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Engang hed det Danske Kirkedage - nu hedder det ”himmelske dage” - og ligesom
sidste gang for tre år i København siden rykker de himmelske dage ud på gader og
pladser - denne gang i Herning.
Find på hjemmesiden for de himmelske dage, hvad der sker - og deltag!
Assisi-Kredsen er også en del af Kirkedagsbevægelsen, som står bag de himmelske
dage på heden.

Kontingent
Nu skal vi igen snakke om penge - det er igen blevet tidspunktet for, at vores medlemmer skal betale kontingent. Det er jo det årlige beløb, som medlemmerne betaler,
der muliggør de aktiviteter, som finder sted i Assisi-Kredsen.
Betal hellere i dag end i morgen, så du ikke risikerer at glemme det, og vi skal til at
bruge kontingentpenge på at udsender rykkerbreve.
Kontingentet er uforandret 150 kr for enkeltmedlemmer og 225 kr for par.
Betalingen sker bedst fra netbank ved overførsel til vores konto i Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5361 konto nr. 0262776.
Som sædvanligt er det også muligt at betale kontant på årsmødet.
Skal du betale kontingent fra en bankkonto udenfor Danmark, så anføres her vores
internationale bankkoder:
IBAN
DK7153610000262776
SWIFT/BIC ALBADKKKXXX
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Le Celle

Weekendtur til Vadstena
6. - 8. september 2019

På forårsturen er der planlagt
en udflugt til den gamle etruskiske by Cortona, hvor der
bl.a. bliver mulighed for at se
billeder af Fra Angelico.
Men vi skal også besøge det
gamle franciskanske eremitbo
Le Celle kort udenfor byen.
Le Celle er et franciskansk kloster/eremitbo fem kilometer fra den toskanske by Cortona. Her byggede Frans sammen med nogle af sine brødre i 1211 de første ni celler
til eremitboet, og de har lige siden givet navn til stedet Le Celle, cellerne. Før Frans
var der på stedet kun enkelte eremithytter og bondehuse, samt et kapel bygget under
longobardernes invasion (fra 568) og indviet til ærkeenglen Mikael.
Dette betragtes som det sted, hvor Frans i maj 1226 dikterede sit testamente fire måneder før sin død. I 1229 trak broder Elias sig tilbage til Le Celle, og stod for en række forbedringer og restaureringer dér . Broder Elias var ordenens leder ved Frans’ død
og den, der var initiativtager til den store basilika, som skulle rumme Frans’ grav.
Hans byggearbejder i Le Celle var af en langt mere ydmyg stil og mere ”franciskansk”. Han har indrettet et kapel i et rum, der tidligere var brødrenes sovesal.
Bag det er der den celle, hvor Frans boede under sine ophold der.
De mure, som stammer tilbage til broder Elias, er rå og solide, og der er otte små rum
store nok til at rumme en seng, et bord og en stol, de møbler, som Frans selv foreskrev som de essentielle i et franciskansk eremitbo, hvor det drejede sig om at leve et
kontemplativt liv.
Efter broder Elias’ død i Cortona i 1253, blev den franciskanske orden splittet gennem opdelinger i grupper med forskelligt syn på, hvad et liv i Frans’ ånd indebar. Le
Celle blev beboet af spiritualer, de franciskanske ”strammere” indtil 1353, hvor pave
Johannes XXII ekskommunicerede dem. Le Celle stod så forladt indtil 1537, hvor
biskoppen af Cortona overlod stedet til en nyoprettet gren af franciskanerne, kapucinerne.
Kapucinerne har udvidet stedet og i 1634 byggede de et nyt kapel i stedet for det
gamle St. Mikael-kapel. Det nye blev indviet til Antonius af Padova og er i den simple og uprætentiøse kapucinske byggestil.
- gbp
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Assisi-Kredsen indbyder igen medlemmerne til at deltage i en tur til den hellige Birgittas by Vadstena ved Vättern i Sverige fra fredag d. 6. sept. kl. 9.00 - søndag d. 8.
sept. kl. 21. Afrejse og ankomst ved Enghave Kirke.
Vi kører med bus via Helsingør til Vadstena. Deltagerne medbringer frokostpakke,
Assisi-Kredsen sørger for drikkevarer. Vi gør også et stop for se Alvastra klosterruin,
inden vi fortsætter til Vadstena, hvor vi indkvarteres hos Birgittasøstrene med fuld
pension fra fredag aften til søndag frokost.
Programmet vil bl.a. komme til at omfatte følgende:
Lørdag: besøg i Blåkyrkan (den gamle klosterkirke) og museet i de gamle klosterbygninger.
Søndag: højmesse i Blåkyrkan (luthersk) eller Birgittasøstrenes kapel (katolsk) - efter
frokost afrejse mod København. Undervejs er inkluderet aftensmad.
I Birgittasøstrenes gæstehjem er der 11 enkeltværelser og 6 enkeltværelser i forskellig
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kvalitet. Ved tilmelding bedes I anføre,
om i foretrækker enkelt- eller dobbeltværelse, men vi kan ikke garantere alle, at
de kan få det ønskede. Vi vil fordele
værelserne i den rækkefølge, vi modtager
tilmeldingerne. Så jo før man tilmelder
sig, jo større chance er der for at få sit
ønske opfyldt.
Vi beder dog alle om at
anføre, om der er helbredsmæssige eller andre særlige forhold, der gør det
vigtigt at få værelse
med bad. Brug kommentarfeltet nederst på
tilmeldingsblanketten.
Vi har været der 2
gange før i 2015
og i 2011. Sidste
gang meldte sig
flere end de 23,
der er plads til i
gæstehjemmet.
De sidste fik så
tilbudt hotel-

overnatninger mod en ekstrabetaling.
Prisen kommer til at afhænge af værelsets
standard – fra 1850 til 2150 kr.
Hotelovernatning undersøges.

Tilmelding:
Tilmelding sker bedst på hjemmesiden på
www.assisi-kredsen.dk/rejse/vadstena.php
Eller brug menuknappen <rejser> på www.assisi-kredsen.dk.
Har du ikke mulighed for at tilmelde dig på denne måde,
så ring til Marianne Plum på 2028 2503.
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at leve et åndeligt liv uden for det traditionelle ægteskab.
Clara havde tænkt sig at forlade sin familie, stikke af. Frans kendte hendes planer.
Hun havde fortalt det. Frans og hans
brødre ventede hende. Hendes familie
vidste dog ikke noget.
Søndag den 18. marts 1212 – Palmesøndag – om aftenen, da mørket havde lagt
sig over Assisi, sneg Clara sig ud af
hjemmet, løb gennem gaderne, ned mod
byporten, ud gennem den. Hun var fri.
Clara stødte til Frans og hans brødre nede
i Portiuncula. Der tog hun sine smukke
klæder af og hendes hår blev klippet kort.
Således blev Clara indviet til at skulle
leve et liv med Gud. Derpå blev hun ført
op til et benediktinerkloster. Men der
kunne hun ikke holde ud at være. Efter to
uger forlod hun klosteret. Hun var i sit
hjerte franciskaner – ikke benediktiner.
Det endte med, at Clara fik San Damiano
som sit kloster. Hun flyttede dertil sammen med nogle andre kvinder og hun
blev leder for det, der blev kaldt Frans’
anden orden. Det kvindelige svar på hans
egen orden.
Søstrene omkring Clara kaldte sig for
”Claras fattige kvinder” og ordenen fik
navnet ”San Damianos orden”. Frans
skrev en regel for ordenen, - den første
skrevne orden i franciskaner-familien.
Efter Claras død blev søstrene slet og ret
kaldt klarisser.
Fattigdommen var et vigtigt begreb for
Clara og hun kæmpede hele sit liv med de
kirkelige myndigheder for at få fattigdomsprivilegiet. Dagen før, Clara døde,
kom Frans’ brødre med fattigdomsprivilegiet. Clara døde med dette dokument i
hænderne den 11. august 1253.

Til forskel fra Frans og hans brødre var
Clara og søstrenes livsholdning allerede
fra begyndelsen strengt rettet mod det
kontemplative liv. Søstrene levede afsondret fra omverdenen og helligede dagene
til bøn, meditation og havearbejde.
De dyrkede grøntsager og frugt til sig
selv og brødrene. Og det, som ikke blev
brugt, blev delt ud til de fattige; men de
forlod ikke San Damiano. De arbejdede
ikke i byen. Det fortælles om Clara, at
hun helbredte mange børn og en kvinde,
som var besat af onde dæmoner.
Claras orden bredte sig videre op i Europa og der kendes til 25 klostre rundt om i
Europa. Også i København var der et
kloster for klarisser. Gaden
”Klareboderne” i Kbh. Indre by er opkaldt efter et Klarissekloster.
-----------------------------------------I gravkirken Santa Chiara ligger den hellige Claras lig i krypten under højalteret,
balsameret, i ordensdragt og med hvide
blomster på brystet i en glassarkofag.
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Ellen Margrethe Gylling

Allerede som barn havde Clara en dyb
åndelighed i sig. Og hun forstod fattigdommens betydning. Hun vidste, at hvis
hun skulle efterfølge Kristus, måtte hun
give afkald.
Clara ville ikke giftes, men leve et liv tæt
på Gud. Ville efterfølge Kristus og være
fattig.
Hun havde hørt Frans prædike. Claras
fætter Ruffino var en af brødrene omkring
Frans og det var gennem ham, Clara mødte Frans første gang. Clara blev dybt påvirket og inspireret af Frans, selvom de
var ret forskellige. Frans var udadvendt.
Han vandrede rundt, mødte mennesker,
opsøgte de syge og ensomme. Clara var
mere indadvendt. Hun læste og brugte
timer hver dag i bøn for at søge Guds

vejledning i sit liv. Hun levede tilbagetrukket med sine forældre og søstre uden
at gøre ret meget væsen af sig.
Det var ikke nemt at være kvinde i middelalderen. Det kvindelige blev forbundet
med det kropslige, det syndige, med begær, mens manden ansås for at være den
rene, intellektuelle og åndelige skabning.
Kvinder med Claras sociale status boede
hjemme hos deres familier, og fremtidsudsigterne var ret begrænsede. De forventedes at få et standsmæssigt ægteskab, tit
arrangeret af forældrene, med en mand,
der kunne forsørge dem og eventuelle
fremtidige børn.
At finde en passende partner var også en
udfordring. Middelalderen var riddertid
og forbundet med stadige krige, hvor
mange unge mænd ofrede deres liv på
forskellige krigsskuepladser rundt om i
Europa. Overskuddet af kvinder var stort.
Clara var meget bevidst om, hvad der
forventedes af hende i et eventuelt ægteskab; men hun ville noget andet med sit
liv. Hun ville ligesom Frans helt og fuldt
vie sit liv til Gud. Hos Frans fik hun støtte
og fællesskab, og det bestyrkede hende i
hendes valg.
På den tid fandtes der muligheder for
kvinder, som ville leve et åndeligt liv.
Der fandtes netværk af kvinder, som gik
under navnet Beginer. De bestod af kvinder, der levede sammen i et søsterskab og
bøn uden for den sags skyld at gå ind i et
traditionelt kloster. Disse kvindelige fællesskaber tilbød en alternativ livsform for
kvinder i en tid, hvor deres muligheder
var stærkt begrænsede.
Og så var der klosterlivet. At gå i kloster
var den mulighed, som kvinder havde for

Velkommen til årsmøde

23. februar 2019 i Enghave Kirke

Kære medlemmer!
Så skal vi igen holde årsmøde med generalforsamling. Vi mødes i den kirke, hvor vi
har holdt de allerfleste af vores møder, i Enghave Kirke. Det bliver kun denne ene
gang; vi har fået den tilbagemelding, at der er så mange aktiviteter i kirken, at der
ikke fremover et plads til vores møder. Men alligevel er det blevet muligt at holde
årsmødet dér. Gennem de mange år er der mange medlemmer, som har fået et nært
forhold til kirken, og derfor synes vi, at vi skylder jer at få kirken at se i sin nye pragt
efter den indvendige totalombygning.
Generalforsamlingen er der, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for sin ledelse af
kredsen, og hvor I kan komme med jeres kritik eller gode forslag. Ja, det er også muligt at stille op til bestyrelsen og prøve at blive valgt ind.
Udover generalforsamlingen bliver der som altid gudstjeneste og frokost og et foredrag. Se dagens program på næste side.
Foredraget bliver ved Charlotte Rørth. Hun var journalist med et ikke særligt aktivt
forhold til kirke og kristendom, sådan som det gælder så mange andre danskere. Men
under en rejse til Spanien havde hun en vision, i en kirke så hun Jesus på en sådan
måde, at hun ikke kunne bortforklare det. Det var ham.
Det gælder for de fleste og sikkert også for mange medlemmer af Assisi-Kredsen, at
vi fyldes med skepsis, når vi hører om sådanne visioner. Og deri adskiller vi os faktisk ikke fra Charlotte Rørth. Nogle af jer har måske set de tre TV-udsendelser med
hende før jul, hvor hun selv lod sig underkaste diverse undersøgelser af hjerneforskere, psykologer og religionsforskere, om der dog ikke var en ”naturlig” forklaring på
hendes visioner.
Hun har skrevet bøger både om de åbenbaringer og om andre mennesker, hun siden
har mødt, der har haft lignende oplevelser.
Nu kommer hun og fortæller - især om disse andre. Og så må vi se, hvordan det går
med vores skepsis, om det med at få åbenbaringer af Jesus også er en nutidig virkelighed, ikke bare noget, som blev oplevet af apostlen Paulus og af middelalderens
mystikere.
På gensyn til årsmødet!
Fred og alt godt!

Clara-statuen ved San Damiano
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Årsmøde 2019
Program og dagsorden

”Clara af Assisi, Fattigdommens mystiker”
Indtryk fra efterårsmødet ved Ellen Gylling

Årsmødet afholdes i Enghave Kirke,
Sdr. Boulevard 120, København V.
Der er parkeringsafgift i området, og det kan være svært at finde parkering. Men der
er forbindelse med S-tog. Kirken ligger tæt på Carlsberg Station.
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 Charlotte Rørth:
"Hun mødte Jesus - som så mange andre,
men hvordan lever man med oplevelserne?”
Kl. 16.30 (ca.) Afslutning
På gensyn til årsmødet - tilmelding er ikke nødvendigt.
Generalforsamlingens dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab og budget ved kassereren (se regnskab og budget s. 5-8)
Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Gunnar Bach Pedersen, Frederik Hjerrild
og Eva Rungwald. Alle er villige til at lade sig genvælge.
Kandidater kan også foreslås på mødet.
Valg af suppleant. Johan Petersen er på valg og er villig til genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsen opstiller Aase Rønkilde som revisor og Karin Mortensen som suppleant.
Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Eventuelt
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Efterårsmødets taler og hendes emne

Forfatter Lissie Lundh, som har skrevet
bogen ”Clara af Assisi, Fattigdommens
mystiker” holdt et inspirerende foredrag
om Clara ved efterårsmødet den 24. november 2018.
(Jeg tog nogle notater ved foredraget og
har suppleret med stof fra andre kilder).
Clara var en stor kristen mystiker. Hun så
verden som en gigantisk kamp mellem
lys og mørke. Det kontemplative liv betød meget for hende. Den kristne tro var
ikke bare ord og handlinger; men også
dyb spiritualitet. Retræten – tilbagetrækningen fra verden – var en nødvendighed
for at skabe en åbenhed for Lyset, som

afspejledes eller genspejledes i mystikeren.
Hun blev født ind i en adelig og velstående familie og voksede op i et stort palads
ved San Rufino-katedralen nær Assisis
centrum. Clara var tolv år yngre end
Frans. Assisi var og er ikke nogen stor
by, og chancerne for, at Clara og Frans
havde kendt hinanden tidligere, er ret
store. Huset ved kirken, hvor Clara boede, lå kun nogle hundrede meter fra den
gyde, hvor Pietro Bernardone havde sin
tekstilhandel og hvor Frans i sine unge år
tit kom og hjalp til.
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Årsmødeforedraget
Sådan præsenterer Charlotte Rørth selv sit foredrag for Assisi-Kredsen:
Hver anden af os har oplevelser, vi selv kalder åndelige, religiøse eller spirituelle.
Alligevel tier vi. Selv om man ikke selv har oplevelser, kan man ikke undgå at kende
andre, der har. Måske har de brug for at tale, spørge, blive lyttet til? Måske kan samtaler om dem gøre samfundet godt?
Bliver man for eksempel kristen af at møde Jesus? Mærke en englevinge? Blive badet
i lys? Kan man bevare fornuften? Bliver man mere tolerant af at opleve noget, man
ikke selv begriber, eller snarere menneskesky, fordi man ikke tør tale?
Charlotte Rørth åbner samtalen for alle, uanset om de tror eller ej. Det afgørende er,
at man er rede til at lytte.
Foredraget tager udgangspunkt i hendes to bøger “Jeg mødte Jesus” og “Vi mødte
Jesus”. Efter pausen er der debat og afslutningsvis læser hun op fra sin kommende
bog, “Gud, du er jo lige her – sådan lever jeg med min tro”, der udgives på Gyldendal
25. februar.
Kilde: http://www.charlotteroerth.dk/kalender/foredrag-assisi-kredsen/
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Regnskabet fortætter side 13
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