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Der har på denne 
plads flere gange 

været talt om en proces 
henimod en fornyelse 
af kirken og dens orga-
nisation.

Som et led i denne proces har der 
i løbet af de de forgangne to år 

med biskopperne Jan og Uffe som 
tovholdere været foretaget en om-
hyggelig gennemgang af hele det 
vedtægts- og lovkompleks, som re-
gulerer liberal katolsk kirke i Dan-
mark. Mange gode kræfter har givet 
deres bidrag med, og resultatet har 
udmøntet sig i et gennemarbejdet, 
samlet lovgrundlag, hvor alle regler 
— både de lokale og de internatio-
nale — er skrevet sammen.

Hermed vil kirken som organisa-
tion, som et legeme for Kristi 

kraft, være bygget på et stærkereog 
mere solidt fundament. For som det 
beskrives i biskop Jans artikel om 
discipelskabets vej, er der kræfter til 
stede i universet, som ikke synes om 
det, vi laver, og hvis der bare er den 
mindste uklarhed eller selvmodsigel-
se til stede i det formelle grundlag, 
vil der straks blive sat fokus herpå, 
og meget energi, som kunne være 
brugt bedre, vil derpå blive allokeret 
derhen, hvor manglerne findes.

Næste skridt i fornyelsen af LKK
Af Kenneth Christensen

Det har været intentionen bag ar-
bejdet, at få disse huller lukket, 

så kirkens kraft i stedet for kan ledes 
derhen, hvor der er brug for den.

Det nye lovgrundlag vil blive 
præsenteret ved den kommende 

generalforsamling, og hvis det bli-
ver godkendt vil LKK i Danmark stå 
stærkere, mere samlet og med større 
fokus på det, som vi egentlig er sat i 
verden for.
Generalforsamlingen finder 
i år sted pinsesøndag, den 
5. juni, efter messen i Sankt 
Gabriels Kirke i Århus.

I dagens anledning vil bispeembe-
det  sponsere en udvidet frokost 

for de fremmødte for at understrege 
betydningsfuldheden af det skridt, vi 
vil tage.

Senest 1. maj vil det nye lovgrund-
lag kunne hentes fra kirkens 

hjemmeside, lkk-dk.dk. Der vil være 
et link på forsiden.
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Liberal katolsk 
kirke har over-

ordnet set fire offi-
cielle skrifter, som 
udgør fundamentet 

for kirkens virke. Ét af disse fire 
skrifter beskriver kirkens grundlæg-
gende lære og principper. Det er et 
centralt skrift, som med stor visdom 
beskriver hvad liberal katolsk kirke 
står for. Skriftet hedder Principper 
og læresammenfatning og er kom-
primeret med oplysninger, som sæt-
ter rammerne for en helt unik kirke. 
Dette tema, discipelskabets vej, er 
bygget op omkring et tæt samspil 
mellem mine ord og citater fra Prin-
cipper og læresammenfatning og 
den liberalkatolske præst Geoffrey 
Hodsons anbefalelsesværdige bog 
Bibelens skjulte visdom. 

Geoffrey Hodson

Jeg vil her kort knytte et par ord til 
Geoffrey Hodson, som i sandhed 

var et ekstraordinært menneske. Jeg 
griber denne mulighed, i håbet om, 

Discipelskabets vej
Af Biskop Jan

at de, som ikke kender eller har læst 
noget fra Hodsons forfatterskab, 
vil blive inspireret til at stifte et be-
kendtskab med Hodson. Det vil ikke 
fortrydes.  

Geoffrey Hodson var født med 
nogle helt usædvanlige clair-

voyante evner på et meget højt ni-
veau. Samtidigt var alle de, der 
kendte ham enige om, at Hodson var 
et godt, oprigtigt, loyalt, kærligt og 
hensynsfuldt menneske. Hans ædle 
karakter og de clairvoyante evner 
satte Hodson i stand til at kommu-
nikere direkte med de store engle. 
Særligt var samarbejdet med englen 
med navnet Bethelda helt unikt og 
afstedkom adskillige bøger om eng-
lene. Inden for den liberakatolske lit-
teratur bringer disse bøger en vigtig 
viden om de engle, som kirken har 
så tæt et samarbejde med.

Discipelskabets vej 

Discipelskabets vej er et stort 
emne, som umuligt kan beskri-

ves til fulde i et enkelt tema som 
dette. Derfor vil jeg også henvise 
til den esoteriske litteratur om em-
net og til egne studier. Og lad mig i 
denne forbindelse allerede slå fast, at 
studium, meditation og et tjenestear-
bejde er helt centrale elementer for 
disciplen, som lever i en bevidst ån-
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delig udvikling. Temaet har jeg cen-
traliseret omkring emnerne; kontakt 
til den indre guddommelige essens, 
karakterudvikling, tjenestelivet og 
gruppelivet. Disse fire emner er es-
sentielle områder, som disciplen skal 
forholde sig til og tage på sig, for at 
gå discipelskabets vej. 

Vejen benævnes også den trange 
vej, da den kræver en ekstra-

ordinær indsats, mange gange med 
blod, sved og tårer af det menneske, 
som betræder denne forcerede ånde-
lige udviklings vej.  Ofte bliver den 
sammenlignet med vejen, som går 
direkte op ad bjerget mod toppen 
fremfor den langsomme, og knap så 
hårde vej, som snurrer sig rundt om 
bjerget til den når toppen. 

Den trange vej

Bibelen anfører at der findes en 
vej til fremskyndet evolution 

og midler, hvormed man kan opnå 
særlige evner til at tjene menne-
skeheden. Herren Kristus omtalte 
denne vej til fremskyndet evolution, 
som ”den trange vej”, der kan slås 
ind på fra ”den brede vej” (Matt. 7, 
13-14). Esajas skrev om ”Den Hel-

lige Vej” (Es. 35,8). På samme måde 
lærer Hinduismen om vejen, der er 
smal som en knivsæg, og Buddhis-
men om den Ædle Ottefoldige Vej. 
Egentlig er hver af disse veje, en vej 
til discipelskab og indvielse, som in-
denfor et forholdsvist kort tidsrum 
fører til frelse, Hinduismens moksha 
eller Buddhismens nirvana. 

Bibelens skjulte visdom, 
af Geoffrey Hodson

Jeg har valgt at skrive om det eso-
teriske studieområde discipelska-

bets vej, da jeg er overbevist om, 
at liberal katolsk kirke også har en 
opgave i at tilbyde en skoling i di-
scipelskabet. Det vil sige, udover 
kirkens formål med at fremme Kri-
sti arbejde i Danmark ved at uddele 
sakramenterne og via ceremonierne 
at kanalisere åndelig kraft, så har 
kirken også til opgave at undervise 
dens medlemmer i at gå den æld-
gamle vej, eller som den er beskre-
vet i ovenstående citat ”den trange 
vej”, som i den esoteriske lære også 
kaldes discipelskabets vej. 

Kirkens mål er at hjælpe med-
lemmerne til at opdage sand-

heden ved at tilbyde en mulighed for 
åndelig vækst og ved at forklare den 
ældgamle videnskab om, hvorledes 
man kan udvikle de guddommelige 
muligheder, der bor i ethvert men-
neske.  

Principper og læresammenfatning
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Denne overbevisning har jeg, 
da jeg oplever, at mange af de 

mennesker som er tiltrukket af LKK, 
også bestræber sig på at leve et liv 
med fokus på en bevidst koncentre-
ret åndelig udvikling. Det er menne-
sker, som har taget en bevidst beslut-
ning om, at nærme sig sit eget indre 
højere selv. En udvikling, hvor vi be-
væger os fra bevidsthedstilstand til 
bevidsthedstilstand og gradvis ryk-
ker brændpunktet for vores bevidst-
hed ind i vores indre væsen mod fuld 
kristusbevidsthed. Dette menneske 
betræder discipelskabets vej.  

Den ældgamle vej, der gennem 
renselse, oplysning og forening 

i gamle dage bragte kandidaten til 
vished, er stadig åben og kan betræ-
des. De, der betræder denne vej kan 
stadig håbe at opnå discipelskabet; 
det direkte samfund med mesteren, 
der burde være enhver kristens mål. 

Principper og læresammenfatning

Fra individualitet til kollektibe-
vidsthed

At begynde på discipelskabets 
vej er at afslutte noget og be-

gynde på noget andet. Hvad er det 
så der afsluttes og hvad begyndes? 
Vi afslutter med at leve et personligt 
liv og begynder at leve et bevidst ån-
deligt discipelskab, hvor vi bevæger 
os fra at være egoistiske individua-
lister til gruppebevidste mennesker. 
Det er samtidig en bevægelse fra er-

kendelsen af, at vi blot er en lille del 
af vores store planetvæsen, i hvem 
vi lever, røres og er. I takt med at 
denne bindende egoisme efterhån-
den slippes, flyder vi gradvis over 
i en planetarisk verdensbevidsthed, 
hvor alt er ét. Dette er vores mål og 
det er sand alkymi, når vi slipper os 
selv som den selvcentrerede person, 
vi kender, og bliver decentraliseret, 
og vores tænkemåde går fra JEG til 
VI. Vores færden i individualitetens 
snæversynethed er kun et afgrænset 
stadie på discipelskabets vej mod en 
ny del af vejen, hvor vi mere oplever 
os som et VI og som et OS. 

Når vi i sandhed oplever et OS og 
et VI, så er det ofte i forbindelse 

med disciplens daglige meditations-
praksis, hvor der søges en relation til 
den indre guddommelige essens. 

Den indre guddommelige es-
sens  

Mennesket, som i sin essens er 
guddommeligt, vil i den sidste 

ende lære den guddom at kende, hvis 
liv han deler, og ved gradvist gen-
nem flere efterfølgende liv at udfolde 
de guddommelige egenskaber, som 
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rumme forståelsen og konsekvensen 
af, at vi er guder i vorden og rummer 
alle de muligheder som Guddom-
men har. Derfor vil denne erkendelse 
vokse gradvis til at blive en levende 
virkelighed for os på discipelskabets 
vej. 

Den åndelige udvikling frem mod 
forståelsen af den indre gud-

dommelige essens i os og det at kun-
ne gøre brug af kræfterne fra denne 
essens ved at stille dem til rådighed 
for gruppens tjenesteopgave, er en 
del af lektien på discipelskabets vej.

Menneskeånden og Gudsånden 
er én ånd. Når først denne vi-

den bliver en personlig erfaring, bli-
ver den en nøgle til en næsten ube-
grænset kraft. Dermed kan kosmiske 
kræfter og intelligenser kontaktes, 
påkaldes og anvendes, mentalt og 
fysisk, på enhver måde man vil. 

Guddommen er hverken noget 
uden for eller forskelligt fra det 

menneskelige væsen. Gud og menne-
sket er ét og uadskillelige i al evig-
hed. Denne højeste sandhed læres 
der direkte om i alle mysterieskoler 
og i alle esoteriske religioners eso-
teriske aspekt. 

Bibelens skjulte visdom,  
af Geoffrey Hodson

ligger latente i ham, vil han vokse til 
større forståelse af universet, som i 
sig selv udtrykker det guddommelig 
liv. 

Principper og læresammenfatning

Når vi som individer nærmer os 
en grundlæggende oplevelse 

af, at alt liv i bund og grund er ét, så 
skyldes det, at vi alle udgør en del 
af det store guddommelige væsen, 
som alt liv er udsprunget fra. Derfor 
er en central del i den liberalkatolske 
lære, at mennesket er guddommeligt 
i sit inderste væsen, og discipelska-
bets vej er vejen tilbage til en gen-
forening med vores guddommelig 
ophav. 

Mennesket er en forening af 
ånd, sjæl og legeme. Men-

neskets ånd er skabt i Guds billede 
og er guddommeligt i sit inderste 
væsen. Derfor kan det ikke ophøre 
med at eksistere; det er evigt og går 
en fremtid i møde, hvis herlighed og 
glans ingen grænser kender.  

Principper og læresammenfatning.

Når vi fuldt ud har forstået denne 
virkelighed, og når vi dagligt 

lever denne overbevisning, har det 
en grænseløs betydning for vores 
liv. Konsekvensen er nemlig, at vi 
her og nu har adgang til alle de kræf-
ter der skal til, for at være skabende 
væsner og guddommelige medarbej-
dere i Guds plan for vores klode. For 
mange af os er det næsten umuligt at 
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Karakterudvikling

De virkelige hemmeligheder kan 
kun forstås af dem, som hæver 

sig regelmæssigt gennem meditation 
til deres eget Sol-selvs oplyste til-
stand og gennem det til universets 
Sol-selv. 

Bibelens skjulte visdom,  
af Geoffrey Hodson

Daglig meditation og karakterud-
vikling er helt essentielle disci-

pliner i takt med, at vi får kontakt til 
den indre guddommelige essens på 
vores vandring på discipelskabets 
vej. Men ved meditation påkaldes 
lyset, og det er sikkert som amen i 
kirken, at når lyset påkaldes, så lyser 
det på blomst såvel som på ukrudt.

Når vi via meditation kommer i 
kontakt med vores eget højere 

selv, så er konsekvensen også, at vi 
tydeligt ser de karaktermangler, der 
eksisterer i vores følelser og tanker. 
At se og erkende disse mangler er 
godt og et vigtigt tegn på åndelig 
modenhed. Selverkendelse, hvor 
svært det end er, indebærer et tyde-
ligt billede af den indsats, der skal 
til, for at forbedre os i forhold til 
vores karaktersvagheder. Vi vil gan-
ske enkelt gerne blive et bedre og et 
mere flinkt menneske. 

Esoterisk litteratur beskriver, at 
det er en kraftpræstation at gå 

discipelskabets vej, og der skal bru-
ges store mængder af energi for at 

tage de nødvendige skridt fremad. 
Men disciplen er fast besluttet på at 
erkende udfordringerne og bruger 
tid på at analysere motivet for sine 
handlinger og ændre sin adfærd, hvis 
det er nødvendigt. Disciplen arbej-
der vedholdende på karaktersvaghe-
der. I processen opdager vi, at for at 
blive os selv skal vi gøre en indsats 
med karakterudviklingen.  

Kirken opfordrer sine medlem-
mer til at udvise ærlighed, rene 

motiver, tolerance, frisindethed, ta-
lens beherskelse, villighed til at ar-
bejde og en stadig stræben efter høje 
idealer

Principper og læresammenfatning

Dette citat er meget venligt og 
rummeligt, når det beskriver, 

at kirken opfordrer sine medlemmer 
til at udvikle en række karakteregen-
skaber. Kirkens medlemmer arbej-
der i forskellige grupper inden for 
kirken. Derfor vil jeg gå noget læn-
gere og erstatte opfordringen til et 
krav. For at kunne fungere i et grup-
pearbejde, hvad alt kirkearbejde i sin 
essens er, så er det en nødvendighed, 
at det enkelte gruppemedlem arbej-
der med sine karakterudfordringer. 
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Hvorfor er karakterudvikling 
også vigtig

Alt er ikke kun en dans på roser, 
der findes modstandskræfter, 

som ikke ser det gode i, at grupper 
af disciple kanaliserer åndelig energi 
til gavn for menneskeheden og klo-
den. Det er hævet over enhver tvivl, 
at gruppearbejde er tidens åndelige 
arbejdsform. En gruppe kan bla. 
fokusere og kanalisere meget mere 
åndelig kraft end et enkelt individ. 
Derfor handler det for modstands-
kræfterne om at forhindre en sådan 
gruppe i at være i stand til at kana-
lisere kraft. Det gør de ganske en-
kelt ved at splitte den ad, så kun en-
keltindivider arbejder selvstændigt. 
Det gøres nemt ved at sætte ind på 
de manglende karakteregenskaber 
hos gruppemedlemmerne. Kan man 
opnå, at disciplene brokker sig, kri-
tiserer og er intolerante overfor hin-
anden, ja så er den gruppe splittet, 
ødelagt og neutraliseret i forhold til 
dens åndelige opgave i at være en-
ten et effektivt ”nedløbsrør” for me-
steren og/eller et frugtbart esoterisk 
center. Derfor er karakterudvikling 
helt essentielt. Det fordrer den rette 
sans for proportioner og ærlighed, 
for der er utallige måder, hvorpå vi 
kan bortforklare en åbenlys svaghed 
hos os selv. 

Udover selvdisciplin, er en af 
nøglerne til at transformere 

negativ tale og følelse, at fokusere 

Det er meget sigende for den, som 
vandrer på discipelskabets vej, 

når Paulus udtaler: Jeg forstår ikke 
mine handlinger. Det, jeg vil, det gør 
jeg ikke, og det, jeg hader, det gør 
jeg (Rom. 7, 15-16). Vi ved godt, når 
den er gal, og vi kunne have gjort det 
bedre. Alligevel gentager vi gang på 
gang handlinger, ord og følelser, som 
svinger på en lavere frekvens. I den-
ne gentagelse bliver vi efterhånden 
fanget af loven om gentagelse af tan-
keformer, handlinger og væremåder. 
Loven siger, at en negativ adfærd får 
sit eget liv ved at blive gentaget og 
den kræver, at blive reproduceret for 
at bevare energien. Disciplen er dog 
besluttet på at 
udsulte denne 
energi i en ne-
gativ adfærd og 
arbejder derfor 
på at undlade 
at gentage ad-
færden igen og 
igen.

At arbejde med en bevidst ka-
rakterudvikling på denne måde 

er lige så vigtigt i disciplens inkar-
nation, som at afvikle karma og op-
fylde sin livsopgave. Tager vi let på 
denne opgave, som karakter arbejde 
er, så risikerer vi, at vi ikke kommer 
hjem med det fulde resultat, som vi 
var draget ud for at skabe. Stort set 
alle verdens hellige bøger behandler 
vigtigheden af karakterudvikling.
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kreativt på at realisere gruppeopga-
ven, som den gruppe har, som vi er 
en del af og dermed trække lavere 
energier højere op i sit kraftsystem. I 
sidstnævnte ligger en hemmelighed 
i selvudvikling.  Det vil sige, at vi 
ikke udelukkende skal fokusere på 
selvdisciplin, men også fokusere på 
den positive og kreative egenskab, 
der skal til, for at realisere det di-
sciplen interesserer sig for til gavn 
for andre. 

Det er ikke nødvendigvis nemt 
at være discipel, for forholdene 

mellem kravene man stiller til sig 
selv, og evnen til at realisere dem er 
ofte langt fra hinanden. Samtidig er 
vi voldsomt overstimuleret grundet 
indstrømningen fra vores egen sjæl, 
hvor vi ovenikøbet tydeligt ser alle 
vores karaktermæssige udfordringer. 
Ikke desto mindre er det ind i den 
energisituation, at vi skal leve vort 
liv og ikke mindst gruppeliv. 

Tjenestelivet og gruppelivet

Tjenestelivet er en vigtig del af 
disciplens liv. Jeg vil udtrykke 

det på den måde, at disciplen arbej-
der på en fælles tjenesteopgave sam-
men med den gruppe af meddisciple, 
som disciplen er inkarneret med. I 
gruppetjenesten tjenes med de indi-
viduelle egenskaber, som vi er gode 
til, og som vi stiller til rådighed for 
gruppen. 

Jeg er overbevist om, at Kristus 
har formuleret og lagt en plan for 

LKK i Danmark, som vores natio-
nale LKK-engle bærer i sig og har 
til opgave at realisere. Opgaven kan 
kun virkeliggøres gennem en gruppe 
af disciple, som gør sig meditativt 
telepatisk sensitive ovenfor englens 
impuls, indtryk og vibration. Grup-
pens opgave er følgende: at opfange 
impulsen og formulere den med vil-
jestyrke. Planen vil derefter materia-
lisere og manifesterer sig. Dette er 
hvid magi. 

Disciple tjener ved at hjælpe 
Kristus med at manifestere 

Kristi plan ved at trække planens idé 
ned og formulere den bevidst i hjer-
nen og give den viljestyrke, hensigt 
og retning. Sammen med englene 
manifesteres herefter planen. I det 
her tilfælde, LKKs plan i Danmark.   

Set i dette perspektiv, så ligger her 
en af de største øvelser i uperson-

lighed og evnen til at praktisere den 
omsluttende kærlighed. For slet ikke 
at nævne udviklingen af de vigtige 
egenskaber; tålmodighed og munter-
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hed. I lang tid er disciplen involveret 
i uklare situationer og disciplen age-
rer så godt som muligt på baggrund 
af fornemmelse for den rigtige ret-
ning. Denne rejse foregår ofte i mør-
ke, men heldigvis ledsaget af Kristi 
inspiration. Der arbejdes i blinde 
og i total tillid til Kristus og til den 
rummelige kærlighed, som udvikles 
gennem gruppearbejde, gruppebe-
vidsthed og gruppeansvar.

Vores højere selv bestemmer, 
hvem dens lavere personlighed 

skal arbejde sammen med. Strengt 
taget så er det ligegyldigt, om di-
sciplen kan lide disse mennesker el-
ler ej. Disciplens tanker, følelser og 
handlinger er blot redskaber til at 
realisere den fælles tjenesteopgave. 
I denne optik er realiseringen af det 
fælles arbejde det vigtigste. Dog lig-
ger der en hemmelig i, at det arbejde 
gruppen tiltrækker og manifestere 
samtidig indeholder det, som de en-
kelte gruppemedlemmer har brug for 
og behøver i deres individuelle ud-
vikling.  

Her ses også, hvorfor modstands-
kræfterne har interesse i at 

splitte en discipelgruppe, da det kun 
er gennem et gruppearbejde, at en 
åndelig plan for et givet område kan 
manifesteres, og dette gruppearbejde 
har en tæt relation til den enkeltes 
udvikling.  

De mennesker som mesteren sæt-
ter disciplen i relation med i 

et gruppearbejde, skal man arbejde 
sammen med upersonligt, venligt, 
konstruktivt og kreativt. I et grup-
pearbejde identificerer disciplene sig 
som sjæle og ikke som personlighe-
der. De er gensidigt afhængig af hin-
anden, og derfor skal ingen personli-
ge følelser af nogen som helst art stå 
i vejen for tjenestearbejdet – ja det er 
et svært krav. Derfor fordres det, at 
for at kunne gå intenst ind i et grup-
peliv skal disciplen have en rimelig 
kontrol over følelseslivet. I fokus er 
evnen og viljen til at arbejde på trods 
af sympatier og antipatier, for i ar-
bejdet reagerer Kristus vibrationen 
og ikke vores egen vibration. 
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Med Mogens har vi mistet et 
menneske som var meget far-

verigt. Jeg kendte ingen som ham, 
der både kunne få folk til hvæse 
"Stop! Sæt dig ned! Vi har hørt det!" 
og få andre til at at hygge sig geval-
digt over hans vidtløftigheder. Men 
uanset om man sad og morede sig 
eller hvæsede, fortsatte han altid en-
ten med det sødeste smil, eller han 
understregede seriøsiteten i sin for-
tælling med bemærkningen, "Det er 
meget, meget vigtigt det her." Mo-
gens var aldrig i tvivl om hverken 
værdien eller lødigheden af det, han 
sagde. En beundringsværdig fasthed 
i kødet. Dog ingenlunde så det kam-
mede over i den rene fanatisme og 
frelsthed. Dertil var han for rart et 
menneske. Det kan da godt være, at 
han havde en tilbøjelighed til at gen-
tage sig selv, men til gengæld gjorde 
han det aldrig kortfattet. Mogens var 
omhyggelig og detaljebevidst. Der 
var ingen slinger i valsen. Sandhe-
den skulle frem, og det tager tid. 

Og han var bestemt ikke en, der 
jappede tingene igennem. Mo-

gens var ingen speedsnakker. Som 
Barbara engang sagde: Mogens har 
to tempi: Very slow or full stop.

Ganske vist må jeg dog indrøm-
me, at det somme tider gik for 

hurtigt. Mogens var astronom, og 

sådan nogle kan tale om millioner 
og trillioner og billioner af lysår 
med samme selvfølgelighed som vi 
andre kan tale om banaliteter som 
antallet af kilometer mellem Århus 
og Randers via Mørke eller mæng-
den af teskefulde sukker i kaffen. 
Men Mogens var ikke til bagateller. 
Mogens var til store tanker, store af-
stande. Grænsen mellem tid og rum 
opløstes, universer og æoner var nu 
og her. Filosofi, naturvidenskab, re-
ligionshistorie, det hele hang sam-
men. Det hele kunne han omfatte. 
Og var der noget, han ikke havde 
styr på, tunede han ind og fik sva-
ret, eller spurgte Jesus. Karakteren 
af spørgsmålene umuliggjorde belej-
ligt nok enhver form for verifikation. 
Mogens var underholdende på et 
højt niveau. Og jeg fandt aldrig ud af 
om det var underholdningsværdien 
eller informationsniveauet, som var 
det vigtigste for ham. Måske var der 
ingen forskel.

Det var naturligvis langt over-
vejende igennem det kirkelige 

arbejde, jeg havde kontakt med Mo-
gens. Første gang, jeg var sammen 
med ham i den forbindelse var til 
en palmesøndagsmesse i Immanu-
elskirken på Frederiksberg. På et 
bestemt tidspunkt synges en salme, 
hvor hvert andet vers synges af præ-

Mogens Blichfeldt 1927-2021
Af Kenneth Christensen
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steskabet uden for døren, og hvert 
andet vers synges af menigheden 
inden for døren. Dernæst skal kors-
bæreren støde foden af processions-
korset tre gange imod porten ind til 
kirken — meget fint og symbolsk og 
menigheden sidder i dyb meditativ 
forventning og venter på signalet, 
som varsler den symbolske fremstil-
ling af Kristi indtog i Jerusalem. Så 
Mogens var altså korsbærer, og da 
han skal i aktion knalder han med 
fuld kraft processionskorset ind i dø-
ren tre gange. Det hele runger, vin-
duerne klirrer! Nogle er bekymrede 
for om bygningen slår revner, andre 
er bekymrede for om, der skulle 
være nogen med dårlige nerver til 
stede. Men Mogens var ikke de små 
diskrete bevægelsers mand. 

Han var som Puccinis Turandot: 
Ingen skal sove! Hvilket de så 

sandelig heller ikke gjorde.

En ting der lå ham meget på sinde, 
var processen frem mod præste-

ordinationen af kvinder. Nogle tæn-
ker måske, at det var en ting, der 
foregik før midten af forrige århund-
rede, men i LKK, er det såmænd 
ikke mere end små tyve år siden. 
Kirkens mytologi tilsagde jo forvalt-
ningen af sakramenterne, som noget, 
der var designet til at foregår igen-
nem en mandlig krop. Men Mogens 
havde via clairvoyant indsigt adskil-
lige forslag til ejendommelige juste-
ringer af den ceremonielle praksis, 

hvormed man kunne komme uden 
om denne forhindring for at kvinder 
kunne blive præster. Pludselig skete 
det så alligevel, at kvinder kunne 
blive præster, og Mogens blev glad. 
Han fastholdt ingenlunde sine påhit. 
Så selv om det måske ikke altid var 
helt indlysende, var Mogens også 
fleksibel, når virkeligheden trængte 
igennem.

En anden af Mogens evner, som 
vi nød godt af, når vi var sam-

men til synodemøder i huset i Bend-
strup var hans musikalitet. Når han 
fik gravet sig vej ind til klaveret og 
satte sig og spillede, skabte han en 
vidunderlig atmosfære. Han var mu-
ligvis ikke stjernepianist af interna-
tional kaliber, men han havde hjertet 
med sig, når han skabte. Og det var 
det, som sjælen lyttede til, når Mo-
gens musicerede.

Jeg havde det store privilegium 
at være sammen med ham i en 

lille uges tid, da han og jeg for 14 
år siden var rejst til England for at 
deltage i præsteordinationen af Liz 
Parker. Det var fantastisk. Jeg har 
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aldrig moret mig så meget. Lige så 
spirituel og dyb han kunne fremstå 
i forbindelse med tjenesterne, ligeså 
flippet kunne han være, når han fik 
frit løb. Som når han jog trolde ud 
af alle skabene i huset hvor Chris 
og Liz boede. Løste bindingerne til 
det jordiske for de mange engelske 
soldater, som var fanget ved den gri-
bende kirkeruin i Coventry, for slet 
ikke at tale om, når Mogens og den 
daværende engelske biskop Allan 
Barns gav den fuld skrue. Som Chris 
bemærkede: we have a potty priest 
and a bishop with bonkers. Vi havde 
en aldeles vidunderlig tur. Og jeg er 
sikker at Mogens, Allan og Liz sid-

der og hygger sig der, hvor de er nu.

Som sagt Mogens var mangefacet-
teret, fra det gemytlige og joviale 

til det aldeles uudholdelige, videre 
til det højt intellektuelt begavede og 
videre igen til det kunstnerisk bega-
vede, han var uselvisk og samtidig 
stolt over, at han var det ældst døbte 
medlem i LKK. Jeg glædede mig al-
tid, når jeg skulle være sammen med 
Mogens, men jeg huskede også altid 
at fylde en ekstra portion tålmodig-
hed i kufferten forinden. Med Mo-
gens er vi blevet en farverig person 
mindre. Til vi ses næste gang.

Æret være hans minde.
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Støt med arv og testamente
Af bestyrelsen for liberal katolsk kirke i Danmark

Vidste du, at meget få danskere 
skriver testamente? Hvert år 

arver staten rigtig mange millioner 
kroner, fordi der ikke er andre at 
give pengene til. Flere midler til li-
beral katolsk kirke vil betyde meget 
for vort arbejde med at udbrede sa-
kramenterne og undervise i kirkens 
lære

Giv en gave i dit testamente

Med en testamentarisk gave er 
du med til at støtte liberal ka-

tolsk kirke.

Når vi modtager en testamen-
tarisk gave, tager vi det som 

et udtryk for stor tillid og moralsk 
støtte til vores arbejde. Ved at testa-
mentere selv en mindre del af din 
formue, gør du en stor forskel.

Fradragsret for dig som giver

Liberal katolsk kirke er i henhold 
til ligningslovens paragraffer 

godkendt til at modtage gaver mv. 
med fradragsret for giveren. Kirken 
betaler ikke boafgift til staten, og 
derfor går hele det testamenterede 
beløb ubeskåret til vores arbejde.

Uundværlig støtte

Liberal katolsk kirkes virke finan-
sieres udelukkende ved donatio-

ner og frivillige bidrag. Dit bidrag er 
dermed afgørende.

Sådan testamenterer du til libe-
ral katolsk kirke

Hvis du ønsker at testamentere 
en del af din formue til liberal 

katolsk kirke i Danmark — du kan 
også prioritere en af de lokale me-
nigheder — skal du oprette et testa-
mente. Uden et testamente bliver 
arven fordelt efter arvelovens regler, 
og så får liberal katolsk kirke ikke 
del i arven. Heller ikke selvom du 
ingen legale arvinger har – i så fald 
tilfalder hele arven staten.

Desværre havner store beløb 
hvert år et andet sted end af-

døde havde tiltænkt, ganske enkelt 
fordi der ikke var skrevet testamente 
eller fordi testamentet ikke var regi-
streret og/eller var bortkommet.

Dette kan du testamentere til 
liberal katolsk kirke:

•  Et bestemt beløb eller en be-
stemt ejendel
•  En procentdel af din formue
•  Restbeløbet efter at tvangs-
arv og legater er betalt
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Hvordan gør jeg, hvis jeg vil 
oprette testamente?

Liberal katolsk kirke har indgået 
et samarbejde med Dokument 

24, som er en juridisk virksomhed, 
der tilbyder gratis oprettelse af testa-
mente, hvis du testamenterer en del 
af din formue til en velgørende or-
ganisation som liberal katolsk kirke.

Dokument 24 stiller en online 
testamenteproces til rådighed 

for liberal katolsk kirke. Når liberal 
katolsk kirke er skrevet ind i testa-
mentet, så får du testamentet tilsendt 
gratis.

Når testamentet er oprettet on-
line, vil du straks få det tilsendt 

pr. e-mail. Her vil du modtage vej-
ledning til, hvordan et testamente 
skrives under og gøres juridisk gyl-
digt.
Opret et testamente hos Dokument 
24 her>>

Ønsker du ikke at oprette dit do-
kument online, kan du ringe til 

Dokument 24, så opretter de gerne 
dokumentet pr. telefon eller ved fy-
sisk fremmøde. Ring på tlf. 5370 
1030 eller skriv på info@doku-
ment24.dk.

Efter samtalen udarbejder deres 
jurister dit dokument og sender 

det pr. e-mail inden for 24 timer. Du 
har også mulighed for at få doku-
mentet fremsendt pr. post, når du har 
oprettet det ved et telefonmøde.

Støt et godt formål og giv mere 
til dine arvinger

Det kan lyde som en selvmodsi-
gelse, at du både kan støtte et 

godt formål og samtidig sørge for, at 
dine arvinger modtager en større arv. 
Det kan dog i visse tilfælde lade sig 
gøre med den såkaldte 30% løsning.

Familie og andre arvinger (dog 
ikke ægtefæller) skal ifølge arve-

loven betale mellem 15% og 36,25% 
i boafgift til staten, når de arver for-
muer af en vis størrelse.

Hvis du beslutter, at liberal ka-
tolsk kirke skal modtage en del 

af arven på betingelse af, at vi be-
taler bo- og tillægsboafgift for dine 
øvrige arvinger, kan de få ligeså 
meget i udbetaling, som hvis liberal 
katolsk kirke ikke var tildelt noget. 
Det er fordi, liberal katolsk kirke så 
betaler deres del af arveafgiften.
Læs mere om 30% reglen hos 
Dokument 24 her>> 

Har du en særlig genstand 

Hvis du har en eller flere særlige 
genstande, du ønsker skal over-

drages til liberal katolsk kirke – eller 
et særligt beløb – kan dette skrives 

https://dokument24.dk
https://dokument24.dk/dok/opret-testamente
https://dokument24.dk/testamente/30-procent-reglen
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ind i testamentet. Herved bliver kir-
ken ikke ligestillet med de øvrige 
arvinger, men modtager kun præcis 
det, som er indskrevet i testamentet.

Et legat er ikke det samme som 
et testamente – med et legat kan 

du donere et bestemt pengebeløb 

eller en genstand til liberal katolsk 
kirke. Et legat til liberal katolsk kir-
ke medfører, at liberal katolsk kirke 
kun arver den eller de ting, eller det 
fastsatte beløb, som indgår i lega-
tet. Liberal katolsk kirke stilles altså 
ikke på lige fod med de øvrige arvin-
ger, som arver en %-dal af boet, men 
vil alene modtager det fastsatte be-
løb eller den pågældende genstand.

For yderlige spørgsmål

Kontakt bestyrelsen på email 
kenneth@lkk-dk.dk eller direk-

te på tlf. 28 74 17 21.

Askeonsdag
Askeonsdag falder i år på den 2. marts. Det er på denne dag, palmebla-
dene fra palmesøndag året før brændes med en lille ceremoni. Der er 
desværre ikke tjeneste på denne dag, men enhver, som har nogle af disse 
palmeblade liggende kan selv foretage dette enkle lille ritual:
Med asken fra de brændte blade tegner man et lille kors i panden 
med ordene: “husk at du kommer fra Gud, og at du skal vende til-
bage til Gud”.
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Bispevielse i Stockholm 23. oktober af Krister Fast
Af Olav Holten
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International præstesynode

I juni 2022 vil der blive afholdt in-
ternational præstesynode i Hol-

land. Ved denne lejlighed vil LKK-
præster fra nær og fjern mødes, og 
igennem  fire dage dele ideer og 
synspunkter, som kan udvikle kirken 
fremadrettet.

Sædvanen tro, håber vi på en god 
dansk repræsentation.

Hvis der er nogen af medlemmer-
ne eller de interesserede, som 

har ideer, man godt kunne tænke 
sig blive båret frem til dette forum, 
så inviteres alle hermed til at give 
denne inspiration videre til en af de 
danske præster.

Herefter vil vi sørge for at forsla-
get bliver bragt frem til debat.

Nyheder og program

Februar – maj 2021

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

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

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

Sønd. d. 13. marts, kl. 10.30
2. søndag i fasten
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: violet. Motto: talens kontrol.

Sønd. d. 10. april, kl. 10.30
Søndag før påske (palmesøndag)
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: violet.

Sønd. d. 8. maj, kl. 10.30
3. søndag efter påske
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 12. juni, kl. 10.30
Trinitatis søndag
Fredsmeditation, visdomsmedita-
tion, helbredelsestjeneste og messe. 
Farve: hvid
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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. 6. februar  kl. 10.30 
5. søndag efter helligtrekonger
Visdomsmeditation og sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: standhaftighed 
og flid.

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

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 3. april  kl. 10.30 
5. søndag i fasten (passionssøndag)
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: violet. 
Motto: Ydmyghed.

Sønd. d. 1. maj  kl. 10.30 
2. søndag efter påske
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: hvid.

Efter messen afholdes årsmøde i 
Maria Magdalenes menighed 

Sønd. d. 29. maj  kl. 10.30 
Søndag i festugen for Kristi himmel-
farts dag
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 12. juni  kl. 10.30 
Trinitatis søndag
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation 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. 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 

Sønd. d. 6. marts, kl. 10.30
1. søndag i fasten
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: violet. 
Motto selvransagelse

Sønd. d. 10. april, kl. 10.30
Søndag før påske (palmesøndag)
Maria-andagt, prim med Rafaelstje-
neste og sangmesse. Farve: violet. 

Sønd. d. 1. maj,  kl. 10.30
Celebration af Marias bebudelse
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: hvid

Sønd. d. 5. juni,  kl. 10.30
Pinsedag
Maria-andagt, helbredelsestjeneste 
og højmesse. Farve: hvid

Efter messen afholdes generalfor-
samling i liberal katolsk kirke i 
Danmark 



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. 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.

Sønd. d. 20. marts kl. 10.30
Celebration af Sankt Gabriel
Sangmesse. Farve: hvid. 

Sønd. d. 17. april, kl. 10.30
Påskedag
Sangmesse. Farve: hvid. 

Sønd. d. 15. maj, kl. 10.30
4. søndag efter påske
Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 12. juni, kl. 10.30
Trinitatis søndag
Sangmesse. Farve: hvid.
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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: 5396 0248318
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Pinsen 2022

Du indkaldes hermed til generalforsamling i
liberal katolsk kirke i Danmark
søndag d. 5. juni 2022 kl. 13.00

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Dagsorden iflg. vedtægterne
Indkomne forslag:

Nyt lovgrundlag for liberal katolsk kirke i Danmark

Alle er velkommen

Bestyrelsen

Program: 10.30 Pontifical højmesse med helbredelsestjeneste,
  celebrant biskop Jan

12.00 Vegetarisk kirkefrokost og hygge
13.00 Generalforsamling
16.00 Vi fejrer et stort skridt i revitaliseringen af LKK


