
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctus 

- et magasin, der beskriver liberal katolsk kirke 

 

Nr. 20 – marts 2012 



 
Sankt Maria Kirken, Aalborg 

Ansvarshavende: præst Heinrich 

Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By 

Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk- 

dk.dk 

Ansvarshavende: subdiakon Karin Joy 

Wolff , Holmevej 6, 9490 Pandrup 

Tlf: 9820 4441; mail: karin@lkk-dk.dk 
  

Helligåndskirken, København 
Ansvarshavende: biskop Uffe Børjesen 

Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg 

Tlf: 5047 2446;; mail: uffe@lkk-dk 
 

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus 
Ansvarshavende: præst Mogens 

Blichfeldt, Randersvej 90, Bendstrup, 

8544 Mørke. Tlf: 8699 7707; mail: 

mogbli@lkk-dk.dk 
 

Maria Magdalene Kirken, 
Nordsjælland 

Ansvarshavende: præst Birgit 

Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1. 

tv., 3400 Hillerød. Tlf: 6131 9193; mail: 

birgit@lkk-dk.dk 
 

Center vor Frue og alle engle, 
Støvring 

Ansvarshavende: præst Asbjørn From 

Jørgensen, Vestre Allé 6, 9530 Støvring 

Tlf.: 9837 3401; mail: from@lkk-dk.dk 
 

Center Skt. Knud, 
Sydsjælland 

Ansvarshavende: biskop Uffe Børjesen 

Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg 

Tlf: 5047 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk 
 

Center Skt. Mikael, Fyn 
Ansvarshavende: præst Natascha 

Høyer, Walkendorffsvej 88, 5700 

Svendborg Tlf: 2238 8244; mail: 

natascha@lkk-dk.dk 
 

Center Skt. Rafael, 
Midtjylland 

Ansvarshavende: præst Heinrich 

Nielsen, Roevej 6, 8643 Ans By 

Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk-

dk.dk 
 

Regionalbiskop for Danmark 
biskop Uffe Børjesen 

Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg 

Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk 
 
 
 
 

 
 
 
 

Magasinet Sanctus 
Sanctus udgives af foreningen liberal 

katolsk kirke i Danmark. 

Bladet udkommer tre gange årligt i 

marts, juli og november. 

Indlæg sendes til den ansvarshavende 

redaktør Uffe Børjesen. 
 

Artiklerne udtrykker forfatternes 

meninger, ikke altid redaktionens. 
 

Web 
www.lkk-dk.dk. Her kan tidligere numre 

af Sanctus læses. 
 
 
 
 

Forsiden: Titel: Asfar - as far. Olie 

på lærred. Ukendt kunstner. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Kalenderen siger 

marts, foråret er så 

småt begyndt at 

vise sig og påsken 

venter lige om 

hjørnet – en dejlig 

tid at gå i møde! 
 

 

En række tidligere numre af Sanctus 

har bragt en gennemgang af 

sakramenternes måde at virke på, på 

baggrund af biskop Leadbeaters bog 

om sakramenterne, som blandt 

meget andet påviser energiernes 

virke i de indre verdener. 

De er gode til at blive lidt klogere på 

hvordan vi kan samarbejde med den 

sakramentale proces i tjenesterne. 
 

Dette nummer af Sanctus vil 

beskæftige sig med den mere 

meditative del af kirkens arbejde. 
 

James Wedgwood og Geoffrey 

Hodson har begge koncentreret sig 

om at beskrive måder at nærme sig 

et samarbejde med ”den indre 

verden” og dette nummer 

introducerer til deres arbejde og 

forfatterskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år er det endnu engang blevet 

muligt at fejre påskens mysterier i 

Lysets Hus i Århus. Foreningen 

liberal katolsk kirke i Danmark 

holder igen i år generalforsamling i 

forbindelse med påskens tjenester. 

Indkaldelse til mødet findes på 

bagsiden. 
 

Påskeugens tjenester afspejler det 

mægtige kosmiske drama, som hvert 

år fornyer livet med impulser fra de 

indre verdener til den ydre. 

Alle der har lyst til og mulighed for 

at deltage i ugens tjenester er 

hjerteligt velkomne.  

 

Program for ugens tjenester ligger 

tilgængelig på kirkens hjemmeside 

eller kan rekvireres fra den 

ansvarshavende i menighederne. 

 

 

God Påske fest 
 

 

 
 

 

Leder 
 

af 
Regionalbiskop Uffe Børjesen 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fest-tips.dk/clipart/blomster/small/blomst-s11029.png&imgrefurl=http://www.fest-tips.dk/clipart/blomster/pages/blomst-11029.htm&usg=__bG1y4tPOLEES7LVEgBjqgUHSCKc=&h=250&w=227&sz=71&hl=da&start=58&zoom=1&tbnid=bFMJPQtk4TyONM:&tbnh=111&tbnw=101&ei=mv1RT-HdMMKBOpCz2aMK&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A5skelilje%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:*%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 
 
 
 
 

I mørke mod lys 
 

Til alle tider har mennesket været 

optaget af sin egen oprindelses kilde 

og spekuleret over spørgsmål som  

- hvem er jeg, - hvor kommer jeg 

mon fra, - er der en slags mening 

med mit liv? – eller ej? 

- - og mange flere spørgsmål fra 

samme skuffe.  
 

 
 

På den baggrund har vi - som en 

helt unik og tilsyneladende 

intelligent udviklingsform på denne 

klode - gjort os alverdens underlige 

og mærkelige forestillinger om os 

selv, og om vores evner, muligheder 

og relationer til alt det vi endnu ikke 

har forstået – og til det vi syntes var 

overnaturligt – til det som vi endnu 

ikke kunne forklare. 
 

Sagt på almindeligt dansk har vi - 

over tid - skabt os en masse 

forestillinger om hvilken virkning 

naturen og himmelrummets kræfters 

har eller kan have på vores liv - og  

om det guddommeliges væren og 

uværen. 

 
 
 

 

 

 

Gennem mørke til lys 
 

Som en slags produkt af denne 

proces har vi udviklet et utal af 

mytiske beretninger og religiøse 

overbevisninger, som til stadighed 

har ændret sig i takt med at 

mennesket er blevet klogere og har 

lært mere om den verden de bor i.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Grundlæggerne af LKK, Leadbeater 

og Wedgwood, delte et fælles syn på 

menneskets oprindelse og 

udviklingsvej – at ethvert menneske 

er på en lang udviklingsrejse, 

gennem uvidenhedens mørke tilbage 

til sit guddommelige ophavs lys. 

Undervejs vil det udfolde de kræfter 

og evner som det er givet af Gud. 

Dette fælles syn præger stadig LKK 

på mange forskellige måder.  
 

De havde klart hver deres spids-

kompetence; Leadbeater havde 

nogle veludviklede clairvoyante 

evner, der bl.a. har resulteret i bogen 

Science of the Sacraments. 

- at opleve det skjulte og mystiske i livet 
 

Regionalbiskop Uffe Børjesen 



Wedgwood var en særdeles 

rutineret okkultist med en dyb 

indsigt i den meditative og mystiske 

dimension af det ceremonielle 

arbejde. Han brugte meget af sin tid 

på at træne og undervise menigheder 

i brugen af kirkens tjenester og 

formidlingen af sakramenterne. 
 

I LKK er udgangspunktet for de 

fleste at gå til gudstjeneste for at 

modtage healing og styrkes af det 

sakramentale nærvær. Man kommer, 

så at sige, for at mødes med Gud, 

englene og alle øvrige deltagere i et 

samarbejde om at skabe en mere 

venlig og fredelig verden. 
 

Kirkens opbygning, indretning og 

liturgi stiller en ramme til rådighed 

for et meditativt arbejde gennem 

ceremonier, der er skabt på en sådan 

måde at den sakramentale energi kan 

flyde mest uhindret fra Kristus, 

gennem os, til resten af verden. 
 

Det er vores mulighed at bruge 

denne ramme med forståelse for 

hvordan energierne virker og med en 

meditativ indstilling, der giver plads 

til at energierne kan virke. 
 

Det vigtige hér er at bruge rammen 

til at gøre dét vi véd – fra vores 

intuitive sansning, fra vores studier 

og erfaringer. Ordene, lyset, 

farverne, duftene og musikken er 

redskaber til at lade vores 

personligheder træde lidt i 

baggrunden og lade det indre 

guddomslys træde lidt mere tydeligt 

frem i os. 

Meditativ praksis 
 

Geoffrey Hodson var gennem 

mange år fungerende præst i LKK 

og han er forfatter til en lang række 

bøger og artikler. De fleste kredser 

om hvordan mennesker kan etablere 

et ”working relationship” til englene. 
 

 
 

Hans utvetydige opfordring til alle 

mennesker er at etablere et bevidst 

samarbejde med englene om at 

skabe de rette relationer mellem 

”dem” og ”os”. 
 

I bogen ”Broderskabet mellem 

engle og mennesker” beretter han 

bl.a. om en henvendelse fra en 

engel: 
 

”Det som englene beder jer om er 

ikke tilbedelse – det ville være 

upassende – men kærlighed; de 

beder kun om at få lov til at være 

sammen med jer i jeres tak og pris 

til Den, som er vores alles Fader, og 

i jeres  



beundring for den Højeste Lærer for 

engle og mennesker. 

Vores bønners kraft vil forstærkes 

ved at opsendes sammen med jeres.” 
 

Metoden dertil er ligetil for 

Hodson; det handler om at lære at 

bruge bevidsthedsbroen i 

menneskets psyke mellem den 

personlige dagsbevidsthed og den 

uforgængelige del af mennesket. 

Den bro findes i alle mennesker og 

er gennem tider kaldt forskellige 

ting; Bifrost, hed den i den nordiske 

mytologi, Antakarana, i den indiske; 

– uanset navnet er den redskabet til 

kontakt til de indre verdner. 
 

Tilbage står at vi, som mennesker, 

af indre tilskyndelse, tager ansvaret 

for at udvikle de iboende evner vi 

har til at bruge denne bro og 

anvende dem til kommunikation 

mellem hinanden og andre levende 

væsner i Guds skabelse, for at skabe 

det som kunne ligne det nærmeste 

mål for udviklingen af livet i vores 

univers; at forene os med Gud-i-os 

selv og derved manifestere denne 

tilstand i den ydre verden. 
 

Når vi deltager, med stadig større 

bevidsthed, i kirkeligt eller andet 

meditativt arbejde, kan vi ikke 

undgå at påvirke og stimulere de 

etiske sider af vort væsen. Når og 

hvis det på samme tid er med et 

ønske om og har til formål at skabe 

en bedre verden bygger vi samtidig 

på den bro, som engle og mennesker 

frit kan færdes ad – til gavn for hele 

skabelsen. 

- om forfatterne 
 

 

Biskop Wedgwood 

var den første 

præsiderende biskop 

i LKK. Han skrev en 

række bøger, som er 

rene små perler, når 

man ønsker en 

bredere og mere 

uddybende beskrivelse af 

baggrunden for biskop Wedgwoods 

arbejde. Særligt ”The presence of 

Christ in the holy communion” kan 

anbefales. 

 

Geoffrey Hodson har skrevet en 

lang række bøger og artikler om de 

meditative processer i forbindelse 

med LKKs 

tjenester, om 

spirituel 

udvikling, 

om samarbejde 

med engle og 

andre emner, 

som kan interes- 

sere spirituelt 

søgende 

mennesker. 

 

Det er svært ikke at anbefale hele 

hans forfatterskab. 



 
 
 
 

 
 

Sankt Maria Kirken 
Aalborg 

 

Nr. Sundby gl. byrådssal, 

- indgang ved posthuset - 

Torvet 5, 2. sal, 9400 Nørresundby 
 

Søndag d. 11. marts, kl. 11.00 
Sangmesse - midfaste - 4. søndag i 

fasten 

Farve: rosa/violet. 

Motto: åndelig fornyelse. 
 

Søndag d. 1. april, kl. 11.00 

Sangmesse - palmesøndag - 

velsignelse af palmerne 

Farve: violet 
 

Søndag d. 6. maj, kl. 11.00 

Sangmesse - 4. søndag efter påske 

Farve: hvid. 
 

Søndag d. 3. juni, kl. 11.00 

Sangmesse med diakon-ordination 

Trinitatis søndag  

Farve:  

Motto: 

 

 

 

 
 

Sankt Gabriels Kirke 
Aarhus 

 

Lyset Hus, Posthussmøgen 11C, 

8000 Aarhus C 
 

Søndag d. 11. marts, kl. 11.15 

Sangmesse - midfaste - 4. søndag i 

fasten 

Farve: rosa/violet. 

Motto: åndelig fornyelse. 
 

Søndag d. 1. april, kl. 11.15 

Sangmesse - palmesøndag - 

velsignelse af palmerne 

Farve: violet 
 

Søndag d. 6. maj, kl. 11.15 

Sangmesse med dørvogter-

ordination – 4. søndag efter påske 

Farve: hvid. 
 

Søndag d. 3. juni, kl. 11.15 

Sangmesse – Trinitatis søndag 

Farve: hvid 

 

 
 

 

Nyhedsopdateringer og program for 

marts – juli 2012 



Maria Magdalene Kirken 
Nordsjælland 

 

Der er sket rigtig mange ting i 

kirken i det sidste halve år. 

Den 11. november 2011 blev der 

holdt stiftende årsmøde i Center 

Maria Magdalene, hvor der blev 

valgt en menighedsbestyrelse, 

hvilket er en stor glæde for dem, der 

arbejder for LKK i Nordsjælland. Vi 

er ikke længere et kirkecenter, men 

en menighed med en 

ansvarshavende præst, Birgit, og et 

menighedsråd. 

Tak for den opbakning det giver 

kirken. 

Her i løbet af foråret regner vi med 

at få en fast altertjener. Desuden er 

det aftalt at biskop Uffe kommer 

regelmæssigt til kirken, hvor bl.a. 

de, som ønsker at blive konfirmeret, 

kan blive det. 

Der har været langt flere tjenester 

siden sidste sommer, og efter påske 

vil der blive udvidet yderligere, så 

der vil være tjenester hver anden 

uge. 

Planen er at vi efter sommerferien 

udvider yderligere, da juledagene 

skabte en spændende tradition, som 

tænkes fastholdt fremover. 

Der er i menigheden overvejelser 

om yderligere udvidelser med 

tjenester på alle højtider og søndage 

i uger, hvor vi helligholder specielle 

festdag i kirkeåret, men det kommer 

der mere om i næste nummer af 

Sanctus. Foreløbig udvider vi til 

tjenester hver anden uge. 

N.B. Husk at menigheden holder 

ferie i hele august måned. Første 

offentlige tjeneste efter sommeren er 

d. 2. september 2012. Har du ønske 

om dåb, konfirmation, vielse, 

husvelsig-nelse eller andet bedes du 

kontakte Birgit enten på telefon 

6131 9193 eller på mail birgit@lkk-

dk.dk 

Tjenester i foråret og 
sommeren 

 

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød 
 

 
 

Søndag d. 25. marts, kl. 11.00 

Sangmesse – Maria bebudelse 

Farve: hvid 

 



Søndag d. 1. april, kl. 11.00 
Sangmesse - palmesøndag - 

velsignelse af palmerne 

Farve: violet 

N.B. Dåb 
 

Søndag d. 15. april, kl. 11.00 

Sangmesse - 1. søndag efter 

påske/hvidesøndag 

Farve: hvid 
 

Søndag d. 29. april, kl. 11.00 

Sangmesse med ordination - 3. 

søndag efter påske 

Farve: hvid 
 

Søndag d. 13. maj, kl. 11.00 

Sangmesse - 5. søndag efter påske 

Farve: hvid 
 

Søndag d. 27. maj, kl. 11.00 

Sangmesse- pinse 

Farve: rød 
 

Søndag d. 10. juni, kl. 11.00 

Sangmesse - søndag i festugen for 

Kristi legemsfest 

Farve: hvid 
 

Søndag d. 24. juni, kl. 11.00 

Sangmesse - Sankt Hans/Johannes 

Døberens dag 

Farve: hvid 
 

Søndag d. 8. juli, kl. 11.00 

Sangmesse - 5. søndag efter 

Trinitatis 

Farve: grøn 

Motto: Gud som fred 
 

Søndag d. 22. juli, kl. 11.00 

Sangmesse - Apostlen Maria 

Magdalene 

Farve: rød 

Helligåndskirken 
København 

 

 
 

Menigheden i København står fra 

d. 1. marts uden lokaler. Årsagen er 

at huset i Vallensbæk er blevet lejet 

ud. 
 

På menighedens årsmøde blev det 

besluttet at lede med lys og lygter 

efter et egnet sted for menigheden at 

afholde tjenester – på ny. 

 

Det store ønske er at menigheden 

kan flytte tættere på København, 

hvor det er nemt at komme til med 

offentlig transport 

 

En stor tak til Lis og Ronnie for den 

gode tid menigheden har haft 

mulighed for at nyde af jeres 

gæstfrihed og gavmilde udlån af 

lokaler til Helligåndskirken. 

 

 



 

 

 
Skærtorsdag 

d. 5. april, kl. 11.15 
 

Dagens farve: hvid 
 

Højmesse med velsignelse af de 

hellige olier  
 

De olier som bruges af præsteskabet 

gennem året til healing, dåb og 

konfirmation bliver konsekreret og 

bliver derved gjort til bærere af 

højtvibrerende spirituel energi. 

Konsekrationen foretages af en 

biskop og de øvrige tilstedeværende 

præster.  
 

 

 

Langfredag 

d. 6. april, kl. 11.15 
 

Dagens farve: violet 
 

Gravlæggelsesprocession 
 

I Liberal Katolsk Kirke i Danmark 

har det gennem en række år været en 

del af påskens tjenester, symbolsk, at 

grav-lægge Kristus i Maria alteret i 

kirke-rummet. 

 

Marias alter forstås af de fleste i 

LKK som et alter for Guddommens 

feminine aspekt. I påsken er alteret 

det moderskød hvori Kristus dvæler 

bag den ydre forms slør. 
 

I år efterfølges gravlæggelses-

procecessionen af langfredagens 

særlige tjeneste 
 

Korsets hyldning 
 

Er en af kirkeårets korteste 

tjenester. På energi-niveau er denne 

lille tjeneste et møde med Maria-

princippet; den guddommelige 

moder - det mest oprindelse i vores 

eksistens. Tilbage er nemlig ”kun” 

formen og dens evne til at formgive 

alt levende. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liberal Katolsk Kirke i Danmark 
 

Påske i Lysets Hus, Posthussmøgen 11, Århus 2012 

 



 

 
 

Påskelørdag 

d. 7. april, kl. 19.00 
 

Dagens farve: hvid 
 

Ildens velsignelse og Påskelysets 

tænding  

Solens ild hentes ned fra himlen via 

et brændglas og denne ild velsignes 

og bringes formelt ind i kirkerummet 

som et udtryk for Guddommens 

belivning af det skabte univers – og 

som symbol på dette livs 

genindtræden i den ydre verden – 

tændes Påskelyset, som i brænder i 

40 dage indtil Kristi Himmelfart. 
 

Opstandelsesprocession og 

benediktion 
 

Kristus blev gravlagt i 

langfredagsdøgnet og bringes nu ud 

af graven - det sker lige ved 

begyndelsen af påskedag, som 

kirkeligt set begynder klokken 

18.00, lørdag. 
 

Efter at Kristus symbolsk set er 

vendt tilbage fra dødsriget, fejres 

denne tilbagekomst med en af de 

smukke og 

enkle tjenester, der er i LKK - 

nemlig en velsignelsesandagt med 

det tronede sakramente. 

 

Påskesøndag 

d. 8. april, kl. 11.15 
 

Højmesse 
 

Dagens farve: hvid 
 

Påskedags messe fejrer Kristi 

opstandelse og lysets tilbagevenden 

til den ydre verden. 

 

Højmessen kendetegnes ved at der 

er diakoner, som sammen med 

menigheden og den celebrerende 

præst, fejrer messen. 
 

 

 

 
 

 

Praktiske informationer 
 

15 minutter før hver tjeneste vil der 

blive spillet musik i kirkerummet. 

Dette har til formål at give den, der 

ønsker det mulighed for at komme i 

ro, tune ind på tjenestens energi eller 

blot meditere i rummets atmosfære. 
 

Efter hver tjeneste vil vi have en 

“dessert” i form af en kop kaffe/te, 

suppe eller frokost. Deltagelse i 

påskeforløbet er gratis, dog er et 

bidrag velkommen ved deltagelse i 

kaffe og fællesspisning. 
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Der indkaldes til generalforsamling i 
foreningen liberal katolsk kirke i Danmark 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

foreningen liberal katolsk kirke i Danmark. 
 

Mødet finder sted d. 5. april 2012 klokken 13.30 i 

Lysets Hus, Posthussmøgen 11 i Århus. 
 

Alle medlemmer af liberal katolsk kirke i Danmark 

er velkomne til at deltage. 

Det er ottende gang vi afholder generalforsamling. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Idéer til kirkens virke kan fremlægges på mødet. 
 

 

Meddelelse af diakonordination i Aalborg 
Søndag d. 3. juni, kl. 11.00 er fastsat som dato 

for ordination af Karin Joy Wolff. 

Tjenesten finder sted i Nørresundby gl. byrådssal, 

Torvet 5, 2. sal, 9400 Nørresundby - indgang ved posthuset. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra kirken 

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

 


