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Den vigtige samtale
Sociologien taler om, at mennesket ikke kun lever ét liv, men flere. Vi
har blandt andet et familieliv, et arbejdsliv, et fritidsliv, et kulturliv, et
socialt liv, studerende har et studieliv og nogle af os har i tillæg et kirkeliv. Vores kirkeliv rummer flere væsentlige elementer. Samtalen, som
denne leder sætte fokus på, er én af de elementer, som bidrager aktivt til
et levendegjort kirkeliv.

Samtalen i kirkelivet.
Præsten og ceremonierne er umiddelbart det vi først bemærker, når vi
træder ind over dørtærskelen til kirken. Men i samme bevægelse træder
vi også ind og bliver en del af menighedens fællesskab og liv. Kirken
bliver på den måde et sted, der danner rammen om menighedens kirkeliv og er et område, hvor der er sat tid til rådighed og skabt et rum for,
at vi i den dybere samtale, kan mødes om livets store og små spørgsmål.
Vores kirkeliv indbefatter dermed et møde med ligesindede, hvor vi i
samværet har lov til at være os selv og åbenlyst give udtryk for vore
religiøse refleksioner. Refleksioner som under andre forhold kan leve
en mere stilsigende eksistens. I samtalen mødes vi i tillid og respekt for
tilværelsens mangfoldighed, for at løfte og bibringe hinanden med en
åndelig berigelse og favne nye perspektiver på livet. I samtalen spiller vi
bolden op mod hinanden, bruger og lytter til hinandens spørgsmål, tro,
tvivl og erfaringer. I forhold til hvad kirken står for og arbejder med, kan
kirkens univers, i samtalen, åbne sig for os, ofte på en ny og anderledes
måde. I samtalen bringer vi hver især noget af os selv som er unikt og vi
bærer resurser og betragtninger frem for andre i menigheden, som kan
være afgørende for den enkelte.
Redaktionen ønsker alle Sanctus læsere en rigtig god og samtalerig
sommer.
Jan Kvistborg

Præsten
v/ Jan Kvistborg
I relation til de nydelige mænd, der præger forsidebilledet, vil jeg i denne
artikel beskrive det, der gør præsten til præst, med særligt udgangspunkt
i tre hjælpemidler, som Kristus har stillet til rådighed for sin kirkes arbejde. De er:
– den apostolske succession.
– den mystiske forbindelse til Kristus.
– det åndelige kraftreservoir.

Den Ægyptiske model kontra den Kristne model
Den korte historiske kontekst er, at da Verdenslæreren grundlagde sin
nye religion, kristendommen, gennemtænkte Han samtidigt et nyt system, som skulle udsende Hans kraft, som et led i det store verdensgenløsnings arbejde. Hvis man kikker på oldtidens religioner, var de
kendetegnede ved, at de havde få centrale kultsteder, eksempelvis det
store tempel i Jerusalem eller de forholdsvis få store tempelkomplekser i
Ægypten. I den nye kristne kirke ønskede Kristus et mere decentralt system. Et kultsted/en kirke skulle nu kunne etableres i hver landsby. Sammenlignes eksempelvis det nye kristne system, med den måde der blev
arbejdet i det gamle Ægypten, så skiller det sig ud på et centralt punkt. I
den Ægyptiske model var det kun fire højt indviede ypperstepræster og
deres nære følge som, i enkelte storloger, udsendte mægtige bølger af
kraft. I den Kristne model valgte Kristus at have præster i mange områder, som kunne dække et helt lands areal med Kraft. Den kristne plan
for udspredelse af den guddommelige kraft er sådan udtænkt, at den kan
bringe en strålende kraftudstrømning indenfor rækkevidde for enhver
fra tusindvis af kirker fordelt ud over jorden.

Udfordringen
Den store udfordring lå herefter i, at der ikke var indviede mennesker
nok, som med deres usædvanlige åndelige styrke, kunne nedkalde den
mængde af højtvibrerende kraft, som skulle til for at velsigne et større

landområde. Mennesker med en så fremskreden udvikling er en sjældenhed og det har aldrig på noget tidspunkt i verdenshistorien været muligt at finde tilstrækkeligt mange til, at man på samme tid kunne udfylde
blot en tusindedel af de steder, hvor der var brug for dem. I oldtiden
fordredes der ligeledes mange års intensiv træning for at kvalificere sig
til præsteskabet. De to kvaliteter, høj udvikling og intensiv træning, er
stadig ønskværdige hos den kristne præst, men de kan, i den nye kirke,
ikke længere være et krav, grundet den store mængde af præster der er
brug for. Derfor ændredes dette til, at præsten blot er et medium for, via
en avanceret magisk metode, at nedkalde åndelig kraft. Det system, der
blev indstiftet, for at denne nedkaldelse af åndelig kraft blev muliggjort,
kaldes den apostolske succession.

Den apostolske succession
Kristus indstiftede dette system, der skulle sikre, at en guddommelig
krafttilførsel til hans nye kirke altid er tilstede. Det blev indstiftet, da
Kristus lage sine hænder på de første apostles hoveder og på den måde
ordinerede dem til præster og biskopper. Den åndelige kirurgi denne
proces afstedkommer er, at der skabes en forbindelse mellem Kristus
selv og den person hænderne bliver lagt på. Yderligere bliver personen
sat i forbindelse med et åndeligt kraftreservoir. Disse to fænomener;
kandidatens forbindelse til Kristus og til kraftreservoiret vil blive behandlet i det efterfølgende. Den apostolske successions kraft eksisterer
stadig i en ubrudt linje fra Kristi tid og frem til i dag, overført fra biskop
til biskop. Den enkelte biskop og præst bliver nu bærere af denne forvandlende kraft som Kristus i sin tid frigav.

Den mystiske forbindelse til Kristus
I den kristne kirke er fundamentet, at det er Kristus selv, der med sin
egen kraft døber, konfirmerer, ordinerer, helbreder, konsekrerer hostien,
giver absolutionen og velsigner. Da Han samtidigt valgte at arbejde via
menneskelig mellemkomst, er det nødvendigt, at præsten, via sin ordination gennemgår en psykisk operation, som gør hende/ham til en forpost
for Kristi bevidsthed og en kanal for Hans kraft. Præsten fungerer kun
som et redskab; sakramenterne og velsignelserne gives af Kristus selv.
For at præsten kan fungere som en kanal for Kristi kraft, som Kristus
uhindret kan arbejde gennem, knyttes præstens åndelige principper, ved

ordinationen, sammen med Kristi tilsvarende åndelige principper.
På samme måde som Kristus er en kanal for 2. logos eller Sønnen i den
hellige treenighed, bliver præsten nu en kanal for Kristi kraft og velsignelse. Denne kanal til Kristus, hvorigennem Hans kraft kan strømme ud
over menigheden, kan præsten selv udvide og forstærke.

Den subjektive versus den objektive kanaltype
Det kan hævdes, at præstens mystiske forbindelse til Kristus er en metode, som er subjektivt afhængig af præstens udvikling og uselviske arbejde. På grund af den subjektive karakter af denne type kanal, har Kristus
også valgt en mere objektiv måde for kraft transformation, der sikrer at
hostien konsekreres, absolutionen bliver givet og kraften er tilstede til
at velsigne med. Denne kanal betegnes den embedsmæssige forbindelse
og er det absolutte minimum af kraft, der besiddes af enhver lovligt ordineret præst. Denne kanal type er uafhængig af præstens færdigheder
og personlige egenskaber. Den er en garant for, at uanset karakteren af
personligheden på de mennesker som Kristus får stillet til rådighed i sit
præsteskab, så er den forvandlende kraft altid tilstede, som gyldiggør
sakramenterne. Gyldigheden af sakramenterne har på den måde ikke
nogen sammenhæng med præstens kundskab eller uvidenhed omkring
de mysterier, som han administrerer.

Det åndelige kraftreservoir
Den kraft som præsten trækker på i hans embedsmæssige forbindelse opbevares i et stor åndeligt kraftreservoir. Det beskrives således, at Kristus
har udtænkt en plan for den kristne kirke der indbefatter, at Han har
reserveret en særlig sektion af det åndelige kraftreservoir, som spænder
fra det astrale til det atmiske plan, til sin kirkes arbejde. Præsten er, ved
brug af bestemte ceremonier, ord og krafttegn, bemyndiget til at trække
på kraften i dette reservoir til gavn for menneskeheden. Bemyndigelsen
bliver givet ved ordinationsceremonien, hvor præsten bliver sat i forbindelse med dette reservoir således, at hun/han kan trække på kraften heri.
Præstens forbindelse til kraftreservoiret bevirker, at hvis præsten udøver
det foreskrevne ritual, så overføres den forvandlende krafttilførsel automatisk. Geoffrey Hodson beskrive kraften der ligger bag denne planets
tradition for tempel– og kirketjenester således:

“Kirkens eller templets metode til at nærme sig Gud blev indstiftet meget
tidligt i menneskenes liv på denne planet af de Store Herrer fra Venus;
de, der omtales som Flammeherrerne…..En beholdning af kraft blev
stillet til rådighed for de første Gudstilbedere på jorden. Da al tjeneste
og alle religiøse handlinger fra den tid og op til i dag både har bidraget
til og er hentet fra dette oprindelige reservoir, er dets kraft vokset meget
i styrke og variation .... Den kristne religion blev af dens grundlægger
sat i lige linie med tidligere traditioner og knyttet til kraftreservoiret.”
Guddommelige ceremonier.
Således er Kristi plan, at store kræfter lægges til rette for en lille gruppe
mennesker. Derved kan den Kristne kirke, med dens præsteskab, hjælpe
menneskeheden med at udsprede Hans kraft og hjælpe os alle ind i et
større og tættere fællesskab med Kristus.

Kære menighed i Helligåndskirken.
Som nyvalgt formand for menighedsrådet i kirken og nyudsprunget altertjener har jeg lyst til at fortælle jer om de tiltag, vi i kirken har taget,
for at profilere og styrke denne.
På vort landsmøde i Aalborg i Påsken tog vi beslutning om at samordne
de 3 kirkers hjemmeside således at vi får ny adresse på internettet. Denne adresse er taget i brug og hedder www.lkk-dk.dk.
Dette skete ud fra en forventning om, at internetsøgende, der kan være
interesseret i vor kirke, formentlig vil søge på bogstaveringen LKK, og
næppe “sanktgabrielskirken.dk”, der kun kendes af en mindre kreds.
Samtidig vil der komme links på de større søgemaskiner til denne

adresse. Der er nedsat en gruppe til at arbejde videre med hjemmesiden.
Denne består af: Mogens Blichfeldt, Århus, Jan Kvistborg, Aalborg, og
Susanne Bang, København.
Jan Kvistborg har desuden indvilliget i at holde et af Mariaskolens kursusforløb i København / Helligåndskirken. Ligesom vi har gjort os tanker om a få et interview / en artikel med Jan i Nyt Aspekt.
Jeg har selv deltaget i Jans foredrag to gange og finder dem utroligt
spændende og medrivende. De er en rigtig god indgang til forståelsen af
messen, og flere kommer langvejs fra til Aalborg for at høre dem.
Så ….
Af hensyn til jer selv, til Jan, og til kirken, I er en del af: snyd ikke jer
selv for denne oplevelse.
Vi er ikke ret mange, der følger messerne — og slet ikke mange faste
kirkegængere. Vi, der er, savner jer, der ikke er.
Jeg opfordrer jer til at komme og dele den Kraft og Spirituelle Energi,
der er i kirken / messen — og som vi var nogle stykker, der nød rigtig
godt af i Påsken i Aalborg. En uforglemmelig og givende oplevelse.
Jeres aktive deltagelse er vigtig for at fortsætte en velfungerende kirke
til vort fælles bedste.
Hvis nogen af jer har gjort jer tanker om kirken og dens fremtid, modtager jeg meget gerne jeres kommentarer på min e-mail: walter@lkk‑dk.
dk. Ligesom jeg opfordrer jer til at skrive debatindlæg i ”Sanctus”. Såvel kritiske kommentarer som forslag og gode ideer modtages, ligeså
spændende og nye tanker og litteratur!.
Kærlig hilsen
Walter Bang

Referat fra den
2. ordinære generalforsamling
i Ålborg, den 7. april 2007
Til stede var 8 stemmeberettigede
a) Til dirigent valgtes Walter; til referent Kenneth
b) Generalforsamling var rettidigt indkaldt – om end oprindelig til dagen
efter. Det besluttedes at gennemføre generalforsamlingen alligevel, og
afholde en orienterende generalforsamling dagen efter, hvis det skulle
vise sig nødvendigt.
c) Dagsorden godkendt
d) Referat fra forrige GF oplæstes og godkendtes.
e) Formandens beretning:
Der er i løbet af 2006 fremstillet et hæfte til brug for Mariaskolens
kursus, samt en velkomstfolder til nye kirkegængere. Musikstykket,
Progressing Soul, som Frederik Magle skrev til brug i vor kirke, er
sendt ud til store dele af verden, og er til dato i det mindste brugt i alle
tre danske menigheder.
En opfordring fra Maurice ang. kirkens navn afstedkom en e-maildebat, hvor det endegyldigt blev slået fast at kirkens navn er
liberal katolsk kirke
skrevet med små bogstaver iflg. dansk sprognævn, samt at noget eller
nogen, der er tilknyttet denne kirke betegnes
liberalkatolsk
Der har været stærke ønsker om, at kirkens hjemmeside shines op,
samt at det tydeligere fremgår, at det er hjemmeside for hele kirken i
Danmark. Det ligger fast nu, at vi ikke kan få domænenavnet lkk.dk,
idet ejeren, Hellerup Privathospital, igen har skiftet navn til LaserKirurgisk Klinik.
f) Kassereren gennemgik regnskabet. Der blev gjort opmærksom på at
regnskabsåret iflg. vedtægterne følger kalenderåret.

g) Et revideret regnskab forhåndsgodkendtes, da det kun handlede om en
post, der skulle pilles ud.
h) Det besluttedes, at menighedernes kontingent fastsættes til 100 kr. p.a.
med virkning fra 2007 p.g.a. af forventede udgifter til domænenavn.
Bidraget skal fremover indbetales før den 1. april.
i) Af indkomne forslag var et fra Susanne Bang fra sidste GF. Efter en
finpudsning vedtoges følgende ændring af vedtægterne:
“Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, eller alm. flertal
på to på hinanden følgende generalforsamlinger”
Der var indkommet et par forslag til nyt domænenavn. Det blev besluttet:
- at vi skal købe domænenavnet lkk-dk.dk;
- at vi skal placere den nye hjemmeside på Maurice Warnons server;
- at entry’et liberalkatolskkirke.org også bliver brugbart;
- at vi selv bestemmer 100 % over hjemmesidens udseende;
- at den ikke skal proppes ind i Maurice’s skabelon.
Et udvalg under formanden arbejder videre med projektet
j) Formanden var på valg, genopstillede, og blev genvalgt
k) Mogens Blichfeldt var på valg som ordinært medlem, genopstillede,
og blev genvalgt
Jan Kvistborg var på valg som suppleant, genopstillede, og blev
genvalgt
Joan Andersen er udtrådt, og i hendes sted valgtes Susanne for et år
l) Dorte Abildskov var på valg som revisor, genopstillede, og blev genvalgt
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:
Formand Kenneth Christensen til 2009
Kasserer Simone Andersen til 2008
Ordinært bestyrelsesmedlem Mogens Blichfeldt til 2009
Ordinært bestyrelsesmedlem Asbjørn Jørgensen til 2008 (udtrådt 15/6)
1. suppleant Jan Kvistborg til 2009 (pr. 15/6 indtrådt som ordinært medlem)
2. suppleant Susanne Bang til 2008
Revisor Dorte Abildskov til 2009
Revisorsuppleant Heinrich Nielsen til 2008

m) Øvrige ansvarsområder:
Jan Kvistborg, opdatering af Wikipedia – er sket
Posten som ansvarshavende redaktør for Sanctus er overgået til Jan.
n) Ikke noget under eventuelt

Bekendtgørelse
Liberal katolsk kirke i Holland afholder europæisk kongres 28-30 September 2007 i Det internationale teosofiske Center i Naarden. Tema: Vor herlige
arv. Yderligere information kan fåes ved henvendelse til Kenneth Christensen, e-mail: kenneth@lkk-dk.dk eller tlf. 4634 1721

Biskop Kai

Program for august – december
Helligåndskirken, København
Alle tjenesterne finder sted i Helligåndskirken, c/o Teosofisk Fellowship/
Heart Flow, Sankt Peders Stræde 27 B, 3., 1453 København K
Lørdagsforedragene kl. 13.30 – 18.00 og søndagstjenesterne kl.11.00
Sønd. 26. august.

Sangmesse, 12. søndag efter Trinitatis

Lørd. 22. september

Foredrag v. Jan Kvistborg

Sønd. 23. september.

Sangmesse, 16. søndag efter Trinitatis

Lørd. 22. september

Foredrag v. Jan Kvistborg

Sønd. 21. oktober.

Sangmesse, 20. søndag efter Trinitatis

Lørd. 22. september

Foredrag v. Jan Kvistborg

Sønd. 18. november.

Sangmesse, 24. søndag efter Trinitatis

Sønd. 16. december.

Sangmesse, 3. søndag i advent

Sankt Maria Kirken, Aalborg
Alle tjenesterne finder sted i Sankt Maria Kirken, Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, indgang ved posthuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby
Lørdage kl. 19.00 – Søndage kl. 11.00
Lørd. 8. september.

Maria skolens undervisning 19.00 – 20.30
efterfulgt af kirketjeneste kl. 21.00

Sønd. 9. september.

Sangmesse, søndag i oktaven for vor Frue fødsel

Lørd. 13. oktober.

Maria skolens undervisning 19.00 – 20.30
efterfulgt af kirketjeneste kl. 21.00

Sønd. 14 .oktober

Sangmesse, 19. søndag efter Trinitatis

Lørd. 10. november.

Maria skolens undervisning 19.00 – 20.30
efterfulgt af kirketjeneste kl. 21.00

Sønd. 11. november.

Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis

Lørd. 8. december.

Maria skolens undervisning 19.00 – 20.30
efterfulgt af kirketjeneste kl. 21.00

Sankt Gabriels Kirke, Århus
Alle tjenesterne finder sted i Sankt Gabriels Kirke, Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus C
Alle tjenesterne begynder kl. 11.00
Sønd. 19. august.

Sangmesse, sønd. i okt. f. vor Frues optagelse i himlen

Sønd. 2. september.

Sangmesse, 13. søndag efter Trinitatis

Sønd. 14. oktober.

Sangmesse, 19. søndag efter Trinitatis

Sønd. 11. november.

Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis

Sønd. 9. december.

Sangmesse, 2. søndag i advent

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.
Indlæg sendes til Jan Kvistborg, Myrdalstræde 102B, 9220 Aalborg Ø
— eller email: jan@lkk-dk.dk
LKKs hjemmeside: www.lkk-dk.dk

