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Vår nye biskop Krister Fast
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Biskopens
spalt
Sommaren och snart hösten
ligger bakom oss och mycket
har hänt i vår Kyrka sedan nr 2
av Communio.
Pandemirestriktionerna har
hävts och de kyrkliga sammankomsterna kan återgå till de
normala.
S:t Mikaels församling har
sänt söndagarnas mässor via
Facebook under hela ”nedstängningen” av kyrkans offentliga
verksamhet. Söndagssändningarna kommer att fortsätta
även efter pandemin vilket
många som inte kan komma till
Stockholm är mycket tacksamma för.
Samfundet Liberala Katolska
Kyrka har haft sitt årsmöte vid
Mikaelihelgen. Verksamhetsberättelse och genomförda val
framgår av andra platser i
tidningen.
Lagom till den näst största
händelsen i år fick vår domkyrka fasaderna mm ommålade.
Den största tilldragelsen är ju
att jag har jag fått en auxiliarbiskop vilket gläder mig oerhört
mycket.
Krister Fast konsekrerades
lördagen den 23 oktober i S:t
Mikaels och Alla Änglars Kyrka.
Jag hade för månen att få
ersätta vår presiderande biskop
Michael Warnon som
konsekrator och till min hjälp
hade jag biskop Peter O Baaij
från Nederländerna och biskop
Jan Kvistborg från Danmark.
Jag har alltid uppskattat bp
Kristers stora engagemang för
vår kyrka och ser fram emot ett
fortsatt mycket gott samarbete
för dess bästa. Men kyrkans
ledare behöver engagerade
medarbetare för att kunna
vidare det arv som anförtrott
oss.

Att läsa Bibeln med
judiska ögon
Sammanfattning av biskop John Shelby Spong:
”Liberating the Gospels” av Bertil Ramnerö, präst i
Västerås stift.
Text-redigering: Thorbjörn Carlsten, teol.mag.
Forts från nr 2 2021

5. Att Jesus skulle lagts i en
klippgrav är inte troligt eftersom han blev korsfäst som
förbrytare. Att Jesus dog genom
korsfästelse är historia men
berättelsen om mörkret över
hela jorden i det sammanhanget är mytologi liksom
berättelsen om förlåten i templet (Matt. 27:51 f). Också
skildringen av jordbävning i
samband med uppståndelsen är
mytologi och hör samman med
att det för judarna var naturligt
att tänka sig att en gudomlig
uppenbarelse skulle följas av en
jordbävning. Matteus markerar
med detta att det är fråga om
ett gudomligt ingripande och för
att beskriva detta tillgriper man
mytologi. En bokstavlig tolkning
av skildringen leder då till att
man förstör den sanning som
det mytologiska språket vill
förmedla. Efter Jesu korsfästelse och död levde lärjungarna
i ett ovisshetens mörker. De
sökte efter någon mening i det
som skett och de letade efter
nycklar i de gamla skrifterna.
Någon gång under detta började det ljusna och på något
sätt upplevde man att Jesus
levde. Det var inte fråga om en
uppstånden [fysisk] kropp men
det var det enda sätt man
kunde berätta sina upplevelser
på. Det var denna upplevelse
som vid någon tidpunkt efter
Jesu död fick lärjungarna att på
honom tillämpa alla de symboler som i deras tradition var
reserverade för Messias. Den

enda objektiva sanningen i
trosbekännelserna är att Jesus
blev korsfäst. Allt annat är
enbart kommentarer som rör
honom som korsfästs och vad
hans liv betytt och betyder.

Hur berättelsen om Jesu liv
formades efter Eliasgestalten.
Spong visar här hur Markus
och Matteus identifierar Johannes Döparen med Elia och därefter hur Lukas och Johannes
identifierar Elia med Jesus samt
hur detta påverkat
berättelsernas utformning. I
det senare fallet är det bland
annat sådana detaljer som att
båda togs upp till himlen genom
en ”himmelsfärd”.
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Samfundet Liberala Katolska
Kyrkan i Sverige årsmöte 2021.
Saxat ur årsmöteshandlingarna
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, Eva
Jakobson och Nappe Holmström
Björnius.
Suppleanter Ulf G Johansson,
Fernando Nope, Carina Carlström och Irene Edén.

församlingsmedlemmar och 104
personer har anmält att de
anser sig vara betjänade av
kyrkan.
Liberala Katolska Kyrkans
prästerskap
Vid verksamhetsårets utgång
fanns inom samfundet 1 biskop,
1 biskop electus, 3 präster samt
2 diakoner i aktiv tjänst.
Communio
Samfundets tidning,
Communio, har utkommit med
fyra nummer vilka distribuerats
via e-post samt finns att läsa på
hemsidan.

Protokollförda sammanträden
Styrelsen har under det
gångna verksamhetsåret haft 3
protokollförda sammanträden,
inklusive det konstituerande
sammanträdet.

Ekumenisk verksamhet
Kyrkan delar traditionellt den
ekumeniska gemenskapen i
Capella Ekumenica. I år har
dock gudstjänsterna på Capella
ställts in p.g.a. Coronapandemin.

Ordinarie årsmöte
Årsmöte hölls den 4 oktober
2020 i Liberalkatolska domkyrkan, Flottbrovägen 5, Stora
Essingen, Stockholm.
Beslut, ekonomisk- samt övrig
redovisning återfinns i protokoll
och övriga handlingar för
årsmötet.

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 medlemmar. Presiderande biskop i GES sedan
2016-07-10 är biskop Michael
Warnon, USA.

Liberala Katolska Kyrkans
register
I kyrkans centralregister fanns
vid verksamhetsårets utgång
427 personer registrerade, 323
av dessa är kyrko- eller

kittning. Upphandling av utvändig målning pågår.
Biskopsvigning
Den planerade biskopsvigningen har fått skjutas upp
p.g.a. Coronapandemin.
Sammanfattning
Styrelsen har under det
gångna året arbetat med att
f ö r ve r k l i g a d e b e s l u t s o m
fattades vid föregående
årsmöte. Men i nte 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
ökad
verksamhet
i
församlingarna
och
kyrkogrupperna i Kristi tjänst.

Samfundets styrelse

Kykobyggnaden
Byte av källardörrparti har
utförts samt fönstermålning och

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.
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Biskop Everts stoft
fört till Sankt Uriel
Vår biskop och vän Evert Sundien gick in i ljuset den
15 september och tomrummet efter honom är
fortfarande stort hos många av oss. Ett av Everts
stora livsverk var meditations- och retreatcentret
Sankt Uriel i Härjedalens urskog. Det var där han
ville ha sin jordiska viloplats och att hans stoft skulle
strös mellan kapellet och meditationsbyggnaden
Zendon. Han fick precis som han ville efter tillstånd
från länsstyrelsen. Flera personer var inblandade för
att göra spridningen av askan möjlig. Ulf G
Johansson och biskop electus Krister Fast hämtade stoftet från krematoriet och förvarade urnan sedan under
altaret i domkyrkan. Fredrik Harmjanz transporterade sedan urnan vidare till Sala där undertecknad hämtade
upp med bil för samåkning till Härjedalen.
Lördagen den 31 augusti klockan 16.00 påbörjades ceremonin för att strö stoftet efter Evert. 33 vuxna och åtta
barn var närvarande och många fler medverkade på distans med att tända ljus och närvara genom böner och
goda tankar. Ceremonin leddes av undertecknad och innehöll musik som sjöngs av Everts systerdotter Mariann
Hermansson och systersonen Joel Hermansson. En stunds tyst meditation hölls och Everts koppling till Sankt
Uriel lyftes fram innan platsen för askspridningen välsignades. Askan spreds sedan varsamt och med mycket
kärlek av Everts syskon Ingmarie Hermansson och Yngve Sundien.
Evert hade en kärlek till naturen och kanske var det också därför han fick en särskild koppling till ärkeängeln
Sankt Uriel. Ärkeängeln Sankt Uriel är naturens skyddsängel, bärare av skönhet och harmoni. Sankt Uriel fanns
med på ett trefaldigt sätt i Everts liv; meditationsplatsen som han älskade, den internationella
ordensgemenskapen Sankt Uriel som samlade några av oss andliga personer till samtal, dialog och
gudstjänster. Men djupast är och var Sankt Uriel just ärkeängeln som inspirerade och gick vid Everts sida som
kanske också hämtade hem honom till Guds eviga ljus. Be gärna med i bönen som Evert ofta bad för att åkalla
Sankt Uriel. Bönen kan ses som en slags programförklaring av vad meditation och gudstjänst kan göra med
människor och den livsresa Evert önskade att mänskligheten skulle få uppleva.
Allsmäktige och evige Gud som instiftat änglarnas underbara tjänst utgjut genom din helige ärkeängel Sankt
Uriel din uppbyggande skönhet och harmoni över oss, och låt oss uppfyllas av den helige Ande så att våra
kroppar och själar må förädlas och renas genom din fullkomliga skönhet och ställas i samklang med naturens
krafter så att vi må genomstrålas av den gudomliga harmonin och bliva varma och levande människor i Din
tjänst, genom Kristus vår herre. Amen.
Platsen där han ströddes säger mycket om Evert. Han hade ett stort hjärta för Liberala Katolska Kyrkan som
han älskade precis lika mycket som zen-meditationen. Han behövde både kyrkan och meditationen för att gå
sin andliga väg.
Det sägs ibland att vi är skapta av stjärnstoff. Evert var verkligen en stjärna som lyste hos oss. Hans
stjärnstoff är nu spritt i Sankt Uriel. Det kan tyckas märkligt att när vi föds väger vi omkring 3-4 kg och när vi
går ur jordelivet väger stoftet ungefär lika mycket. Livets cirkel har därmed slutits.
Det är genom oss Evert fortsätter att lysa, när vi minns och fortsätter att berätta om honom.
Vi är många som är tacksamma för allt Evert gav oss.
Evert sådde frön hos oss och som kommer att gro till något vackert och värdefullt som vi vill vårda. De frön
Evert sådde hos oss lever vidare genom oss och inom oss.
Tack Evert för allt gott du gav oss!

Jonas Anundi
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ÅRETS STÖRSTA DAGAR
Biskop Kristers konsekration och första mässa som biskop
ett axplock av alla foton som togs.

Litanians 16 verser sjung. Den börjar och avslutas
med:
”Fader bortom rum och tid,
Sonen, evigt ett med dig
Ande, skapareld och liv
TRE I EN o hör oss.”
Första rökelseakten. Biskop Sten-Bertil välsignar
rökelsen med orden: ”Må Du välsignas till vara ära
Du ska brännas”.

Den nye biskopens huvud och händer smörjs och
konsekreras.

E f t e r a t t Ve n i C r e a t o r ” K o m S k a p a r a n d e
Gudomsröst…” sjungits följer konsekrationen. Då ber
de tre biskoparna:
” Mottag den Helige Ande för biskopens ämbete och
verk i Guds kyrka” medan de lägger sina händer på
prästens huvud.
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Den nye biskopen sitter på sin tron och hyllas av konservator biskop Sten-Bertil och dennes medhjälpare
biskoparna Peter O Baaij från Nederländerna och Jan Kvistborg från Danmark.

Den nye biskopen välsignar de
närvarande.

Tack alla medverkande i koret och alla i församlingen
som gjorde biskopsvigningen till en oförglömlig dag.
På nästa sida följer några foton från biskop
Kristers första mässa som biskop
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Biskops Kristers första mässa som biskop

Episteln läses av prästen Kenneth Christensen.

Rökelseakten, biskop Krister flankerad av diakon
och subdiakon.

Nattvarden delas först ut till diakon och subdiakon.

Nattvarden delas därefter ut till övriga i koret
sedan till församlingen.

Upplev mässan
i Skt Mikael och Alla Änglars kyrka i din mobil. läsplatta eller dator. Församlingen
sänder live via Facebook. Om du inte har, så skaffa ett Facebook-konto och logga in
på Liberala Katolska Kyrkan.
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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 Krister Fast tel 070-677 99 82, krister.fast@lkk.se

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: Biskop
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
VÄSTERGÖTLAND
S:t Rafaels kyrkogrupp
c/o Carina Schubert, Skolgatan 1
549 11 Moholm
tel 072-361 71 84
SAMFUNDET LIBERALA
KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE
O r d f. S t e n - B e r t i l J a k o b s o n ,
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 eller
uttryckta uppfattningar i denna
tidning, bara när de är betecknade
”officiellt”.
Sista manusdag för nr 4-2021
är den 11 december 2021.

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

All försäljning sker i
församlingarna och
kyrkogrupperna

Samfundsstyrelsen 2021 - 2022
Efter årsmötet den 4 oktober 2020 konstituerade sig styrelsen enligt följande:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-536 65 37
Göran Werin, Schalegatan 8 C, 603 52 Norrköping, 073-154 24 28
Björn Svensson, Stamgatan 74 2 tr, 125 74 Älvsjö, 073-559 61 59
Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping, 011-16 10 81
Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 070-677 99 82
Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-833 34 70
Nappe Holmström Björnius, Furustigen 3, 133 34 Saltsjöbaden, 08-717 26 99
Ulf G Johansson, Gamla Värmdövägen 2, 10tr, 131 37 Nacka, 070-810 56 69
Iréne Edén, Välljärnsgatan 52, 724 73 Västerås, 021-30 02 31
Carina Carlström, Östergatan 11, 547 31 Gullspång, tel 073-567 83 40
Fernando Nope, Inedalsgatan 5. Lgh 1206, 112 33 Stockholm, 08-653 36 38
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