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Tempelskoling og 
selvudvikling.

Af Jan Kvistborg

Denne leders udgangspunkt er, at der 
eksisterer en indre og en ydre traditi-
on, en esoterisk og eksoterisk linje af 
kristendommen. Fra dette udgangs-
punkt vil jeg fremhæve, at liberal ka-
tolsk kirkes styrke er, at den arbejder 
med den indre esoterisk-kristne vis-
domstradition, og at den repræsente-
rer en del af kristendommens indre 
mystiske kerne. 

Fra den esoteriske linje vil jeg uddif-
ferentiere to profiler for LKK: tem-
pelskoling og selvudvikling.  

Tempelskoling. 

LKK er et produkt af sammenhæn-
gen mellem religion og åndsviden-
skab. Det er derfor en vigtig del 
af LKK´s profil, at den tilbyder en 
avanceret tempelskoling, som indbe-
fatter en meditativ ceremoniel prak-
sis baseret på gruppeprocesser, til 
dens medlemmer. 

Dette betyder, at der skal være en 
klar synlighed i, at LKK i sin spiri-
tuelle tradition beskæftiger sig med 
tempelskoling, og at kirken indehol-
der en dyb indsigt i den ceremonielle 
arbejdsform. 

Denne tempelskoling er vi allerede 
godt i gang med at synliggøre og 

lægge betoning på. Konkret vil dette 
udmønte sig i, at der til jul udgives et 
spændende og lærerigt kursusforløb 
i “messens indre væsen og mystik” 
på dvd, som den enkelte kan fordybe 
sig i — enten via tv eller computer.

Og dette er kun begyndelsen…..

Samklang mellem teori og 
praksis.

Opgaven indbefatter herefter at om-
sætte den teoretiske undervisning og 
fordybelse til en synlig og bevidst-
gjort ceremoniel praksis. De ting der 
undervises i, er i høj grad konkrete 
og kan anvendes her og nu i et cere-
monielt arbejde og til selvudvikling. 
Det er derfor min vision, at afstan-
den mellem undervisningslokalet og 
det rituelle rum bliver langt mindre 
og mere transparent, således at det 
ceremonielle arbejde transformeres 
til en levende spirituel oplevelse. 
På den måde kulminerer den esote-
riske (indre) kristendom i eksoterisk 
(ydre) aktivitet. 

Selvudvikling.

At LKK i sin tradition rummer læren 
om årskredsløbet og solens kosmi-
ske puls som en veltilrettelagt selv-
udviklings plan er måske de færreste 
bekendt. Synliggørelsen af denne 
lære for selvudvikling ser jeg som 
en opgave, der ligger foran kirkens 
undervisere. 

Vi kan her betragte jorden som en le-



vende organisme, hvor hendes årlige 
rytme er en integreret del af alt cere-
monielt arbejde. At tage bevidst del 
i dette årskredsløb repræsenterer en 
udviklingsmulighed, som i øjeblik-
ket er én stor opdagelsesrejse. Det 
at leve i et aktivt harmonisk forhold 
med moder natur og dermed kirke-
året er erfaringsmæssigt en intensiv 
og berigende oplevelse. 

I læren om årskredsløbets indre og 
ydre rejse har kirken en relevans for 
vores hverdagsliv og kan herigen-
nem tilbyde en hjælp til vores indivi-
duelle vækst og åndelige udvikling. 
Den bidrager med en indsigt i men-
neskets bevidsthed og kan tilveje-
bringe en indre forvandling af vores 
liv ved at sigte på konkrete praksis-
ser, som kan integrere dybe indsigter 
i vores hverdagsliv. Kirkens rolle er 
her, at pege på en visdom om kosmi-
ske kræfter som spiller en betydelig 
rolle i menneskets åndelige vækst-
processer. 

Tempelskoling og årskredsløbet vil 
derfor blive taget op som emner i de 
næste numre af Sanctus. 

Redaktionen ønsker god fornøjel-
se med dette nummer af Sanctus.

OfficielT

Biskop Kai Jør-
gensen har, for-
anledigt af sin 
alder og et for-
ringet heldbred, 
meddelt mig sin 
begæring om at 

trække sig tilbage som regionalbi-
skop for Danmark. Jeg har bevilliget 
hans anmodning, så biskop Kais titel 
er nu biskop emeritus og hans status 
er biskoppelig generalvikar for pro-
vinsen Danmark, Norge og Island 
jfr. canon 33. 

Han gav sin meddelelse om tilbage-
trædelse ved synodemødet i Bend-
strup, i pastor Mogens Blichfeldts 
hjem, lørdag d. 27 oktober 2007. 
Han havde meddelt sin afgang som 
ansvarshavende biskop for Århus-
menigheden søndagen forinden. Han 
er parat til at forsætte med at yde epi-
skopal hjælp, når den er behøvet.

Biskop Kai har tjent som regional-
biskop for sin provins i mange år 
og langt udover, hvad der var hans 
pligt. Han har vundet og fortjent den 
anerkendelsen, han har fået både fra 
kleresiet, menighedsmedlemmerne i 
kirken i Danmark og fra udlandet.  

Som præsiderende biskop, og i hen-
hold til reglerne i code of canons 
og med godkendelse fra den danske 
præstesynode, vil jeg midlertidig 



overtage embedet som regionalbi-
skop for denne provins, indtil en 
bedre løsning er fundet.

Jeg har bedt pastor Mogens Blich-
feldt om at efterfølge biskop Kai 
som ansvarshavende præst for Sankt 
Gabriels menighed i Aarhus. 

Pastor Asbjørn From Jørgensen har 
påtaget sig at forsøge at genoplive 
menigheden i Oslo og er blevet ud-
nævnt ansvarshavende for denne 
menighed, som behøver hjælp. Han 
er derfor forflyttet fra Sankt Maria 
menigheden i Aalborg til Oslome-
nigheden. Foreløbig vil pastor As-
bjørn forblive som medlem af den 
danske præstesynode. 

Disse to præster fortjener min tak-
nemmelighed og 
lykønskninger for 
at have accepteret 
disse opgaver.

+Maurice

Den danske præstesynode:
Kenneth, Uffe, Maurice, Kai, Jan, Mogens, Asbjørn

Tak til biskop Kai 

Som det fremgår af den officielle 
meddelelse fra præsiderende biskop 
Maurice Warnon, så har vores regio-
nalbiskop Kai From Jørgensen med-
delt, at han har trukket sig tilbage 
fra sit embede som regionalbiskop. 

Samtlige præster, kleresi og menig-
heder vil hermed på det varmeste 
takke biskop Kai for mange års tro 
tjeneste og alt det han har udrettet 
for kirken. Vi håber dog stadig på, at 
han i sit otium får tid til at besøge os 
i de forskellige menigheder. 

Redaktionen kan allerede nu med-
dele, at der i næste nummer af Sanc-
tus vil blive bragt et fyldestgørende 
takkeskrift og beskrivelse af biskop 
Kais mangeårige esoteriske virke. 



det, vi i dag kalder de 7 sakramen-
ter. Kraften til at administrere og 
forvalte sakramenterne kaldes “den 
apostoliske succession”. Det hæv-
des, at denne kraft er overført ved 
en direkte linie af håndspålæggelser, 
påbegyndt af Kristus selv. (Se også 
artiklen “Præsten” i Sanctus nr. 6 
på lkk-dk.dk (red.))

Liberal katolsk kirkes første præ-
siderende biskop, J. I. Wedgwood, 
understregede i forbindelse med kir-
kens grundlæggelse nødvendigheden 
af, at ordet katolsk indgik i kirkens 
navn. Katolsk betyder universel el-
ler almindelig, men som Wedgwood 
fremhævede, så signalerer ordet i sig 
selv, at der er tale om en kirke, der 
har den apostoliske succession og 
dermed retten til at administrere sa-
kramenterne. 

Liberal katolsk kirke er en esoterisk 
eller gnostisk kirke. Det indebærer, 
at den bygger på de gnostiske tradi-
tioner og derfor bekender sig til tro-
en på bl.a. reinkarnation og karma. 
Gnosis betyder viden, og den viden 
liberal katolsk kirke bygger på, er 
denne ældgamle viden – formidlet af 
de to kirkefædre. 

Ved dannelsen af den liberalkatolske 
liturgi, tog Wedgwood og Leadbeater 
udgangspunkt i den romerskkatolske 
og “rensede den for alt, hvad der 
var degraderende for mennesket i 
forhold til dets Skaber”. Det vil sige, 

Messens funktion i 
liberal katolsk kirke 

1. del

Af Jørgen Skov

Her bringes første del af essayet 
Messens funktion i liberal katolsk 
kirke. Som nævnt i lederen er liberal 
katolsk kirkes profil, at den arbej-
der med den indre esoterisk-kristne 
visdomstradition. Denne serie be-
skriver en del af denne tradition.

Liberal Katolsk Kirke hedder på 
verdensplan The Liberal Catholic 
Church, og stiftedes i 1916 i London, 
hvorfra den har bredt sig til mere end 
40 lande. Kirkens grundlæggere var 
J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater.

Hvorfor kirke?

Hvorfor nu en kirke? Mange synes 
nok, at kirker er ved at være et over-
stået kapitel i menneskehedens histo-
rie – og så oven i købet katolsk!!!

Kirkerne i vesten blev som helhed 
dannet som følge af den kristne im-
puls for ca. 2000 år siden. Man siger, 
at Kristus selv indstiftede kimen til 



at de gjorde op med den antagelse, 
at mennesket er født syndigt og der-
for behøver at frygte sin skaber. Som 
Leadbeater siger i sin bog: “Gud kan 
ikke være mere vred på sin skabning, 
end vi kan være vrede på en blomst 
i haven”.

En helt ny mulighed

C.W. Leadbeater var en af sin tids 
største clairvoyante begavelser, og 
det var i kraft af denne evne, han var 
i stand til at konstatere realiteten af 
de indre verdener. Disse realiteter 
beskrev han i bogen Læren om sa-
kramenterne. Hans mest berømte 
bog Chakraerne har for mange men-
nesker betydet, at det for første gang 
var muligt at få et glimt af en helt ny 
og anderledes verden, og at man der-
for kunne begynde at få en forståelse 
af at mennesket – i bund og grund – 
er et åndeligt væsen. 

CWL påviste, at det egentlige og in-
dre menneske – Sjælen – er afhæn-
gig af at kunne inkarnere, dvs. “gå i 
kødet” på det fysiske plan, for der-
ved at kunne udvikle sig. 

Med sit enestående klarsyn kunne 
han konstatere, at gudstjenester eller 
messer i deres oprindelse er konstru-
eret til at modtage og videresende 
højfrekvent energi fra den indre til 
den ydre verden, og at formålet med 
dette dybest set er at fremskynde 
evolutionen på denne planet. 

Messens primære opgave er således 
at fungere som en gral, hvori det 
guddommelige liv kan hældes, op-
bevares og uddeles.

“Gralen”, hvori det guddommelige 
liv hældes, opbevares og uddeles.

Denne æteriske form kaldes den 
Eukaristiske bygning og “bygges” 
hver gang en messe celebreres. Ordet 
eukaristi betyder taksigelse. Denne 
betegnelse af bygningen har sin rod 
i, at messen også kaldes eukaristien.

Som det sikkert bemærkes har byg-
ningen fire minareter eller tårne 
omkring hovedstrukturen. Disse mi-
nareter er som bekendt typiske for 
islams moskeer. Det kan måske sy-
nes underligt, at der manifesterer sig 
et mere eller mindre “islamisk” byg-
ningsværk i forbindelse med et kri-
stent ritual. Ikke desto mindre er det, 



dener”, dvs. det fysiske plan, astral-
planet og det lavere mentalplan. 

Kolonnen til højre viser placeringen 
af de tre aspekter, der i den kristne 
version kaldes Fader (vilje), Søn 
(kærlighed) og Helligånd (intelli-
gens). Denne treenighed er placeret 
på de tre øverste planer, og som det 
ses, er energien eller kraften, der 
trækkes på, kærligheden.

Illustrationen viser bygningens funk-
tion, og hvordan systemet i princip-
pet fungerer. Formålet med en messe 
er at “transportere” energi fra de hø-
jere eller indre planer, ned eller ud til 
det fysiske. 

Den hurtigt vibrerende “guddomme-
lige” energi, der manifesterer sig på 
det fysiske plan, hører ikke naturligt 
hjemme på de lavere planer – af den-
ne grund må der derfor bygges en 
beholder, hvori energien kan samles 
og midlertidigt opbevares, indtil den 
slippes ud i det omliggende område. 

For at forstå processen, kan man sam-
menligne forholdet mellem vand og 
damp (venstre side af illustrationen). 
Energien på de højere planer – eller i 
de indre verdener – kan sammenlig-
nes med damp. Hvis vi forestillede os 
et menneske, der skulle have slukket 
tørsten, ville vand i dampform være 
nytteløst. På samme måde er ener-
gien på de højere planer uden for vo-
res rækkevidde, og fik vi endelig fat 
på den, ville den ikke være til nogen 

hvad der sker og skulle man have en 
formodning om hvorfor, må det vel 
være, at denne konstruktion er mest 
velegnet til formålet.

Sådan fungerer en messe 

Her er så en forkortet og forenklet 
gennemgang af den proces, der fin-
der sted under messen: 

Den esoteriske filosofis udgangs-
punkt er at verden består af syv stof-
planer. På illustrationen ses de lig-
gende oven på hinanden – det gør de 
imidlertid ikke i virkeligheden. De 
er som kinesiske æsker inden i hin-
anden, samtidig med at de gennem-
trænger hinanden. 

Som det ses, dækker bygningen et 
område, der kaldes ”de tre lavere ver-



nytte, da vi endnu ikke har noget re-
sponsapparat til at opleve den med. 
Kunne man derimod få dampen til at 
fortætte sig som vand, ville den op-
træde i en for os tilgængelig form, 
og dermed kunne tørsten slukkes. 

Det er nøjagtig denne proces, der 
sker under messen (højre side af il-
lustrationen). Der skabes et kunstigt 
“rør”, der forbinder de højere og la-
vere verdener. De højere verdeners 
damp/energi presses ned i røret, og 
under denne proces forsættes dam-
pen til vand på det fysiske plan og 
er dermed tilgængelig. Sagt på en 
anden måde, de spirituelle energier 
transformeres ned til et for os brug-
bart niveau. 

På denne måde bindes de højfre-
kvente energier i vinen og brødet, 
hvis struktur dermed forvandles og 
bliver til bærere af Kristi eget liv. 
Denne proces kaldes med et fint ord 
transsubstantion – altså substansen 
er ændret ved hjælp af en transfor-
mation, og derfor kaldes det for-
vandlede alterbrød nu en hostie. 

Det er nu muligt for det menneske, 
der går til alters eller kommunion, 
at få denne højtvibrerende substans 
ind i sit fysiske legeme og på denne 
måde – kortvarigt – blive påvirket i 
sin egen højere struktur.

Fortsættes i næste nummer af Sanc-
tus. 

Maurice Warnon 
ny regionalbiskop

Biskop Maurice er 
en af de mest erfarne 
blandt kirkens ledere. 
Han startede som al-
tertjener i Bruxelles 
juledag 1948, 11 år 

gammel. I 1965 blev han ordineret til 
præst; og i 1976 blev han i Naarden 
i Holland konsekreret til biskop over 
Belgien af biskopperne van Brakel, 
Groetmakers, de Rijk, Brandt, Lhote 
og vor egen Børge Søgaard. I 1979 
flyttede han med sin kone og sine 
tre børn til USA. I 1988 blev han ud 
over Belgien tilknyttet Canda som 
biskop. I kraft af sit civile arbejde 
indenfor computer og kommunika-
tion i bl.a. NATO og EU har han rejst 
meget, og da han taler flere sprog 
flydende, har han fungeret som tidl. 
præsiderende biskop von Krusensti-
ernas repræsentant i Portugal, Italien 
og Filipinerne. I 14 år sad han i kir-
kens juridiske kommission.

Siden 2003 har han været medvir-
kende til, at kirken kunne etablere 
grupper i Hviderusland, Ukraine og 
Græ kenland. Han har haft stor be-
tydningen for udviklingen af kirken i 
Afrika, hvor der alene i Cameroun og 
de to Congoer er ca. 60.000 medlem-
mer. Han har også været drivkraften 
bag genforeningen af vor LKK og 
den selvstændige LKK Theosophia.

 
 



Nyt kirkecenter

Fredag d. 2. november var Kenneth 
Christensen fra Helligåndskirken in-
viteret til Korsør for at holde et po-
wer point foredrag om helbredelses-
tjenesten og velsignelsesandagten 
med efterfølgende tjenester for en 
gruppe på 17 interesserede fra områ-
det Næstved-Slagelse-Korsør. De til-
stedeværende syntes det kunne være 
interessant med flere arrangementer 
og man enedes derfor om at forsøge 
at etablere et center med regelmæs-
sige tjenester og andre aktiviteter.

Centret Syd-Vestsjælland vil forelø-
big have sine aktiviter i private hjem 
blandt de interesserede i området.

Det første arrangement bliver et po-
wer point foredrag om ceremoniel 
magi i liberal katolsk kirke. Fore-
draget afholdes i samarbejde med 
Teosofisk Forening Næstved. Se tje-
nestelisten bag i bladet.

Christina og Henriette var altertjenere 
ved tjenesten i Korsør

Foredrag i Næstved  
den 17. marts kl. 19.30

Ceremoniel magi i liberal katolsk 
kirke. Foredragsholder: Kenneth 
Christensen

Når snakken falder på gudstjenesten i 
den kristne kirke, er der næppe man-
ge, der tænker på, at denne handling 
oprindelig og i sit inderste væsen 
faktisk er en magisk handling med et 
helt specifikt formål. Det var først, 
da teosoffen C.W. Leadbeater og an-
dre iførte sig de ‘clairvoyante briller’ 
og gav sig til at undersøge, hvad der 
egentlig foregik i den usynlige ver-
den under en messe, at det blev ty-
deligt, hvilken fantastisk mulighed, 
der ligger i den kristne magi. Denne 
indsigt var medvirkende til dannel-
sen af liberal katolsk kirke. Skønt 
det er en kristen kirke bruger vi de 
syv stråler i arbejdet, har et bevidst 
samarbejde med engleverdenen og 
accepterer forestillingen om karma 
og reinkarnation. Aftenens foredrag 
vil blive ledsaget af et power point 
show udviklet af Mariaskolen i Ål-
borg.

Kenneth Christensen har været aktiv 
i liberal katolsk kirke siden 1983 og 
blev i 2002 ordineret til præst i Kø-
benhavn.



Dvd’erne vil være guld værd, for 
dem, som ønsker at vide mere om, 
hvorfor præsterne og menigheden  
gør og siger som de gør. De vil give 
en klar forståelse for at intet i kirkens 
liturgi er tilfældigt anbragt, eller blot 
medtaget af gammel vane.

Jo større bevidsthed den tilstedevæ-
rende har om tjenestens indre side , 
jo stærkere en kanal vil man være for 
den åndelig kraft, der nedkaldes. 

Dvd-serien er udgivet af foreningen 
liberal katolsk kirke i Danmark og 
kan bestilles hos Kenneth Christen-
sen, tlf 4634 1721 eller pr. e-mail 
kenneth@lkk-dk.dk.

Beløbet bedes indsat på foreningens 
konto: 8411 0004094608 (Fælles-
kassen).

kursus-dvd’er

I efteråret har Jan Kvistborg fra Ma-
ria Skolen i Ålborg tre gange været 
på besøg i København for at holde 
kursus over messens indre væsen og 
mystik. De tre meget interessante 
og lærerige foredrag var ledsaget af 
et oplysende power point show og i 
det hele taget svært underholdende i 
kraft af Jans entusiastiske optræden.

Heldigvis blev foredragene filmet, 
således at de, der ikke havde mulig-
hed for at deltage i kurset, alligevel 
kunne få en chance for at få et ind-
blik i den kristne magi.

De tre dvd’er er blevet redigeret og 
vil fra begyndelsen af december bli-
ve sat til salg for den ringe pris af 
250,- kr. for dem alle tre.

Åretes esoteriske julegave

En hærskare af hjælpere fra den ån-
delige side står parat til at hjælpe os 
i den kommende tid



ned fra solen, tænding af påskelyset, 
højtidelig opstandelsesprocession, 
påskemidnatsmesse.

Generalforsamling 2008
I forbindelse med påskeseminaret 
indbyder liberal katolsk kirke i Dan-
marks bestyrelse hermed til ordinær 
generalforsamling i Ålborg, fredag 
den 21. marts, kl. 13.00. Dagsorden 
efter vedtægterne.

nyt fra  
helligåndskirken

Nye lokaler, nyt samarbejde
Fra og med juleaften vil tjenesterne 
i København finde sted i Daniel-
Kirkens flotte, nymalede kirkerum. 
Samtidig vil vi styrke det ceremoni-
elle arbejde ved at forøge aktivitets-
niveauet til to tjenester pr. måned. 
Den første og tredje søndag i måne-
den.

Det er endvidere planen, at Jørgen 
Skovs menighed også vil henlægge 
sine aktiviteter til Daniels-Kirken, 
dog tidligst fra april måned. Der er 
adskillige positive aspekter i dette, 
og vi ser frem til et tæt og frugtbart 
samarbejde mellem begge de to kø-
benhavnske liberalkatolske menig-
heder, samlet under ét tag.

For at disse glædelige begivenheder 
skal lykkes, er det nødvendigt med 
en styrkelse af økonomien. Vi opfor-

Nyt fra foreningen  
liberal katolsk 

kirke i danmark

Påskeseminar i Ålborg
Der bliver nu endelig mulighed for 
at opleve vor kirkes fortolkning af 
påskemysteriet folde sig ud i sit ful-
de omfang.

Påskeseminaret vil indeholde under-
visning, foredrag og meditation, og 
der vil naturligvis blive mulighed for 
at opleve alle påskens ceremonier, 
garneret med særligt udvalgte styk-
ker musik. 

Der vil i februar 2008 blive udsendt 
en særlig programfolder med påskens 
aktiviteter og praktiske oplysninger, 
men allerede nu kan det varmt anbe-
fales at reservere dagene

Her er en smagsprøve på hvad pro-
grammet kommer til at indeholde af 
tjenester:

Skærtorsdag den 20. marts, højmesse 
til minde om nadverens indstiftelse 
og evt. med konsekration af de hel-
lige olier.

Torsdag aften, gravprocession, hvor  
Herrens nærvær bæres ud af kirken i 
højtidelig procession

Langfredag den 21. marts korsets-
hyldning - en tjeneste i intetheden.

Påskelørdag den 22. marts, velsig-
nelse af ilden, som vil blive trukket 



drer derfor alle, som modtager dette 
blad, og som er interesseret i at støtte 
kirkens arbejde, til at melde sig ind i 
kirken. Brug evt. vedlagte girokort.

Årsmøde 2008
Vi indbyder hermed til ordinært års-
møde søndag d. 17. februar kl.13.00 
– efter messen og kaffen. Følgende 
forslag er på dagsordenen: Kontin-
gentforhøjelse til 900 kr. pr. år pr. 
person og 1350 kr. for en familie.

Nyt fra  
Sankt Maria Kirken

Tak til Asbjørn
Vor nye regionalbiskop Maurice er 
ikke alene en meget spirituel person, 
men han rummer også en udtalt dy-
namisk og visionær evne. Da biskop 
Maurice tiltrådte som vor regionalbi-
skop, fordelte han flere ansvarsom-
råder, som får en virkning for Sankt 
Maria Kirken.

Biskop Maurice har overflyttet As-
bjørn til menigheden i Oslo, som han 
har sagt ja til at hjælpe med at bygge 
op. Asbjørn er derfor blevet udnævnt 
til ansvarshavende præst for Oslo 
menigheden. 

Asbjørn har ligeledes overfor bi-
skop Maurice sagt ja til at tage hånd 
om den opgave, det er at udvikle et 
LKK-center i Støvring området. 

Biskop Maurice har meddelt mig, 
at disse nye opgaver betyder, at As-
bjørn ikke længere har tilknytning 
til Sankt Maria Kirken i Aalborg, 
og når han besøger os, vil det derfor 
være som gæst.

Jeg ønsker Asbjørn al velsignelse og 
håber, at jeg kan være en støtte for 
ham i disse store og betydningsfulde 
tjenester. Jan Kvistborg

Foredrag med Uffe Børjesen 
lørdag 8. december kl.19.00
Det er en stor glæde for mig, at 
kunne annoncere, at Uffe kommer 
tilbage til Sankt Maria Kirken for at 
holde sit andet foredrag. Denne gang 
vil Uffe tale om: Nærvær – i livet, i 
tjenester, i ceremonielt arbejde.

Uffe har en overvældende viden in-
denfor ceremoniel magi, og han for-
midler den med stor overbevisning 
og med den erfaring, som han har 
oparbejdet igennem mange års ar-
bejde indenfor dette esoteriske om-
råde.

Foredrag om julens mysterium 
torsdag 6. december kl. 19.30
Foredrag ved Jan Kvistborg. Møde-
lokale Aars Bibliotek, Søndergade 
24, Aars 9600.

Entre 25,- kr. Tilmelding nødvendig 
til Helle Skov tlf. 26 18 44 32

Arr: Sariel Gruppen Himmerland.



Sønd. d. 17. februar, kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i fasten. Far-
ve: violet. Motto: talens kontrol.
Efter tjenesten afholdes årsmøde.

Sønd. d. 2. marts, kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag i fasten (læta-
re søndag). Farve: violet. Motto: ån-
delig forfriskning.

Sønd. d. 16. marts, kl. 11.00
Sangmesse med velsignelse af pal-
merne, søndag før påske (palmesøn-
dag). 

Kirkecenter  
Syd-Vestsjælland
Teosofisk Forening Næstved, Grøn-
negades Kaserne lokale 219, 4700 
Næstved

Mand. d. 17. marts, kl. 19.30
Foredrag: ceremoniel magi i liberal 
katolsk kirke, se notits inde i bladet.

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

Sønd. d. 11. november,  kl. 11.00 
Sangmesse, 23. søndag efter Trini-
tatis. Farve: grøn. Motto: teori og 
praksis.

Program for  
November – marts

Helligåndskirken,  
København
Teosofisk Fellowship, Sankt Peders 
Stræde 27 B, 3., 1453 København K

Lørd. d. 17. november,  kl. 13.30 
Kursus (3. del) over messens indre 
væsen og mystik v. Jan Kvistborg

Sønd. d. 18. november,  kl. 11.00
Sangmesse, 24. sønd. efter Trinitatis. 
Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed

Sønd. d. 16. december,  kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag i advent. Far-
ve: violet. Motto: kærlighed

Herefter finder tjenesterne sted
Danielkirken, Peblinge Dossering 6, 
2200 København N

Mand. d. 24. december, kl. 23.30
Julemidnatsmesse, Herrens fødsel. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 6. januar, kl. 11.00
Sangmesse, Helligtrekongers dag. 
Farve: hvid.

Sønd. d. 20. januar, kl. 11.00
Sangmesse, søndag i oktaven for 
Herrens dåb. Farve: hvid.

Sønd. d. 3. februar, kl. 11.00
Sangmesse m. velsignelse af lysene. 
Medbring gerne egne lys. Messen 
er tilegnet Herrens fremstilling i 
templet (kyndelmisse). Farve: hvid.



Lørd. d. 8. december,  kl. 19.00
Foredrag med Uffe Børjesen: Nær-
vær – i livet, i tjenester, i ceremonielt 
arbejde. 
Kl. 21.00 Ceremoniel tjeneste.

Sønd. d. 9. december,  kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i advent. 
Farve: violet. Motto: Selvforglem-
melse.

Lørd. d. 12. januar,  kl. 19.00
Mariaskolens undervisning. I kur-
susforløbet messens indre væsen og 
mystik undervises i konsekrations-
bønnen, englenes hjælp ved udsen-
delse af kraft og konsekrationens 
mysterium. 

Sønd. d. 13 januar,  kl. 11.00
Sangmesse, søndag i oktaven for 
helligtrekonger. Farve: hvid

Lørd d. 9. februar,  kl. 19.00 
Mariaskolens undervisning. I kur-
susforløbet messens indre væsen og 
mystik undervises i bortsendelse af 
nærværelsens engel, de tre forbin-
delser til Kristus, kraftens rodfæst-
ning, livet bag symbolikken, når 
sakramentet modtages, templets op-
løsning og det store opbrud.

Sønd d. 10. februar,  kl. 11.00
Sangmesse m. velsignelse af lysene. 
Medbring gerne egne lys. Messen 
er tilegnet Herrens fremstilling i 
templet (kyndelmisse). Farve: hvid.

Sønd. d. 9. december,  kl. 11.00 
Sangmesse, 2. søndag i advent. 
Farve: violet. Motto: Selvforglem-
melse.

Mand. d. 24. december, kl. 11.00
Sangmesse juleaftensdag, Herrens 
fødsel. Farve: hvid.

Sønd. d. 13. januar,  kl. 11.00 
Sangmesse, søndag i oktaven for 
helligtrekonger. Farve: hvid

Sønd. d. 10. februar,  kl. 11.00 
Sangmesse, 1. søndag i fasten. Far-
ve: violet. Motto: Selvransagelse.

Sankt Maria Kirken, 
Aalborg
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, 
indgang ved posthuset, Torvet 5, 
9400 Nørresundby

Lørd. d. 10. november,  kl. 19.00
Mariaskolens undervisning. I kur-
susforløbet messens indre væsen og 
mystik undervises i sursum corda, 
præfationen og sanctus. 
Kl. 21.00 Ceremoniel tjeneste.

Sønd. d. 11. november,  kl. 11.00
Sangmesse, 23. søndag efter Trini-
tatis. Farve: grøn. Motto: teori og 
praksis.



• En kirke for det åndeligt søgende men-
neske.

• En kirke med en dyb og ubetinget respekt 
for det enkelte menneskes tros- og tanke-
frihed samt religiøse tilhørsforhold.

• En kirke der anerkender alle religioner 
som ligeværdige og udgået fra det samme 
guddommelige ophav.

• En kirke der forbinder religion og ånds-
videnskab. 

Liberal katolsk kirke (LKK) er et selv-
stændigt og uafhængigt kristent trossam-
fund grundlagt i 1916 af biskopperne og 
teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Lead-
beater. 

Liberal katolsk kirkes tradition omfatter 
læren om involution og evolution, karma 
(loven om årsag og virkning) og reinkar-
nation, samt læren om verdens indre styre; 
mesterhierarkiet.

Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet 
af Kristus selv og videreført fra biskop til 
biskop som den apostoliske succession, 
som LKK i fuld gyldig form har fået over-
ført via den gammelkatolske kirke i Hol-
land-England.

Liberal katolsk kirke er en fri universel 
kirke, der ser det som sin hovedopgave:

• at videreføre Kristi kærlighedsarbejde 
for menneskehedens udvikling.

• At være en sakramental kirke, der for-
midler den åndelige kraft, som transfor-
meres gennem kirkens ceremonier og syv 
sakramenter, som er en uvurderlig hjælp 
til selvhjælp og åndelige udvikling.

• at delagtiggøre mennesker i den ube-

grænsede, tidløse og guddommelige vis-
dom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremo-
niernes indre væsen og åndelige funktion 
og et bevidst samarbejde med englehiera-
kiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab 
og resultater fra clairvoyant forskning, 
som har afsløret kristuskræfternes måde 
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i 
ceremoniernes mystik og magi.

Liberal katolsk klirke underviser i det 
aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. 
Kirken tilbyder derved, via den katolske 
ceremonielle arbejdsform, et forum for at 
arbejde med hvid magi indenfor den krist-
ne kirkes ramme. 

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, 
befriet fra klassiske dogmer som Guds-
frygt og syndighed, og som erkender at 
ethvert menneske er en Kristus i svøb. 
Det er her kirkens opgave at understøtte 
selvudviklingen af denne iboende kristus-
bevidsthed langs vejen til åndelig vækst, 
til den fuldt ud manifesteres i den enkelte 
og menneskets enhed med det Guddomme-
lige ophav opnås. 

Liberal katolsk kirke påpeger at Guds mo-
derskab i lige så høj grad som Guds fa-
derskab er ligeværdige poler i skabelsens 
mysterium. 

Denne balance opleves blandt andet ved, 
at mænd og kvinder i LKK kan ordineres 
til præst og konsekreres til biskop på lige 
fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis 
og kirkens økonomi opretholdes udeluk-
kende gennem frivillige bidrag, donatio-
ner og foreningskontingenter. 

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?


