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Evert Sundien, en kär vän till LKK och alla dess 
medlemmar och uppskattad hjälpbiskop samt 

regionalbiskop för Tyskland och Österrike har lämnat oss 
för att arbeta på ett högre plan närmare sin 

uppdragsgivare. 
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Biskopens 
                      spalt 

Vi har fått ta avsked till 
sommaren som vi lämnat 
bakom oss. Vi har också fått ta 
av s ked av b i s kop E ve r t 
Sundien en mycket älskad och 
uppskattad medarbetare i LKK 
och en sann vän. 

Evert föddes den 21 oktober 
1944 i Lillhärdal i Härjedalen. 
 Han studerade medicin och 
arbetade som specialist inom 
kirurgi och urologi i sin egen 
klinik fram till sin pension 
2013.  Kom i kontakt med 
kyrkan under tidigt sextiotal 
och konfirmerades av biskop 
Sigfrid 1964. Han vandrade 
genom Minor Orders och 
prästvigdes 1967 av biskop 
Sigfrid Fjellander.  Evert 
b i s k o p s k o n s e k r e r d e s i 
Amsterdam den 16 maj 2005 
av biskop Frank ten Outer 
(Nederländerna), biskop Tom 
Degenaars (Nederländerna) 
och undertecknad. Under sin 
tid som hjälpbiskop i Sverige 
v a r E v e r t u n d e r e n t i d 
regionalbiskop för Danmark 
och därefter utsågs han till 
regionalbiskop för Österrike 
och Tyskland. 
 Biskop Evert lämnar efter sig 
sin man, Vivek, som i mer än 
50 år kärleksfullt har följt 
h o n o m u n d e r s i t t l i v . 
Begravningsgudstjänsten ägde 
rum den 3 oktober i S:t 
Mikaels och Alla Änglars Kyrka. 

 Mycket av vår kyrkas verk-
samhet har under våren och 
sommaren fått ställas in på 
grund av Coronapandemin.  

Vi har saknat att kunna 
mötas i Söderköping och ha 
den traditionella Sakramentala 
Välsignelseandakten på Capella 
Ecumenica.  

Även den ekumeniska dagen 
i augusti på Capella fick ställas 
in. 

OFFICIELLT 

Den 19:e söndagen efter Trefaldighet 
Utsåg jag Biskop-Elect. Krister Fast till 
min generalvikarie.

Vår Pamfelett:
Fråga efter den i din församling

Den 8 augusti har Sander Olof Arvo Zachris Granlund genom  
dopets  sakrament  enligt Liberala  Katolska  Kyrkans  
ordning  upptagits  såsom  medlem  i Kristi  Heliga  Kyrka 

Den 8 augusti har Iza-Linn Livan Marie Granlund och Olof 
Rasmus Olsson Gunnarsson förenats i äktenskap enligt 
Liberala Katolska Kyrkans ordning och därvid erhållit det 
sakrament som avser att hjälpa de två att leva i kärlek och 
till ömsesidig hjälp. 

Båda akterna ägde rum i hemmet i Gävle med biskop Sten-
Bertil Jakobson som officiant. 

Som alla vid det här laget vet 
så har konsekrationen av 
Biskop-Elect. Krister Fast till 
biskopsämbetet. fått skjutas 
upp vid två tillfällen den 2 maj 
och den 8 november på grund 
av att Stockholmsregionen 
klassats som ”röd zon” av 
danska UD. 

När konsekrationen kommer 
att kunna genomföras vet vi för 
närvarande inte. Den kan ske 
först då in- och utresor till 
Sverige kan ske utan att 
vederbörande måste sättas i 
karantän. Glädjande nog har 
Sankt Mikaels församl ing 

kunnat upprätthålla söndagar-
nas mässor. Stolar/bänkrader 
har blockerats så att avståndet 
mellan gudstjänstbesökarna 
kunnat upprätthållas. Kyrk-
kaffet efter mässan har också 
ställts in. 

Mikaelihelgens mässa med 
åminnelse av kyrkans invigning 
för 50 år sedan och Samfundet 
LKK.s årsmöte kunde genom-
föraas dock utan den fest-
stämning vi hade önskat. 

Pax et Bonum 
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Samfundet Liberala Katolska 
Kyrkan i Sverige årsmöte 2020.

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. 

Saxat ur årsmötes-
handlingarna 

Verksamhetsberättelsen: 
Styrelsen under 

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

Styrelsen har under det gång-
na verksamhetsåret haft 3 
protokollförda sammanträden, 
inklusive det konstituerande 
sammanträdet. 

Ordinarie årsmöte 
Årsmöte hölls den 29 sep-

tember 2019 i Liberalkatolska 
domkyrkan, Flottbrovägen 5, 
Stora Essingen, Stockholm.  
Beslut, ekonomisk- samt övrig 
redovisning återfinns i protokoll 
och övriga handlingar för års-
mötet.  

Liberala Katolska Kyrkans 
register 

I kyrkans centralregister fanns 
vid verksamhetsårets utgång 
424 personer registrerade, 323 

av dessa är kyrko- eller försam-
lingsmedlemmar och 98 per-
soner har anmält att de anser 
sig vara betjänade av kyrkan. 

Liberala Katolska Kyrkans 
prästerskap 

Vid verksamhetsårets utgång 
f anns i nom samfunde t 2 
biskopar, 4 präster samt 2 
diakoner i aktiv tjänst. 

Communio 
S a m f u n d e t s t i d n i n g , 

Communio, har utkommit med 
fyra nummer vilka distribuerats 
via e-post samt finns att läsa på 
hemsidan. 

Ekumenisk verksamhet 
Kyrkan delar traditionellt den 

ekumeniska gemenskapen i 
Capella Ekumenica. I år har 
dock gudstjänsterna på Capella 
ställts in p.g.a. Coronapan-
demin. 

Internationellt samarbete 
Samfundet Liberala Katolska 

Kyrkan i Sverige deltar i det 
internationella samarbetet inom 
”The Liberal Catholic Church” 
och dess ”General Episcopal 
S y n o d ” d ä r S a m f u n d e t s 
b i s ko p a r ä r m e d l e m m a r. 
Presiderande biskop i GES 
sedan 2016-07-10  är biskop 
Michael Warnon, USA. 

Kykobyggnaden 
Entrédörrarana har reparerars 

och målats och samtliga fönster 

har kittats- och målats om. Byte 
av källardörrparti pågår. 

Biskopsvigning 
Den p l ane rade b i skops -

vigningen har fått skjutas upp 
p.g.a. Coronapandemin. 

Sammanfattning 
Styre lsen har under det 

gångna året arbetat med att 
förverkl iga de beslut som 
f a t t a d e s v i d f ö r e g å e n d e 
årsmöte. Men inte kunnat mötas 
så ofta som vanligt p.g.a. 
Coronapandemin. 

Vi ser fram emot att de 
positiva tendenser som visats 
sig under året kommer att 
utvecklas och resultera i en 
ö k a d v e r k s a m h e t i 
f ö r s a m l i n g a r n a o c h 
kyrkogrupperna i Kristi tjänst. 

Samfundets styrelse 

http://www.lkk.se
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Hjärtats förnyelse 

Jag kan inte hjälpa men jag 
vill återkomma till söndagen vi 
firade för några veckor sedan 
nämligen Marie Himmelsfärd. 
Altartavlan som finns på Capella 
föreställer nämligen Marie 
Himmelsfärd, har man kommit 
på. När ni nästa gång kommer 
till Capella titta då lite extra, 
det saknas en "figur” i mitten. 
Den personen har man förut 
sagt vara Jesus, men man har 
på senare tid kommit på att det 
nog ska vara Maria. Att man 
har trott det vara Jesus Kristus 
kan bero på att det förut var 
lite tabu att tala om Maria och 
att man reagerade på oss som 
ofta uppmärksammar Jesu 
moder. Men som vi ofta talat 
om, betyder just den gudomliga 
moderskaps-aspekten mycket 
för oss, som vill följa detta enda 
bud som Herre gav oss, att vi 
skulle älska varandra. Den 
verkliga sanna kärleken gör 
ingen åtsk i l lnad och just 
moders-kärleken, som Maria 
symboliserar, är den rena, den 
starka kärleken, som inte gör 
några förbehåll -  den kärlek, 
som har sitt upphov i Gud och 
som vi i vår ofullkomlighet 
eftersträvar att bli kanaler för. 

I evangelietexten för Maria 
Himmelsfärd handlar det om 
Magnificat, den hymn som 
tillskrivs Maria. - Min själ prisar 
storligen Herren. Och visst 
prisas Herren i varje kyrka och 
församling just i denna stund. 
Men anda förhåller det sig väl 
på det sättet, att de som kallar 
sig kristna ofta har skuld till 
avkristningen i dagens sam-
hälle, dar de flesta är helt 
likgiltiga för den kristna förkun-
nelsen och många t o m 
fientligt inställda till den. 

Det beror enligt min mening 
på det sätt som evangeliet 
efterlevs, vilket snarare döljer 
än framhäver Guds och religio-
nens mening och budskap. 
Detta att vara kristen har i 
många fall grundligt miss-

förståtts. Varje kyrka och 
samfund tror sig ha monopol på 
Kristus och dom som inte helt 
kan instämma i de människo-
gjorda dogmer och tros-satser 
man ställer upp, betraktar man 
med misstro och betecknar som 
inte fullvärdiga kristna. 

En sådan ordkristendom gör 
att många s k kristna kan vara 
till hinder i stallet for till hjälp 
för dem som söker Gud. 

Som kontrast kan vi betrakta 
Maria. Hon ärade Gud genom 
sitt liv, innan hon lovprisade 
Honom med sina ord. 

Vi kan föreställa oss henne 
under resan till Elisabeth, i 
trängseln med andra resande i 
karavanen och dock ensam med 
sin hemlighet. Ensam med 
Ordet, som blivit kött och som 
levde i henne, medan hon 
vandrade upp för Judéens berg. 
Just genom denna Kristi när-
varo inom sig, lovprisade hon 
Gud med hela sitt väsen. 

Men hon talade inte med 
någon om allt det som uppfyllde 
hennes hjärta, hon skröt inte 
med att vara utvald, utan hon 
handlade i enlighet med detta. 
Tyvärr ar det väl ofta så med 
oss kristna att vi gärna använ-
der fromma ord och framhäver 
vår egen förträfflighet, i stället 
för att handla i enlighet med 
dessa ord. I Marias fall var det 
först när Elisabeth anade hen-
nes hemlighet, genom Marias 
osjälviska sätt att vara och 
hjälpa, som Maria berättade hur 
uppfylld hon var av Gud och 
uttalade sitt Magnificat. 

Detta är Marias budskap till 
oss. Hennes liv var den full-
komliga troheten mot Gud, - 
vittnesbördet om Gud -  på 
samma sätt som vårt skydds-
helgon S:t Clara i sitt liv visade 
den fullkomliga troheten mot 
sin Herre, inte sa mycket i ord 
som i handling. 

Detta måste stimulera oss att 
göra också våra liv, åtminstone 

i någon mån likadana. Också till 
oss har Gud talat, och vi har 
blivit delaktiga i Hans liv genom 
den heliga nattvarden. Kristus 
Lever i oss och kan verka 
genom oss, om vi bara låter 
honom göra det och blir kanaler 
för hans outsägliga kärlek - 
Andas i oss o Guds ande - i din 
styrka kan vi göra allt. 

Enligt vår kyrkas uppfattning 
har varje människa denna 
Kristusprincip inom sig, detta 
gudomliga frö, som kan fås att 
växa och utvecklas till något 
fint och värdefullt. Vi vill att 
detta frö ska få växa och 
utvecklas i frihet. Denna frihet 
vill vi ge vara medlemmar inte 
bara på det teologiska planet, 
utan också i deras strävan att 
gestalta sitt liv.  

Det innebär inte någon brist-
ande respekt för de gudomliga 
buden och för den Heliga skrift. 
Men om kyrkan alltid utnyttjar 
sin auktoritet och säger - 
handlar du så är det rätt - 
handlar du så är det fel - 
tänker du så är det rätt - 
tänker du så är det fel, då 
hindras den individuella andliga 
utvecklingen och risken före-
ligger alltid, att de konkreta 
lagbud man söker fram ur 
evangelierna binder människan 
i stället för att frigöra henne till 
andlig växt. 

Däremot kan man helt lita på 
de stora principer som gått 
genom Jesu förkunnelse, näm-
ligen kärleken och rättfär-
digheten. Med dessa principer 
som grund, ä r de t var je 
människas uppgift att söka sitt 
eget svar på hur hon ska 
handla. Det är självklart, att ett 
ställningstagande grundat på 
samvete och de erfarenheter 
hennes fria sökande leder fram 
till, inte alltid är tillräckligt. 

Hon kan komma att handla 
fel, men då måste vi lita till den 

Predikan av syster Marianne hållen i Norrköping den 14 september 2000. 

Forts. sid 7
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Vi samlas denna sen-
sommardag för att ta 
avsked av och hedra Evert.  

När jag tänker på Evert 
kommer ett ord till mig och 
det är kärlek. Evert var 
kärlek och älskade med ett 
öppet hjärta. Han älskade 
sin make och livskamrat 
Vivek men hans hjärta var 
stort och omslöt oss alla 
och många fler som inte 
kan vara här idag. Och han 
älskade LKK. 

Att begrava någon är en 
ren kärlekshandling – vi 
gör något för någon som 
inte kan tacka oss efteråt. 
Det är i kärlek som vi går in i 
begravningsgudstjänsten.  

Begravningen handlar om 
Evert- syftet är att ge honom en 
hjälp in i det eviga ljuset där vi 
alla en gång möts. Men begrav-
ningen handlar också om oss. 
Om vår sorg och saknad och vår 
relation till Evert. Begrav-
ningsaktens syfte är också att vi 
skall få tröst och påminnas om 
att vi en gång alla möts igen. 

Evert var helt unik. Han var 
b åde t ra d i t i o ne l l o c h s å 
nytänkande. Han hittade kraft i 
ritualerna och nu begraver vi 
honom på det sätt som han har 
begravt hundratals före honom. 
Det är så han ville ha det!  

Evert var min mentor och 
lärare. Han tipsade mig när jag 

var ung präst om att väva in de 
tröstande och vackra orden av 
Kahlil Gibran ur boken profeten 
om  begravningsakten kändes 
för tung. Döden är ju inte ett 
slut – det är en övergång. 

Jag vill dela de orden med er 
och tänker att det är Everts 
hälsning till oss: 

”Er glädje är er sorg utan 
mask. Samma källa, från vilket 
ert skratt porlar har ofta varit 
fyllt med tårar. Och hur kan det 
vara annorlunda. Ju mer sorgen 
urholkar er varelse - desto mer 
glädje kan den rymma. 

Då ni är sorgsna, blicka åter in i 
ert hjärta, och ni skall se att ni i 
verkligheten gråter över det 
som en gång skänkte er glädje. 

Några av er säger: ” Glädjen är 
större än sorgen” och andra 
säger: ” Nej, sorgen är större.” 

Men jag säger er : de är 
oskiljaktiga.  

Ni skall veta dödens hemlig-het: 

Men hur kan ni finna den om ni 
ej söker i livets hjärta? 

Ty liv och död är ett, liksom 
floden och havet är ett. 

Tro era drömmar, ty i dem är 
evighetens port fördold. 

Ty vad är att dö annat än att 
stå naken i vinden och smälta in 
i solen?” 

Tack Evert för allt du gav oss. 
Evert har sått frön hos oss som 
fortsätter att växa och lever 
vidare. 

Begravningsgudstjänst -  
griftetal
Gudstjänsten leddes av fr Krister Fast, biskop Sten-Bertil pontifikerade, 
server var Ulf G Johansson, organist Björn Svensson, Elin Kull spelade 
tvärflöjt och Nonna piano.  
Griftetalet hölls av 
Jonas Anundi:
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Alban var en romare som levde i Britannien 

och  som, trots att han var ”hedning” 
gömde en kristen präst undan de 
romerska soldater som ville döda honom 
för att han vägrade tillbe deras gudar. När 
sedan soldaterna fick tips om att Alban 
gömde prästen i sitt hem och kom dit, 
bytte Alban kläder med prästen så att 
denne hann fly och försvinna. Alban drogs 
inför rätta och man krävde att han skulle 
offra till de romerska gudarna både för sin 
egen del och för prästens, vilket han 
vägrade. Prästens brinnande tro hade 
övertygat honom om att det var kristen-
domen som var den sanna tron, svarade 
han. Efter att ha blivit grymt torterad utan 
att ändra sig, dömdes Alban till döden. När 
han fördes till avrättningsplatsen hade folk 
strömmat till från alla håll, trots att man 
inte hade offentliggjort domen, och när de 
kom ned till floden (över vilken Alban 
skulle föras i båt) vek vattnet undan så att 
han och hans fångvaktare kunde gå över 
torrskodda. På andra sidan stod skarp-
rättaren och väntade, men då han fick syn 
på hur vattnet delade sig slängde han ifrån 
sig svärdet och sa att han vägrade avrätta 
Alban - då fick de hellre avrätta honom 
också, sida vid sida med Alban. Flera 
andra som tillfrågades vägrade ta i 
svärdet. Alban stod lugnt och väntade tills 
de hade fått tag i någon som kunde tänka 
sig att avrätta honom, och då de frågade 
honom om han hade några sista ord vände 
han ansiktet mot himlen och bad Gud om 
lite vatten eftersom han var törstig. I 
samma ögonblick sprang en källa upp vid 
hans fötter - och den finns fortfarande 
kvar på den plats han stod, och många 
människor som druckit vattnet sägs ha 
blivit helande. Alban halshöggs, men 
samtidigt som hans huvud föll till marken 
föll också avrättarens ögon och han blev 
blind. 

Det är en gripande och mycket intressant 
historia, tycker jag. Vet du varför just St. 
Alban valts till vår kyrkas skyddshelgon? 
Jag tänker att det kanske beror på att han 
stod upp för en annan mans rätt till sin 
tro... 

Syster Carina år 2000 

S:t Alban vår kyrkas 
internationella skyddshelgon 
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livets lag om sådd och skörd, 
som Gud har givit oss och som 
efterhand kommer att visa om 
vi handlade rätt eller fel. Och vi 
får enligt vår kyrkas uppfattning 
alltid möjlighet att rätta till de 
fel och misstag vi begått. Ingen 
är förtappad utan alla ska en 
gång nå fram till målet - 
föreningen med Gud. 

Därför skulle det aldrig falla 
oss in att betrakta vår kyrka 
som en samling av rättfärdiga. 
Vi har klart för oss, att vi alla är 
bristfälliga människor, som 
söker och kämpar och var och 
en av oss faller ständigt och 
bryter mot både kärlekens och 
rättfärdighetens bud.  

Låt oss komma ihåg, att vi är 
en församling av bristfalliga, av 
okunniga, av syndare, som 
behöver varandras stöd, var-
andras hjälp och förlåtelse. 

Denna vår liberala inställning 
till individens och tankens frihet 
leder ibland till, att man frågat 
sig om LKK är en verkligt 

kristen kyrka. Ja, det är kanske 
många, som kallar sig kristna, 
som skulle vilja påstå, att vi 
inte är det. 

Vem kan döma om detta, 
utom Gud allena. Vi vill sällan 
i nve ck l a o s s i e n s ådan 
meningslös diskussion, baserad 
på mänskliga konstruktioner 
och dogmatiskt snäva meningar 
om vad kristendom är. 

Vi vill i all anspråkslöshet och 
ofullkomlighet följa var Herre 
Kristus, som aldrig talade om 
renlärighet och rätt tro, utan 
bara enkelt sa: Jag var törstig 
och Du gav mig att dricka, jag 
var hungrig och Du gav mej att 
äta. Sannerligen säger jag, det 
Du gjort mot en av mina 
minsta, det har du även gjort 
mot mej. 

Det är livet, det är hjärtats 
inställning, det är den grad i 
vilken kärlek och rättfärdighet 
har fått leva i en människas liv 
som är avgörande. 

I enlighet med Marias bud-
skap t i l l oss v i l l v i bära 
vittnesbord om Hans närvaro 
och hur han verkade bland 

människorna. Att prisa Gud  och 
vara kristen, är då inte liktydligt 
med teologiska hårklyverier och 
resonemang om honom, utan 
betyder att inrikta vart liv till 
Guds ära, så att vi inte hindrar 
andra att nå fram till Honom. 

Vi måste innerligt bemöda oss 
om äkthet i livsföringen, att 
förverkliga evangeliet såväl i 
vårt dagliga verksamhet som i 
den fördjupande kärlek till de 
människor, som vi kommer i 
kontakt med i vardagslivet.  

Vi måste gå rakt igenom den 
nuvarande avkristningen och 
värdeupplösningen i samhället 
och t i l l ämpa den Kr i s tna 
kärleksprincipen utan några 
som he ls t förebehå l l och 
därigenom vara ett bevis på 
Guds närvaro i världen. Inte 
helt lätt men... 

Om vi bara bemödar oss att 
leva så, kan det slutligen 
hända, att någon blir upp-
märksam på vår ”hemlighet”. 
Först da kan vi tala om hur 
Gud, trots våra brister, har 
verkat i oss. Och då kan också 
våra små ord bli ett eko av 
Marias Magnificat. 

Forts. från sid 4  
Hjärtats förnyelse 
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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, 070-677 99 82 

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.  
Se Stockholm 

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 

SAMFUNDET LIBERALA 
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE 
Ord f. S ten-Ber t i l Jakobson , 
Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 
021-33 34 70. 

Bankgiro: 5255-8061 

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 4-2020 
är den 5 december 2020. 

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 
Generalvikarie Biskop-Elect Krister Fast tel 070-677 99 82, krister.fast@lkk.se 

Samfundsstyrelsen 2020 - 2021 
Efter årsmötet den 4 oktober 2020 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:    Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-833 34 70 
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  

A l l försä l jn ing 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 
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