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Kære venner

Velkommen til no-
vember nummeret 

af Sanctus og velkommen 
til den nu faste rubrik: 

Regionalbiskoppens hjørne.

Vi har valgt at lade dette nummer 
have en anderledes udformning 

end normalt. Et hurtigt gennemsyn 
vil afsløre, at vi denne gang bringer 
et særligt indlæg bestående af artik-
len Den ene, de tre magiske og de 
tre mystiske, skrevet af Jørgen Skov. 
Det er en artikel med to formål. For 
det første, med flere indgåede for-
klaringer, at underbygge den artikel 
undertegnede har forfattet med titlen 
Juvelmagien i liberal katolsk kirke. 
For det andet, så illustrerer Jørgens 
artikel det, jeg her til venstre har be-
skrevet den intellektuelle kategori. 
Jeg har før hævdet, at jeg ser flere 
områder, hvor kirken har sin opgave. 
Lad det være sagt med det samme, 
at de fire kategorier er opstået i det 
skrevne øjeblik og er mit udmid-
delbare bud på en kategorisering af 
kirkens arbejdsområder. En anden 
vigtig fremhævelse er, at de fleste 
interesserede, medlemmer og præ-
ster i kirken, ikke er ligeligt intere-
serede i alle fire punkter. Dette har 
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Sanctus 
- et magasin som beskriver LKK i Danmark

Af Jan Kvistborg.

naturligvis sin berettigelse, men et 
magasin som Sanctus er forpligtet til 
at beskrive alle fire områder og der-
ved vise kirkens fulde mosaik. Der-
for håber jeg, at artikler, som for no-
gen kan foranstalte, at vi skal op og 
stå på de intellektuelle tæer, trods alt 
kan virke inspirerede og ikke mindst 
give endnu et view over kirkens ud-
strækte vidder.  

Fire kategoriske bud på lkk´s 
arbejdsområder.
Den intellektuelle

Der kan argumenteres for, at 
LKK er et blad på den gren, 

som betegnes ”de esoteriske myste-
rieskoler”. I disse forskellige skoler 
er der i forskellige kulturer og i for-
skellige tidsepoker uddannet menne-
sker i den esoteriske videnskab. En 
af årsagerne, der berettiger LKK til 
også at blive betegnet som en my-
sterieskole, er den dybe og gennem-
gribende esoteriske litteratur kirkens 
teologi hviler på. Jørgens artikel er 
et eksempel på dybden af denne vi-
den, hvor kirkens rolle er at undevise 
i visdommen om kosmiske kræfter. 
Den undersøgende 

Liberal katolsk kirke er ligeledes 
et uddannelses– og forsknings-
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sted for videnskaben om tempelar-
bejde og rituel magi.
Den sansende

Liberal katolsk kirke er også en 
kirke for nærvær og fred. En 

kirke for det oplevende, sansende, 
åndsnærværende og den meditative 
praksis.

Den sjælsudviklende

Liberal katolsk kirke har metoder 
som peger mod en levende indu-

viduel spirituel praksis. Herigennem 
tilbyder kirken en hjælp til vores in-
dividuelle vækst og åndelige udvik-
ling.
God læselyst til alle

Et begivenhedsrigt halvår i 
liberal katolsk kirke

LKK i Danmark er i en foran-
dringsperiode, som først og 

fremmest er båret af menighedernes 
ønske om at tage del i LKK og de-
res vilje til at blive hørt og dernæst 
af det faktum at LKK på ét interna-
tionalt niveau er ved at forandre og 
forny sig.

I løbet af sommeren er 4 nye bi-
skopper blevet konsekreret; jeg 

selv, med funktion som ny regio-
nalbiskop i Danmark i slutningen af 
juli, Jean-Pierre Kayambé, i begyn-
delsen af september, også som ny 
regionalbiskop i Den Demokratiske 
Republik Congo og biskopperne 
Jean-Marc Warnon og Gert-Jan van 
der Steen, i midten af september, 
som henholdsvis ny regionalbiskop 
i Belgien, og hjælpebiskop i Hol-
land. Vi vil hver især på vores måde 
give en god indsprøjtning af ny in-

spiration og energi til ”the General 
Episcopal Synod” (GES); eller sagt 
på dansk ”bispesynoden” eller for-
samlingen af biskopper.

Foruden det, har vi i Danmark 
også oplevet en diakonordinati-

on i sommeren; Birgit A. Ljungdahl 
blev d. 30.juni i Hillerød ordineret 
til diakonatet. Alt i alt en styrkelse af 
LKK på den klerikale side.

Jeg skal lige huske at give en varm 
og hjertelig tak til alle som tager 

del i det arbejde LKK gør i Danmark, 
lige nu, og en særlig tak til vore sø-
stre og brødre i LKK-verdnen, som 
tog sig tid til at deltage i begivenhe-
derne i Danmark denne sommer.

Jeg er mest aktiv i den jyske del af 
Danmark, her til efteråret; jeg er 

i Aalborg i oktober for at konfirme-
re og i igen i december, hvor det er 
planlagt at ordinere Karin Joy Wolff 
til de sidste to af de mindre ordina-
tioner; exorcist og akolyt. så LKK 

indenfor en overskuelig fremtid har 
en ny diakon i Aalborg?! Jeg besøger 
ligeledes menigheden i Århus i no-
vember, - også for hér at konfirmere. 
Jeg glæder mig til at være dér. 

Den danske præstesynode hol-
der sin årlige samling d. 20.11. 

2010. Ønsker til emner, der skal 
drøftes på dette møde modtages 
gerne. Henvendelse kan ske enten til 
den lokale præst/ansvarshavende el-
ler til regionalbiskoppen på e-mail-
adresserne som er nævnt andetsteds 
i Sanctus.

Sagt helt enkelt; jeg synes, at 
”menigheds-siden” af kirken 

stadig hænger lidt i bremsen, med 
gode ideer og ønsker. LKKs struktur 
og organisation forudsætter et tæt 
samarbejde og en klar dialog mel-
lem menighed, kleresi og biskop; de 
input, ønsker og ideer menigheden 
giver er vigtige, ikke mindst, set i 
forhold til at de er med til at skubbe 
LKK ind i den nutid vi alle sammen 
lever i.

Den udvikling LKK er i for tiden, 
peger for mig at se i en retning 

af større enkelhed i kommunikation 
og en centrering om kernen af det 
som vi har tilfælles; det sakramenta-
le nærvær og dets formidling i LKK. 
Så lad dette være en opfordring til et 
større ønske om at få indflydelse på 
kirkens arbejde fra menighederne!

Af andre vigtige ting, der skal 
nævnes her; hen over somme-

ren har den del af LKK som ledes 
af Maurice Warnon, fået beskyttet 
brugen af navnet ”The Liberal Ca-
tholic Church” i London, såvidt jeg 
har forstået med international virk-
ninger.

Det kan forekomme nogle at være 
en lille og uvæsentlig detalje, 

men historien har vist at en sådan 
ting kan have ganske stor betydning, 
særligt hvis man internt i kirken ikke 
kan blive enige om tingene. Navne-
beskyttelsen har en afgørende juri-
disk betydning ved f.eks. uenighed 
om ejerskab af kirkens ejendele, ar-
vesager og kirkelige ”skilsmisser”, 
som vi oplevede for nogle år siden. 
Uden nogen forbindelse med navne-
beskyttelsen i England er en gruppe 
herhjemme i gang med en revision 
af landsforeningens vedtægter, såle-
des at de er i overensstemmelse både 
med kirkens internationale lovgiv-
ning og almindelig god forenings-
skik i Danmark.

Alt dette peger frem mod at LKK 
i Danmark, når forberedelserne 

er færdige, søger de danske myndig-
heder om godkendelse som trossam-
fund og dermed også om vielses-
myndighed

Regionalbiskoppens hjørne
Af Uffe Børjesen.
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citatet ovenfor, kan forklares ved, at 
hver stråle og dens egenskab er re-
præsenteret ved en særlig ædelsten, 
som strålens kraft virker særligt ef-
fektivt igennem. Leadbeater fortsæt-
ter:
… det faldt os derfor ind, at hvis 
vi skaffede et sæt med syv sådanne 
ædelstene, én der passede til hver af 
strålerne og satte dem i vor alter-
sten, ville vi have en meget velegnet 
linse, som hver type af den syvfoldi-
ge kraft kune stråle igennem.

Som traditionen er i liberal katolsk 
kirke, så afprøves alle teser med 

eksperimenter. Leadbeater skriver 
følgende om det eksperiment, som 
blev foretaget med ædelstene.
… eksperimentet blev afprøvet, og 
det viste sig at være en øjeblikkelig 
og bemærkelsesværdig succes, og 
det i så høj grad, at vi var opmun-
trede til at udvide ordningen til selve 
kirkebygningen samt vore biskop-
pers brystkors og bispestave.

Det endelige forskningsresultat 
afstedkom således, at tre sæt 

strålejuveler er placeret i en liberal 
katolsk kirke, ét i kirkerummet, de 
såkaldte strålekors, ét på lysesta-
gerne, som benævnes strålestager 
og ét sæt i alterstenen. Yderligere er 
der placeret stråjuveler i biskoppens 
brystkors og bispestav. Den okkulte 
virkning af juvelernes placering i de 
to sidstnævnte er ikke beskrevet i 
denne artikel.

Nedenstående liste beskriver de 
ædelstene, som blev fundet eg-

net som ingangsporte for strålerne.
Stråle           Juvel

1.   Diamant
2.   Safir
3.   Samaragd
4.   Jaspis
5.   Topas
6.   Rubin
7.   Ametyst

Magnetiseringen af juvelerne

Før ædelstenene tages i brug, 
bliver de stærkt magetiserede, 

således de kan blive den bedst mu-
lige kanal for deres pågældende 
stråle. En lille flis af ædelstenen er 
nok til at opfylde dette formål. Når 
en ædelsten bliver magnetiseret, bli-
ver den en kanal for højere kræfter. 
Under magnetiseringen forsyner vi 
den med en helt bestemt vibration, 
som ikke var der før. På den måde 
fremkaldes i juvelerne en ny slags 
vibration, som gør dem i stand til, at 
reagere stærkt på den ståle, som de 

Juvelmagien i Liberal Katolsk Kirke
Af Jan Kvistborg

Blandt de kristne kirker har libe-
ral katolsk kirke det særkende, 

at den gør brug af ædelstene i sit 
okkulte arbejde. Derfor bliver der 
naturligvis ofte spurgt ind til denne 
særlige ”juvelmagi” og dens aktive 
samspil med det der betegnes ”de 
syv stråler”. Når det okkulte arbejde 
skal forklares i liberal katolsk kirke, 
støder vi jævnligt på den intellektu-
elle udfordring, at en forudgående 
esoterisk viden nærmest er en forud-
sætning for at forstå forklaringen til 
bunds. I lkk gør vi en dyd ud af at ty-
deliggøre, at alle vores handlinger er 
afstemte ud fra et okkult energimæs-
sigt synspunkt og da tingene hænger 
nøje sammen i lkk, er der ofte mange 
elementer, som skal betones, før det 
store sammenhængende billede vi-
ser sig. Dette princip gør sig også 
gældende, når vi nu skal forklare 
sammenhængen mellem juvelerne 
og strålerne. Men vi bliver dog nødt 
til at afgrænse os fra, at fremlægge 
hvad de syv stråler i deres substans 
indebærer. I den esoteriske litteratur 
er der skrevet store og betydlingfulde 
afhandlinger om dette emne og da vi 
her blot vil koncentrere os om indka-
naliseringen af strålerne i kirkearbej-
det, vil jeg henvise interesserede til 
mere dybtgående kilder, der beskri-
ver dette special emne. Det eneste vi 

vil konstatere er, at alt kommer fra 
Gud, men det kommer ad syv for-
skellige kanaler eller stråler. De syv 
stråler kan således beskrives som 
Guds syv egenskaber i og gennem 
hvilke Gud arbejder og da en kirke 
har en udafbrudt forbindelse til Gud, 
er disse egenskaber derfor en natur-
lig del af kirkens måde at arbejde på
Juvelmagien, et resultat af okkult 
forskning.

Før en kirke tages i brug, forbe-
redes den med en konsekration. 

I denne ceremoni salver biskoppen 
blandt andet alterstenen og særlige 
centre i kirkerummet med hellig olie, 
for at de kan fungere som indgang-
sporte for en speciel indflydelse. 

Kirkefæderne gjorde deres over-
vejelser om, hvordan de kunne 

få disse særlige centre, til at fungere 
som energikanaler for Guds egen-
skaber eller de syv stråler. Lead-
beater skriver således:
Vi fik den tanke, at hvis de forskel-
lige strålers egenskaber på en eller 
anden måde kunne indfældes i disse 
særlige centre – hvis der i hver af 
dem kunne være et underordnet cen-
ter for de enkelte stråler – kunne det 
lette distributionen af kraft.

De underordnede centre for de 
enkelte stråler, som er nævnt i 
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i forvejen er disponiple for, at rea-
gere på.  Juvelerne forsynes herved 
med en direkte kommunikationlinje 
til strålerne og den gigantiske engel, 
som varetager disse. Ved denne spe-
cielle ceremoni tegnes blandt andet 
strålens symbol over den respektive 
juvel. Symbolene som biskoppen 
tegner, ses her til højre:
Strålejuvelernes placering

Når magnetiseringen/konsekra-
tionen af ædelstene er foreta-

get, bliver de betegnet strålejuveler 
og de placeres nu på en ordnet måde 
i kirkerummet. Deres placering er 
bestemt af den måde, hvorpå de tre 
sæt juveler korresponderer med hin-
anden.

Juvelmagiens formål

Formålet med at bruge konsekre-
rede ædelstene i det rituelle ar-

bejde kan kort skitseres i tre punkter
1. At højmagnetisere kirkerummet.

Til dette skriver Leadbeater:
Vi har opdaget, at det giver en 
meget smuk virkning at konse-
krere på denne måde, i overens-
stemmelse med de syv stråler. …
vi opnår derved næsten øjeblik-
keligt en tilstand, som det almin-
deligvis behøver århundreders 
tjeneste at skabe, og vore kirker 
bliver gennemstrømmet med den 
følelse af hengivenhed og ærbø-
dig respekt, som vi finder i nogle 
af de store katedraler. 

2. At påvirke den enkelte.
Hver deltager i en gudstjeneste 
har sin særegne stråleopbygning 
og vores personlige stråler bliver, 
via strålejuvelernes funktion, in-

Nord Syd

Feminin/  Maskulin/
Negativ Positiv

 6 3 7 2 1 4 5 

   Orden  Styrke
  Takt  Visdom/  Harmoni
 Hengivenhed  Kærlighed   Kundskab

1

1

2

2

1

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

 

Strålejuvelernes placering og indbyrdes korrespondance

tenst påvirket i kirkerummet og 
dette har igen en påvirkning på 
vores individuelle udvikling.

3. At indkanalisere strålernes egen-
skaber på forskellige tidspukter 
under gudstjenesten.
Til dette punkt kan et eksempel 
fremhæves. Når vi tænder stråle-
stagernes lys på alteret, så akti-
verer vi de gigantiske engle, som 
varetager disse stråler. Vi forlæn-
ger så at sige deres bevidsthed ud 
i kirkerummet. Det samme gør 
sig gældende ved de to tilrøgnin-
ger og konsekrationen. Ved de to 
tilrøgninger kan vi være med til 
at påkalde de syv strålers indfly-
delse i kirkerummet og i os selv 
ved en aktiv deltagelse. Dette 
gør vi blandt andet ved mentalt 
at nævne, sammen med præsten, 
kodeordene for de pågældende 
stråler når strålestagerne bliver 
tilrøget. 

Kodeordene for de pågældende stråler
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Nyt fra liberal katolsk kirke i Danmark
Af Kenneth Christensen

Nyheder og program
November – februar

Ekstraordinær generalforsam-
ling

Alle medlemmer inviteres her-
med til ekstraordinær general-

forsamling i Foreningen liberal ka-
tolsk kirke i Danmark. 

Generalforsamlingen finder sted 
i Helligåndskirkens lokaler på 

Brønshøj Kirkevej 4B, lørdag d. 27 
november 2010, kl. 18.00.

Der er et enkelt punkt på dagsor-
denen: 

Forslag til nye vedtægter for li-
beral katolsk kirke i Danmark

Forslaget kan ses på kirken hjem-
meside www.lkk-dk.dk under 

Foreningen LKK i Danmark. 

Formålet med at få reviderede 
vedtægter er at bringe definitio-

nen af et medlem i overensstemmelse 
med kirkens internationale princip-

per. Samtidig vil det styrke LKK’s 
mulighed for at opnå godkendelse 
som trossamfund af Familiestyrel-
sen og dermed give vore præster ret 
til at foretage juridisk gyldige vielser 
ifølge liberalkatolsk ceremoniel.

Håbet er, at det herefter ikke læn-
gere vil være nødvendigt for to, 

som ønsker at dele tilværelsen sam-
men, først at lade sig vie på rådhuset 
og derefter at lade sig vie igen i kir-
ken. Hvis dette lykkes, vil det også  
blive den eneste mulighed for to af 
samme køn at få en kirkeligt vielse  
med juridisk gyldighed i Danmark.

Medlemmer fra Jylland, som øn-
sker at rejse til København for 

at deltage i den ekstraordinære gene-
ralforsamling, vil samtidig få lejlig-
hed til at høre Hasse Tønsberg holde 
foredrag – se yderligere information 
under ”Nyt fra Helligåndskirken”.

drag: 27.11., 8.1. og 5.2., men hvis 
der er interesse for det, vil flere føl-
ge. Der er stof nok!
Hasse Tønsberg blev medlem af kir-
ken i 1960 og holdt sit første fore-
drag om van der Stok som 28-årig i 
1963. Hasse blev præsteviet i 1970. 
I 1976 var Hasse aktivt medvirkende 
til at lægge grunden for LKK’s præ-
steuddannelse, LCIS, The Liberal 
Catholic Institute of Studies, som i 
dag har opnået anerkendelse på flere 
universiteter som kvalificerende til 
en bachelorgrad i religionshistorie. 
Hasse indstillede sit virke som cele-
brant i 1978, men er fortsat som læ-
rer og foredragsholder.

Helligåndskirken,  
København

Nyt fra Helligåndskirken

Ny foredragsrække
Hasse Tønsberg vil i de kommende 
måneder holde en foredragsrække 
om kirkeårets skjulte aspekter med 
udgangspunkt i professor van der 
Stoks skrifter. Van der Stok anses 
normalt som ikke særligt let tilgæn-
gelig, men Hasse har beskæftiget 
sig med materialet og holdt foredrag 
herom siden begyndelsen af tres-
serne.
Der er foreløbig planlagt tre fore-

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af 
den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som læg-
ger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning 
af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition lægger vægt på vort øde-
lagte forhold til Gud, lægger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det en-
kelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det fak-
tum, at vi er alle lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever 
derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Heinrich, Peter, Sten-Bertil, Krister, Uffe, Janne, Evert, Jonas, Jan 
Asbjørn, Robin, Kenneth, Walter, Susanne

Fra konsekrationen af Uffe Børjesen
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Sønd. d. 20. februar, kl. 11.00
Sangmesse, søndag septuagesima. 
Farve: rød. Motto: visdommens gave

Lørd. d. 5. marts, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse

Sønd. d. 6. marts, kl. 11.00
Sangmesse, søndag quinquagesima. 
Farve: rød. Motto: forståelse.

Maria Magdalene kirkecenter 
Nordsjælland

Tjenesteliste
v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Han-
sensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød

Sønd. d. 28. november, kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og 
prim med kommunion, 1. søndag i 
advent. Farve: violet. Motto: skelne-
evne.

Sønd. d. 26. december, kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og 
prim med kommunion, 1. søndag ef-
ter jul. Farve: hvid.

Lørd. d. 25. december, kl. 11.00
Sangmesse, Kristi fødsel. Farve: 
hvid. 

Lørd. d. 8. januar, kl. 19.00
Foredrag ved Hasse Tønsberg: Kir-
keårets skjulte aspekter – juleperio-
dens 3-deling med dybe aspekter i en 
40-dages cyklus. Herefter helbredel-
sestjeneste.

Sønd. d. 9. januar, kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for 
helligtrekonger. Farve: hvid. 

Lørd. d. 22. januar, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse. 

Sønd. d. 23. januar, kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag efter hellig-
trekonger. Farve: grøn. Motto: op-
rigtighed og talens kontrol.

Lørd. d. 5. februar, kl. 19.00
Foredrag ved Hasse Tønsberg: Kir-
keårets skjulte aspekter – Herrens.
fremstilling i templet – ”det evige 
nytår”. Herefter sakramental velsig-
nelse. 

Sønd. d. 6. februar, kl. 11.00
Sangmesse, celebration af kyndel-
misse. Farve: hvid. Årets lys velsig-
nes. Alle kan medbringe egne lys.

Lørd. d. 19. februar, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse

Sønd. d. 30. januar, kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for 
forklarelsen på bjerget. Farve: hvid

Sønd. d. 27. februar, kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og 
prim med kommunion, søndag sek-
sagesima. Farve: rød. Motto: Hellig-
ånden som helliggører.

Sankt Knuds kirkecenter 
Storstrøm
v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej 
73 B, 4760 Vordingborg
Ring venligst for nærmere oplysning 
om tjenester på 2446 0874. 
Træffetid hver mandag aften ml. 
18.30 og 19.00

Årsmøde
Menighedsrådet for Helligåndskir-
ken inviterer hermed alle medlem-
mer til ordinært årsmøde efter tjene-
sten d. 20 februar. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag kan sendes til 
formanden på: walter@lkk-dk.dk in-
den udgangen af december 

Tjenesteliste
Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj

Lørd. d. 13. november, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse

Sønd. d. 14. november, kl. 11.00
Sangmesse, 24. søndag efter Trinita-
tis. Farve: grøn. Motto: sindets åben-
hed.

Lørd. d. 27. november, kl. 19.00
Foredrag ved Hasse Tønsberg: Kir-
keårets skjulte aspekter – advent. 
Herefter sakramental velsignelse

Sønd. d. 28. november, kl. 11.00
Sangmesse, 1. søndag i advent. Far-
ve: violet. Motto: skelneevne.

Lørd. d. 11. december, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse. 

Sønd. d. 12. december, kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag i advent. Far-
ve: violet. Motto: skelneevne.

Fred. d. 24. december, kl. 23.30
Juleaftens midnatsmesse, Kristi fød-
sel. Farve: hvid.



ning ikke muligt at sige, hvornår tje-
nesterne for januar og februar finder 
sted.
Så snart tjenestedatoerne ligger fast, 
vil disse blive offentliggjort på libe-
ral katolsk kirkes hjemmeside: www.
lkk-dk.dk.
Medlemmer af Sankt Maria Kirken 
vil få et personligt brev med dato-
erne tilsendt.

Vor Frue & alle engle kirkecenter 
Støvring
v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre 
Allé 6, 9530 Støvring, 
Ring venligst for nærmere oplysning 
om tjenester på 9837 3401
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Fred. d. 24. december, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, Jule-
dag, Kristi fødsel. Fave: hvid.

Sønd. d. 9. januar, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, søn-
dag i festugen for helligtrekonger. 
Farve: hvid. 

Sønd. d. 6. februar, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, cele-
bration af kyndelmisse. Farve: hvid. 
Årets lys velsignes. Alle kan med-
bringe egne lys.

Sønd. d. 6. marts, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, søn-
dag quinquagesima. Farve: rød. 
Motto: forståelse 

Sankt Rafael kirkecenter 
Midtjylland
v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643 
Ans By
Ring venligst for nærmere oplysning 
om tjenester på 8684 1848

Sankt Maria Kirken, 
Aalborg

Nyt fra Sankt Maria Kirken

Biskopsbesøg
Igen i december får vi gavn af et be-
søg af biskop Uffe. Denne gang vil 
vi få glæde af hans kraft til at tildele 
ordinationer. Således vil Karin Joy 
Wolff søndag d. 12. december mod-
tage de to sidste af de mindre ordina-
tioner, eksorcist og akolyt.

Tjenesteliste
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal, 
indgang ved posthuset, Torvet 5, 
9400 Nørresundby

Lørdag d. 11. december, kl. 14.00
Helbredelsestjeneste og sakramental 
velsignelse.

Søndag d. 12. december, kl. 11.00
Sangmesse med ordinationer, 3. søn-
dag i advent (gaudete søndag). Far-
ve: rosa/violet. Motto: kærlighed.

Januar - februar 2011
På grund af Ålborg kommunes plan-
lægning er det ved redaktionens slut-

Sankt Mikael kirkecenter, Fyn
v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej 
88, 5700 Svendborg
Ring venligst for nærmere oplysning 
om tjenester på 6325 5015

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Nyt fra Sankt Gabriels Kirke

Årsmøde
Menighedsrådet for Sankt Gabriels 
Kirke inviterer hermed alle medlem-
mer til ordinært årsmøde efter tjene-
sten d. 6. februar. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag bedes indsendt 
senest d. 6. januar til Dorte Abild-
skov på e-mail dorte@lkk-dk.dk 

Tjenesteliste
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 
8000 Århus C

Sønd. d. 14. november, kl. 11.00
Biskopsmesse med konfirmation 
og helbredelsestjeneste, 24. søndag 
efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: 
sindets åbenhed.

Sønd. d. 5. december, kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 2. 
søndag i advent. Farve: violet. Mot-
to: selvforglemmelse.



• 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 er et selvstændigt og 
uafhængigt kristent trossamfund grund-
lagt 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 
og reinkarnation, 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. 
Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyl-
dig form fået overført via den gammelka-
tolske kirke i Holland-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. Disse 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 gennem et bevidst samarbejde 
med englehierakiet. Denne viden hviler 
på ånds vi denskabelig forskning og på re-
sultaterne fra clairvoyante undersøgelser. 
Disse har afsløret kristuskræfternes måde 
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i 
ceremoniernes skabende kraft samt deres 
mystik og magi.

Liberal katolsk kirke underviser i det ak-
tivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kir-
ken tilbyder derigennem, via den ældgam-
le, katolske ceremonielle arbejdsform, et 
forum for at arbejde med hvid magi inden-
for den kristne kirkes ramme. 

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, 
befriet fra klassiske dogmer som Guds-
frygt og syndighed. Den erkender, at et-
hvert menneske er en Kristus i svøb. Det 
er kirkens opgave at understøtte selv-
udviklingen af denne iboende kristus-
bevidsthed langs vejen til åndelig vækst, 
indtil den fuldt ud manifesteres i den en-
kelte, og menneskets enhed med det Gud-
dommelige ophav opnås. 

Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds 
moderskab og Guds faderskab er ligevær-
dige poler i skabelsens mysterium. 

Denne balance opleves blandt andet ved, 
at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke 
kan ordineres til præster og konsekreres 
til biskopper på lige fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gra-
tis, og kirkens økonomi opretholdes ude-
lukkende gennem frivillige bidrag, dona-
tioner og foreningskontingenter. 

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?


