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ASSISI-KREDS 
DATOER 

 
 

INDHOLD: 
 25. februar 2023 

Årsmøde i Vejleå Kirke 
 26. maj - 3. juni 2023 

Assisi-rejse 
 2. eller 9. september 2023 

forventelig udflugt til Lund 
 29. sept. - 7. okt. 2023Assisi-rejse 

Find  programmer og tilmeldings-
blanketter for begge rejser på 
www.assisi-kredsen.dk/rejse 

 25. november 2023 
  Efterårsmøde 

KONTINGENT 2023! 
 

Så er det tid at betale kontingent for det nye år. Det kan godt være, at I 
synes, vi lige har skrevet om kontingent, men det var for at minde de 
forsømmelige om at få betalt for sidste år, hvis de ville opretholde de-
res medlemskab. Men nu drejer det sig om det kommende år, og er en 
påmindelse til alle (bortset fra enkelte, som har betalt forud). 
Kontingentet er 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for par. 
Kontingentet indbetales til konto 5361 - 0262776 
Hvis I deltager i årsmødet, så er der som sædvanligt mulighed for at 
betale kontant til kassereren. Men under alle omstændigheder: HUSK 
AT BETALE! 
Hvis Assisi-Kredsen har registreret jeres mailadresse, vil I til enhver tid 
kunne kontrollere, om I har betalt, på  
www.assisi-kredsen.dk/kontingent 
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frelse. Og således bliver allehelgensdag, 
som efter Struenses helligdagsreduktion 
holdes første søndag i november normalt 
brugt til at mindes alle de døde – gerne 
med tanke på det gode, som vi har modta-
get gennem dem og deres liv, at de der-
med har været redskaber for Guds kærlig-
hed til os. Hvem, vi betragter som for-
midlere af godt og som inspiration for 
troen, bliver den enkeltes afgørelse. 
Men folkekirkens salmebog er dog ikke 
helt uden helgener. Der møder vi trosvid-
nerne, som vi må takke Gud for og som vi 
skal efterfølge: 
For alle helgen, som i Kristi tro 
stod fast i striden og vandt Himlens ro, 
dig, Herre Jesus, priser vi så fro: 
Halleluja, halleluja! (nr 574,1) 
Vi finder også troen på en enhed mellem 
den himmelske og den jordiske menig-
hed. Af Grundtvig skildres det i billedet 
af Josva, der fører israelitterne over Jor-
dan til det forjættede land. Der er en en-
hed mellem dem, som har passeret dø-
dens flod, og dem, som endnu venter. 
Min grundtvigske sognepræst i barndom-
men sagde for øvrigt det samme, når han 
fortalte os konfirmander om det halvcir-
kelformede knæfald foran alteret. Når vi 
knælede der ved nadveren, så var vi i 
fællesskab med den himmelske menighed 
på den anden halvdel af cirklen i Himlen. 
Helgen her og helgen hisset 
er i samme menighed, 

derom haver os forvisset 
han, som alle dybder ved. 
Helgensamfund af Guds nåde 
er vi i hans kærlighed, 
her og hist er Sønnens gåde 
steget op og dalet ned. 
Sammen bor vi i Guds-haven, 
skilt kun ved det lille bælt; 
til at flyve over graven 
vinge låner os vor helt. 
Hæren, som vor høvding danner 
talrig af det samme blod, 
stammevis med korsets banner 
sætter over Jordans flod. (573,1-4) 
 Der findes både i katolsk og i luthersk 
kristendom en tanke om, at vi som kristne 
er forenede med dem, som ”er gået for-
ud”.  Der er forskel mellem de to konfes-
sioner i spørgsmålet om det at henvende 
sig i bøn til helgenerne. 
Men i begge traditioner tales der om dem, 
der med deres forbillede kan inspirere os i 
vores kristne tro. 
Og Assisi-Kredsen er et udtryk for at og-
så mange udenfor den katolske kirke fin-
der inspiration i Frans af Assisi. 
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Årsmøde 

 
Kære medlemmer! 
Så kan vi igen indbyde til årsmøde i Assisi-Kredsen. Vi håber at se rig-
tig mange af medlemmerne i Vejleå Kirke den 25. februar. 
Der er næppe nogen, som vil kalde 2022 et almindeligt år - med krig, som der har 
været - og med de følger, det har haft ikke bare for de ulykkelige krigsramte ukraine-
re men også med hensyn til utryghed i resten af Europa og med oprustning og inflati-
on. 
Men i vores lille sammenhæng har 2022 alligevel været et almindeligt år med de akti-
viteter, som vi kendte forud for corona-årene. Hele vores program med rejser, udflugt 
og møder har vi kunnet gennemføre, selvom pandemien stadigvæk virker truende, 
ikke mindst i Kina. 
Vi har kunnet mødes i vores fælles interesse for ham, der i sin samtid var fredsstifter, 
og som har efterladt os sin hilsen ”fred og alt godt” - som har givet verden et vidnes-
byrd om, at der er andet en økonomi og ejendom, der betyder noget. Han betragtede 
jo ikke alene medmenneskene som sin familie, men hele den skabte verden. Opgaven 
er ikke at bemægtige sig så meget som muligt af verden, men at værne og beskytte 
den. 
Derfor kan hans inspiration gå vidt omkring - også til alle dem - kristne eller ikke-
kristne, som har fået øjnene op for, at kloden er truet af vores overforbrug og den 
trussel som vores levevis er mod klimaet. 
Årsmødeforedraget handler også om fredsstiftelse. Hvordan står det til med fælles-
skabet mellem de kristne kirke. Er vi på vej mod et større fællesskab, eller går det den 
forkerte vej? 
På gensyn til årsmødet - og de øvrige arrangementer i 2023! 

 
Fred og alt godt! 
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Årsmødet afholdes lørdag d. 25. februar 
i Vejleå Kirke,  
Ishøj Boulevard 1, 2630 Ishøj S. 
 
Der er parkeringsmulighed i parkeringskælderen ved kirken. På Ishøj Stationsvej passer hjørnet ved kirken 
og drej til højre ved næste mulighed. Tag første afkørsel i rundkørslen og følg vejen til efter svinget til 
venstre. På højre side er der en grøn port til parkeringskælderen. Den åbner automatisk.  
Offentligt transport med S-tog til Ishøj St.  
Bus 30E, 300S og 400S er også gode forbindelser til Ishøj st. 
 

Kl. 11 Gudstjeneste 
Kl. 12 Frokost (inkluderet i mødeafgift på 150 kr.) 
Kl. 13 Generalforsamling ifl. vedtægten 
       - derefter kaffebord - der er mulighed for at købe bøger, kort m.m. 
Kl. 14.30 Foredrag ved biskop Peter Fischer-Møller 
Kl. 16.00 (ca.) Afslutning 

På gensyn til årsmødet - tilmelding er ikke nødvendigt.  

 
Generalforsamlingens dagsorden 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden. 
3. Regnskab og budget ved kassereren (se regnskab og budget s. 6-8) 
4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Gunnar Bach Pedersen, Frederik Hjerrild 

og Eva Rungwald. De er alle villige til at lade sig genvælge.  
Kandidater kan også foreslås på mødet. 

5. Valg af suppleant. Hans Jensen er på valg og er villig til genvalg. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen opstiller Karin Mortensen som revisor og Brita Bülow som sup-
pleant. Begge er villige til at lade sig vælge. 

7. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Har I 
forslag og idéer til kredsens fremtidige arbejde, så send dem til formanden. 

8. Eventuelt. 
 

Årsmøde 2023 
Program og dagsorden 

13 

som det skylder Gud. Ingen er retfærdige 
i sig selv, men kun gennem Guds nåde. 
Og han begyndte jo netop med at tage 
afstand fra afladshandelen i sine 95 teser 
fra 1520. Og særligt galt var det jo, fordi 
afladskræmmerne oversolgte dem. I deres 
salgstaler var afladen ikke blot en erstat-
ning for de bodshandlinger, som blev 
pålagt i forbindelse med skriftemålet for 
at genoprette det, som man havde for-
voldt gennem sin synd, men et salg af 
selve frelsen. Og så kunne det jo opfattes 
sådan, at helgenerne ikke alene havde 
været i stad til at frelse sig selv, men  
ovenikøbet havde et overskud, der kunne 

komme andre til gode. Og sådan kom 
kirkens forståelse af helgenerne til at stå i 
vejen for troen på, at vi frelses ”sola gra-
tia”, af Guds nåde alene og ikke gennem 
gode gerninger. 
Dette er ikke katolsk praksis i dag, men 
det er en historisk grund til at forstå, 
hvorfor helgener spiller så lille en rolle i 
de lutherske kirker, og i de reformatori-
ske kirker i det hele taget. 
Men hvad så med helgener i den folkekir-
kelige praksis i 2023? Der er stort set 
ingen praksis, og ordet helgen – hvis det 
overhovedet bruges – knyttes nærmest til 
de døde, som vi har overgivet til Guds 

Joakim Skovgaard: Apsis billede i Viborg Domkirke (1897-1906) . 
Den store hvide flok foran den tronende Kristus. 
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nerne nok også i nogle tilfælde blevet set 
som erstatninger for de hedenske gud-
domme; blandt dem havde  der jo også 
været guddommeliggjorte mennesker, fx 
romerske kejsere. Der findes fx eksem-
pler på ældgamle billeder af Maria, hvor 
hun sidder med et granatæble, og netop 
granatæblet var et symbol for den græsk-
romerske gudinde Hera eller Juno. Deri 
har vi måske en af oprindelserne til det 
som den katolske hjemmeside kalder 
”misbrug og overdrivelser af helgenkul-
ten op gennem historien” – at de i stedet 
for medkristne, som kan inspirere os, 
bliver omfattet med en ærefrygt, der kan 
minde om tilbedelse. En nutidig italiensk 
middelalderhistoriker har udtrykt dette i 
forbindelse med Frans, idet hun skriver, 
at efter hans død blev han af kirken hur-
tigt forvandlet fra en, som man skulle 
efterligne, til en som man skulle beundre.  
I den katolske kirke har man sat navn på 
utallige helgener fra nytestamentlig indtil 
i dag. Nu er det jo alene Gud, der er dom-
mer over et menneskes liv. Derfor opfat-
ter den katolske kirke også, at det er Gud, 
der skal anerkende et menneske som hel-
gen. Derfor skal det også tilkendegives at 
den pågældende er helgen i Guds øjne – 
det viser sig ved at der sker undere i for-
bindelse med den pågældende. 
For mig at se, så er det det, som den ka-
tolske kirke kalder ”misbrug og overdri-
velse af helgenkulten” der blev en vigtig 
begrundelse for den lutherske reformati-

ons skepsis og modstand. For jo mere 
vægt man lagde på helgenerne, som man 
kunne bede til om hjælp i nød, jo mere 
stod det i modstrid med den reformatori-
ske tro på Christus solus, Kristus alene. 
”(Skriften) fremstiller Kristus for os som 
den eneste midler, forsoning, ypperste-
præst og talsmand”, udtrykkes det i den 
augsburgske bekendelse.  
Med samme begrundelse talte reformatio-
nen imod kirkeinstitutionen som en nød-
vendig formidler af frelsen. Der blev lagt 
vægt på at fremhæve det direkte møde 
mellem Kristus og den troende – uden 
mellemmænd. 
En anden grund til luthersk skepsis over-
for helgenkulten var middelalderens tro 
på helgenernes ”overskydende gode ger-
ninger”, som var begrundelsen for aflads-
læren. Denne tankegang beskrives sådan i 
onlineleksikonet lex.dk: 
Overskydende gode gerninger, (lat. opera 
supererogationis), katolsk teologisk be-
greb, der er udviklet i højmiddelalderen. 
Tanken er, at antallet af Kristi og de hel-
liges gode gerninger overstiger det nød-
vendige, og at de overskydende gernin-
ger, i stedet for at gå tabt, kunne opbeva-
res som en "kirkens skat" af fortjenester, 
som kirken via aflad kunne lade mindre 
fortjenstfulde mennesker få del i. 
Den tankegang tog Luther afstand fra, 
intet menneske kan gøre mere end det, 
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Årsmødefordrag: 
 

I sidste nummer af dette blad var der en artikel om økumeni - og om Assisi-Kredsen i 
forhold til den økumeniske bevægelse. 
Det bliver fulgt op på kredsens årsmøde.  For en ting er, at mange er enige om, at det 
gode forhold mellem de forskellige kirkelige retninger er vigtig. En anden ting er, 
hvordan det så rent faktisk står til med det økumeniske.  
Hvordan mødes kirkerne i dag - i Danske Kirkers Råd og i de internationale organisa-
tioner? Og mindst lige så vigtigt: hvordan mødes de enkelte kristne på tværs af kon-
fessionerne? Hvad betyder Himmelske Dage og økumeniske kirkevandringer? Hvor-
for er der færre økumeniske medlemsorganisationer end tidligere? 
 

Det er lykkedes os at få Peter Fischer-Møller - indtil for nyligt biskop over Roskilde 
Stift og formand for Danske Kirkers Råd - til at holde årsmødeforedrag med emnet: 
 

Hvordan har det økumeniske det i Danmark? 

Biskop Peter Fischer-Møller (forrest) i økumenisk sammenhæng: gudstjeneste ved Himmelske Dage i 
Roskilde. Foto: Leif Tuxen 

Vi satser på at årsmødet slutter senest kl. 16 - det vil give interesserede mulighed 
for at deltage i den forbønsgudstjeneste for Ukraine, som afholdes i Vejleå 
Kirke samme dag kl 16 
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gode gerninger, hver efter sit kald, lige-
som kejseren kan efterligne Davids ek-
sempel, når han fører krig for at forjage 
tyrkerne fra fædrelandet; for begge er 
konger. Men skriften lærer os ikke at an-
råbe de hellige eller bede de hellige om 
hjælp, fordi den fremstiller Kristus for os 
som den eneste midler, forsoning, ypper-
stepræst og talsmand. Han skal anråbes, 
og han har lovet at ville høre vores bøn-
ner, og den dyrkelse godkender han høj-
lig, at han bliver anråbt i alle vore 
trængsler (1 Joh. 2.1): “Om nogen syn-
der, da har vi en talsmand hos Gud” 
osv.” 
Hvad siger den katolske kirke om helge-
ner? Lad os se, hvad der står om dem, på 
den danske katolske kirkes hjemmeside. 
”Enhver tid har sine hellige, og ikke alle 
appellerer til hver enkelt af os. Bredden i 
de forskellige helgener tillader os som 
troende at finde vores egen helgentype. 
Det kan være et menneske, der selv er 
nået langt på en vej, hvor man selv kun er 
nybegynder, og derfor har brug for en 
vejleder. Den troende kan selv frit vælge, 
hvem man vil hente inspiration hos, og 
hvem man vil bede om forbøn. At bede til 
en helgen betyder ikke at tilbede en hel-
gen, men at bede om deres forbøn hos 
Gud på samme måde som man kan bede 
en nulevende person om forbøn. 
Til trods for misbrug og overdrivelser af 
helgenkulten op gennem historien, repræ-

senterer helgenerne først og fremmest en 
rigdom i Kirken. Det er og forbliver en 
støtte og en opmuntring at vide, at der 
altid blandt de kristne er nogle menne-
sker, der lever som troværdige vidner om 
evangeliet, og at der altid i kirken vil 
findes nye profeter, som drives af evange-
lisk ildhu og repræsenterer en autentisk 
kristendom.” 
Her fremhæves egentligt det samme som 
i den augsburgske bekendelse, at helge-
nerne er forbilleder og inspiration – eller i 
den lutherske bekendelse, at ”vi kan ef-
terligne deres tro og gode gerninger”. Der  
har levet nogle, som var ”troværdige vid-
ner om evangeliet”.  Og når den katolske 
bekendelse taler om at bede til helgener-
ne (det som den lutherske bekendelse 
tager afstand fra), så betragtes det må 
linje med at bede en nulevende medkri-
sten om forbøn.  
Helgenbetegnelsen er oprindeligt blevet 
knyttet til martyrerne, som med deres 
fastholdelse af deres kristne tro på trods 
af lidelse og død har været et vidnesbyrd 
om troen på Gud og dermed været med til 
at gøre den troværdig. Og ligeledes er 
den tidligt blevet knyttet til Maria, apost-
lene, evangelisterne og andre personer, 
hvis tro er kommet til udtryk gennem de 
nytestamentlige skrifter. Det var en måde 
at ære dem på.  
Men i en tid, hvor den kristne tro brødes 
med den tidligere hedenskab, så er helge-
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og i forståelse med kirkens biskopper. I 
mange sammenhænge har jeg læst, at 
denne forståelse skyldtes, at biskopperne 
opfattede i hvert fald nogle af de pågæl-
dende helligdage som ”katolske”. Men så 
kan man jo spørge, hvorfor de så uanta-
stet havde været en del af den danske 
”anti-katolske” lutherske kirke i mere end 
200 år. Man havde altså fundet mening i 
at fejre helligdage for Sankt Hans 
(Johannes Døber), Sankt Mikael 
(ærkeenglen Mikael) foruden allehelgens 
dag. Sankt Stefans Dag overlevede refor-
men ligesom allehelgen (dog flyttet til en 
søndag).  Derimod var der tidligere ikke 
gudstjenestetekster til mortensdag, hvilket 
jeg faktisk troede. Det tyder på, at det var 
afgørende, at helgener var bibelske perso-
ner. Og selv om mortensaften og -dag var 
mindedage for Luthers fødsels- og dåbs-
dag, så har man altså været forsigtige med 
at knytte dem til en helgendag. 
At man ikke hav-
de problemer 
med at fastholde 
titulaturen helgen 
(sankt) til bibel-
ske personer viste 
sig også i bibel-
udgaverne. Indtil 
slutningen af 

1800-tallet hed de bibelske forfattere 
Sankt Matthæus, Sankt Paulus osv. Og 
det samme gjorde også en del kirker byg-
get i samme periode. 
I 1530 udarbejdede Luthers medarbejder 
Filip Melanchton et skrift til rigsdagen i 
Augsburg, som skulle fremstille ”de 
evangeliskes” opfattelse af den kristne 
tro. Byen Augsburg har lagt navn til den, 
så den hedder ”den augsburgske beken-
delse” eller på latin ”confessio augusta-
na”.  Denne bekendelse er et af Folkekir-
kens bekendelsesskrifter og har altså stor 
vægt i forståelsen af den rette lutherske 
opfattelse. 
Den rummer også en artikel om helgen-
dyrkelsen. 
”Art. 21 – Helgendyrkelse  
Om helgendyrkelsen lærer de, at der høj-
tideligt kan tales til de helliges ihukom-
melse, for at vi kan efterligne deres tro og 

Luther og 
Melanchton 
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Assisi- 
rejser 
2023 
 

Der er kun 
få ledige 
pladser på 
forårsrej-
sen, 
men stadig 
god plads 
til efteråret. 
 

Forårsprogram kan findes i blad nr 109 (august 2022) 
og efterårsprogram i blad nr 110 (december 2022)  

eller på www.assisi-kredsen.dk/rejse 
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Frans af Assisi er en helgen, helgenkåret 
få år efter sin død. 
Hvad betyder det, at han er helgen, hen-
holdsvis for de katolske og de protestanti-
ske medlemmer af vores kreds?  
For katolikkerne er det med helgener en 
naturlig del af deres kristne opfattelse. 
Men hvad med protestanterne? Det er jo 
en almindelig mening, at Luther var mod-
stander af helgendyrkelse. Men det er jo 
ikke ensbetydende med, at man ikke kun-
ne tale om helgener i den lutherske kirke 
efter reformationen. 

Det viser jo bl.a. kirkehistorien. Nu hvor 
alle taler om det mere eller mindre tilste-
delige i at afskaffe en folkekirkelig hel-
ligdag, kan vi jo mindes sidste gang, det 
samme skete. Det var i 1770, hvor den 
faktiske leder af landet, Struense, afskaf-
fede en lang række helligdage - heraf 
nogle opkaldt efter helgener - øvrigt med 
næsten samme begrundelse som i dag, at 
det kunne øge arbejdsudbuddet og skaffe 
flere penge til statens udgifter. Der var 
også dengang  i høj grad tale om udgifter 
til militæret. Det skete dog dengang på 
trods af enevælden efter en forhandling 

Helgener 
- i katolsk og luthersk tro 

 

af Gunnar Bach Pedersen 


