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Communio

Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan 
och sinnen i den kärlek och kunskap, som utgår från Gud 

och hans Son, Kristus vår Herre. Må Guds, den 
allsmäktiges, Faderns É Sonens och den Helige Andes 

välsignelse vara med er och alltid förbliva hos er. 
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Biskopens 
                      spalt 

Vi har lämnat sommaren 
bakom oss och även halva 
hösten. Klockan ska snart 
ställas tillbaka, höstlöven faller 
med hjälp av den fuktiga och 
kyliga blåsten. Naturen för-
bereder sig för att överleva 
vintern vi har framför oss. 
Efter vinter kommer vår och då 
har vi en stor högtid att fira, 
nämligen konsekrationen av 
Biskop-Elect. Krister Fast till 
biskopsämbetet.  

Konsekrationen kommer att 
ske lördagen den 2 maj, i vår 
kyrka, Flottbrovägen 5, Stock-
holm. På söndagen den 3 maj 
kommer den Fr Krister att 
förrätta sin första mässa som 
biskop. 

F r K r i s t e r kommer a t t 
f unge ra s om ”aux i l i a r y -
bishop” (hjälp-biskop) för 
Sverige. 

Beskedet om att den Inter-
nationella Biskopssynoden valt 
Fr Krister fyllde mig med en 
stor glädje och en förtröstan på 
kyrkans fortlevnad i Sverige. 

Men det är inte bara biskopar 
och k leres ie som det är 
beroende på, om vi ska få fler 
medlemmar. Det är också Du, 
som läser detta och är kyko-
medlem, som också har ett 
ansvar för kyrkans framtid.  

Till din hjälp att göra kyrkan 
känd har samfundet tagit fram 
en ny liten pamflett som du 
alltid kan bara med dig några 
ex. av. Fråga efter den i din 
församling. 

Jag vill avsluta med att 
framföra mitt varma tack för 
uppvaktningar i samband med 
min 75-årsdag 

Pax et Bonum 

Samfundet Liberala Katolska 
Kyrkan i Sverige årsmöte 2019.
Saxat ur årsmötes-
handlingarna 

Verksamhetsberättelsen: 
Styrelsen har under verksam-

hetsåret bestått av följande 
ordinarie medlemmar: 
Ordförande Sten-Bertil Jakobson, 
sekreterare Krister Fast, kassör 
Björn Svensson, ledamöter Evert 
Sundien, Marianne Andersson 
Söderström, Eva Jakobson och 
Nappe Holmström Björnius. 
Suppleanter: Ulf G Johansson, 
Jonas Anundi, Irene Edén och 
Fernando Nope.  
Protokollförda samman-
träden  

Styrelsen har under det gångna 
verksamhetsåret haft 4 protokoll-
förda sammanträden, inklusive det 
konstituerande sammanträdet.  
Ordinarie årsmöte  

Årsmöte hölls den 30:e sep-
tember 2018 i Liberalkatolska 
domkyrkan, Flottbrovägen 5, Stora 
Essingen, Stockholm. Beslut, 
ekonomisk- samt övrig redovisning 
återfinns i protokoll och övriga 
handlingar för årsmötet.  
Liberala Katolska Kyrkans 
register  

I kyrkans centralregister fanns 
vid verksamhetsårets utgång 600 
personer registrerade, 408 av 
dessa är kyrko- eller församlings-
medlemmar och 192 personer har 
anmält att de anser sig vara 
betjänade av kyrkan.  
Liberala Katolska Kyrkans 
prästerskap  

Vid verksamhetsårets utgång 
fanns inom samfundet 2 biskopar, 
5 präster samt 2 diakoner i aktiv 
tjänst.  

Communio  
Samfundets tidning, Communio, 

har utkommit med fyra nummer 
vilka distribueras via e-post samt 
finns att läsa på hemsidan 
Ekumenisk verksamhet  

Kyrkan delar traditionellt den 
ekumen iska gemenskapen i 
Capella Ekumenica.  
Internationellt samarbete  

Samfundet Liberala Katolska 
Kyrkan i Sverige deltar i det 
internationella samarbetet inom 
”The Liberal Catholic Church” och 
dess ”General Episcopal Synod” 
där Samfundets biskopar är medl-
emmar. Presiderande biskop i GES 
är sedan 2016-07-10 Biskop 
Michael Warnon, USA.  
Kykobyggnaden  

Ny belysningen kring altaret har 
installerats och samtalsrummet 
(sakristian) har renoverats. 
Sammanfattning  

Styrelsen har under det gångna 
året arbetat med att förverkliga de 
beslut som fattades vid föregående 
årsmöte. 
Vi ser fram emot att de positiva 
tendenser som visats sig under 
året kommer att utvecklas och 
resultera i en ökad verksamhet i 
församlingarna och kyrkogrup-
perna i Kristi tjänst.  

Samfundets styrelse  

S a m f u n d s s t y r e l s e n s 
s a m m a n s ä t t n i n g o c h 
Verksamhetsplan, se sid 8 

OFFICIELLT 
Den 22 juni meddelade den presiderande biskopen 
Michaël Warnon: 

It is with great pleasure that I am 
welcoming Karl Krister as our new 
Bishop-Elect for Sweden to join our 
ranks.   
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LIBERALA KATOLSKA KYRKAN 
modernismen och liberalteologin vid förra sekelskiftet 

 Torbjörn Carlsten, Teol.mag. 

Liberala Katolska Kyrkans ursprung 

se vår hemsida www.lkk.se. 
”Klicka” på Om oss 

Förutom ”Kyrkans ursprung” hittar du också ”Kyrkans historik, Internationellt" och 
”Kyrkans historik, Sverige” mm. 

Med ”modernism” menar vi den 
kulturella rörelse under sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal som kritiskt 
ifrågasatte samtidens normer och 
värden inom polit ik, f i losofi, 
ideologi, religion, konst och arki-
tektur med mera. Modernismen 
gick hand i hand med positivismen: 
det filosofiska och vetenskapliga 
tänkande som strävade efter fakta, 
det vill säga kunskap baserat på 
sinneserfarenhet genom empiriska 
studier. Med rötterna i den intellek-
tuella upplysningen i Europa ett par 
århundraden dessförinnan prob-
lematiserades allmänt vedertagna 
uppfattningar i samhället och 
kulturen.  

Detta fick stora konsekvenser för 
kyrkan vars århundradens gamla, 
djupt rotade trosföreställningar 
angreps från olika håll av veten-
skapsmän och filosofer. En tro som 
inte kunde ver i f ieras genom 
empirisk kunskap ansågs inte bara 
meningslös, utan direkt kontra-
produktiv i den progressiva sam-
hällsutvecklingen. Angreppen kom 
inte bara utifrån, utan också inifrån 
genom att den så kallade ”liberal-
teologin” växte fram och vars 
ambitioner var att om möjligt göra 
kristendomen intellektuellt godtag-
bar. Bibeln sattes under lupp och 
allt dess övernaturliga innehåll 
antingen förkastades som nonsens 
eller omtolkades som mytologi med 
symbolisk mening med stöd av den 
framväxande psykoanalysen. 
Katolska kyrkan såg förstås moder-
nismen och positivismen som något 
hotfullt i t iden, och med de 
frireligiösa rörelser som snabbt 
växte fram i främst Amerika 
tolkade samtidens förändringar 
som uttryck för en ”yttersta tid” 
där världen stod inför sin under-

gång och Kristus ankomst var nära 
förestående och därmed Guds 
slutgiltiga dom över alla ”avfäl-
lingar” och ”otrogna”. Modernismen 
och positivismen sågs som ett 
sataniskt verk oavsett vilka eko-
nomiska och sociala framsteg som 
ägde rum i samhället.  

Splittringen mellan religion och 
vetenskap som hade inletts redan 
under Upplysningen var nu ett 
faktum. 

Katolska kyrkan hanterade denna 
”tidsandans kris” genom att försöka 
ena kristenheten till gemensam 
opposit ion i och med Första 
Vatikankonciliet (1869-1870) i 
hopp om att bekämpa politisk 
l i b e ra l i sm , ra t i o na l i sm o ch 
materialism. Konciliet slog fast ett 
antal dogmer som skulle stärka 
kyrkans organisation och dess 
lednings makt och inflytande. Men 
någon konsensus uppnåddes inte 
då ett antal, företrädesvis tyska 
teologer, lämnade konci l iet i 
protest. De bi ldade en egen 
oberoende katolsk kyrka som fick 
namnet den ”gamla katolska 
kyrkan” som den var före konciliet 
och som de uppfattade som mer 
framstegsvänlig i takt med tiden. 
Ur den uppkom sedermera en 
mängd olika riktningar, samfund 
och grupperingar under inflytande 
från protestantismen.  

Inom liberalteologin försökte man 
s om f ö r u t n ämn t s om to l k a 
kristendomen och lyfta fram dess 
etiska uppfordring men skala bort 
det övernaturliga och förklara det 
som antingen förmodern vid-
skepelse eller som mytologi och 
symbolpsykologi. Men det fanns i 
samtiden en annan teologisk och 
filosofisk rörelse som istället 

försökte hantera det övernaturliga 
med rat ione l l , empi r i sk och 
vetenskapl ig metod. Rel igiös 
kunskap såg man som ”ännu inte 
vetenskapligt bevisade fakta”. Här 
uppstod olika samfund och rörelser 
som tagit sig an den grannlaga 
uppgiften att göra religion och tro 
acceptabel som en till vetenskapen 
kompletterande kunskap eller rent 
av att hitta rationellt godtagbara 
bevis för religiös erfarenhet. Bland 
dem återfinner vi exempelvis 
Christian science (”kristen veten-
skap”) och teosofi och dess av-
knoppn ing ant roposof i samt 
Martinus kosmologi.  

Inom teosofin fanns det en 
intresserörelse med klart uttalade 
ambitioner att ”vetenskapliggöra” 
kristendomen. Inom den rörelsen 
hittar vi bland annat prästerna 
James Ingall Wedgwood (1883–
1951) och Charles Webster Lead-
beater (1854-1931) som i nära 
vänskap och samarbete med den 
välkända teosofen och esoterikern 
Annie Besant (1847-1933) lade 
grunden t i l l en neo-gnostisk 
kristendom i England som år 1916 
tog sig namnet ” The Liberal 
Catholic Church” (Liberala katolska 
kyrkan). Med sitt ambitiösa verk 
”Science of the Sacraments” (”vet-
enskapen bakom sakramenten”) av 
C.W. Leadbeater lade LCC/LKK fram 
en a l ternat iv un iversa l i s t i sk 
kristendomstolkning med anspråk 
på att vara en upplysande modern 
(modernist isk) och rat ionel l t 
progressiv (positivistisk) kristen-
dom. uppkom så även Scientologin 
vars grundare L. Ron Hubbard 
(1911-1986) definierade sin lära 
som en "praktisk religiös filosofi" 
och grunden för en ny religion.  

Forts. sid 4

http://www.lkk.se
http://www.lkk.se
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Liberal Catholic Church/Liberala 
katolska kyrkan blev ett alternativ 
till den traditionella kristendomen. I 
den nya kyrkan integrerade man 
det mest centrala i kristendomen 
med teosofiska idéer. Den här tiden 
var så även en blomstrande tid för 
olika slags esoteriska rörelser, 
spiritualism och ockultism. Kristen-
domen och kyrkan ansågs förlegad. 
Nu var tiden inne för en ny 
livsåskådning där tro kunde stödjas 
på observationer. För LCC:s/LKK:s 
vidkommande ville man stödja de 
kristna trosutsagorna på ”clair-
voyanta undersökningar” – något 
som man sysslade med inom den 
nya ”psykiska forskningen” och 
parapsykologins framväxt.  

LCC/LKK utvecklade under infly-
tande av biskopen Charles W. 
Leadbeater en teologi som sökte 
att förstå och tolka de över-
naturliga skeendena i Kristus 
närhet i termer av ”energier”, 
”dimensioner” och ”strålningsfält”. 
Man utformade mässan utifrån ett 
schema där hela kyrkorummet blev 
en mystisk mandala där olika 
områden i rummet ansågs vara 
”färgade” av olika energier och 
vibrationer och där ärkeänglarna 
sågs som närvarande andliga väsen 
vars kraftfält inverkade på guds-
tjänstbesökaren (som alltså kunde 
välja att sitta i den ”energi-zon” 
som motsvarande personens behov 
ifråga om andlig utveckling). 
Strålarna antogs utgå från ett antal 
ädelstenar nedsänkta i altaret som 
var arrangerade i ett särskilt 
mönster som speglade kyrko-
rummet – inte helt olikt den 
tibetanska tantriska buddhismens 
kosmologiska system.  

Kristna allmänt vedertagna tros-
föreställningar, exempelvis om 
jungfrufödseln, Uppståndelsen, 
himmelsfärden, livet efter döden 
osv. tolkades i en mer esoterisk 
riktning. Liberalteologin hade ju 
r edan av fä rda t dessa f ö re -
ställningar som mytologi och 
symbolpsykologi, men med LCC/
LKK gjorde man något radikalt 
annorlunda genom att förklara 
sådana skeenden som subtila 
fysiska och psykiska fenomen som, 
med rätt utrustning skulle kunna 
mätas och analyseras. Ytterligare 
en säregen teologi i LCC/LKK var 
att anamma den teosofiska rein-
karnationsläran där själens åter-
födelse gavs ett erkännande som 
en kristen trosutsaga, visserligen 

svår att exegetiskt verifiera men 
likväl en idé som vunnit allt större 
spridning i europeiska intellektuella 
och filosofiska kretsar. Detta var 
förstås ytterst upprörande och 
stötande i de andra kristna sam-
fundens ögon. Men man vann 
många filosofiskt sökande till sitt 
läger. LCC/LKK var någonting nytt, 
fräscht och spännande i takt med 
samtiden!  

Ännu idag 2019 är LCC:s/LKK:s 
liturgi utformad utifrån den tidigare 
teosofiska världsbilden. Skillnaden 
idag jämfört mot förr är att allt 
färre präster inom liberalkato-
licismen (den är numera uppsplitt-
rad i mängder av fraktioner och 
sub-kyrkor) vill kännas vid den 
ursprungliga gnostisk-teosofiska 
visionen. Men i exempelvis den 
svenska versionen av kyrkans 
principförklaring och i dess läro-
sammanfattning formuleras denna 
världsbild med en tydlighet som 
knappast lämnar några fråge-
tecken. Somliga präster, främst i 
Sverige, har under åren aktivt 
f ö r r i n g a t d e n u r s p r u n g l i g a 
liberalkatolska teologin i försök att 
göra LCC/LKK mer ”rumsren” och 
föra kyrkan närmare mainstream-
kristendomen. I Sverige togs stora 
kliv i den riktningen med biskop 
Lennart Söderström (1921-1997) 
då den svenska liberalkatolska 
kyrkan ansökte om medlemskap i 
Sveriges Kristna Råd (SKR) men 
fick avslag på grund av kyrkans 
från den traditionella kristenhetens 
avvikande lärosatser. Idag är såväl 
den svenska liberalkatolska kyrkan 
som den internationella rörelsen en 
ytterst marginell företeelse som 
lockar allt färre, förmodligen på 
grund av oklart ställningstagande 
gentemot kyrkans ursprungligen 
teosofiska influenser i konflikt med 
fortsatt ”teosofisk” praxis. Ordet 
”l iberal” verkar (som en del 
kyrkobesökare till artikelförfattaren 
också anmärkt) numera uteslut-
ande handla om kyrkans acceptans 
av parförhållanden och äktenskap 
för såväl manliga som kvinnliga 
präster liksom att man öppet 
välkomnar homosexuella i de olika 
kyrkliga ämbetena. En positiv 
u t ve ck l i ng men l ång t i f r ån 
tillräcklig.  

Studerar man LCC:s/LKK:s his-
toria möter man till en början en 
ytterst progressiv kristen rörelse 
som vågar kliva utanför gängse 
dogmer. Men det vi möter idag ger 
snarare intrycket av en splittrad 
kyrka utan något teo log iskt 
fundament på vilken den liturgisk 

praxisen kan stå stadigt, en kyrka 
utan någon genomtänkt egen 
trosåskådning.  

Framtiden för en sådan kyrka är 
troligtvis mer än dyster. Nutidens 
andliga sökare är de facto inte 
längre intresserade av en medel-
tida liturgisk scenografi utan 
intellektuell teologisk eller filosofisk 
stimulans (med undantag för de 
som finner ti l l fredsställelse i 
Tolkien-inspirerat rollspel och 
”lajv”). Det räcker inte långt att 
låta ord som ”liberal katolicism” 
endast bli en inkluderande kod för 
olika kön och könsidentiteter eller 
olika sexuell läggning. Det var inte 
den kyrkan som James Ingall 
Wedgwood (1883-1951) tog 
initiativet till att grunda i England 
1916. Nej, om LCC/LKK verkligen 
vill bli relevant för nutidens kristet 
andligt intresserade som inte vill 
sätta sig i Svenska kyrkans eller 
Katolska kyrkans träbänkar – då 
bör man inom det snaraste 
genomföra en reformation och 
återvända t i l l s i t t v i s ionära 
ursprung. Det må så vara att den 
första versionens LCC/LKK saknar 
mening just idag då ”clairvoyanta 
undersökningar”, ”energistrålar” och 
magiska kyrkorum inte längre känns 
realistiskt, men visionen att vilja vara en 
alternativ kristen kyrka öppen för djupare 
mystik teologi och kristen gnosis – 
reinkarnationen och de dödas närvaro i 
mässan inkluderad som bejakad tro! – 
är och måste förbli den liberal-
katolska kristendomens särart och 
identitet. I annat fall kan man ju 
faktiskt gå till vilken mainstream-
kyrka som helst…   

Du är välkommen att kommentera 
det som skrivs i ovanstående och 
som du inte känner igen från dina 
egna upplevelser av kyrkan i dag.  

Skriv gärna några rader i kom-
mande Communio. 

Liberala Katolska Kyrkan 
Forts från sid 3
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SÖNDAGSSKOLAN 
inom Liberala Katolska Kyrkan. (Publiceras även på LKK:s Facebooksida) 
Flera generationers barn och tonåringar som nu uppnått medelåldern, har kanske inte fått lära känna Jesus och 
Kristus och det är min ödmjuka tanke bakom denna söndagsskola. 

Syftet är alltså att beskriva kyrkans olika delar som du möter vid ett sporadiskt besök eller om du gått vilse.  

Frågorna och ämnena ansluter till Liberala Katolska Kyrkan och vårt kyrkoår som i vissa delar skiljer 
sig från andra kyrkor och samfund. 

  Forts. från nr 2, 2019

Cirkel 36 

- Vad är KÄRLEK för mig som 
kristen? 

Detta är en alltid lika aktuell fråga 
som vi ställer oss än idag.  
Många kristna före oss har kämpat 
med denna fråga och kanske det 
som Augustinus lär ha sagt ; är 
kristendomen i sammanfattning. 

"Hur ser kärleken ut?  
Kärleken har HÄNDER för att 
HJÄLPA andra 
FÖTTER att SKYNDA till hjälp för  
den fattige och nödställde 
ÖGON ATT SE misär och nöd 
ÖRON för att HÖRA suckar och  
stön från människor 
Så ser KÄRLEKEN UT". 

Cirkel 37 
- Varför firar vi Advent? 

'Adventus Domini' är det latinska 
namnet för advent och betyder 
'herrens ankomst'. Nu börjar det 
nya kyrkoåret och betraktas 
allmänt som en förberedelse för 
julen. Advent börjar med den 
fjärde söndagen före jul och vi 
kallar den, första advent'. 
Firandet av advent har anor tillbaks 
till 300-talet efter Kristus men i 
Sverige räknas 1600-talet då det 
moderna kyrkoåret infördes, som 
startdatum. 
Den kristna kyrkan baserar sin 
historia redan i gamla testamen-
tets’ texter om "Messias ankomst". 
Där berättas också om Jesu 
födelse. Av det skälet brukar 
episteln vara en text hämtad från 
gamla testamentet och på så sätt 
framträder en röd tråd i vår 
historia. 

Cirkel 38 
- Vad är och symboliserar 
altaret? 

I den kristna kyrkan är det på den 
plats man offrar till Gud. Kommer 
du ihåg den kända tavlan med den 
sista måltiden eller nattvarden? Här 
samlas Jesus och de tolv lär-

jungarna och Jesus offrar sig själv 
och låter sitt blod representeras av 
vinet och sin kropp av brödet. 
Säkert är lärjungarna förvånade vid 
de fraser Jesus säger om sitt offer. 
Vem vill skiljas från sin bästa vän 
och i det här fal let en stor 
läromästare?  
Altaret finns i många samfund och i 
den Liberala Katolska Kyrkan är 
altaret i centrum inte predikstolen. 
Här är det centrala firandet av de 
gudomliga mysterierna. På altaret 
står tabernaklet i vilket Kristi 
Lekamen förvaras som det Heliga 
Sakrament.   
Det ger kyrkan det outsägliga 
privilegiet att omslutas i Hans eviga 
närvaro. Det är Kristi närvaro i sitt 
Sakrament som ger kyrkan dess 
speciella atmosfär.  
Sex stora ljus är tända vid de 
viktigaste gudstjänsterna. Ljusen 
brinner tillsammans med den röda 
lampan på altaret såsom ett synligt 
tecken på Kristi eviga närvaro och 
de representerar de "sju andar som 
står inför Guds tron" (Upp. 1:4). 
På samma sätt samlas vi också 
kring altarringen varje söndag för 
att ta del av detta stora mysterium. 

Cirkel 40 
- Vad är 'Jesu dop'? Vilken 
betydelse har det? 

Jesus kommer till floden Jordan för 
att döpas av Johannes. När 
Johannes känner igen Jesus 
protesterar han, det var ju han som 
skulle döpas av Jesus och inte 
tvärtom. I dopet döps Jesus  
av Johannes. Det sägs vidare att 
"Himlen öppnade sig, och han 
(Jesus) såg Guds ande komma ner 
som en duva och sänka sig över 
honom. Och en röst från himlen 
sade: ”Detta är min älskade son, 
han är min utvalde (Matt 3:13 - 
17)." Genom dopet visar Jesus på 
ett pedagogiskt vis att det är 
genom dopet människan kommer 
till rättfärdighet. 
I Markus (1:9-11) beskrivs hur 
Jesus vid uppstigandet ur vattnet 

hör en röst från himlen: ”Du är min 
älskade son, du är min utvalde.” 
Det är också nu som Jesus 
offentliga arbete börjar. 

Cirkel 41 
- Vad är Kristi Förklaringsdag? 
D e n n a v i k t i g a K r i s t u s d a g 
symboliserar dagen då Kristus 
förklaras eller 'förhärligas' på 
Förklaringsberget Tabor. I texten ur 
Matteus tar Jesus med sig Petrus, 
Jakob och Johannes upp på ett 
högt berg där de i en syn får se 
Mose och Elia (profeterna från GT). 
De hör också en röst från himlen 
säga: "Detta är min älskade son, 
han är min utvalde. Lyssna till 
honom." På detta vis förstår de att 
han är den Messias som Gamla 
Testamentet talar om. 

Kristi är den latinska genitivformen 
av Kristus och firas i väst sedan 
1451 och tidigare i Sverige.  
Den firas vid lite olika tider i 
kyrkorna, LKK firar den runt slutet 
av januari. I östkyrkan är den en 
stor fest. 

VÅR NYA PAMFLETT 
Finns att hämta i din församling/
kyrkogrupp 
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För att berätta lite om upp-
komsten av museet så började det 
med en total avsaknad av insikter 
om omfattningen, när jag lovade 
2 0 0 6 a t t ” f å o r d n i n g p å 
psalmartiklarna” på Wikipedia.  

Idag har det blivit Sveriges enda 
psalmboksmuseum i ett eget hus 
på gården hos fästmannen strax 
norr om Karlstad i Värmland. 
Besökare får del av 1600 utgåvor 
där Liberala katolska kyrkans 
psalmbok blev det 28:e samfundet 
i samlingen.  

Men då, år 2006, fanns det en 
majoritet på Wikipedia som ville 
radera alla artiklar om psalmer. 
Man sa att psalmer ”har inget 
encyklopediskt värde”. Samtidigt 
fanns diskografier över utgivna LP-
skivor. Som tur var ledde mitt löfte 
till att man ändrade sig. 

Det blev en hisnande upplevelse 
att så påtagligt förstå att vi än idag 
sjunger samma psalmer som 
människor haft en relation till 
sedan 1695 eller mer. Långt från 
nutidens hits och sommarplågor.  

Utgivningarna i modern tid är 
också mer omfattande än många 
tror, även om flera gemensamma 
utgåvor producerats. Antalet 
saml ingar utan koppl ing t i l l 
samfund har definitivt minskat 
jämfört med tiden fram till mitten 
av 1900-talet. 

Många besökare i museet häpnar 
över mångfalden av utgåvor. 
S ä r s k i l t d e s o m t r o r a t t 
”psalmboken är väl den där röda i 
kyrkan”. Trots museets många 
utgåvor har jag identifierat cirka 
800 utgåvor som saknas. 

Det finns arkiv och samlingar 
som är öppna för besökare, men de 
erbjuder inte guidning i den andliga 
sångens historia och förutsätter att 
besökare vet vad man letar efter. I 
museet är allt överblickbart, 
katalogiserat och sorterat efter 
samfund med registeruppgifter för 
varje utgåva. 

Museet har fri entré och gratis 
guidning året runt eftersom syftet 

primärt är att göra den andliga 
sångens mångfald tillgänglig. Det 
är fritt att bläddra och läsa i alla 
böcker. Antikvariskt ansvar är det 
andra som har. 

Fästmannens samling av cirka 
150 Biblar ryms också i museet, 
där originalutgåvan från 1618 
imponerar mest. Där blir det också 
tydligt hur Bibelns olika utgåvor i 
huvudsak varit bearbetningar av 
dess texter fram till 1917 då vi fick 
den första översättningen från 
originalspråken. 

För forskare och långväga gäster 
som vill förkovra sig i lugn och ro 
finns möjl igheter ti l l logi på 
övervåning med självhushåll i ett 
välutrustat kök. Bäst är dock att 
kontakta oss så att någon är på 
plats och ingen är utflugen på 
andra uppdrag. 

Maria Lagerman &  
Fredrik Haeffner 

 
   Maria Lagerman. 

 
Smeden Magnus stuga flyttades 
upp till gården 1905. Museet till 
vänster och gårdsbutik i köket till 
höger. 

 

För att möjliggöra guidning för 
grupper behövs även golvutrymme! 
En resväskeorgel till höger i bild, 
ihopfällbar och transportabel för 
friluftsgudstjänster eller i hemmen.’ 

 
Koral- och notböcker utgör ett 
antal hyllor i museet. 

 
1618 års bibel i original till höger i 
bilden. 

Psalmboksmuseet i Värmland
Det kom ett trevligt mejl från psalmboksmuseet i Värmland om att de saknade vår 
liberalkatolska psalmbok i sina samlingar och gärna ville ha den. Samfundet 
beslutade att skänka en psalmbok till dem och nu finns den där i samlingarna. 
Eftersom jag tyckte att den ideella verksamheten lät spännande bad jag Maria 
Lagerman att skriva en liten artikel till Communios läsare. /Fr. Jonas 
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All försäljning sker i 
f ö r s a m l i n g a r n a o c h 
kyrkogrupperna

Aktuell LKK-litteratur 

Liturgi  3:e upplagan..........................................................135 kronor 
Psalmbok.............................................................................55 kronor 
LKK:s egna särpsalmer samt liturgiska psalmer och gradualer som ingår i kyrkans liturgi 
Principförklaring och kort lärosammanfattning...............20 kronor 
99 frågor och svar om Liberala Katolska Kyrkan ............50 kronor 
Kristen Gnosis...................................................................160 kronor 

HÄNT SÉN SIST 
Helgutflykt med Sakramental Välsignelseandakt
på Capella Ecumenica, söndag 7 juli 2019

Med Hos t ian i Mons t ransen 
välsignas i Norr, Öst, Söder och 
Väst.

Vår eminente organist Björn Svensson 

hanterar de vita och de svarta och ett 
nästan fyllt kapell sjöng:
Fader  bortom  rum  och  tid,  Sonen 

evigt  ett  med  dig,  Ande,  skapareld 

och liv, TRE I EN, o hör oss.
Och 21 verser till.

Capelladagen med Ekumenisk Högmässa
 söndag 18 augusti 2019

Biskop Martin Modéus Linköpings stift, 
Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson LKK, 
Diakon Marianne Andersson-Söderström LKK 
och Kapten Johan Grahn Frälsnings-armén i 
väntan på att kyrkklockan ska ringa in till 
gudstjänst.

Det var så många deltagare att vi inte fick plats i 
kapellet utan f ick mässan f ick hål las från 
kyrktrappan.
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STOCKHOLM 
S:t Mikaels och Alla Änglars 
Församling.  
Flottbrovägen 5, Stora Essingen,  
112 64 Stockholm,  
tel 08-6562665.  
e-post: skt.mikael@lkk.se. 
Plusgiro 5 58 95-7.  
Ansvarig församlingspräst:  
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 
723 43 Farsta, 08-724 83 28 

GÖTEBORG 
Se Stockholm 

AVESTA 
S:t Staffans Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

NORRKÖPING 
S:t Franciskus kyrkogrupp 
Se Stockholm 

SKÅNE 
S:t Rafaels Kyrkogrupp.  
Se Stockholm 

UPPSALA-SALA 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst: 
Jonas Anundi, 08-724 94 11. 

VÄSTERÅS 
Maria församling.  
Ansvarig församlingspräst biskop 
Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 
16, 722 45 Västerås, tel 021-33 34 
70. 
Bankkonto: LKK Maria församling 
Clnr 6546 Kontonr 962452718 

GULLSPÅNG 
S:t Rafaels kyrkogrupp 
c/o Carina Carlström, Östergat. 11 
547 31 Gullspång  
tel 073-567 83 40 

S A M F U N D E T L I B E R A L A 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ord f. S ten-Ber t i l Jakobson , 
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 
021-33 34 70. 

LKK INTERNATIONELLT 
The Liberal Catholic Church 
17 Old Gloucester Steel 
London WC1N 3AF 
United Kingdom 
e-mail: PresidingBishop@LCC.world 
Presiding bishop Michael Warnon 

Information om kyrkan och 
församlingarnas verksamhet 
kan du få på Internet:    
www.lkk.se  

Communio är organ för den 
svenska grenen av Liberala 
Katolska Kyrkan och utkommer 
med fyra nummer per år.  
Ansvarig utgivare:  
Sten-Bertil Jakobson,  
tel 070-536 65 37.  
Redaktion och expedition:  
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås.  
E-post: communio@lkk.se 

Tankefrihet och rätt att ge uttryck 
för den är en fundamental princip i 
LKK. Kyrkan själv är inte ansvarig 
för gjorda påståenden el ler 
uttryckta uppfattningar i denna 
tidning, bara när de är betecknade 
”officiellt”. 

Sista manusdag för nr 4-2019 
är den 7 december 2019. 

LIBERALA KATOLSKA KYRKAN 
Biskopsämbetet: Regionalbiskop Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 

tel 021-33 34 70, mob 070-536 65 37, e-post regionary@lkk.se 
Biskop Evert Sundien, Hagagatan 37, 113 47 Stockholm, tel 08-33 20 06, mob 070-660 42 69,  

e-post biskop.evert@lkk.se

Samfundsstyrelsen 2019 - 2020 
Efter årsmötet den 29 september 2019 konstituerade sig styrelsen enligt följande:  
Ordförande: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-536 65 37 
Sekreterare: Göran Werin, SCHalegatan 8 C, 603 52 Norrköping, 073-154 24 28 
Kassör:  Björn Svensson, Stamgatan 74 2 tr, 125 74 Älvsjö, 073-559 61 59 
Ledamot:  Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, 08-717 26 99 
Ledamot:  Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 070-677 99 82  
Ledamot:  Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping,  011-16 10 81 
Ledamot: Evert Sundien, Hagagatan 37 1tr, 113 47 Stockholm, 08-33 20 06 
Suppleant:  Iréne Edén, Välljärnsgatan 52, 724 73 Västerås, 021-30 02 31  
Suppleant: Ulf G Johansson, Gamla Värmdövägen 2, 10tr, 131 37 Nacka, 070-810 56 69 
Suppleant:  Fernando Nope, Inedalsgatan 5. Lgh 1206, 112 33 Stockholm, 08-653 36 38  
Suppleant  Jonas Anundi, Hauptvägen 13, 123 58 Farsta 076-577 53 60 

Verksamhetsplan 2019 - 2020 
1. Träff på lördagen i Norrköping /Söderköping i samband med att kyrkan firar ’’gudstjänst på  
  Capella. 
2.  Fortsätt utgivning av Communio via internet. Den som önskar Communio i pappersform ska  
  kontakta respektive församling. 
3. Fortsatt försäljning av pins föreställande LKK´s vapen. 
4. Kontinuerlig uppdatering och utveckling av hemsidan. 
5. Handha praktiska ting den 1/5-3/5 i samband med Biskopskonsekration den 2/5. 
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