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Paulus' Første Brev til Korintherne 
Kapitel 12, vers 12-27

For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange 
lemmer, og alle legemets lemmer, så mange, som de er, 

dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For 
vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad 

enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har 
alle fået én ånd at drikke.

Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. 
Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til 

legemet,« er den dog alligevel en del af legemet, og siger 
øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det 

dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad 
blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev 

der så af lugtesansen?  

Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på 
legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én le-

gemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange 
lemmer, men ét legeme.  Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg 
har ikke brug for dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har 
ikke brug for jer.« Tværtimod, de lemmer på legemet, som 
synes at være de svageste, netop de er nødvendige, og de 
lemmer, som vi synes, er mindre ære værd, dem giver vi 

desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder 
vi med desto større blufærdighed; de andre lemmer har ikke 

brug for det. 

Sådan som Gud har sammenføjet legemet, har han givet 
det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke 

skulle opstå splid i legemet, men lemmerne være enige og 
have omsorg for hinanden.  Lider én legemsdel, så lider 

også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder 
også alle de andre sig.

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.
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Kirkens organisation åndeligt set — 1. del
Af Biskop Jan

Engle bygger, former og udgør  
samtidig det stof, som formerne 

bygges af.

Det er derfor naturligt, at libe-
ral katolsk kirke samarbejder 

med engleriget, i alt hvad den gør 
og betoner den bevidste og tætte re-
lation, der er mellem engle og men-
nesker i det åndelige kirkearbejde. 
I clairvoyante studier af messens 
okkulte funktion ses blandt andet, 
hvor centralt dette samarbejde mel-
lem engle og mennesker kan være. 
Jeg vil derfor fremhæve, at organi-
sationen LKK i Danmark åndeligt 
set, arbejder i en meget tæt relation 
mellem kirken og kirkens nationale 
engel. Det kan her være vanskeligt 
at skelne, hvor den nationale engels 
arbejde slutter, og kirkens aktiviteter 
begynder. Jeg kan sige, at kirkens 
nationale engel bygger, former og 
opretholder det kirkelegeme hvori 
kirkens organisatoriske dele og kle-
rikale embeder udgør selvstændige 
organer, og vi som individer hver 
har en cellefunktion. Legeme, orga-
ner og celler danner således tilsam-
men én fælles samlende energistruk-

tur, hvor alle tjener et guddommeligt 
formål i relation til det ene kristusliv, 
som giver kirkelegemet liv og vitali-
tet. Samlet set udtrykker dette fælles 
kirkelegeme den energi og manife-
sterer den opgave, som Kristus har 
tiltænkt kirken i Danmark. 

Han er hoved for legemet, kirken
Paulus‘ Brev til Kolossenserne, 1, 18

Guddommens to aspekter
Den ydre transcendente 
guddom og den indre 

immanente guddom. Den ydre 
transcendente Gud er skaberen 
af himmelen og jorden og den 

immanente Gud har taget bolig 
i det skabte.

Når jeg beskriver kirken i Dan-
marks organisation åndeligt set, 

så vil denne beskrivelse også vise, 
hvordan vi i kirken har fokus på den 
immanente guddom eller det iboen-
de åndelige liv. Vores fokus er derfor 
på ånden, som er inden i formen, og 
det er det åndelige indhold, som er 
det essentielle og udgangspunktet 
for vores kirke arbejde. Det vil sige, 
at vi i alt, hvad vi foretager os i kir-
ken, hvad enten det er ceremonielt, 
eller den måde vi organiserer os på, 
har fokus på, at det åndelige indhold 
styrer formen og bruger formen som 
sit redskab og ikke omvendt. 



5

Ånd inkarnerer i formen 

Med det fokus at det er det ån-
delige indhold, som styrer for-

men, vil jeg ved at lave en parallel til 
vores individuelle liv og forholdet til 
vores indre sjæl illustrere, at kirken 
er et sammenhængende energile-
geme, som bygges, formes og opret-
holdes af en national engel, hvori de 
forskellige organisatoriske dele og 
klerikale embeder udgør organerne, 
og alle vi individer, der færdes i det-
te legeme, hver har vores åndelige 
funktion og opgave som en del af 
dette legeme. 

Formens formål er at give ud-
tryk for det guddommelige liv

Som beskrevet, så er udgangs-
punktet, at enhver form har sit 

formål i at være bærer af og give 
udtryk for det guddommelige liv. På 
samme måde som vores individuelle 
liv har til opgave at give udtryk for 
og manifestere vores sjæls åndelige 
liv og formål, således har kirken til 
opgave at give udtryk for og mani-
festere Kristi åndelige liv og formål. 

Vores individuelle liv består af 
en personlighed med tanker, 

følelser og handlinger. På samme 
måde består kirken af forskellige 
organisatoriske dele, som kommuni-
kerer indbyrdes og tilsammen udgør 
en helhed. 

Sjælen styrer sit individuelle liv i 
inkarnation frem mod en større 

og større kristusbevidsthed. Ligele-
des styrer Kristus sit legeme, som er 
kirken, frem mod en større og større 
mulighed for at hjælpe Ham med 
at tjene menneskeheden. Kristi ud-
sendte medarbejder er den nationale 
engel, som bygger kirkelegemet og 
binder hele kirken i Danmark sam-
men, åndeligt set. 

Ånd udvikler sig i formen

Der er love og principper i natu-
ren, som vi intellektuelt ikke har 

mulighed for at forstå i vores almin-
delige bevidsthed, før vi begynder at 
realisere disse love og principper i 
vores eget liv. Denne forståelse op-
nås gradvist og i takt med, at vi for-
vandler vores bevidsthed, og bliver 
til det vi i virkeligheden er. Derfor 
er menneskets åndelige udviklings-
vej en bevidsthedsudvikling eller 
bevidsthedsforvandling, som kan 
opleves som et pres inde fra sjælen. 
Det grundlæggende er her, at sjælen, 
som er vores sande identitet, presser 
sig på indefra, for at skabe sjælsbe-
vidsthed i sine legemer, så sjælen 
mere og mere kan arbejde som sjæl 
gennem vores individuelle liv i det 
ydre. 
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Kristus manifesterer sig i kirken, jo 
mere brug er der for et passende le-
geme, som Kristus kan udtrykke sig 
igennem. Et sådant legeme udvikler 
sig til at være passende gennem en 
karakterudvikling.

Ånd og karakterudvikling

Vores personlighed, som er tan-
ker, følelser og handlinger for-

ædles gennem karakterudvikling, 
på samme måde som de forskellige 
dele af kirken gør det. Dette har jeg 
beskrevet som at gå den åndelige 
udviklingsvej. En vej som har det 
udviklingsformål, at Kristuskærlig-
heden kan stråle tiltagende igennem 
formen. En del af den åndelig udvik-
ling er derfor, at vi som mennesker 
udvikler os ved at forløse et primært 
karakterproblem i vores personlig-
hed. Har vi problemer med at få øje 
på vores eget karakterproblem, skal 
vi blot spørge familie, venner eller 
bekendte. De ser og ved det som 
regel. Knager det steder i kirken, så 
ved alle ofte hvor og hvad problemet 
består af.

Det samme gør sig gældende for 
kirken. Kristus presser på inde-

fra, via sin engel, så vores kirkele-
geme udvikler sig og bliver en bedre 
kanal for Hans kraft og større støtte 
for mennesker på deres livsvandring. 
Vores opgave er i den forbindelse, at 
vi som gruppe meditativt søger sta-
dig mere kontakt til denne nationale 
engel og til den bagvedlæggende 
Kristus, således at kristusbevidsthe-
den kan manifestere sig i sit kirkele-
geme. På samme måde søger vi som 
personligheder kontakt via medita-
tion til vores indre identitet, sjælen.

Kristusbevidstheden tiltager i 
styrke i vores individuelle liv, 
såvel som i kirken

På den måde tiltager sjælsbevidst-
heden eller kristusbevidstheden 

i styrke i vores individuelle liv, ef-
terhånden som vi går den åndelige 
udviklingsvej med studier, medita-
tion og tjeneste. Dette medfører, at 
vi som sjæle bliver bedre i stand til 
at regulere vores individuelle liv, så 
vi bliver et mere sandt udtryk for 
Kristusnaturen. 

På sammen måde udvikler vores 
kirke sig til at blive et legeme, 

der bestandigt udstråler Kristuskær-
ligheden. I denne udvikling, er det 
vigtig, at vi er opmærksomme på, at 
jo mere kristusbevidstheden udvikler 
sig i os som mennesker og jo mere 
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Fem opsummerende punkter

Konkluderende vil jeg fremhæve, 
at vi mennesker ikke er formen 

eller vores personlighed, dvs. vores 
fysiske legeme, følelser eller tanker. 
Vores sande identitet er sjælen inde 
bagved, en Kristuskærlighed, som 
inkarnerer i en stofform for at opnå 
større bevidsthed, så den derved 
bedre kan udstråle sin kraft og tjene 
verdens åndelige fremgang. 

Vores personlighed er i den optik 
kristuskærlighedens tjener. Sat 

på spidsen, så skyldes de problemer 
vi har, vores personligheds mod-
stand mod vores sjæl. Reducerer vi 
derfor denne personlige modstand, 
så vil vores sjælelige og åndelige 
kræfter komme mere til syne i vores 
individuelle liv. 

Ligeledes er kirkens samlede le-
geme kristuskærlighedens tje-

ner, og en af vores fornemste opga-
ver er, at reducere modstanden mod 
denne kærlighed i kirkelegemet. 
Dette gøres blandt andet gennem et 
sikkert og stærkt lovgrundlag, samt 
gennem et stabilt skelet af en organi-
sationsstruktur. 

Jeg vil her opsummere fem punk-
ter, som beskriver kirkens organi-

sation åndeligt set:
1.  Kirkens organisering fungerer 

som ét samlet legeme, som byg-
ges og holdes sammen af en na-
tional engel og belives af Kristi 
åndelige kærlighed.

2.  De forskellige organisatoriske 
dele og klerikale embeder ud-
gør organerne i dette legeme. På 
samme måde udgør alle vi indi-
vider, der færdes indeni dette le-
geme, hver en cellefunktion.

3.  Kristi kærlighed inkarnerer i det-
te legeme, for at det skal fungere 
som et aktivt center for Hans 
kraft og opfylde en funktion i 
Hans arbejde for verden. Ligele-
des er det en hjælp og støtte for 
udviklingen af kristusbevidsthe-
den hos alle os, som har vores liv 
inde i dette kirkelegeme. Ende-
lig inkarnerer Kristi kærlighed 
i sit kirkelegeme for at udstråle 
styrke og hjælp til alle, i den ud-
strækning kirken formår at ud-
stråle kærligheden.

4.  Kristus styrer legemet indefra.
5.  I takt med at legemet forædles 

gennem karakterudvikling, giver 
det mere og mere udtryk for den 
iboende Kristus ‒ og vi bliver 
ham lig.
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stod i Danmark. Det vil sige, at eng-
len bruger LKK som sit legeme og 
redskab, på samme måde som vores 
sjæl bruger vores fysiske krop, følel-
ses‒ og tankelegeme som sit legeme 
og redskab.

Englen kanaliserer Kristuskær-
lighed

Gud er kærlighed og Kristi 
legemliggør denne kærlighed. 

Denne guddommelig kærlighed 
ligger latent i os alle og denne 
kærlighed realiseres gennem 

tjeneste.

Vores nationale engel er repræ-
sentant for Kristus og er der-

for en 2. stråle kærlighed/visdoms 
engel. Det betyder, at denne engel 
udtrykker og kanaliserer magnetisk 
kristuskærlighed, som er den kva-
litet og energi, som konkret holder 
hele vores kirkelegeme sammen. 
Kristi magnetiske kærlighed er der-
med det liv og blod, som strømmer 
gennem kirkelegemet, tiltrækker og 
holder alle delene i kirken sammen 
og skaber forbundethed, integration 
og enhed. I et større forhold så er det 
samme magnetiske kærlighed eller 
Kristusenergi, som forbinder og hol-
der menneskeheden samlet i ét sandt 
fællesskab. 

Jeg har i del 1 beskrevet, at libe-
ral katolsk kirke i Danmark rum-

mes af og hviler under vingerne på 
en mægtig national engel. En engel 
som specielt arbejder for kirkens 
udvikling i Danmark. Sætter vi kir-
kens organisation under lup, set ud 
fra sin åndelig funktion, så får vi øje 
på nogle spændende sammenhænge 
mellem organisationen og den natio-
nale engel.

Englen bruger LKK som sit 
legeme

Inde i og omsluttende liberal ka-
tolsk kirke i Danmark står der så-

ledes et levende englevæsen, fuldt 
bevidst og intelligent. En engel som 
inkarnerede i LKK, da kirken op-

Kirkens organisation åndeligt set — 2. del
Af Biskop Jan
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En opvækkelse af kristusbevidst-
heden i vores hjerter åbner der-

for op for en enheds bevidsthed, 
hvor vi ser, at I Kristus er vi alle ét. 

Opvækkelsen af Kristusbevidst-
heden i hjertet understøtter 

samtidig hvilefunktionerne, ro, fred 
og meditativ adfærd. Kvaliteter som 
kirken også står for og udstråler, som 
den 2. stråle – hjerte – Kristuskirke 
den er. 

Gruppetjeneste og gruppean-
svar vækker Kristusbevidsthe-
den

Når vi bevidst arbejder som en 
gruppe og hver især påtager 

os vores gruppeansvar, aktiverer 
vi samtidig Kristus bevidstheden 
i hjertecentret. Dette er modsat en 
selvcentreret solarplexus egoisme. 
Vi løfter derved energierne fra solar-
plexus til hjertet gennem vores akti-
ve tjenestearbejde i gruppelivet. Det 
gør vi, fordi når vi lever som sjæle, 
så er vi gruppebevidste i modsætning 
til overbevisningen om, at vi lever 

som adskilte individualister. Kort 
sagt, vi er mere centrerede i hjertes 
enhedsenergi, end i solarplexus' ad-
skilte og separatistiske energi, når vi 
i vores kirkearbejde arbejder ud fra 
en kristusbevidsthed. 

Det er en af LKK's hensigter at 
hjælpe, lede og støtte os i en 

forvandlingsproces og dermed en 
bevidsthedsudvikling frem mod 
hjertets Kristusbevidsthed. En be-
vidsthedstilstand hvor gruppens ån-
delig enhed opleves som et faktum. 
At vi fungerer som en gruppe og 
ikke som individer, giver os kraft og 
styrke til at hjælpe med at forvandle 
den verden, vi lever i, hvor målet er 
at fremme den samlede menneske-
heds åndelige udvikling. 

Da Kristus står i centrum for kir-
kens virke, og vi ved, at Kristus 

legemliggør kærlighedsaspektet, så 
kan vi sige, at kirken er et kærlig-
hedssystem. Alt indenfor LKK går 
ud på at udvikle og realisere kær-
lighedens lov. At lede til hjertets 
kristusbevidsthed og kanalisere den-
ne energi, er LKK's dybeste egen-
skab og formål.
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Arbejdsmetoder i liberal katolsk 
kirke i Danmark

Vi arbejder ceremonielt og 
meditativt, og som en samlet 
gruppe danner vi en subjektiv 
syntese. Vi er fokuserede i de 
indre verdner, hvor enhed er 
et faktum. Herfra nedtrapper 
og fordeler vi energi og lader 

den strømme ud og gøre dens 
indflydelse gældende i den 

verden, vi lever i, som det bidrag 
vi kan tilbyde som en tjenende 

gruppe.

I forhold til vores relation til den 
nationale engel, er der tre opgaver:

•  Englen har én eller flere bestem-
te hensigter med at inkarnere i og 
bruge kirken i Danmark som sit 
legeme og redskab. Meditativt er 
det en af vores opgaver at kom-
munikere med englen og blive 
bevidst om dens hensigter og 
planer med kirken.

• Englen synkroniserer kirkele-
gemet, så alle delene klinger på 
samme frekvens i enhed og syn-
tese. Her er det vores meditative 
opgave at hjælpe med til at reali-
sere denne proces. 

•  Englen har også til opgave at for-
løse stoffet, ved at tage stoffet ind 
i kirkelegemet og så hæve dets 
vibration og give det tilbage igen 
til naturen med en højere sving-
ning. Dette samarbejde sker især 
under messen. 

Ét stort legeme
For ligesom vi har ét legeme, 

men mange lemmer, alle med 
forskellige opgaver, således er vi 
alle ét legeme i Kristus, og hver 

især hinandens lemmer.
Paulus‘ Brev til Romerne, 12, 4

Som jeg har beskrevet, så skal 
LKK's organisation opleves som 

ét stort legeme, som samlet set udgør 
en levende organisme af energier og 
kraftfelter, der griber ind i hinanden. 
Det gør de på en sådan måde at alle 
de roller og funktioner, der er i kir-
ken, er afhængige af hinanden. Vi 
kan ikke påvirke en enkel del, uden 
at det også mærkes i helheden. Vi er 
tæt forbundne, uanset hvilken funk-
tion eller rolle vi har i kirken, og 
uanset hvor vi geografisk befinder os 
i landet.

7 stråle: at skabe orden og 
organisation

Når LKK's organisering fungerer 
som en levende organisme, så 

følger det naturligt, at denne orga-
nisme også må styres med intelli-
gens og hensigt. For når der er hel-
hed, integration og forbundethed, så 
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skal der også være en intelligent sty-
ring af de kræfter og energier, som 
cirkulerer i og skaber denne helhed. 
Kirkens klare organisationsstruk-
tur og samlede lovgrundlag er en af 
flere vigtige dele af den intelligente 
styring af energien i LKK's fysiske 
legeme.

Kristi livgivende kraft strømmer 
gennem trådene, som forbinder 

alle delene i kirkens gruppelegeme. 
Denne synteseskabende magneti-
ske livskraft samler og integrerer 
de forskellige dele og gør dem til en 
helhed. Det er vigtigt, at vi håndte-
rer denne kraft med intelligens, så 
den løber rigtigt og trådende ikke 
”knækkes”. 

Det at belive en organisation og 
få den til at fungere som en hel-

hed og samtidig respondere på de 
impulser, der kommer fra den natio-
nale engel og fra Kristus, er ikke en 
selvfølgelighed. Som beskrevet kræ-
ver dette en styret 7. stråles orden, 
ikke blot organisatorisk og juridisk, 
men også ceremonielt, kommunika-
tivt, i værdierne og i kirkens under-
visning.

Men sandheden tro i kærlighed 
skal vi i ét og alt vokse op til 

ham, som er hovedet, Kristus.  
Ud fra ham føjes hele legemet 
sammen og holdes sammen, 

idet hvert enkelt led hjælper til 
med den styrke, det har fået 
tilmålt, så legemet vokser og 

opbygges i kærlighed.
Paulus‘ Brev til Efeserne, 4, 15
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Modtager ubekendt
Af Hans Magnus Enzensberger ‒ Oversat fra tysk af Susanna Bang

Tusind tak for skyerne.

Tusind tak for Wohltemperierte Klavier 

og, hvorfor ikke, for de varme vinterstøvler. 

Tusind tak for min vidunderlige hjerne 

og for alle mulige andre skjulte organer, 

for luften, og selvfølgelig for rødvinen. 

Af hjertet tak for, at min lighter ikke går ud, 

og for begæret, og for beklagelsen, den dybe beklagelse. 

Tusind tak for de fire årstider, 

for bogstavet e og for koffeinen, 

og selvfølgelig for jordbærrene på tallerkenen, 

malet af Chardin, ligesom også for søvnen, 

specielt for søvnen, 

og, for at jeg ikke glemmer det, 

for begyndelsen og enden

og de par minutter derimellem 

en dyb tak, 

for min skyld også for mosegrisene ude i haven. 
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Esoterisk gruppearbejde
Af Preben Valeur

Længslen efter enhed med det ene 
liv, er en indre impuls. Under-

trykkes denne impuls kan det føre 
til modgang i personlighedslivet, 
som vi synger i Prim “sorg kan vare 
for en nat, men glæde kommer ved 
morgen”. Gaven er her, en gradvis 
ny orientering af bevidstheden mod 
sande åndelige værdier.

En ny bevægelse er sat igang født 
af livskriser eller tomhedsfølel-

se. Sjæl og personlighed nærmer sig 
hinanden. Den ene giver ubetinget 
kærlighed, den anden har egen inte-
resse og personlig lykke som driv-
kraft eller betinget kærlighed.

I den proces af forening er det der-
for den ene part personligheden, 

der må  overgive sig til sjælens lys. 
Det sker ikke uden kamp, men som 
årene går, hvor personlighed og sjæl 
smelter mere sammen, opstår en dyb 
og levende erkendelse af, vi ikke er 
adskilte fra Gud eller nogen levende 
skabning på jorden.

Under messen i LKK eller anden 
tjenesteaktivitet, kan vi derfor 

stå som levende grale af Guds kær-
lighed og lade Solåndens elektriske 
ild, Solild og friktionsild, strømme 
gennem vores fælles hjertegral i en 
levendegørelse af jorden og menne-
skeheden.

Meditation i den form der passer 
den enkelte eller en fælles me-

ditation i et esoterisk gruppearbejde 
er altid godt.

I LKK har vi Kristusmeditationen 
hvor vi, som en samlet menighed 

vier os til tjeneste for Kristus

Et eksempel på en enkel morgen-
meditation hentet fra OGG (Or-

der of the Golden Grail) DenGyld-
neCirkel.dk følger her:
Universets hjerte jeg gør mig stille 
for dig
Jeg åbner mig for dig
Lad din kærlighed fylde mig 
Lad mig blive en udstrømmer af din 
kærlighed
Lad mig blive en udstrømmer af dit 
liv
Lad mig blive en udstrømmer af dit 
healende lys

En anden indgang er i gruppesam-
menhæng at gå ind i en kontem-

plativ tilstand, visualiser herefter et 
bånd af gyldent lys mellem gruppens 
hjerter forbundet med Kristus hjerte 
i midten, se hjerterne forbundet i en 
levende Gral.

Morgenmeditationen kan nu 
bruges i vi form:
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Universets hjerte vi gør os stille for 
dig
Vi åbner os for dig
Lad din kærlighed fylde os
Lad os blive udstrømmere af din 
kærlighed
Lad os blive udstrømmere af dit liv
Lad os blive udstrømmere af dit he-
alende lys

Vi står i strømmen fra Univer-
sets hjerte, Den om hvem in-

tet kan siges, fra centreret i hjertet, 
udstrømmer vi de 7 strålers gral af 
levende kærlighed, centreret i navet 
af et roterende Solhjul med eger af 
flamme ild, lader vi Guds kærlig og 
fred strømme ud over jorden.

Når der mangler en krog til karret ...
Spottet af biskop Parcival i et gravkapel i Holland
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Vores kære Biskop Uffe Gorm 
Børjesen født d. 4. november 

1959, gik d. 13. juni 2022 ind i lyset, 
og forlod den jordiske verden for at 
fortsætte sit åndelige arbejde, opga-
ver og aktiviteter i det hinsides. 

Biskop Uffes lange tjenestearbej-
de i liberal katolsk kirke var op-

rigtigt og vidner om hans store kær-
lighed til kirken. Uffe nævnte ofte, 
at han følte en særlig forbundethed 
til den første biskop i Danmark Otto 
Viking, og det var da også Ottos re-
galier, ring, stav og kors, som Uffe 
bar og benyttede i sit bispeembede. 
Jeg er meget taknemmelig for, at 
Uffe førte den spirituelle tradition 
videre som biskop Otto stod for. 
Det er en visdomsfakkel som biskop 
Uffe har givet videre og som jeg ved 
vil tiltage i sin stråleglans og lyse ud 
til alle mennesker.  

Uffe havde en unik spirituel vi-
den, og en dyb åndelig indsigt, 

som han generøst udøste af i dybe 
samtaler med folk. Som menneske 
var Uffe også meget indsigtsfuld 
omkring musik, han holdt af at male, 
og han holdt af vandet og naturen, 
som bragte ham ro og fred, og hvor 
han yndede at tilbringe dage og næt-
ter. 

Uffe blev ordineret til præst 
d.14.2.93 af Biskop Tom De-

genaars og han blev konsekreret 
til biskop d. 24.7.10 af biskop Sten 
Bertil Jakobson. 

Fred være altid med dig min ven.   

Ære være biskop Uffes minde.

Uffe Gorm Børjesen 1959-2022
Af Biskop Jan
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Årshjulet
Af Kenneth Christensen

En af de ting, som Uffe interesse-
rede sig meget for, var det litur-

giske årshjul. Den cyklus, som det 
liturgiske år er et udtryk for, og som 
symboliserer og understøtter vor ån-
delige rejse mod fuldkommenhed.

Det liturgiske år starter med ad-
ventstiden og julen som marke-

rer forberedelsestiden og den første 
store åndelige indvielse. Dernæst 
følger helligtrekongertiden, hvor de 
næste par indvielser, dåben i Jordan 
og forklarelsen på bjerget er indflet-
tet. Derefter følger fasten og påsken, 
som markerer forberedelestiden og 
den næste store indvielse.

Påsken i sig rummer ligeledes en 
dybde, som man aldrig kan op-

fatte i sin fulde dybde. Endelig har vi 
Kristi himmelfart, som står for den 
sidste af de fem store indvielser. 

Således er den første halvdel af 
kirkeåret viet til den store åndeli-

ge udviklingsrejse. Den anden halv-
del udgøres af en lang række Trini-
tatissøndage, som således er som en 
række arbejdssøndage, hvor hver 
søndag rummer en særlig kvalitet, 
som vi skal mestre. Man kan sige at 
Trinitatisperioden er den slibersten, 
på hvilken vi polerer vor personlig-
heds rå sten.

Ind imellem har vi en række søn-
dage, som er viet til ærkeenglene, 

til Helligånden og til helgenerne osv.

Og dertil kommer så endnu et 
årskredsløb, som ligger skjult i 

det almindelige, og som faktisk lø-
ber over to år. Og det er Mariaåret, 
hvor de store begivenheder, som 
fandt sted i hendes jordeliv, er mar-
keret. Nogle af disse begivenheder 
er nævnt i bibelen, såsom Marias 
bebudelse og besøget hos Elisabeth,  
mens andre er stof fra traditionen, 
såsom Marias fødsel og Marias op-
tagelse i himlen. Men når det kom-
mer til stykket er det nok alt sammen 
mytisk stof, der er til for at meddele 
os en større historie.

For yderligere at dykke ned i det 
liturgiske år, kan man også ind-

tegne zodiaken oven i festkalende-
ren, og få yderligere aspekter med, 
der handler om de kræfter der findes 
i naturen på forskellige tidspunkter 
af året. Disse kræfter er i de førkrist-
ne religioner markeret ved forskel-
lige helligdage i løbet af året. Disse 
helligdage er efterfølgende blevet 
kristne højtider, men stadig med ty-
delige elementer fra de tidligere re-
ligioner. 
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Nedenfor er afbildet en smuk  
norsk gengivelse af det kirke-

lige årskredsløb. Det er ganske vist 
fremstillet med udgangspunkt i den 
protestantiske tradition, men måske 
er der en kunstnerisk person her i 
kirken, der kunne tænke sig at være 
med til lave en dansk LKK-version, 
hvor vi kan prøve at få den esoteri-

ske kristendom afbilledet. Det kunne 
være så godt!

Det var en af de ting, jeg talte 
med Uffe om, og som vi havde 

store planer med. Uffe var i det hele 
taget til store planer. Jeg ved derfor 
at Uffe vil følge interesseret med fra 
det sted, hvor han er nu, hvis dette 
kunne blive realiseret
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International præstesynode i Holland 
Af Kenneth Christensen

Vi var deltagende præster fra 
Holland, Danmark, Belgien og 

Grækenland samt de lokale biskop-
per nu og da. Ud over de planlagte 
indlæg og workshops var der ind-
kommet emner til debat fra et par 
menigheder. Det var et meget frugt-
bart miljø, og vi kom langt omkring. 
Der var bl.a. praktiske øvelser i at 
mærke virkningen af forskellige 
korstegn; en helt ny lille ceremoni. 
Indlæg om Mariaåbenbaringer; om 
Sophia, Maria og Maria Magdalene; 
Alkymi og messen; om internatio-
nale kulturforskelle, når kirken skal 
formidles.

Der blev selvfølgelig afholdt tje-
nester af de tilrejsende præster, 

bl.a. på græsk. Men selv om man 
ikke forstår et ord, var det fantastisk 
at opleve, at vi i kraft af den inter-
nationale liturgi, vi bruger, alligevel 
var med hele vejen.

Som et resultat af en af debat-
terne, pålagde præstesynoden de 

tilstedeværende biskopper, at bære 
ønsket om, at i det mindste at prøve 
at komme på talefod med de øvrige 
liberalkatolske kirker rundt om i 
verden. Der findes et hav af små kir-
kesamfund, som mere eller mindre 
benytter den samme liturgi og har 
det samme åndelige verdensbillede. 
Hvorfor kan vi ikke samarbejde?

Biskop Parcival tog os rundt på 
en tur i det internationale teoso-

fiske center, hvor synoden fandt sted. 
Det var her Wedgwood afholdt sine 
første tjenester, og hvor Leadbeater 
og Wedgwood opbyggede kirken og 
arbejde med ceremonierne og litur-
gien. Det var hertil teosoffer og lig-
nende fra hele verden strømmede til. 
Uden at overdrive, kan man sige at 
det var på det sted, kirken fødtes.
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På grund af de mange ting, der 
er foregået i løbet af foråret og 

sammeren ‒ udarbejdelse af lov-
grundlag for liberal katolsk kirke i 
Danmark, forskellige udlandsrejser, 
biskop Uffes pludselige bortgang ‒ 
er dette nummer af Sanctus desværre 
blevet uopretteligt forsinket. 

Dette betyder at der nu er en ny 
kadence for bladet, som frem-

over vil udkomme i august, decem-
ber og april.

Alle der har lyst, er hjertelig vel-
kommen til at indsende bidrag 

til kommende udgaver!

Nyheder og program

August – november 2022

Som for oven, således også for neden
Klippet fra den svenske  LKK's facebookgruppe

Desværre! Dit brugernavn og password passer ikke 
sammen ...
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Efter messen serveres 
der kaffe eller te 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. 21. august  kl. 10.30 
Søndag i festugen for Marias opta-
gelse i himlen
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 18. september  kl. 10.30 
14. søndag efter Trinitatis
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: grøn. 
Motto: hjertets fornyelse.

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

Konto: 9570 12734344

Sønd. d. 16. oktober  kl. 10.30 
18. søndag efter Trinitatis
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: grøn. 
Motto: Kristus som sandhed.

Sønd. d. 13. november  kl. 10.30 
22. søndag efter Trinitatis
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: grøn. 
Motto: retledt virke.

Sønd. d. 20. november  kl. 10.30 
Søndag før advent
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: rød. 
Motto: uvidenhedens ophør.

Sønd. d. 27. november  kl. 10.30 
1. søndag i advent
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: violet. 
Motto: skelneevne.

Sønd. d. 4. december   kl. 10.30 
2. søndag i advent
Helbredelsestjeneste, visdomsmedi-
tation og sangmesse. Farve: violet. 
Motto: selvforglemmelse.
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Lørd. d. 27. august, kl. 13.00
10. søndag efter Trinitatis
Sangmesse. Farve: grøn. Motto: 
hengivenhed.

Der er ikke fastlagt yderligere da-
toer for tjenester ved redaktionens 
slutning. Det er imidlertid planen, 
at der skal afholdes flere messer. 
For nærmere oplysning, kontakt 
Per Hundrup på tlf. 4037 2901 el-
ler mail: per@lkk-dk.dk

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.

Tjenesteliste

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

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

Konto: 1551 2377195

Sønd. d. 4. september, kl. 10.30
12. søndag efter Trinitatis
Maria-andagt, prim, helbredelses-
tjeneste og sangmesse. Farve: grøn. 
Motto: selvopofrelse.

Sønd. d. 2. oktober, kl. 10.30
Søndag i festugen for Skt. Michael
Visdomsmeditation, sangmesse. og 
velsignelsesandagt. Farve: hvid. 

Sønd. d. 6. november, kl. 10.30
Søndag i festugen for alle helgens 
dag
Maria-andagt, Rafaelstjeneste, hel-
bredelsestjeneste og sangmesse. 
Farve: hvid. 

Sønd. d. 4. december,  kl. 10.30
2. søndag i advent
Visdomsmeditation, helbredelsestje-
neste og sangmesse. Farve: hvid.

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

Konto: 5396 0248318



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

Konto: 5396 248326

 

Tjenesteliste

Sønd. d. 11. september, kl. 10.30
Søndag i festugen for Marias fødsel
Visdomsmeditation og Sangmesse. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 9. oktober, kl. 10.30
17. søndag efter Trinitatis
Visdomsmeditation og Sangmesse. 
Farve: grøn. Motto: åndelig udvik-
ling.

Lørd. d. 19. november, kl. 10.30
Søndag før advent
Visdomsmeditation og Sangmesse. 
Farve: rød. Motto: uvidenhedens op-
hør.

Lørd. d. 17. december, kl. 10.30
4. søndag i advent
Visdomsmeditation og Sangmesse. 
Farve: violet. Motto: ret handlemå-
de.

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.

På grund af udlandsrejser er der in-
gen tjenester i september

Sønd. d. 30. oktober, kl. 10.30
Søndag i festugen for Sankt Rafael
Sangmesse. Farve: hvid. 

Sønd. d. 27. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Sangmesse. Farve: violet. Motto: 
skelneevne.
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Bogen indvarsler en 
nyorientering i men-
neskers religiøse sø-
gen, og giver et nyt 
syn på Gud, skabel-
sen, menneskehe-
den og udviklingen. 
Det græske ord 
gnosis betyder 
viden. I religiøs 
s a m m e n h æ n g 
får ordet et bre-
dere perspektiv, 
hvor det beteg-
ner den gud-
d o m m e l i g e 
visdom, enviden og 
forståelse af de åndelige mysterier, 
der kulminerer i en intuitiv illumina-
tion.
I Kristen Gnosis beskriver biskop 
CW Leadbeater, hvordan læren om 
reinkarnation og loven om årsag og 
virkning (karmaloven) genfindes i 
de hellige skrifter og i trosbekendel-
serne. Bogen omhandler bl.a. evolu-
tionen set fra et esoterisk perspektiv.
Manuskriptet blev fundet i Adyar-
biblioteket og skabte noget af en 

sensation i 
den åndsvi-
denskabelige 

verden, da den 
første gang blev 

udgivet på en-
gelsk i 1983. Kri-
sten Gnosis viste 

sig at være endnu 
en perle fra CW 

Leadbeaters hånd.
Biskop CW Lead-
beater har givet os et 

nyt teologisk koncept, 
som vi kan værdætte 

og forstå. Det er den 
gamle Gnosis med vi-
denskabelige, filosofiske 

og teologisk acceptable tanker om 
Gud, menneskene og universet. Med 
andre ord ‒ en ny gnosis.
Kristen Gnosis er udgivet på Bok-
förlaget Rafael og koster 259,- d.kr. 
Den kan bestilles på mail: bertil@
mebius-schroder.se
Særtilbud for medlemmer af LKK i 
Danmark: Køb den i din lokale me-
nighed til kostpris for kun 159,- kr.

Kristen Gnosis er kommet i et nyt oplag på dansk!



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.


