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Kontingent 2017
Der er desværre rigtig mange, som stadig ikke har betalt deres kontingent
Kontingentet er nu 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for par.
Vi vil nødig sende rykkere ud - især ikke til dem, som vi skal betale
porto for. Du kan jo se tilbage på din netbank, om du har betalt (i jan. –
febr.). Og hvis du sender en mail til plum@assisi-kredsen.dk, så svarer
vi, om du er i restance. Og har du ikke betalt inden årets udgang, så vil
du blive slettet af medlemslisten.

Assisi-Kredsen konto til kontingentbetaling er
registreringsnummer 3186 konto 2251949.
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Tur til Nationalmuseet
28. oktober 2017

Udover møder og rejser har vi Assisi-Kredsen haft tradition for at lave weekend– og
endagsture i Danmark. Men med bus bliver prisen altid ubehageligt høj. Derfor forsøger vi i år en anderledes og noget billigere tur, nemlig en rundvisning på Nationalmuseets middelalder- og renæssancesamlinger, hvorefter vi bagefter spiser pizza på den
gode italienske restaurant La Vecchia Signora.
Vi mødes til rundvisning kl. 11 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K. Kommer I i egen bil, så foreslår Nationalmuseet at parkere i Illums parkeringshus, Silkegade 4,
Efter rundvisningen går vi sammen til La Vecchia Signora, Grønnegade 12/14 hvor
vi får en pizza og et glas vin fulgt op af en kop kaffe.
Prisen for entré og rundvisning på Nationalmuseet og serveringen på La Vecchia Signora er 375 kr pr person.
Tilmelding senest d. 17. oktober til Marianne Plum, tlf 2028 2503 eller mail
plum@assisi-kredsen.dk. Men meld dig hellere straks, idet der et maksimum
på 30 deltagere. Betaling sker på dagen.
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Middelalderen og renæssancen

Klosterliv i middelalderen: Munk fører mennesker til frelse, Fanefjord Kirke.

Reformationens gudstjeneste. Alterbordsforside fra Torslunde Kirke
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Årsberetning
Ved Assisi-Kredsens årsmøde 25. februar 2017
v. Gunnar Bach Pedersen
Denne årsberetning skal begynde med
medlemmerne, det er jo dem, som gør,
at vi efter mere end 40 år stadig har en
kreds om Frans og Assisi. Og vi får mange henvendelse fra medlemmer, som er
glade for Assisi-Kredsen og dens aktiviteter. Der er 251 medlemmer i kredsen, og
det er færre end ved sidste årsmøde. Og
det er til dels bestyrelsens skyld. Vi har
tidligere været så glade for vores medlemmer, at vi nødigt gav slip på dem. Og
sådan er det stadig, men vi havde en del
medlemmer, som havde modtaget vores
blad i to år uden at have betalt deres kontingent. Og selv om vi måske burde have
et mere franciskansk syn på penge, så skal
bestyrelsen også prøve at få indtægter og
udgifter til at hænge sammen. Derfor besluttede vi, at medlemmer, som ved udgangen af et år ikke har betalt deres kontingent, bliver slettet of medlemskartoteket. Vi har derfor i år slettet ca. 40 medlemmer, som til nytår ikke havde betalt
kontingent for 2016. Dette være nævnt
som en opfordring til at betale jeres
kontingent i tide, så vi kan vedblive
at have jer som medlemmer! I kan gøre
det her ved mødet.
Bestyrelsen har i det forløbne år haft de
samme medlemmer som året før. Medlemmerne er for tilfredse eller for sløve til
at opstille andre kandidater til bestyrelsen. Og vi bestyrelsen er meget villige til
at lade os genopstille. For bestyrelsesarbejdet er ganske muntert.
Det betyder dog ikke, at der ikke er sket

ændringer. Det er første gang, det er mig,
der står her for at aflægge denne årsberetning. For da bestyrelsen efter sidste årsmøde skulle konstitueres, meddelte Frederik Hjerrild, at han ikke ønskede at lade
sig genvælge til formandsposten, som han
har haft i mere end 30 år. Det kunne bestyrelsen jo kun tage til efterretning og
udtrykke sin tak for den store og langvarige indsats på posten. Vi har følt os bemyndigede til at gøre dette også på vegne
af medlemmerne. Bestyrelsen har senere
takket vores exformand på behørig vis ved
at invitere ham til en middag pa en italiensk restaurant sammen med resten of
bestyrelsen. Men resultatet of konstitueringen blev, at jeg blev valgt til ny formand. Her må jeg prøve at leve op til den
tidligere formands standard, men jeg kan
sige på forhånd, at det ikke bliver i lige så
mange år! Bestyrelsen konstituerede sig i
øvrigt med genvalg af Marianne Plum
som sekretær og Marianne Plum Hansson
som kasserer. Det er jo i virkeligheden de
to, der bærer det tunge læs i bestyrelsens
arbejde, og tak for det.
Efter jeg havde skrevet ovenstående, er
der kommet en tilføjelse. Desværre har
Marianne Plum Hansson meddelt, at hun
af tidsnød forårsaget af lang rejsevej til
arbejde ikke kan fortsætte som kasserer.
Det er vi kede af, for hun har gjort et
stort og godt arbejde, og vi vil sige hende tak for den forløbne tid. Vi må i bestyrelsen hurtigst muligt finde en afløser, og
måske kan I hjælpe, hvis I selv har flair
for at arbejde med regnskaber, eller ken-
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der andre medlemmer, som har det.
Vores revisor Jan Nielsen har annonceret,
at han ikke lader sig genvælge i år. Vi har
god grund til at sige ham tak for indsatsen
med at sikre, at der er styr på vores regnskaber.
Andre medlemmer indenfor og
udenfor bestyrelsen har så andre
opgaver, men det vender jeg tilbage
til.
Bestyrelsen har udover til den ovennævnte frokost været samlet til tre bestyrelsesmøder.

Der er også altid mulighed for at besøge
kredsens bogbod, som Eva Rungwald står
for med assistance fra Blanka Langsted.
Rejser til Assisi har der selvfølgelig også
været i 2016, to, begge med god tilslutning. Det er mere eller mindre kutyme, at
rejserne bliver godt og vel fuldtegnede.
Forårsrejsen i maj begyndte i Assisi, hvor
vi besøgte Frans-stederne; men de tre
sidste dage var lidt anderledes, idet vi
forlod Assisi og besøgte Padova, som er
knyttet til den franciskanske helgen, Antonius. Vi fik også lejlighed til at få en
lille smagsprøve på mosaikkerne i RavenDet forgangne års møder i kredsen bena og på Venezia. Vi havde den fornøjelgyndte med årsmødet d. 20. februar, hvor se, at broder Theodor tog med på denne
vi udover generalforsamlingen fik en god udflugt. Denne rejse var ledet af Gunnar
indføring i Danske Kirkedage, Himmelske Bach Pedersen og Michael Plum.
Dage, som skulle afholdes i København i Efterårsrejsen fandt jo, som traditionen
maj. Foredragsholderen var en af de anbyder, sted, sådan at vi var i Assisi til
svarlige for arrangementet, Mia Rahr Ja- Frans-festen. Udover de næsten faste
cobsen. Det særlige ved årets arrangeture til Monte Subasio og til La Verna,
ment var, at centrum ikke var en stor hal, var der her også en udflugt til Spoleto.
men pladserne i centrum of København.
Her var rejselederne Susanne Gram LarAssisi-Kredsen har været med i den grup- sen og Gunnar Bach Pedersen, mens Frepe of organisationer, som står bag de
derik Hjerrild var ansvarlig for gudstjenejævnligt tilbagevende kirkedagsarran- ster og morgensange.
gementer. Vi havde ikke egne aktiviOgså i år er der planlagt to rejser, som
teter på årets kirkedage, men mange
allerede begge er fyldt op til sidste plads.
medlemmer var ivrige deltagere i Himmelske Dage, som også blev velsignet
En minirejse havde vi i september til Lømed et himmelsk vejr.
gumkloster, fra fredag d.16. til søndag
Desuden har vi afholdt et efterårsmøde d. d.18, hvor vi boede dejligt pa Refugiet.
26. november. Her havde vi besøg af biDer var mulighed for at bese brødremeskop Karsten Nissen, tidligere biskop i
nighedsbyen Christiansfeld og om lørdaViborg, som indførte os grundigt og inte- gen Sønderborgegnen med slottet og Hiressant i reformationen – både dens gode storiecenter Dybbøl. Her var det Marianog mindre gode konsekvenser – alt sam- ne Plum og Gunnar Bach Pedersen, der
men i anledning af reformationsjubilæet i var arrangører.
år. Ved vores møder var der som altid en
Vi har tradition for at lave den slags
gudstjeneste og en frokost. Marianne
weekendture, men vi ma erkende at
Plum formår altid med udgangspunkt i sin
store familie at finde hjælpere til maden. det er vanskeligt, fordi prisen bliver så
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høj, at for få deltager. Derfor må vi
også erkende, at vi desværre har haft
et for stort underskud på denne tur.
Derfor har vi i bestyrelsen vedtaget at
prøve noget nyt i 2017. Vi arrangerer
et fælles besøg pa Nationalmuseet, og
finder så nok et sted, hvor vi kan spise
sammen. Her skulle prisen ikke virke
afskrækkende pa deltagelsen.
Assisi-Kredsens kommunikation med
medlemmerne har i de sidste mange år
været Nyt fra Assisi-Kredsen, og det
fortsætter det forhåbentligt med. Her
finder vi annoncering af vores kommende arrangementer, her kan vi se
tilbage på vores møder og rejser.

dem, vi har mailadresse på, har vi
desuden mulighed for at sende nyhedsbreve, fx med foromtale of vores
arrangementer.

Frederik Hjerrild, Marianne Plum og jeg
har arbejdet med en revision of vores lille
sanghæfte, som vi mest bruger på rejserne. Det bliver forhåbentligt klart til årets
rejser. Vores rejsedeltagere har i mange år
haft gavn of det lille hæfte om Assisi af
Erik Strid. Han er ved at lægge sidste hånd
på en ny og mere omfattende udgave, som ikke bliver et hæfte, som
vi gratis kan uddele til rejsedeltagere,
men en bog som vi vil kunne tilbyde til
salg. Jeg har set en foreløbig udgave of
bogen og kan sige, at vi har noget at glæEfter forslag på generalforsamlingen de os til.
sidste år har redaktionen arbejdet
med en billigere distribution of bladet, Til afslutning, vil jeg gerne sige tak til
vennerne i bestyrelsen og til alle vores
nemlig via Internet. Der er lavet forsøg
hermed sidste år, og det blad, som er ud- medlemmer for godt fællesskab i de forkommet omkring 1. februar, har halvde- skellige arrangementer, møder og rejser,
og for positive tilbagemeldinger, - kritilen af medlemmerne fået via nettet. Vi
ske må I også gerne komme med for derfastholder, at alle, som har besvær med
nettet, stadig skal få deres blad på papir. ved at gore vores kreds endnu bedre.
De tilbagemeldinger, der er kommet på
Fred og alt godt!
det udsendte blad, har været positive
Gunnar Bach Pedersen
(men ikke så mange). Derfor kunne flere
måske overveje at give os deres mailadresse og få bladet på denne måde. Det
er med til at holde udgifterne og kontingentet nede. Men sagen har været fyldigt
omtalt i bladet, og vi skal nok prøve ikke
at plage jer så meget med det. Det er
jo formentligt andre interesser, der får
jer til at være medlem of kredsen. Redaktionen på bladet består af Marianne
Plum og Gunnar Bach Pedersen. Som
supplement til bladet har vi også vores
hjemmeside på assisi-kredsen.dk, som jeg
holder nødtørftigt opdateret. Desuden har
vi en facebook-side, hvor Susanne Gram
Larsen og jeg er administratorer. Til
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26. februar 2017 / mp
Generalforsamling 2017 i Assisi-Kredsen, Eliaskirken, 25. februar 2017
Gunnar Bach Pedersen bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2017.
Dagsorden var udsendt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 92.
Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Jan Erik Nielsen valgt med akklamation.
Jan Erik Nielsen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Alle formalia var i orden.
Ad. 2. Jan Erik Nielsen gav derefter ordet til Gunnar Bach Pedersen for formandens
beretning. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
Beretningen bringes i kommende nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”.
Ad. 3. Regnskabet (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 92) blev gennemgået af Marianne Plum Hansson. Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og regnskab.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.
Budget 2017 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 92) blev gennemgået af kasseren.
Budget blev godkendt med akklamation.
Ad. 4. På valg i år Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Eva Rungwald. Alle
tre valgt med akklamation.
Ad. 5. Valg af suppleant. På valg i år er Johan Petersen.
Johan Petersen valgt med akklamation.
Ad. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Aase Rønkilde.
Aase Rønkilde blev valgt med akklamation.
Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Jan Erik Nielsen .
Jan Erik Nielsen blev valgt med akklamation.
Valg af kasserer. Marianne Plum Hansson har ønsket at stoppe som kasserer.
Bestyrelsen indstiller Bo Høgh Rasmussen til posten. Bo Høgh Rasmussen blev valgt
med akklamation.
Ad. 8. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Ad. 9. Eventuelt
underskrevet
Jan Erik Nielsen
Dirigent

Gunnar Bach Pedersen
formand

Marianne Plum
referent

Konstitution:
På det følgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følger
♦
Gunnar Bach Pedersen, formand
♦
Marianne Plum, sekretær
♦
Bo Høgh Rasmussen, kasserer
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Årsmøde-foredrag

v. pastor Bent Hylleberg

ene side og de reformatoriske på den anden. Med religionsfreden i 1595 og efter
Trediveårskrigen blev Europa delt op i
katolske, lutherske og reformerte lande.
Undersåtterne havde pligt til at dele fyrstens religion; gjorde de det ikke, måtte
de udvandre.
Men på reformationstiden var der også
sket en genoplivelse af den førkonstantinske kirkeopfattelse, bl.a. udtrykt i de
schweiziske døberes (anabaptisters) bekendelse, som handlede om at blive kirke
efter Ny Testamentes forbillede – at blive
kirke i og for, men ikke af kulturen.
For dem og for tilsvarende bevægelser i
andre lande blev den lutherske og reformerte reformation ikke noget, at se tilbage på med glæde. Katolikker og protestanter var enige om at forfølge baptisterne med deres ”kætterske” fornægtelse af
barnedåben og mange af dem blev martyrer for deres tro. Også i Danmark blev
Vores foredragsholder ved årsmødet,
formanden for baptistkirken pastor Bent baptismen forbudt og holdt ude og først i
1839 blev der oprettet en baptistkirke i
Hylleberg havde valgt emnet ”Kultur,
Danmark. Men helt op til grundloven i
kirke og økumeni i reformatorisk og
1849, som gav religionsfrihed, blev deres
dansk perspektiv - tolket af en baptist”
børn tvangsdøbt.
Han gav os et rids over kirkehistorien
med særlig sympati for den ”frikirkelige” På trods af disse bitre erfaringer går baptister stærkt ind for økumenisk samarbejside, den som ville være ”kirke i kultude med andre kirker. Og Bent Hylleberg
ren”, hvor mainstream-kristendommen
blev territorial ”kultur-kirke” efter at kej- så en fremtid for kirkerne, som førte dem
nærmere til det frikirkelige ideal. Kirkerser Konstantin havde gjort kristendommen lovlig, og efter at den snart blev den ne bliver marginaliserede i det sækulare
samfund, får mindre indflydelse, kirke og
eneste lovlige religion med nær tilknytkultur trækker ikke mere på samme hamning til statsmagten.
mel, men kommer i højere grad til blive
Med reformationen blev Vesteuropas
set som modsætninger. De kommer til at
kirker delt med den katolske kirke på den være mindre optagne af konfessionalisme
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og mere af samarbejde i liv og handling. 3)
Han så allerede nu en bevægelse på tværs
af kirkerne, en forandring mere fra neden
end fra oven.
Han samlede til slut sin vision for kirkens 4)
fremtid i 5 teser:
1)

2)

At virke i mission og diakoni gør
vi kun troværdigt som økumeniske
menigheder, hvor vi bor …
At forkynde evangeliet kræver
frihed – en fri kirke i en tolerant
kultur med lige vilkår for alle –
aldrig mere territorial-kirker …

At evangelium og kirke hører sammen er mere afgørende for dét
5)
nye, Gud vil skabe, end at kultur
og kirke gør det …

At blive til som kirke er allerede
nu at foregribe Guds nye virkelighed for at vise, hvad kulturen
skal blive til sidst …

At tjene som Guds folk betyder at
afspejle Guds rige i enhver kultur
…

Refereret v. GBP

Fødselsdag - 80 år
Den 24. juli fyldte vores tidligere og
mangeårige formand Frederik Hjerrild
80 år.
Assisi-Kredsen ville naturligvis gerne
være med til at fejre ham og vi havde i
Assisi købt en Frans-ikon, som vi forærede ham.
Siden har Frederik sendt følgende i en
mail:
En meget varm tak til selve AssisiKredsen, hele Assisi-Kredsen, for den
smukke byzantinske Frans-ikon! Jeg er
meget glad for den og vil nyde at blive
hilst af Frans hver dag, tak!
Kærlig hilsen,
pace & bene,
Frederik
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Tilmeldingsblanket til

REJSE til ASSISI forår 2018
navn:

cpr:

fødested:

Evt SAS-bonuskortnr

navn:
og navn:

cpr:
fødselsdato:

fødested:

Evt SAS-bonuskortnr

Adresse:

e-mail:

tlf:

enkeltværelse (600 kr)

Særlige hensyn:

Dobbeltværelse
Afbestillingsforsikring kr 300

dato og underskrift:

/ - 201

Sendes til:
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv., 2635 Ishøj eller brug
skemaet til online-bestilling på
www.assisi.dk/mail/foraarsrejse.php
Depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring sendes
til Assisi-Kredsen på samme adresse ved bankoverførsel til Reg.nr 0400 Konto 4016770359
12
NB! Det er vigtigt, at navne anføres
svarende til passet.

REJSE til ASSISI
med Assisi-Kredsen 25. maj - 2. juni 2018
Assisi-Kredsen tilbyder atter en forårsrejse, men mulighed for at besøge de steder,
som er knyttet til Frans af Assisi. Desuden bliver det forskellige udflugter fra Assisi:
en tur til La Verna, hvor Frans modtog stigmaterne, samt en længere og en kortere tur
i Umbrien.
Rejsen foretages med direkte fly til Rom med SAS og retur. I lufthavnen hentes vi
af en bus, som fører os resten af vejen til Assisi.
Afrejse: fredag d. 25. maj fra Kastrup Lufthavn kl. 11.10, fly nr SK681 (mødetid 2
timer før). Ankomst Rom Fiumicino kl. 13.40.
Hjemkomst: lørdag d. 2. juni til Kastrup Lufthavn kl. 22.25, fly nr SK692. Afrejse
fra Rom kl. 19.50.
Rejsens forløb: I Assisi bor vi i kloster tæt på Assisis centrum. Hver morgen starter
vi dagen med en morgensang eller gudstjeneste i klosterets kirke. Og så skal vi i fællesskab besøge højdepunkterne i Assisi, herunder ikke mindst San Francesco-kirken,
San Damiano og Santa Maria degli Angeli. Der bliver også en tur med taxi til Eremo
delle Carceri og Subasio-bjerget. To længere ture med bus er planlagt til henholdsvis
La Verna og til Umbriens hovedby Perugia.
Rejsen ledes af: Gunnar Bach Pedersen og Michael Plum
Pris:
kr 8.300
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager + evt. betaling for afbestillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 1. april.
Prisen indbefatter:
Flyrejsen mellem København og Rom og retur, og transport mellem lufthavnen og
Assisi.
Indkvartering i dobbeltværelse med bad i kloster fra fredag d. 25. maj til lørdag d. 2.
juni.
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi og til ankomsten til Rom på
hjemrejsen. Der er ikke måltider inkl. i flyrejsen.
Udflugterne, som er anført under ”Rejsens forløb”.
Ikke inkluderet i prisen
Enkeltværelse kan fås for ekstra kr. 600. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene.
Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for kr. 300. Man bør dog undersøge, om
man har afbestillingsforsikring på anden vis.
Afbestilling ved sygdom
Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens fulde
pris, hvis der er tegnet afbestillingsforsikring. Dog tilbagebetales betalingen for forsikringen ikke.
Afbestilling i andre tilfælde:
Ved afbestilling før 1. april betales depositum. Ved senere afbestilling betales rejsens
fulde pris.
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Advarsel:
Det gule Sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet. Det blå EU-sygesikringsbevis kan fås ved henvendelse til borgerservice. Har du det, så kontroller,
at det stadig er gyldigt; det fornyes ikke automatisk. Det giver ret til lægebehandling i Italien på linje med italienske statsborgere. Men det dækker ikke fx hjemsendelse. Så der kan måske være behov for en supplerende forsikring, fx en årsrejseforsikring (som evt. også kan dække afbestilling på grund af sygdom).
NB! Assisi har mange trapper og stejle gader, så man bør være nogenlunde godt
gående.
Adresse i Assisi:
Casa di Accoglienza Madonna della Pace
Via Bernardo da Quintavalle 16, 06081 Assisi(PG), Italia
Tlf. 0039 075 81 23 37
Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN i samarbejde med JTB
Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til
Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.
JTB er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden.
I rejsen kan deltage: Medlemmer af Assisi-Kredsen.
Assisi-Kredsens formand er:
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv., 2635 Ishøj
tlf. 23 60 82 70 - gbp@assisi-kredsen.dk
Assisi-Kredsens sekretær :
Marianne Plum, Teglværksgade 3. 1.th. 2100 Kbh. Ø
tlf. 20 28 25 03 - plum@assisi-kredsen.dk
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.
Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere:
Gunnar Bach Pedersen og Michael Plum
Med venlig hilsen og velkommen til Assisi
Gunnar Bach Pedersen

Michael Plum

gbp@assisi-kredsen.dk
tlf. 23 60 82 70

La Verna

mpl@smorumnet.dk
tlf. 40 86 06 40 -
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Portiuncula

San Francesco-kirken

En skøn tur til Assisi

Af Marianne Pedersen

Jeg og Anne, min veninde, glædede os
meget til at komme til Italien og især at
se Assisi, som vi havde store forventninger til.
Vi skulle følge San Francescos liv og se,
hvad han nåede at udrette, og det var ikke
så lidt.
Vi startede med at møde de andre fra
Assisi-Kredsen i Københavns lufthavn.
Det skulle blive en luksus at være i lufthavnen, da vi på grund af SAS jubilæum,
var blevet opgraderet til plus-kunder, så
vi var i SAS lounge og spiste en dejlig
morgenbuffet.
I flyveren fik vi mad og drikke, så flyveturen var dejlig behagelig.
Vi blev hentet af bus i Fiumicinolufthavnen og kørt til Assisi; sikke et
smukt syn, da vi kunne skimte Assisi.
Forventningen var stor. Vi havde ikke
været på et kloster før, så vi var spændte
på at møde novicer og søstre, der bor på
klosteret.
Efter at være blevet indkvarteret mødtes
vi alle i spisesalen til vores første måltid i
klosteret.
Hver morgen startede vi dagen med en
lille andagt i klosterets lille kirke, hvor
Gunnar talte dagens ord, og så var vi klar
til dagens program.
Søndag var vi på rundvisning i Assisi.
Gunnar er en fantastisk guide, og han
fortæller så levende.

Vi begav os senere til Francesco kirken,
hvor vi mødte den danske broder Theodor.
Han gav os en pragtfuld rundvisning i
den smukkeste kirke. Der var de smukkeste fresker, med farverne så flot bevaret,
at det helt tog pusten fra mig; jeg var
overvældet. Kirken er virkelig et besøg
værd. Freskerne beskriver Frans’ liv.
Kirken står på det sted, hvor helgenen
blev begravet - i den del af Assisi, som i
middelalderen var kendt som "Helvedeshøjen". Det var nemlig stedet for offentlige henrettelser.
Mandag gik turen til La Verna bjerget.
Men først fik vi en dejlig frokost i en lille
familierestaurant nær ved klosteret. Jeg
forventede mig ikke så meget, da det lignede et dansk pølsehus, men hvor kunne
de trylle i køkkenet.
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Della Robia. En af de tre kirker, Stigmatkapellet, er bygget på det sted, hvor Frans
iflg. overleveringen modtog stigmaterne.

Her ser I det karakteristiske trækors på
den centrale plads i klosteret på La Verna
Det er et bjerg i Toscana, som på dansk
også kaldes Alverner-bjerget. Selv om det
kun er ca. 1200 m højt, er det et sted, hvor
vejret kan være barsk, men vi kom i dejligt solskin.
I 1213 tilbød grev Orlando Frans af Assisi, at han kunne få bjerget La Verna som
et sted, hvor han kunne bede til Gud.
Frans holdt meget af øde og ensomme
steder. Frans tog imod tilbuddet og trak
sig flere gange tilbage til bjergets ensomhed for at bede.
Det gjorde han også i 1224. Og da han i
lang tid havde fordybet sig i Jesu korsdød,
fortæller kilderne, at han så et syn af en
seraf, som bar på et korsfæstet menneske,
og fra sårene i den korsfæstedes hånd
kom der ligesom stråler, der indristede de
tilsvarende sår på Frans' legeme.
Og han levede med Kristi sårmærker eller
stigmater resten af sit liv.
På den hårde klippe nær ved Tiber floden
modtog han Kristi sidste segl, og såret bar
han to år, i hånden og i foden.
På bjerget findes i dag et stort franciskaner kloster, som rummer tre kirker, der
alle er udsmykket med kunstværker i keramik af den florentinske kunstnerfamilie

Tirsdag gik turen på gåben ned til Santa
Maria degli Angeli, hvor Frans i mange år
levede med sine brødre.
For at komme til ned kirken gik vi på en
nylagt sti af små sten, hvor der på hver
stod et navn. De var efter jordskælvet
doneret af personer i området, også Assisi-Kredsen havde deres sten lagt, det er en
god måde at genopbygge.
Ved en helgenfigur af Frans boede der to
hvide duer i Frans udstrakte hænder, de lå
og rugede på deres æg, en meget rørende
oplevelse.
Vi gik forbi rosenhaven, hvor roserne
desværre var klippet ned. Der var et billede af Frans, der ligger i bedet af tornløse
roser, hvor det himmelske og fristelsen
kæmper om at få Frans.
Om aftenen var vi ude at spise sammen
med broder Theodor; vi nød udsigten over
dalen, endnu en dejlig dag var til ende
fyldt med indtryk.
Onsdag sejlede vi til Isola Maggiore i
Trasimenersøen. En lille ø, som stadig
oser af gamle dage - og af Frans. Der var
dejligt fredeligt og med en hyggelig atmosfære og skøn udsigt over søen.
Om aftenen skulle vi mødes til en lille
fest med søstrene og novicerne. De sang
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og spillede for os; de unge novicer var
lidt generte, men de klarede det med en
god humor. Alle fik spumante og vi sluttede med en rask polka, en meget speciel,
men rigtig hyggelig oplevelse.
Torsdag efter morgensang begav vi os
afsted til det kloster, San Damiano, hvor
Clara boede den største del af sit liv. Det
var et stille og dejligt sted, med den fineste klosterhave; udenfor haven er der en
statue af Clara, foran stod der en hvid
lilje, som symbol på renhed.
Om aftenen var jeg til messe i Santa Clara kirken for at høre klarisserne synge,
det lød som englesang.
Fredag eftermiddag kørte vi op på bjerget
over Assisi, udsigten var helt fantastisk,
og sikke et blomsterflor. Der lever vilde
heste i den dejligste frihed.
Bjergturen startede vi på klosteret, Eremo
delle Carceri, hvor Frans også kom meget
og bad og mediterede. Vi så en statue
med Karlsvognen, en flot klosterhave
med de kraftigste blomster.
Turen hjem gik til Spello, hvor vi skulle
se en kirke. Kirken er fyldt med smukke
malerier i de klareste farver. Vi fortsatte
så til kirken i Rivotorto, hvor kirken er

bygget over de hytter, hvor Frans boede i
starten.
Endelig nåede jeg til en italiensk is; den
smagte så godt, som jeg havde fået fortalt.
Jeg gik i seng om aftenen med den dejligste fred i sindet efter en uge med så mange indtryk og gode oplevelser, at jeg ikke
er sikker på, at jeg husker alt korrekt.
Lørdag morgen siger vi farvel til søstrene
på klosteret og turen går mod Rom.
Vi tager forbi vandfaldet Cascata delle
Marmore på vejen. Sikke kræfter der er
på spil, meget kraftfuldt og smukt.
Frokost spiser vi i en dejlig og smukt
indrettet restaurant, hvor vi igen bliver
beværtet, så jeg tror, alle er meget mætte
og tilfredse.
Alt er gået næsten efter planen, og trætte
når vi lufthavnen, flyveturen hjem er behagelig, og vi bliver igen beværtet med
mad og drikke.
Jeg siger tak til alle, der var med på turen,
og håber, de har nydt den lige så meget
som jeg. Ikke sidste gang jeg besøger
Assisi by og omegn, den kan jeg bruge
mange dage på at udforske.
Marianne
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Collage

af billeder taget
af Helle Kogan
på forårsturen til
Assisi
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Fioretti kapitel 6

om Frans’ ophold på Lago Maggiore i Trasimenersøen

Hvorledes St. Franciscus fastede i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter paa en Ø i
Søen ved Perugia og ikke spiste mere end
et halvt Brød.
St. Franciscus var Kristi sande Tjener og i
visse Stykker derfor en anden Kristus,
givet Verden til Folkenes Frelse. Det behagede derfor Gud Fader i mange Ting at
gøre ham ligedannet med sin Søn Jesus
Kristus, som det ses af de tolv Disciple,
der fulgte ham, og af Underet med de
hellige fem Vunder og af de fyrretyve
Dages Faste, hvilken han holdt paa følgende Maade :
St. Franciscus opholdt sig Dagen for Fastens Begyndelse i Nærheden af Søen ved
Perugia i et Hus, som tilhørte en Ven af
ham, der havde huset ham om Natten.
Han fik da den Indskydelse fra Gud at
holde denne Faste paa en Ø ude i Søen og
bad derfor sin
Ven om, at han
vilde sejle ham
ud til denne Ø,
hvor ingen
Mennesker
boede. Dette
skete Natten
før Askeonsdag, saa at
ingen Mennesker saae det;
og St. Franciscus førte ikke
andet med sig

til ovennævnte Ø end to smaa Brød. Og
da de havde naaet Øen, og Vennen tog
Afsked for at vende hjem, bad St. Franciscus ham om, at han ikke maatte aabenbare for nogen, at han opholdt sig der,
ejheller maatte han komme og se til ham
før Skærtorsdag; og dermed skiltes de.
Og St. Franciscus blev alene tilbage. Og
da der ikke fandtes noget Hus, hvori han
kunde ty ind, søgte han Ly i et meget tæt
Krat, hvor der groede mange Ranker og
Buske, der dannede ligesom en lille Hytte, og paa dette Sted gav han sig til at
bede og betragte de himmelske Ting. Og
der blev han hele Fasten igennem, uden at
spise eller drikke nogenting, undtagen det
Halve af det ene Brød, saaledes som hans
Ven befandt det, da han vendte tilbage
Skærtorsdag og fandt det ene Brød helt,
men det andet halvt, Men St. Franciscus
holdt denne Faste til Ære for Jesus Kristus, højlovet i Evighed, som fastede i
fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter; men
at han spiste det halve Brød, det var for at
jage Forfængelighedens onde Aand fra
sig. Og paa dette Sted, hvor St. Franciscus havde holdt saa vidunderlig en Faste,
virkede Gud for hans Fortjenesters Skyld
mange Undere, hvorfor Folk begyndte at
bygge Huse og bo der; og i kort Tid blev
en stor By opført, og Brødrene have et
Hus der, og det kaldes Ø-Klosteret; og
alle Mænd og Kvinder paa Øen bærer
endnu stor Andagt til det Sted, hvor St.
Franciscus holdt sin Faste.
Oversættelse: Johannes Jørgensen

Frans-statue på øen Isola Maggiore i Trasimenersøen, som vi besøgte på forårsturen.
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Jubilæum hos søstrene i Assisi

Af Susanne Gram Larsen

Søstrene havde inviteret de fire seniorrejseledere til fest for at fejre klostrets 70
år i Assisi. Assisi-Kredsen har været gæster hos søstrene, men vi mødte mennesker, der har været med alle 70 år.
Vores søstre i Assisi kan i år fejre, at de
har boet i klostret i Via Bernardo da
Quintavalle i 70 år.
Søstrene valgte at markere jubilæet med
en festlig dag lørdag den 1. juli. De inviterede Assisi-Kredsens fire ældste rejseledere Frederik Hjerrild, Marianne Plum,
Gunnar Bach Pedersen og Susanne Gram
Larsen med til jubilæet. Søstrene mente
nemlig ikke, at de kunne fejre dagen uden

Lørdag formiddag blev der pyntet op til fest med
balloner og guirlander

Assisi-Kredsen, som igennem 40 år har
været deres mest trofaste gæster.

Søstrene og de fire rejseledere
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Lørdag formiddag summede klostret af
liv og aktiviteter. Der var god brug for
vores hjælp til at puste hundredvis af
balloner op, der skulle pyntes med guirlander, borde og stole skulle flyttes frem
og tilbage, lyd og billede skulle sættes
op. Vi var glade for at få lov til at give en
hånd med, og også denne del af dagen
var sjov og festlig.
Selve festen begyndte med en gudstjeneste i klostrets eget kapel. Kapellet var
fyldt til sidste plads med søstre og gæster
fra nær og fjern, og Assisis biskop forestod en del af liturgien.
Efter gudstjenesten var der mad i rigelige
mængder, og vi havde lejlighed til at tale
med nogle af de mange mennesker, der
ligesom os holder af søstrene og holder af
at komme på klostret.

Kapellet var ramme om en festlig gudstjeneste

I klostrets store sal havde søstrene lavet
en meget fin udstilling med billeder fra
deres 70 år i Assisi. Der var billeder af de
gamle bygninger, af gamle og unge søstre, og såmænd også en del billeder fra
Assisi-Kredsens mange besøg.

Bevægende øjeblikke med samtaler og minder
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En vigtig historie
Jubilæet var udtryk for, at Alcantarinesøstrene har boet 70 år i Assisi. Alcantarine-ordenen er selvfølgelig meget ældre,
men det var først i 1947, de også slog sig
ned i Assisi. Og der var brug for dem! For
det var lige efter 2. verdenskrig, og der
var forældreløse børn, der havde brug for
hjælp. Søstrene tog mange forældreløse
børn til sig og sørgede for, at de fik et
hjem med kærlighed og omsorg.
Til jubilæet havde søstrene lavet en film
med vidnesbyrd fra fire af børnene, der i
dag er stærke voksne, der kan se tilbage
på et liv, der er lykkedes for dem, takket
være søstrene. I filmen fortalte de om et
normalt børneliv med sjov og ballade og
narrestreger, kys og kærlighed – og
skældud, når de havde været FOR frække.
Nogle af dem var til stede til festen, og en
af de allerældste søstre, der havde været
med fra 1947, var der også. Det var bevægende at tale med dem og høre, hvilken
betydning klostret har haft for dem alle.
Vi havde naturligvis et bidrag med til
festlighederne. Det var en PowerPointpræsentation, som Gunnar havde sammensat af billeder fra vores 40 år hos
søstrene. Vi holdt hver en lille tale på
italiensk med minder fra vores mange
rejser.
Søstrene holdt selv taler, hvor de blandt
andet understregede, hvor vigtig den økumeniske tanke er for deres arbejde, og her
spiller Assisi-Kredsen en stor rolle.

Så var der fest i gården!

De fire forældreløse børn, der voksede op på klostret, sammen med den søster, der tog sig af dem.

Til en fest hører god mad - også i Italien!
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