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Communio

Bronsstaty av ärkeängeln Mikael, stående på toppen av Castel Sant'Angelo, 
modellerad 1753 av Peter Anton von Verschaffelt. 

År 590 plågades Rom svårt av pesten. Påven Gregorius den store ledde en procession till 
Peterskyrkan för att nedkalla gudomligt skydd mot pesten. Påven såg då Mikael på krönet 
av kejsar Hadrianus mausoleum, senare en påvlig försvarsborg S:t Angelo Änglaborgen. Han 
såg hur Mikael stoppade tillbaka sitt svärd i skidan, och tolkade det som att farsoten var 
över. Borgens torn försågs sedan med en jättelik staty föreställande S:t Mikael stoppade 
tillbaka sitt svärd i skidan. 
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Biskopens 
                        spalt 

För sju år sedan skrev jag att 
Jag upplever att vår kyrkas 
fredsbön aldrig har varit så 
aktuell som då. Tänk så lite vår 
värld har förändrats till det 
bättre under dessa år. Med 
anledning av oroligheter runt 
omkring oss i världen och även 
i vårt land med alla våldsbrott 
som det rekordstora antalet 
dödsskjutningar. Det gör att jag 
gärna vill upprepa vad jag skrev 
då. 

Lär oss o Herre, att se ditt liv i 
alla varelser och i alla folk på 
din jord.  

Giv oss en sådan mognad till 
sinnesändring att fred och god 
vilja åter må härska på jorden.  

Människans förmåga t i l l 
empati är på många håll stor 
men behöver fördjupas så att 
innebörden i orden ”allt vad ni 
vill att människorna ska göra er, 
det ska ni också göra dem”. 

Vi ber för fred överallt där 
ofred råder, för frihet åt alla 
som inte åtnjuter mänskliga 
rättigheter p.g.a. åsikter, ras, 
religion, samhällsställning, 
sexuell läggning eller kön.  

Vi behöver bara slå på radio 
eller TV eller läsa en dags-
tidning för att bli överöst av 
information om krig och för-
följelser som pågår runt om i 
världen och om dess kon-
sekvenser. Speciellt går våra 

tankar till Ukraina och till flera 
afrikanska länder med in-
bördeskrig. Förföljelser, trakas-
serier och mobbing förekommer 
överallt omkring oss. Vi måste 
ha civilkurage att våga och 
kunna säga ifrån. 

För en fristad åt världens 
många miljoner flyktingar,  

Vi upplever idag i Europa att 
de stora flyktingströmmarna 
fortsätter. Människor flyr från 
krig med tillhörande misär och 
fattigdom. Några länder tar sitt 
ansvar och ger skydd, däribland 
Sverige. Men jag vill se att alla 
länder gör detsamma.  

för bröd åt alla hungrande och 
dryck åt alla törstande,   

Många av de som lever kvar i 
sina hemländer saknar både 
mat och rent vatten. Vi får se 
bilder på barn som tigger och 
barn som letar, på jättelika 
sophögar, efter någonting att 
äta. 

för rent vatten, ren luft och 
ren jord åt allt som lever 

Många klimatkonferenser av-
löser varandra. Mycket disku-
teras men lite blir gjort. Vår 
jord med allt som lever i, på 
och runt den behöver kloka, 
stora och bindande beslut nu, 
inför framtiden.  

Det här numret av Communio 
ägnar vi oss främst åt vår kyrka 
på Stora Essingen som det i år 
på Mikaeldagen var 52 år sedan 
den konsekrerades eller in-
vigdes för att tjäna Sankt 
Mikael och Alla Änglar. 

Under pandemin startade 
biskop Krister med att sända 
våra mässor över Internet via 
Facebook. 

Jag vill tacka Krister och hans 
medarbetare för att sänd-
ningarna har fortsatt även efter 
pandemin. Jag vet att de har 
uppskattats väldigt mycket av 
många av våra medlemmar i 
”förskingringen”.  

Forts. från sid 6 

Några tankar… 

En av många saker som givit 
mig modet att bli präst i LKK är 
just denna grundläggande 
anda. Det har funnits undantag 
även i vår kyrka – människor 
som hävdat att det en viss 
person har sagt skall gälla som 
“lag” för oss alla i kyrkan – men 
dessa personer har vartefter 
l ämnat oss då de funn i t 
jordmånen för sådana åsikter 
dålig. I LKK växer nämligen hat, 
oförsonlighet och exklusivitet 
mycket då l igt… det stora 
flertalet av oss gödslar jorden 
för flitigt med kärlek, acceptans 
och inklusion. Och vi uppmanas 
alla att pröva alla utsagor, var 
och en utifrån sitt eget hjärta. 

Själv följer jag bara en enda 
sanning: Gud Treenig. Hela mitt 
liv vilar på orden “[vi] tror att 
Gud är kärlek och kraft och 
sanning och ljus”. Resten av 
min livsvandring, både i och 
utanför kyrkan, sker i tro. Det 
är ju därför det heter “troende” 
och inte “vetande”, eller hur? 

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 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 verksam-

hetsåret 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 Carl-
ström och Irene Edén. 

  
Protokollförda samman-
träden 

Styrelsen har under det 
gångna verksamhetsåret haft 5 
protokollförda sammanträden, 
inklusive det konstituerande 
sammanträdet. 

Ordinarie årsmöte 
Årsmöte hölls den 3 oktober 

2021 i Liberalkatolska dom-
kyrkan, Flottbrovägen 5, Stora 
Essingen, Stockholm.  

Beslut, ekonomisk- samt övrig 
redovisning återfinns i protokoll 
och övriga handl ingar för 
årsmötet.  

Liberala Katolska Kyrkans 
register 

I kyrkans centralregister fanns 
vid verksamhetsårets utgång 
422 personer registrerade, 323 
av dessa är kyrko- eller försam-

lingsmedlemmar och 99 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, 3 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 firades 
Sakramental Välsignelseandakt 
på Capella den 19/6. 

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 bis-
kopar är medlemmar. Presi-
derande biskop i GES sedan 
2016-07-10 är biskop Michael 
Warnon, USA. 

Kykobyggnaden 
Kyrkobyggnaden har fått en 

utvändig ommålning. Samtidigt 
byttes trasiga paneler. 

Biskopsvigning 
Biskopsvigning av Krister Fast 

ägde rum den 23 oktober. 
Efterföljande söndag cele-
brerade Bp Krister sin första 
mässa som biskop 

Sammanfattning 
Styrelsen 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. 

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 
     

Samfundet Liberala Katolska 
Kyrkan i Sverige årsmöte 2022.

http://www.lkk.se
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Regnet öste ner när jag i 
sällskap med biskopsparet 
Jakobson anlände till Stora 
Essingen, så vi var glada att 
komma inomhus. Och tänk, det 
doftar “hemma” när man stiger 
in i kyrkans vapenhus – i alla 
fall tycker jag det! Eftersom jag 
idag inte skulle tjäna i koret, 
fick jag dessutom tid att “bara 
vara” en stund innan vi höll ett 
ko r t samfundsmöte i n fö r 
årsmötet och kortjänarna sedan 
hastade iväg för att byta om. 
Själv satte jag mig I kyrksalen, 
längst bak eftersom jag erbjudit 
mig att ta upp kollekten, och 
praktiserade “awareness” en 
s tund ( t ibe tansk med i ta-
tionsform som jag lärt mig 
ganska nyligen, som går ut på 
att man inte tänker på någon-
ting utan bara gör sig själv 
totalt närvarande och upp-
märksam både inåt och utåt). 
Det var under den stunden, då 
jag i stort sett bara satt och 
koncentrerade mig på min 
andning, som den första upp-
levelsen kom: den speciella 
tystnad som finns i vår kyrka, 
även när där finns ljud av andra 
människor och av livet omkring 
byggnaden. Jag älskar tystnad! 
Med det var grunden lagd för en 
underbar mässa… och den blev 
verkligen fin, stark och totalt 
uppfyllande. När vi sjöng lät vi 
som hundratals röster, trots att 
vi “bara” var femton personer, 
och under konsekrat ionen 
hände nästa upplevelse: ljuset i 
kyrksalen förändrades från 
“vanligt vitt” till mjukt, varmt 
rosa! En vän sa mig efteråt att 
det är ett tecken på änglars 
närvaro (som om jag behöver 
sådana tecken under en av våra 
mässor, men ni vet vad jag 
menar). När det skedde var jag 
tvungen att flytta blicken från 
altaret till taket… jag ville så 
gärna se de där änglarna vars 
närvaro jag kände av så tydligt, 
men allt jag kunde se var ett 
slags antydda svepande rörelser 
– ungefär som när någon 
svänger en tunn sjal fram och 

t i l l baka . De t va r mycke t 
fridfullt. Och nej, jag är inte 
synsk. 

Efter ett mycket trevligt kyrk-
kaffe med skratt och allvar om 
vartannat, samlades vi till 
årsmöte. Det tog inte lång 
stund, för egentligen kände vi 
behov av att diskutera något 
bara i ett enda avseende: att 
kyrkan verkligen känner av hur 
svårt människor har fått det 
ekonomiskt. Men så är vi ju en 
liten kyrka, och står på många 
sätt väldigt nära våra med-

lemmar… det är ofrånkomligt att 
vi delar deras svårigheter 
likaväl som deras glädjeämnen, 
om man säger så. En kyrka är 
ju inte bara en organisation och 
ett hus, den är de människor 
som samlas i den! Utan oss 
alla, lika värdefulla oavsett om 
man är aktiv eller deltagare, 
finns ingen kyrka… så det är 
egentligen bara rimligt att vi 
delar varandras bördor, även 
om det gör planeringen för vad 
vi vill åstadkomma dämpad. 
Man måste ju anpassa sig efter 
kostymen, som man säger. 

Med det sagt vill jag uppmana 
alla som läser det här: snälla, 
snälla, betala din årliga med-
lemsavgift och skänk gärna en 
gåva om du kan! Vi har börjat 

med månadsgivande, där du 
själv väljer hur mycket du vill 
skänka varje månad – och 
behöver du hjälp med det 
tekniska så hör av dig! Själv 
har jag ställt in mitt Swish (en 
app i mobilen som är kopplad 
till min bank - den funkar för 
alla svenska banker och är 
oerhört lätt att sköta) så att 
100 kronor dras automatiskt 
från mitt bankkonto varje 
månad… en sådan inställning 
kan man också göra i sin bank, 
och sedan sker det hela utan 

att man behöver tänka på det. 
Men man behöver inte ge just 
100 kronor, varje krona hjälper 
oss att kunna hålla mässa varje 
söndag och också vid andra 
tidpunkter göra kyrkan mot-
tagande öppen med ol ika 
aktiviteter eller för personlig 
andakt. Kollekt, kyrkkaffe, 
b öne l j u s o ch and ra små 
inkomstkällor är också viktigare 
än du tror för en liten kyrka 
som inte åtnjuter statsstöd – 
det är vi medlemmar som bär 
vår kyrka, precis som vår kyrka 
bär oss. Och du, stooort TACK 
på förhand för din hjälp! 

Hur den nya samfunds-
styrelsen ser ut, efter årsmötets 
val, ser du på sid 8. 

Årets Mikaeli            av sr. Carina 

       Kyrkorummet förberett för Mikaeldagens mässa
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S:t MIKAELS & ALLA 
ÄNGLARS KYRKA 

Vi får ofta frågor om vår 
k y r k o b y g g n a d p å S t o r a 
Essingen.  
Detta är de äldsta bilderna vi 
har på kyrkan som då kallades 
för Allianskapellet.  
Församlingen har fått dessa 
foton av Bengt Karlsson som 
var dotterson till den baptist-
pastor som bodde på Flottbro-
vägen och var drivande i 
byggandet.  
Bilderna är troligen från hösten 
1922 när kapellet stod klart. 
Verksamheten började bedrivas 
tidigt 1923.  
Alltså är vår kyrka snart 100 
år.  

1970 tog Liberala Katolska 
Kyrkan över byggnaden och den 
invigdes och konsekrerades 
som l i be ra l ka to l sk ky rka 
Mikaelidagen den 4 oktober 
1 9 7 0 a v b i s k o p S i g f r i d 
Fjellander.   

A L L I A N S K A P E L L E T – 
ESSINGEKAPELLET – S:t 
MIKAELS & ALLA ÄNGLARS 
DOMKYRKA 

I b ö r j an av 1900 - t a l e t 
expanderade Stockholm och 
Stora Essingen blev allt mer 

bebyggt. Den industr ie l la 
verksamheten på Lilla Essingen 
b id rog mycket t i l l denna 
utveckling. En baptistpastor 
som bodde på ön såg ett allt 
större behov av en kyrkolokal 
till den växande befolkningen 
med många barnfamiljer. Han 
tog initiativet till bildandet av 
en Alliansförening där flera olika 
samfund medverkade. Målet var 
byggandet av en kyrkolokal.  
Så stod Allianskapellet färdigt 
1922. I lokalerna anordnades 
all möjlig verksamhet. Allt från 
regelrätta gudstjänster til l 
konfirmandundervisning, scout-
verksamhet och även hjälp med 
läxläsning bedrevs i lokalerna 
där samfunden i A l l i ans-
föreningen samsades. På sön-
dagarna hade Svenska kyrkan 

gudstjänst på förmiddagen och 
på eftermiddagen något av 
frikyrkosamfunden. I souter-
rängplan fanns två lägenheter. 
En tvåa och en liten etta.  
Svenska kyrkan fann snart ett 
behov av en egen större 
kyrkobyggnad på ön och bör- 

Nedanstående text ingår i ett informationshäfte i S:t 
Mikaels och Alla Änglars Kyrka. 

Forts. sid 6
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jade planera för det som 1959 
invigdes som Essinge kyrka. 
Även de andra samfunden 
flyttade sina verksamheter till 
andra lokaler och i slutet av 60- 
talet var Kungsholms bap-
tistförsamling ensamma ägare 
till det nu ganska slitna kapellet 
och den enda verksamhet som 
fanns kvar var scoutverk-
samheten i ”GK - Goda Kam-
rater”. 

Kungsholms baptistförsamling 
hade egna rymliga lokaler på 
Kungsholmen och framtiden för 
det en gång så stolta kapellet 
på Stora Essingen var i högsta 
grad oviss. 

FRÅN KAPELL TILL KYRKA 
År 1970, kunde vår dåvarande 

kyrkoherde Åke Moberg läsa en 
artikel i Svenska Dagbladet att 
ett träkapell på Stora Essingen 
skulle rivas.  Under många år 
med verksamhet på Tegnér-
gatan 13 fanns nu ett stort 
behov att söka ny kyrkolokal. 
Kontakter etablerades med 
ägarna, Kungsholms baptist-
församling. Med ett handslag 
bytte det gamla kapellet från 
1922 ägare för 140 000 kronor. 
En enorm bedrift för ett litet 
kristet samfund fri från staten 
och som inte samlar rikedomar 
här på jorden. Med ett lån 

betalades köpet och nu uppstod 
problemet, var finns pengarna 
för renovering? 

NYA ÄGARE NYA TIDER 
Samma år som kyrkan köptes 

1970, invigdes den som kyrka 
inom Liberala Katolska Kyrkan. 
Det tog tio långa år att betala 
av den tunga låneskulden. I 
början genomfördes en försiktig 
renovering, som bl a innebar 
byggandet av en orgelläktare 
och ombyggnad i koret där 
korskranket med central predik-
stol ersattes av ett centralt 
altare upphöjt med tre steg. 
Alla i församlingen bidrog på 
sitt sätt, målning och snickeri, 
allt gjordes ideellt på samma 
sätt som allt annat arbete inom 
LKK fortfarande är ideellt. 

Allianskapellet, senare Es-
singekapellet förvandlades till 
kyrka. Namnet ändrades till 
”S:t Mikaels och alla änglars 
kyrka” som härbärgerar för-
samlingen med samma namn. 
I kyrkan har även Liberala 
Katolska Kyrkans svenske 
biskop sitt säte och kyrkan är 
därmed LKK’s domkyrka i 
Sve r i ge . Tro l i gen ä r den 
Sveriges minsta domkyrka. 

GUDSTJÄNSTER OCH 
SAKRAMENTEN 

Mässan på söndagar klockan 
11, är veckans huvudpunkt med 
nattvarden. Nattvarden är 

öppen för alla, ”vem du än är, 
varifrån du än kommer, stig 
fram och mottag detta höga och 
heliga sakrament”. Förutom 
mässan har kyrkan flera guds-
tjänster likt sakramental väl-
signelseandakt,förbönsguds-
tjänst och läkegudstjänst. 

Kyrkan förvaltar de sju histo-
riska sakramenten; dop, konfir-
mation, nattvard, bikt, de 
sjukas smörjelse, äktenskap 
och prästvigning. 

LKK’s präster har juridisk 
giltig vigselrätt. 

DIPLOMATISKA GRANNAR 
Bredvid kyrkan ligger resid-

enset för ambassadören vid 
Laos ambassad. Huset var 
tidigare öns gamla ungdoms- 
och föreningsgård. 

LEDORD OCH MOTTO 
”En sanning blir inte en san-

ning förrän människan upplever 
den själv”, är ett motto inom 
LKK sedan flera decennier. 

Ett annat är ”respekt och 
förståelse för andras religiösa 
uppfattning” något som blivit 
aktuellt i ett allt mer splittrat 
samhälle. 

Ambitionen är att alla ska 
känna sig välkomna och res-
pekterade när de kommer till 
Liberala Katolska Kyrkan. 

Forts. från sid 5 

S:t Mikaels och …

I år firar en god vän till mig 
25 år som präst i Svenska 
Kyrkan. Jag har tyvärr inte fått 
delta i särski lt många av 
hennes gudstjänster, eftersom 
hennes församling ligger långt 
upp i fjällvärlden, men de 
samtal vi delar har visat mig att 
hon är precis den sortens präst 
vi behöver inom kristendomen. 
Beskrivningen av hennes präst-
examen kan räcka som besk-
rivning: “Jag var den enda som 
kritiserade innehållet i boken vi 
hade som examensuppgift”. 
Nej, det är inte det kritiska 
sinnet i sig som jag beundrar, 

utan självständigheten och 
oviljan att blint acceptera 
dogmer och andra förment för 
alltid givna “sanningar”. I stället 
tillhör hon dem som prövar 
utsagor, väger dem på sitt 
hjärtas våg, och bara för vidare 
till andra sådant som hon fullt 
ut kan stå för själv. Om alla 
präster var sådana, skulle 
världen se annorlunda ut, det är 
jag övertygad om. 

Eller som St. Teresa Benedicta 
av Ko r se t ( Ed i t h S te i n ) , 
judinnan som blev karme-
litnunna och som slutade sitt liv 
i ett av nazisternas utrotnings-

läger under andra världskriget 
formulerade det: “Acceptera 
aldrig något som sanning om 
det saknar kärlek. Acceptera 
aldrig något som kärlek om det 
saknar sanning. Det ena utan 
det andra är en destruktiv 
lögn”. Om vi alla använde detta 
som måttstock skulle vi äntligen 
kunna närma oss det Jesus 
Kristus försökte lära oss – att 
kärlek och sanning hör ihop, 
genomsyrar varandra, precis 
som Treenigheten själv är en 
och odelbar. 

Några tankar om jordmånen i LKK 
av sr. Carina Carlström 

Forts. sid 2
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Planerat besök från Kongo Kinshasa

Under veckan runt andra advent är planerna att vi 
kommer att få besök av fr Matthieu Luboya, 
generalv ikar ie för L iberala Katolska Kyrkan i 
Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa). 
Han har bl a inbjudits att celebrera mässan i S:t Mikael i 
Stockholm söndagen den 2 advent. Mässan kommer då 
att celebreras på franska och på samma sätt som vi 
brukar göra kommer de delar som församlingen sjunger 
att sjungas på svenska. 
Fr Matthieu har mycket vänligt sagt ja till att berätta lite 
om kyrkans verksamhet i Kongo och i det närbelägna 
Kamerun. 

I Kinshasa driver även Liberala Katolska Kyrkan en 
skola. I denna skola går många barn som förlorat sina 
föräldrar i AIDS-epedemin i landet och driften av skolan 
är en viktig del i LKK’s sociala arbete i landet den ger 
hopp och framtidsmöjligheter för flera hundra barn och 
ungdomar.  

Biskop Eric Archambault från Kanada har nyligen 
besökt både Kamerun och Kongo Kinshasa och bl a 
genomfört diakon- och prästvigningar där.

Fr Matthieu Luboya, generalvikarie för Liberala 
katolska kyrkan i Kongo Kinshasa

Skolklass i Liberala Katolska Kyrkans skola i Kinshasa

Biskop Eric Archamault från Kanada viger fr Philippe 
Ngelesi från Kinshasa till präst

Biskop Eric Archamault tillsamman med 
skolledare och elever 
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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: 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 
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 4-2022 
är den 10 december 2022. 

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 

A l l f ö r sä l j n i ng ske r 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 

Samfundsstyrelsen 2022 - 2023 
Efter årsmötet den 2 oktober 2022 konstituerade sig styrelsen enligt följande:  
Ordförande: Sten-Bertil Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-536 65 37 
Sekreterare: Göran Werin, Flottbrovägen 5, 112 64 Stockholm, 073-154 24 28 
Kassör:     Björn Svensson, Stamgatan 74 2 tr, 125 74 Älvsjö, 073-559 61 59 
Ledamot:     Marianne Andersson-Söderström, Hörngatan 16 A, 602 34 Norrköping,  011-16 10 81  
Ledamot:     Krister Fast, Filipstadsbacken 60, 723 43 Farsta, 070-677 99 82 
Ledamot:    Eva Jakobson, Solrosgatan 16, 722 45 Västerås, 070-833 34 70 
Suppleant:    Ulf G Johansson, Gamla Värmdövägen 2, 10tr, 131 37 Nacka, 070-810 56 69 
Suppleant:   Carina Carlström, Bellmansgatan 2 A, 722 22 Västerås, 073-567 83 40  
Suppleant:   Joakim Simoncini, Safirgränd 20, 126 79 Hägersten, 076-023 97 04 

mailto:regionary@lkk.se
mailto:skt.mikael@lkk.se
mailto:PresidingBishop@LCC.world
http://www.lkk.se
mailto:communio@lkk.se

