d. 1. august 1924….. Hver 
morgen kunne værtinden høre at 
nogle møbler blev flyttet rundt, så 
hun spurgte, om han ikke brød sig 
om møbelopstillingen. Han fortalte 
hende, at han celebrerede messen 
hver morgen og at han var nødt til 
at flytte og arrangere det store bord, 
så det kunne bruges til alter. Snart 
begyndte folk at ville deltage i disse 
messer og Mrs. Mary van Eeghen 
tilbød nu at lade bygge en lille kirke 
til gæsterne i haven hvor møblemen-
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tet kunne forblive på dets plads også 
efter tjenesten var ovre. Wedgwood 
accepterede med glæde og kirken 
blev tegnet og opført så hurtigt at 
den stod færdig allerede d. 21. sep-
tember 1924.

Kirken blev konsekreret og dedi-
keret til Sankt Michael og alle 

engle d. 29. september 1924. Mrs. 
Mary van Eeghen forklarer, at de 
stærke ting som Wedgwood udret-
tede var på baggrund af en dyb me-
ditativ praksis: 

Når besøgende kommer til cen-
teret og beundrer den vidun-

derlige atmosfære og taler om den 
smukke indflydelse de kan føle, så 
ser jeg altid for mig i tankerne en 
ensom figur som om efteråret og vin-
teren går hen til kirken gennem regn, 
sne og storme for at mediterer der i 
mange timer.

Vi er så heldige, at Mrs. Van Eeg-
hen nedskrev notater i forbin-

delse med Wedgwoods undervisning 
i kirken i Huizen. Nedenstående er et 
eksempel på et sådant notat. 

Tjenesterne har siden reforma-
tionen i de protestantiske kirker 

koncentreret sig mest om den en-
keltes forhold til Gud. Folk kommer 
i kirken med behov for deres egen 
sjæls frelse. I liberal katolsk kirke er 
der også mange smukke tjenester til 
at hjælpe folk på denne måde. Men 
det centrale i liberal katolsk kirke 

er at bringe folk sammen i en fælles 
tjeneste, hvor folk i harmoni former 
en kanal gennem hvilke kraften fra 
Kristus tilstedeværelse kan strømme.

Første halvdel af messen har in-
tentionen, at de medvirkende 

sender kærlighed og hengivenhed 
til Gud, hvilket åbner en kraftkanal. 
Intentionen i enhver deltager i me-
nigheden er, at udgøre en enhed med 
de andre i menigheden, og tage de 
andre med i den bølge af kærlighed, 
som den enkelte sender til Gud. 

Bønnerne i messen er nøje forbe-
redt og hvert enkelt ord fungerer 

som en kanal for vores tanker, så vi 
må lægge al den mening og inten-
tion vi kan ind i hvert enkelt ord. Vi 
må vende os selv helt mod Kristus 
og vi må fylde os selv med størst 
mulig kærlighed og hengivenhed til 
Kristus. Hymnen der synges i det 
mest hellige øjeblik af tjenesten: ”Vi 
hilser dig du skjulte guddomsmagt”, 
bruges til at legemliggøre det yp-
perligste vi kan bringe af os selv til 
Kristus. Vi må dvæle i ordene, tænke 
på deres betydning og fylde dem med 
alt hvad vi kan fylde i dem af os selv. 
Hver bøn vi bruger, skal være dybt-
følt ment, og alt vores liv fyldes i or-
dene, imens vi føler os som en enhed 
med alle de tilstedeværende. Uden 
at vi individualiserer bønnerne for 
os selv, men snarere holder en fæl-
les bevidsthed med alle de tilstede-
værende.
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Eeghens notater, er et godt eksem-
pel på den lærdom Wedgwood 

udøste i Huizen årene, hvilket blev 
en periode der tiltrak mange verden 
over, både dem der arbejder ved alte-
ret og de som deltager i menigheden. 
Wedgwood trænede dem alle. Og alt 
skulle være rigtigt, både ceremoni-
elt men også musikken, tempoet, de 
talte ord. Ikke kun den fysiske side 
af arbejdet skulle være i orden. Me-
nigheden blev også trænet i, at deres 
tanker og følelser, skulle være stær-
ke, præcise og kontrollerede. 

Kirken blev udvidet flere gange, 
og i 1928 blev der bygget en 

helt ny kirke med 300 siddepladser. 
Herinde konsekrerede Wedgwood 
A.G. Vreede til biskop. Vreede blev 

senere præsiderende biskop for libe-
ral katolsk kirke. Et lille kuriosum 
er, at det kors, ring og den stav, som 
Vreede fik og bar under denne kon-
sekration, og som dermed er velsig-
net af Wedgwood selv, er blevet vi-
dereført til Danmark, idet de nu med 
stor ære bæres af undertegnede. 

Med til historien hører, at den 
nye store kirke, under et fryg-

teligt tordenvejr, nedbrændte kun 
omkring en uge efter Vreedes kon-
sekration. 

Efter Huizen rejste en syg Wedg-
wood til Camberley nær Lon-

don, hvor han levede de sidste 23 
år af sit liv, og hvis helbredet tillod 
det, celebrerede han dagligt i en lille 
kirke på ejendommen.
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Dette er en del 
af et foredrag, 

som biskop James 
Ingall Wedgwood 
(1883-1951), med-
stifteren af liberal 
katolsk kirke, holdt 
i 1928 for en grup-

pe præster i Holland

I den hellige eukaristis symbolik er 
der fortrinlige yogaøvelser for at 

udvikle en højere bevidsthed.

Efter Adeste Fideles ("Kom, alle 
trofaste", der bliver sunget ved 

de fleste messer i liberal katolsk kir-
ke) ofrer I Guds allerhelligste gave i 
forening med ham, der "altid giver 
sig selv som det evige offer".

Her identificerer I jer med det 
offer, som gives af den store 

Treenigheds anden person. I har mu-
lighed for at give impulser til jeres 
bevidsthed på forskellige niveauer af 
jeres væsen, idet I begynder med det 
atmiske — afhængig af hvor vakte i 
er på hvert enkelt niveau.

Hvis I arbejder bevidst på denne 
måde, kan I udføre en kollos-

sal forbedring på alle bevidsthedsni-
veauer. Som biskop Leadbeater for-

tæller os, er det ikke kun symbolsk 
i en overfladisk betydning af ordet, 
men i virkelig forstand. Det er ikke 
blot symbolsk på den måde, at det 
symboliserer noget sandt, men ved 
at det overfører det virkelige, idet 
der er tale om sande symboler.

I arbejder ikke blot med gengivelser 
af kosmiske begivenheder, men 

med kræfter i jeres egen sjæl, og je-
res egen højere natur blver vækket 
på alle niveauer, når i udfører arbej-
det.

Adepternes broderskab

Derpå tilslutter vi os helgenerne, 
"som står foran din store hvide 

trone" i tilbedelse. Der bestræber I 
jer på at forene celebrantens bevidst-
hed og menighedens bevidsthed med 
adepterne fra det store broderskab, 
hvis bevidsthed, vi er blevet fortalt, 
normalt befinder sig på det atmiske 
eller nirvaniske niveau.

Hvis du øver dig på dette dag ef-
ter dag, vil du gradvis vække 

din selvbevidsthed på dette niveau.

Dette gælder også det buddhiske 
niveau.

De esoteriske rødder i den liberalkatolske ritus 
Messen brugt som yoga

Biskop James I. Wedgwood
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Brydning af brødet

Når vi bryder hostien, symboli-
serer det det guddommelige liv, 

der menifesteres.

Den samme symbolske betyd-
ning ligger bag fortællingen 

om Osiris, og hvordan hans lemmer 
spredtes ud over hele jorden. Når I 
arbejder på denne måde, får I akti-
viteten koncentreret på forskellige 
aspekter af jeres bevidsthed. Og hvis 
I bestræber jer på at arbejde bevidst 
på et bestemt niveau, vil I efter en 
vis tid faktisk være i stand til at ud-
føre noget på dette niveau.

Øst møder vest

På denne måde er messen en 
fremragende yogaøvelse til at 

udvikle selvbevidsthed på disse hø-
jere niveauer af ens væsen. Ingen af 
os er så dygtige, som vi kunne, på de 
atmiske og buddhiske niveauer. Jeg 
må således erkende, at jeg selv er 
afhængig af hjælp. Jeg kunne natur-
ligvis tage andre metoder i brug. Jeg 

kunne arbejde hårdt med Østens må-
der at meditere på, eller der kan være 
andre øvelser, jeg kunne udføre.

Indtil jeg har udtømt et system, er 
jeg på en måde afhængig af den. 

Vi er alle afhængige af en eller an-
den metode til at udvikle vore højere 
evner. Vi er afhængig af den ydre 
verden på grund af de erfaringer, 
som verden kan give os. Det er der-
for vi er i den.

På den måde er jeg afhængig af, 
at der er et system til at hjælpe 

mig med mine bestræbelser på at 
opnå højere lykke. Vi skal ikke be-
brejdes for selviskhed, hvis vi benyt-
ter sådanne metoder, endskønt det er 
absolut nødvendigt at være opmærk-
som på at vore bestræbelser ikke er 
styret af selviskhed. En ung mand 
bliver ikke anklaget for selviskhed, 
hvis han går på universitet for at ud-
danne sig. Vi bliver dog nødt til at 
have snor i interessen for os selv.

Nådens udfoldelse

Der yderligere et aspekt af ar-
bejdet, udsendelsen af åndelig 

kraft over verden. Jeg føler, at der er 
rigtigt meget, vi skal gøre, for at løs-
ne os fra de ydre former.I må huske, 
at så længe I er manifesteret, har et 
udsyn, som har en dualitet i sig - ånd 
og stof, liv og form.

I kan ikke slippe for ceremonier, 
ligesom I heller ikke kan undgå 
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form. Den eneste måde at gøre dette, 
er ved at undgå at blive manifesteret. 
Vi er alle underlagt form. Jeg tror at 
betydningen af dette er, at I alle må 
komme væk fra former, som ikke 
længere passer til jeres arbejde og 
komme ind i former, som formidler 
livet ud i verden.

Der er altid en dulitet i ens udsyn. 
Der er et udenfor og et inden-

for, og i kan ikke undvære hverken 
det ene eller det andet.

I kan ikke klare jer uden at spise, el-
ler andre naturlige livsprocesser. I 

er afhængig af verden for at for næ-
ring.

Vi bør styrke vores kontakt med 
den indre verden. Kontakterne 

med den ydre verden fremkalder 
de kræfter, som ligger latent i jer. I 
kan forvente at få oplevelser ved at 
bruge jeres forestillingsevne, men I 
vil indse, at det er nødvendigt med et 
vist mål af kontntakt med den ydre 
verden.

I vores kirke har vi Kristus inden i 
os. Men I får også en særlig inten-

sivering af kraften fra Kristus uden 
for os, som kan vække og fremkalde  
et mere fuldt udtryk af Kristuskraf-
ten inden i os.
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Lyset fornyer!
Lyset sejrer og fornyer. lær dig selv at kende, 
     er et nyttigt paradigme.
Et paradigme, der ikke bare er en ny isme,  
     men en isme, der kan vække til paradisme.
Det gode som i dit hjerte bor,  
     kan bygge nye sjæle broer.
Lyset sejrer og fornyer,  
     når du erkender dine indre mørke skyer,  
     som lyset ofte forstyrrer og fornyer.  
Så Kristus lyset som i dig bor,  
     starter i helt nye spor,  
     så det gavner dig og denne jord.
Lyset sejrer og fornyer, når vi løftes op i sjælesind,  
     så farves vi ikke så let ind i spind.
Lær dig selv at kende,  
     for deri kan det hænde,  
at lyset sejrer over tid. 
Vid du er et lys,  
     en sjæl, som hele tiden fornys. 
Lyset sejrer og fornyer, når du lærer dig selv at kende, for deri,  
     at forvalte alt med kærlighedens alkymi,  
     så opstår der sand, hvid magi  
     og al lidelse er forbi.

Lyset sejrer
Af Jete C. Nielsen
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Tid til forandring
Af Jete C. Nielsen

Jeg tænker og dermed kan forandring opstå.
Jeg tænker! Ja, lad os alle genopstå!
I Jesu navn og Gud til gavn.
Det er et globalt savn, at mange har fornægtet 
hans navn.

Der er skrevet mange kloge poetiske og filo-
sofiske citater, til inspiration og støtte til livets 
teater.
Jeg tænker vi spiller hver især, med på mange 
scener, det er som om, vi spiller forskellige ma-
skerade spil. 
Livet kan føles, som et sandt og berigende tea-
ter, bare ikke når vi er optaget af, at spille den 
sande og evige lærer. 
Enhver må følge sine egne veje, om end de så 
bliver, af mange forskelliges sfærer og stier, 
som man i den mystiske kabbala siger. Så lad os 
mødes, på disse stier og høre hvad de andre sier.

Jeg tænker Forandringens veje, kan være seje og 
svære at veje.
Dog må vi sætte os klare mål, så vi kan nedruste 
det hårde indre stål.
I forandringens lys, lad os skabe et personligt 
paradigme.
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Jeg tænker, lad os have personlige, professionel-
le, spirituelle og åndelige mål. Så vi i fællesskab 
tænder vores indre flamme bål, til et stort indre 
lys så hele verden fornys.
Jeg tænker, lad os alle komme til, at erhverve os 
en tro, som vor kære Jesus Kristus. Jesus var, er 
en Mester. Han er værd at stræbe efter.  
Ja lad os studere de dybe og esoteriske tekster, 
der er videregivet af tidligere hellige mestre, der 
har celebreret og forklaret om de sakramentale 
kræfter, der transformerer og forener os mere og 
mere.

Jeg tænker i forandringens lys, så er vi lærlinge, 
pilgrimme der udvikler sig, over tid. 
Vi udspiller forskellige arketyper, her i livets 
Teater og skole. Så I forandringens lys, lad os 
udvikle vores indre Kristus lys. 
I Jesu navn og Vor gud og krop, sind og ånd til 
gavn.  
Jeg tænker det er et globalt savn, at så mange le-
ver i uvidenhedens sky, når vi med Jesus Kristus 
kunne bygge alt godt op på ny.
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Nyheder og program

oktober – januar 2021
Ny præst i Århus

Den 5. september fik Danmark 
en ny præst. Preben Valeur blev 

optaget som altertjener af Mogens 
Blichfeldt tilbage i efteråret 2013 og 
fortsatte som sådan i Århus i samar-
bejde med præsterne Heinrich Niel-
sen og Lise Ollendorff.

Forløbet op til præsteordinatinen 
blev noget præget af coronasi-

tuationen, men til sidst modtog Pre-
ben  endelig ordinationen, og den 3. 
oktober holdt han sin første messe 
i Århus under nærværelse af Birgit 
Ljungdahl, som også har været hans 
mentor op til ordinationen

Biskopskonsekrationen i Stock-
holm
Efter at have annonceret biskops-
konsekrationen i flere omgange, 
er det nu endelig sikkert og vist: 
lørdag d. 23. oktober vil Krister 
Fast blive konsekreret til biskop i 
Stockholm. Vi bliver en lille grup-
pe fra Danmark, som rejser derop, 
herunder biskop Jan, der skal være 
en af de tre biskopper, som kirkens 
lov kræver, der skal være med til 
en biskopskonsekration.

Kleresiet ved Prebens ordination.  
Fra venstre: Kenneth, Biskop Jan, Preben, Per og Birgit
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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.

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. 7. november, kl. 10.30
Søndag i festugen for alle helgens 
dag
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 5. december, kl. 10.30
2. søndag i advent
Maria-andagt, prim med Rafaelstje-
neste og sangmesse. Farve: violet. 
Motto: Selvforglemmelse.

Torsd. d. 24. december,  kl. 10.30
Juleaftensdag, Herrens fødsel
Maria-andagt og messe. Farve: hvid

Sønd. d. 2. januar,  kl. 10.30
2. søndag efter jul
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: hvid

Sønd. d. 6. februar, kl. 10.30
Celebration af kyndelmisse
Maria-andagt, prim med Rafaelstje-
neste og sangmesse. Farve: hvid. 

Alle er velkommen til at medbrin-
ge egne lys til velsignelse.
Efter messen afholdes årsmøde i 
Sankt Gabriels menighed
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Nyheder
Efter messen serve-
res der kaffe eller the 
med lidt kage eller 
brød til. 

Du er velkommen til at medbringe 
din egen madpakke. 

Om tjenesterne 
Der afholdes dagligt Prim og Rafael-
tjeneste kl. 9.00 – ca. 10.00.
Hvis der er behov for at nogen kom-
mer på forbønslisten eller nogen øn-
sker mulighed for selv at lave Prim, 
kontakt venligst ansvarshavende 
præst Birgit Adelsteen Ljungdahl på 
kirkens tlf. nr. 61 34 23 65 for yder-
ligere information, eller man kan 
sende en mail med navne til forbøns-
listen til birgit@mm-lkk.dk.

Tjenesteliste

Sønd. d. 17. oktober  kl. 11.00 
20. søndag i trinitatis
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: sindsro

Sønd. d. 14. november  kl. 11.00 
24. søndag i trinitatis
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed

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

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 21. november  kl. 11.00 
Søndag før advent
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: rød. Motto: uvidenhedens op-
hør. En dag viet Helligånden

Sønd. d. 28. november  kl. 11.00 
1. søndag i advent
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: violet. Motto: skelneevne

Sønd. d. 5. december   kl. 11.00 
2. søndag i advent
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: violet. Motto: selvforglem-
melse

Sønd. d. 12. december   kl. 11.00 
3. søndag i advent
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: rosa. Motto: kærlighed

Sønd. d. 19. december   kl. 11.00 
4. søndag i advent
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: violet. Motto: Ret handle-
måde

Lørd. d. 1 januar  kl. 11.00
Nytårsdag (oktav for Herrens fødsel)
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: hvid
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Søndag. d. 9. januar  kl. 11.00
Sønd. i festugen for helligtrekonger 
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: hvid

Sønd. d. 6. februar  kl. 11.00 
5. søndag efter helligtrekonger
Visdomsmeditation — sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: sindsro
Efter messen afholdes årsmøde i 
Maria Magdalenes menighed

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

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

Sønd. d. 10. oktober, kl. 10.30
19. søndag efter Trinitatis
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: grøn. Motto: tak og tolerance

Sønd. d. 14. november, kl. 10.30
24. søndag efter Trinitatis
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed

Sønd. d. 12. december, kl. 10.30
3. søndag i advent
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: rosa/violet. Motto: kærlighed

Sønd. d. 9. januar, kl. 10.30
Sønd. i festugen for helligtrekonger
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: hvid

Sønd. d. 13. februar,  kl. 10.30
Søndag septuagesima 
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: rød. Motto: Visdommens 
gave



Biskop CW Leadbeaters Kirke
Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

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. 31. oktober kl. 10.30
22. søndag efter Trinitatis
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: Ret-
ledt virke.

Sønd. d. 28. november, kl. 10.30
1. søndag i advent
Sangmesse. Farve: violet. Motto: 
Skelneevne.

Sønd. d. 26. december, kl. 10.30
1. søndag efter jul
Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 23. januar, kl. 10.30
3. søndag efter helligtrekonger
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: Op-
rigtighed og talens kontrol.

Sønd. d. 20. februar, kl. 10.30
Søndag seksagesima (2. søndag før 
faste)
Sangmesse. Farve: rød. Motto: Hel-
ligånden som helliggører
Efter messen afholdes årsmøde i 
Biskop CW Leadbeaters menig-
hed.
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Tjenesteliste

Alle er velkommen, men hvis det 
er muligt, bedes deltagelse i tjene-
sterne og frokosten meldt senest 
dagen i før på tlf 4037 2901 eller 
mail per@lkk-dk.dk.

Der er ikke fastlagt datoer for  tje-
nester ved redaktionens slutning. 
Det er imidlertid planen, at der 
skal afholdes messer i løbet af de 
næste måneder. For nærmere op-
lysning, kontakt Per Hundrup på 
tlf. 4037 2901 eller mail: per@lkk-
dk.dk

Progressing Soul
For 15 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 bispekonsekra-
tioner i en række europæiske lande, senest i København i juli sidste 
år. Musikken angiver en sjæl som higer mod noget højere, men fort-
sat 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 indbetales på konto 5396 248296.

Sankt Maria Kirken, Nordjylland
Karmel Kirken, Petersborgvej 35 b, 9000 Aalborg

Konto: afventer
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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.


