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•  20.-28. maj 
 Rejse til Assisi og Padova 
 Henv. Gunnar Bach Pedersen 
 (Ingen ledige pladser) 

•    16.-18. september 
 Weekendtur til Løgumkloster 

• 30. september-8. oktober 
 Assisi-rejse  
 (henv. til Susanne Gram Larsen) 

• 19. november 
 Efterårsmøde 
 
 
 
 

KONTINGENT 2016 
 

I dette nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen er der 
indlagt et ark om betaling af kontingentet for 
2016. Dette er uforandret 130 kr for enkeltmed-
lemmer og 180 kr. for par. 
 

Hvis bestyrelsens forslag om kontingentforhøjel-
se vedtages, så vil det først være gældende for 
2017. Dette forslag skyldes, at vi på trods af, at 
vi sidste år kun udgav tre blade, dog havde un-
derskud, og nu kommer dertil stigende portoud-
gifter. 
 

Kontingentet kan selvfølgeligt som sædvanligt 
betales kontant ved årsmødet. Ellers betales det 
ved bankoverførsel til registreringsnummer 3186 
konto 2251949. 

Frans og Ulven fra Gubbio 
(fresco i klostergården til Santa Chiara-
klosteret i Napoli) 
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Årsmøde med generalforsamling 
lørdag den 20. februar 2016 i Eliaskirken, Vesterbros Torv 

Kære medlemmer af Assisi-Kredsen!    

Hermed indkaldes til årsmøde med generalforsamling i Assisi-Kredsen  

lørdag den 20. februar 2016 kl. 11. 

Årsmødet finder sted i Eliaskirken, Vesterbros Torv (Bus 6A ad Vesterbrogade lige 
udenfor). 

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11.   

Derefter frokost, som er inkluderet i mødeafgiften. På årsmødet vil der i pauserne 
være en bogbod. 

Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for general-
forsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på 
generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 
dage før mødet.  

På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, idet der hvert år af-
går tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på 
generalforsamlingen. 

Årsmødets foredrag er ved Projektleder Mia Rahr Jacobsen:  

Himmelske Dage 

Danske Kirkedage i København 5.-8.maj 

Danske Kirkedage tog sin begyndelse med de såkaldte 'Mini-Kirkedage' i Haslev 
1968 og har siden været afholdt hvert tredje år rundt i landets større byer - nu for 
første gang i København. Også Assisi-Kredsen har deltaget aktivt i de tidligere Kir-
kedage, og vi har planer om at videreføre traditionen i år. 

Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – samt tidligere rejsefæller. 

 
På bestyrelsens vegne, 

fred og alt godt, 

Frederik Hjerrild 
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Program og dagsorden  

Årsmødet holdes i Eliaskirken,  
Vesterbros Torv, Kbh. V 
 

Der er parkeringsafgift i området og svært at finde parkering. Bus 6A kører fra hoved-
banegården ad Vesterbrogade til Vesterbros Torv. 
 

Kl. 11 Gudstjeneste 
Kl 12 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 150 kr  
  inkl. drikkevarer), 
Kl. 13  Generalforsamling iflg. vedtægten. 
       Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe  
  kort, bøger mm. 
Kl. 14.30   Projektleder Mia Rahr Jacobsen: 
            Himmelske Dage 
  - en præsentation af de kommende Danske Kirkedage, som finder sted  
  i København 5.–8. maj 2016 
 Ca. kl. 16   Afslutning 
 
 

Generalforsamlingens dagsorden 
 

1.  Valg af dirigent 
2.  Beretning ved formanden 
3. Regnskab ved kassereren (se regnskabet side 6-8) 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 150 kr. for enkeltmedlemmer og 
225 kr. for par. 

4. Valg til bestyrelsen. I flg. vedtægten afgår: Marianne Plum, Gert Ryom-Hansen og 
Blanka Langsted. De to første vil gerne stille op igen, Blanka Langsted ønsker at 
udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Susanne Gram Larsen. 
Kandidater kan også forslås på mødet. 

5. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Finn  Günther som ny suppleant.  
Kandidater kan også forslås på  mødet 

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant.  
 Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor   
 og Preben Nielsen som suppleant. 
7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før. 
8. Eventuelt 
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Vedtægt 

§  1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen. 
§ 2. Kredsens formål er med udgangspunkt i en økumenisk praksis at udbrede 

kendskabet til Frans af Assisi. 
Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende 
virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. 

§ 3. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 
§ 4. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at der 
hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant.  

 Genvalg kan finde sted.  
 
 
 

Forsættes næste side  
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§ 5. Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af lan-
det som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret.  

 Bestyrelsen kan indsupplere ét medlem for at fremme denne brede repræsenta-
tion eller for at få personer med særlige kompetencer ind i bestyrelsen.  

 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.  
 Til vedtagelse af bestyrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilste-

deværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. 
§ 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 
 Foreningen kan meddele fuldmagt til foreningens bankkonti til foreningens 

kasserer og foreningens rejseledere. 
§ 7. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.  
 Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen 

skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer 
der afgår.  

 Forslag til sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være be-
styrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afhol-
delse.  

§ 8. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt diri-
gent, aflægges beretning, og regnskabet og budget forelægges til godkendelse. 

 Regnskabsåret er kalenderåret. 
§ 9. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
§ 10. Årskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. 
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes. såfremt mindst 15 medlemmer 

fremsætter skriftligt krav herom, eller når bestyrelsen beslutter det.  
 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til vedtæg-

tens § 7. 
§ 12. Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer 
derfor.  

 Ved kredsens opløsning overgår dens eventuelle værdier til formål, som denne 
generalforsamling vedtager. 

§ 13. Ændringer af denne vedtægt kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt eks-
traordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende med-
lemmer stemmer for dem. 

Vedtægt af 11.3.1979 med ændringer vedtaget på  

ekstraordinær generalforsamling 21.2.2015. 

 

 



13 

I Herrens navn. Amen. 

Blandt de mange velgerninger, som vi har 
modtaget og fremdeles dagligt modtager 
af vor gavmilde Velgører, al barmhjertig-
heds Fader, (2.Kor. 1,3) som vi i særde-
leshed skylder Kristi ærerige Fader tak 
for, er vort kald. 

Jo mere fuldkomment og jo større dette 
er, desto mere skylder vi ham den. 

Derfor siger apostlen: 
"Erkend dit kald". (jfr. 1.Kor. 1,26) 

Guds Søn er for os blevet vejen. (jfr. Joh. 
14,26) Vor salige fader Franciskus, hans 
sande elsker og efterfølger, her gennem 
ord og forbillede vist og lært os denne 
vej. 

Derfor må vi, kæreste søstre, altid have 
for øje de umådelige velgerninger, som 
Gud har skænket os; og blandt disse 
fremfor alle de velgerninger, som Han 
gennem sin elskede tjener, vor salige fa-
der Franciskus, har villet bevirke i os, 
ikke alene efter vor omvendelse, men 
også mens vi endnu levede i verdens 
elendige forfængelighed. 

For da den hellige selv, endnu uden brød-
re eller følgesvende, næsten umiddelbart 
efter sin omvendelse, var i færd med at 
bygge San Damianos kirke op, blev han 
helt igennem fyldt af en guddommelig 
fortrøstning, og derved blev han drevet til 
helt at forlade verden. 

Der hændte det så, at han ved en stor glæ-

de og oplyst af Den hellige Ånd forudsag-
de om os det, som Herren senere lod gå i 
opfyldelse. 

For på den tid klatrede han op på den 
nævnte kirkes mure, og på fransk sagde 
han med høj stemme til nogle fattige 
mennesker, som opholdt sig der i nærhe-
den: 

"Kom og hjælp mig i arbejdet med San 
Damianos kloster, for her skal der senere 
komme til at bo kvinder; ved deres be-
mærkelsesværdige liv og deres hellige 
levemåde skal vor himmelske Fader for-
herliges (jfr. Mat. 5,16) i hele sin hellige 
kirke". 

I dette ser vi således Guds overvældende 
godhed mod os. 

Ved sin overstrømmende barmhjertighed 
og kærlighed har Han gennem sin hellige 
villet sige disse ting om vort kald og vor 
udvælgelse.  

Med hvilken omhu og med hvilken stor 
åndens og legemets indsats må vi da for-
blive trofaste mod Guds og vor faders 
bud, så vi med Herrens hjælp kan give 
talentet mangedobbelt tilbage til Ham. 
(jfr.Mat.25,15) 

For Herren selv har ikke kun gjort os som 
model for andre mennesker, så at vi kan 
være et forbillede og et spejl for dem, 
men også for vore søstre, som Herren 
kalder til vort liv, så at også de er et spejl 
og forbillede for de mennesker, som lever 

Fra Claras testamente 

Dette er et uddrag af Claras testamente, som hun skrev til sine søstre i S. Damiano 
og til dem, som senere sluttede sig til. Testamentets ægthed har være omdiskuteret, 
da man indtil for få år siden kun kendte det i en udgave fra 1628. Men siden er der 
fundet tre håndskrifter fra det 14. og 15. århundrede.   



14 

i verden. Herren har kaldet os til så store 
ting, at de, som skal tjene som forbillede 
og spejl for andre, skal kunne spejle sig i 
os. 

Derfor er vi i særdeleshed forpligtet til at 
prise og love Gud og endnu mere i Herren 
at søge vor kraft til at gøre det gode. Når 
vi har levet i overensstemmelse med den-
ne netop nævnte levemåde, skal vi derved 
efterlade os et smukt forbillede for andre 
mennesker og ved sådan en kortvarig 
anstrengelse opnå den evige saligheds 
pris. (jfr. Fil. 3,14; 1 Kor.9,42) 

Eftersom den allerhøjeste himmelske Fa-
der ved sin barmhjertighed og nåde har 
villet oplyse mit hjerte, så at jeg efter vor 
salige fader Franciskus` forbillede og lære 
skulle begynde at leve i bodfærdighed, 
har jeg af egen fri vilje, kort tid efter hans 
omvendelse, sammen med nogle søstre, 
som Herren gav mig kort tid efter min 
omvendelse, lovet ham lydighed. 

Gennem hans vidunderlige liv og lære 
skænkede jo Herren os dertil sin nådes 
lys. 

Den salige Franciskus så meget godt, at vi 
var legemligt svage og skrøbelige, men at 
vi ikke ville vige tilbage for nogen forsa-
gelse, fattigdom, arbejde, lidelse eller 
ringhed, og heller ikke for verdens foragt, 
men netop ville anse disse ting som meget 
efterstræbelsesværdige  efter den helliges 
og hans brødres forbillede. 

Han selv og hans brødre har ofte gennem-
prøvet dette, og over dette har han glædet 
sig i Herren. 

Og bevæget af kærlighedsfuld omsorg for 
os tog han den forpligtelse på sig, at såvel 
han se1v som hans orden altid skulle have 
en samvittighedsfuld omsorg for os på 
samme måde som for deres brødre og 
altid have en speciel omtanke for os. 

Og således har vi efter Herrens og vor 
salige fader Franciskus` vilje  slået os ned 
i San Damianos kirke for at bo der. 

Der har Herren ved sin barmhjertighed og 
nåde på kort tid ladet os vokse i antal, 
sådan at det, som Herren gennem sin hel-
lige havde forudsagt, skulle gå i opfyldel-
se. 

Clara og søstrene. 
Fresko i San 
Damiano 
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Assisi-Kredsen er medlem af kirkedagsbevægelsen. Vi opfordrer medlemmerne til at 
deltage i årets kirkedag, som finder sted i København fra Kristi Himmelfarts Dag til 
og med den følgende søndag (5.-8. maj) med navnet  

HIMMELSKE DAGE 

Det er nogle år siden, Assisi-Kredsen 
sidst har arrangeret weekendtur  til Lø-
gumkloster, men nu sker det igen: 

16.-18. september 
 
 
 
 
 
 
Reserver allerede nu datoerne til en op-
hold med oplevelser og ture med andre 
gode medlemmer af kredsen. 
 

Nyudkommet bog om Frans 
Den tyske nobelpristager Hermann Hesse 
udgav i 1904 en biografi om Frans af 
Assisi. 
Bogen er netop blevet udgivet på dansk af 
Kristeligt Dagblads 
Forlag. 
Vi regner med at lave 
en anmeldelse af 
bogen til næste num-
mer af Nyt fra  
Assisi-Kredsen 



16 

 

Assisi-Kredsen 
Marianne Plum 
Teglværksgade 3,1.th. 
DK-2100 København Ø 

Frederik Hjerrild, formand 
Dirch Passers Allé 17, 3.th.,   
2000 Frederiksberg  
tlf 61 79 50 55   
frederikhjerrild@gmail.com 
 

Marianne Plum, sekretær 
Teglværksgade 3,1.th,  2100 Kbh Ø  
tlf 20 28 25 03   
plum@assisi-kredsen.dk 
 

 

Marianne Plum Hansson, kasserer 
Læsøvej 4, 4500 Nykøbing Sj. 
tlf 20 77 78 53 - majak@nyka.dk 
Bank: reg. nr 3186 konto:  225 19 49 
 

Gunnar Bach Pedersen 
Bjerggården 20, 4.tv., 2635 Ishøj 
tlf 23 60 82 70 
gbp@assisi-kredsen.dk 
 

Eva Rungwald 
Løvevej 10, 2610 Rødovre 
tlf 36 41 33 96 ditrung@privat.dk 
 
 

Gert Ryom-Hansen 
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø 
tlf 61 46 73 70 
gertryomhansen@gmail.com 
 

Blanka Langsted 
Roskildevej 94, 5.tv.,  
2000 Frederiksberg 
tlf 38 79 89 82 / 20 98 97 55 
langsted@uppsalahus.dk 
 

Johan Petersen 
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby  
tlf 28 71 94 15 
johanaapetersen@gmail.com 
 

Susanne Gram Larsen 
Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød   
tlf. 48 26 23 89 
sglarsen@mail.dk 

NYT FRA ASSISI-KREDSEN 
 redigeres af 

Marianne Plum (ansv) og Gunnar Bach Pedersen 

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk 
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