Præsteordination i København

Frederik Magle
Liberal katolsk kirkes nye hoforganist
Da Frederik Magle i november blev spurgt, om han kunne
tænke sig at komponere et lille stykke til en præsteordination i liberal katolsk kirke – oven i købet den første i Norden,
hvor det handler om en kvindelig kandidat – var han straks
positiv over for idéen. Det lød som et spændende projekt, sagde han, og
håbede, at han ville kunne afse tid til det.
Stykket der kommer ud af det, får en længde på ca. 5-10 minutter, og
bliver så vidt vides det første stykke, som komponeres specielt til LKK
et besøg og prøve at tune sig ind på, hvad kirken står for, så han kan
sætte musikken sammen, så det passer til kirkens særlige stil.
Stykket, der kommer ud af det, vil kirken herefter på verdensplan have
udvidet brugsret til. Dvs. vi behøver ikke at spørge om godkendelse,
hver gang det skal bruges til en tjeneste, foredrag, møde eller, hvad vi nu
Da noget af stykket bliver improvisationer, vil der ikke umiddelbart
forelægge noder, så for at kunne spille stykket igen, vil der blive foretaget en digital indspilning på en harddisk under udførelsen på det elektroniske kirkeorgel i Unitarernes Hus. På et senere tidspunkt vil musikken så køre den anden vej fra harddisken, ud gennem orglet 3.uges
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Tanker i tiden
Den Kosmiske Moder v. Natascha Høyer
Mon ikke vi alle mærker hvordan verden af i dag forandrer, forvandler
fæste.
Det er som om guddommen har besluttet, at jorden og menneskeheden
skal hæves usædvanlig hurtigt i vibration for at hjælpe jorden ud af den
lidelsessfære, den er i.
men sig bringer en formidabel energi til Jorden, hvor to mægtige gudevæsner vil træde frem side om side
Kristus-Maitrya og Den Kosmiske Moder.

Den genfødte Kristus
må af de samme grunde
fremstå som kvinde-ånd
for at balancen skal oprettes70d95.27om3C3TngerneT/TT0 1 Tf11.5 0

skerace, hvis integrerede androgyne natur vil blolo resultatet af polernes balance/Resåvel jordklodens som dens hjernecellers bevidsthed.Det blolor tiden, i hvilken den duale oprindelse vil stråle i vor bevidst-hed, som værende én –Og Gud Fader-Moder vil blolo kendt og accepteret i allo lorde-ner.

Påkaldelse af verdensmoderen
En ny andagt viet til Guds feminine aspekt
Leder:
VOR KOSMISKE MODER
Fra jorden kalder vi på dig –
på menneskehedens vegne
søger vi dig.
Vi åbner vore hjerter,
kom ind i vor verden, og
skab en vegmyst tilos,g

Leder:

Oh du, som geCor liv til uneCorset

Nyt fra Foreningen

Nyt fra Helligåndskirkens
menighedsråd
Mulighed for at blive konfirmeret
I forbindelse med biskop Everts besøg d 1-2. juli vil der blive mulighed
For mens en præst kan døbe børn og voksne, forrette vielser og begravelser eller foretage husvelsignelser hos dem, der mærker et behov for

besked tderKenneth Christensen på tlf. 4634 1721.

Referat fra årsmøde den 26. februar 2006
4. Formandens beretning: Vi er kommet godt i gang. Der er en jævn
men stdele medlemsfremgang. Økonomien er ikke prangende, men
ser rimelig ud. Menigheden glæder sig over, at der snart er hele 3
præster tdeknyttet kirken.
5. Ansvarshavende præsts beretning:
I dag er der 4 liberalkatolske menigheder i København. Der ser ud
tde, at der fremover kan etableres et fornuftigt samarbejde med 3 af
disse menigheder.
Niels Diderik har fået status af emeritus. Dette betyder, at også han
kan komme og hjælpe her en gang imellem.
Det går godt på den nuværende lokalitet, og det er positivt, at vi kan
have alteret stående fremme hele tiden.

6. Kassererens beretning:
Årsregnskab for 2005 blev fremlagt med følgende kommentarer.
Gaverne h9d44jort, at økonomien kan løbe rundt p.t.
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