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ASSISI-KREDS 

DATOER 

 

 

INDHOLD: 

♦ 24. februar 2018: Årsmøde 

♦ 25. maj - 2. juni 2018 

Rejse til Assisi 
(kun venteliste - henvendelse til 
Gunnar Bach Pedersen) 

♦ 15. september 2018: Efterårstur 

♦ 29. september -  7. oktober 2018: 
Rejse til Assisi 
(henv. til Susanne Gram Larsen) 

♦ 24. november 2018: Efterårsmøde 

 

 

 

Kontingent 2018 
Sammen med indkaldelse til årsmøde hører også betaling af kontin-
gent. Kontingentet er stadig 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. 
for par. 

Betal kontingentet nu, mens du husker det, hvis du da ikke hører til de 
33 medlemmer, som er på forkant og i skrivende stund (28. jan.) allere-
de har betalt. Medlemmer, som ikke har betalt ved årets udgang, vil 
blive slettet af medlemsfortegnelsen. Og det er jo ærgerligt. 

Som sædvanligt er det muligt at betale kontant på årsmødet. Den anden 
mulighed er at betale ved bankoverførsel.  

Assisi-Kredsen konto til kontingentbetaling er  

registreringsnummer 3186 konto 2251949. 
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Velkommen til Årsmøde 
Lørdag d. 24. februar 2018 i Eliaskirken 

Kære medlemmer af Assisi-Kredsen! 
Så kan vi igen indkalde til årsmøde med generalforsamling i Assisi-Kredsen. Det 
foregår 
     lørdag d. 24. februar 2018 kl 11  
     i Eliaskirken på Vesterbros Torv 

Generalforsamlingen er det sted, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar overfor medlem-
merne for det forløbne år, både med hensyn til kredsens arbejde og med hensyn til det 
økonomiske, og hvor medlemmerne har bedst mulighed for at komme med forslag til, 
hvordan vi bedre kan opfylde vores formål både med hensyn til indhold, og sådan at 
det når ud til medlemmerne. Selvfølgelig ser vi i bestyrelsen gerne forslag og henven-
delser fra medlemmerne til enhver tid, men generalforsamlingen er der, hvor forsla-
gene jo også kan blive kommenteret af nye medlemmer. 
Jeg vil som formand aflægge en beretning for det forløbne år. Alligevel vil jeg her 
nævne de vigtigste aktiviteter i det forløbne år. Der er - helt efter traditionerne - ble-
vet gennemført to assisirejser og to medlemsmøder. Skal der nævnes noget, som har 
været anderledes i det forløbne år, så kan nævnes turen til Nationalmuseet som erstat-
ning for de traditionelle busture, men også den nye distributionsform for Nyt fra As-
sisi-Kredsen, som har haft en positiv indflydelse på kredsens økonomi. Men derfor er 
det jo ikke sikkert, at I synes om det. Kom og giv jeres mening tilkende! 

Som sædvanligt stiller de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, op igen til en ny 
periode.  Vi er ikke til at drive ud af den bestyrelse. Men det skal da ikke forhindre 
nogen i at forsøge. Medlemmer, som gerne vil stille op til bestyrelsen, kan meddele 
deres kandidatur på mødet. 
Vores årsmøde skal jo ikke være debat om vores egne forhold alene. Vi begynder 
med gudstjeneste og frokost. Og efter generalforsamlingen har jeg påtaget mig efter 
ringe evne at holde et foredrag, hvor vi skal se lidt nærmere på, hvad der er skrevet 
og trykt om Frans af Assisi. Det er virkeligt meget, så vi når bestemt ikke at dække 
emnet i hele sin bredde; der bliver meget, som vi kommer til at springe over. Men i 
hvert fald skal vi snuse lidt til: 
     ”Frans i litteraturen! 

Bestyrelsen byder velkommen til årsmødet, vi glæder os til at møde både nye og 
gamle medlemmer, og rejsefæller har mulighed for at mødes igen.  

På bestyrelsens vegne, 
fred og alt godt! 

Gunnar Bach Pedersen 

formand 
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Årsmødet afholdes i Eliaskirken,  
Vesterbros Torv, København V. 
Der er parkeringsafgift i området, og det kan være svært at finde parkering. Men der 
er god busforbindelse med linje 6A. 

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 Gunnar Bach Pedersen: 
            ”Frans i litteraturen” 

Kl. 16 (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. 5-8) 
4. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Marianne Plum, Susanne Gram Larsen og 

Gert Ryom-Hansen. Alle er villige til at lade sig genvælge. 
Kandidater kan også foreslås på mødet. 

5. Valg af suppleant. Finn  Günther er på valg og er villig til genvalg. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen opstiller Aase Rønkilde som revisor og Karin Mortensen som sup-
pleant. 

7. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 
8. Eventuelt 
 

 

 

Årsmøde 2018 
Program og dagsorden 
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”Frans i litteraturen” 

På min reol står der en hel del bøger om Frans af As-
sisi. Men jeg har kun en brøkdel af de Frans-bøger, 
der er skrevet. Gå fx på næste assisitur ind i boghan-
delen foran Santa Maria degli Angeli, der findes rigtig 
mange både på italiensk og oversat til en masse sprog.  

Og oven på bog-stablerne kan der lægges også en stor 
bunke film. 
Jeg har ikke læst dem alle, ikke engang alle dem, som 
står på min egen reol, det må jeg indrømme. Alligevel 
har jeg prøvet at få lidt hold på, hvad der er skrevet 
om ”il poverello”, og det kommer årsmødeforedraget 
til at handle om. 

De ældste bøger er dem, der er skrevet i tiden efter 
Frans’ død. Der var behov for at få nedskrevet Frans’ 
levnedsløb til brug både indenfor ordenen og overfor 
andre.  
I de følgende århundreder er der jo helt sikkert også 
skrevet bøger om Frans. Dem vil jeg gå let henover 
for at foretage et langt spring frem til for godt hundre-
de år siden. I den sammenhæng kender vi i Assisi-
Kredsen jo ganske særligt Johannes Jørgensen. Hans 
to bøger ”Pilgrimsbogen” og ”Den hellige Frans af 
Assisi”.  Johannes Jørgensen skrev sine bøger, fordi 
kendskabet til Frans jo kom til at ændre hans liv.  

Han var dog langt fra den eneste anerkendte forfatter i 
nyere tid, der har skrevet om Frans - det er næsten en 
undtagelse, når de ikke har! Her i spalten til højre ser 
vi bøger af Chesterton og Dario Fo. Men vi kunne 
også nævne Herman Hesse og Nikos Kazantzakis.  
Og det er stadig sådan, som der står i Prædikerens 
bog: Der er ingen ende på de mange bøger, der skri-
ves. Vi kan jo bare se på vores egen bogbod ved vores 
møder. Det er ikke sjældent, at der dukker en ny bog 
om Frans op. 

Gunnar Bach Pedersen   
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Assisi-Kredsen 
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Tilmeldingsblanket til 

REJSE til ASSISI efterår 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes til: 
Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th. 3400 Hillerød  
eller brug skemaet til online-bestilling på   
     www.assisi.dk/mail/efteraarsrejse.php 

Depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring sendes 
til Assisi-Kredsen  
ved bankoverførsel til Reg.nr 0400 Konto 4016770359 

 

NB! Det er vigtigt, at navne anføres svarende til passet. 

Tlf: 

Adresse: 

Dato og underskrift:       /    -  201 

E-mail: 

Særlige hensyn: 

og navn: 

fødselsdato: 

Enkeltværelse   (600 kr)  
 

 

 

 

 

Dobbeltværelse  

 

 

 

 

 

Afbestillingsforsikring kr 300 

(betales s. m. depositum)

Navn: 

Fødselsdato Fødested: 

Evt SAS-bonuskortnr 

Navn: 

Fødselsdato Fødested: 

Evt SAS-bonuskortnr 
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REJSE til ASSISI 
med Assisi-Kredsen 28. sept. - 6. okt. 2018 

 

Assisi-Kredsen tilbyder atter en efterårsrejse, men mulighed for at besøge de steder, 
som er knyttet til Frans af Assisi. Under vores ophold i Assisi har vi mulighed for at 
opleve festlighederne i forbindelse med Frans’ helgendag. Vi slutter opholdet med en 
overnatning i klosteret på stigmaternes bjerg, La Verna, og der er derefter mulighed 
for oplevelser på vejen til Bologna. 
Rejsen foretages med  direkte fly til Rom med SAS og retur fra Bologna. I lufthav-
nen hentes vi af en bus, som fører os resten af vejen til Assisi. 
Afrejse:   fredag d. 28. sept. fra Kastrup Lufthavn kl. 11.10, fly nr. SK681 (mødetid 
2 timer før). Ankomst Rom Fiumicino kl. 13.40.   

Hjemkomst:  lørdag d. 6. oktober til Kastrup Lufthavn kl. 20.00, fly nr. SK2686. 
Afrejse  fra Bologna kl. 18.00. 
Rejsens forløb: I Assisi bor vi i beskedne værelse i et kloster tæt på Assisis centrum. 
Hver morgen starter vi dagen med en morgensang eller gudstjeneste i klosterets kir-
ke. 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.  

Rejsen ledes af: Susanne Gram Larsen og Gunnar Bach Pedersen  
Pris:   kr 8.300  
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager + evt. betaling for afbe-
stillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 1. august.  
Prisen indbefatter:  

Flyrejse mellem København-Rom og Bologna-København, og transport mellem luft-
havnene og Assisi.   
Indkvartering i dobbeltværelse med bad i Assisi fra fredag d. 28. sept. til fredag d. 5. 
okt. og tilsvarende fra fredag til lørdag på La Verna.  

Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi og til ankomsten til Bologna 
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 obli-
gatorisk for dem, der tilmelder sig alene.  

Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for kr. 300. Betales sammen med deposi-
tum, kan ikke tegnes den sidste måned før rejsens start.   
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 for-
sikringen ikke. 
Afbestilling i andre tilfælde: 

Ved afbestilling før 1. august betales depositum. Ved senere afbestilling betales rej-
sens fulde pris.  
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 Advarsel: 

Det gule Sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet. Det blå EU-syge-

sikringsbevis kan fås ved henvendelse til borgerservice. Har du det allerede, 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. 2360 8270 - gbp@assisi-kredsen.dk 

Assisi-Kredsens sekretær  : 
Marianne Plum, Teglværksgade 3. 1.th. 2100 Kbh. Ø   
tlf. 2028 2503 - plum@assisi-kredsen.dk   
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen. 
Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere: 
Susanne Gram Larsen og Gunnar Bach Pedersen. 
 

Med venlig hilsen og velkommen til Assisi 
 

Susanne Gram Larsen 

4826 2389 (kun aften) 
sglarsen@mail.dk 

 

 Gunnar Bach Pedersen 

2350 8270 

gbp@assisi-kredsen.dk 
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VEDTÆGT FOR  

ASSISI-KREDSEN 
 

 

 

§  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.  
§ 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.  
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Der er plads til  
Rundetårn  
to gange i brønden 

Med den tegning af Sct. Patricius brønd i Orvieto og 
Rundetårn i København vil Annette og jeg sige tak til 
alle vores medrejsende og vores gode rejseledere 
Gunnar og Susanne for en inspirerende og lærerig tur i 
oktober 17. 
Tegningen viser Sct. Patricius brønd til venstre og 
Rundetårn til højre. Alle i Danmark ved at Rundetårn 
snor sig 33 m op i luften. Som det fremgår skruer Sct. 
Patricius brønd sig mere end det dobbelte ned i Orvie-
tos undergrund!  
Det var for os en stor oplevelse at være i Orvieto, og 
vi var helt ned og røre brøndens bund. Det kan varmt 
anbefales at have Orvieto med på kommende Assisitu-
re. 

Kærlig hilsen 

Annette og Jørgen 

§ 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 den-
ne 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. 
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Et meget levende og inspirerende indlæg, 
som er svært at gengive med Broder The-
odors glæde, og friske bemærkninger.  

Som udgangspunkt skal alle mennesker 
behandles ens, også inden for et klosters 
mure. Theodor lever her sammen med ca, 
50 andre brødre.  Det kan være irriteren-

de, specielt når de som brødre i et lille 
fællesskab ikke lever op til, at alle skal 
hjælpe til med at få hverdagen til at fun-
gere. Men der er også den fordel ved klo-
sterlivet, at problemerne/udfordringerne 
bliver løst straks. Brødrene har personale 
til at lave mad, og de får kød og ofte fisk, 
men Theodor er ikke helt tilfreds med de 

Strøtanker fra et kloster 

Efterårsmøde i Assisi-Kredsen, lørdag, den 25/11-17 

 

Ved efterårsmødet i november havde vi besøg broder Theodor som havde kaldt sit 
foredrag ”Tanker i et kloster”.   
 

Marianne Plum Hansson har nedskrevet nogle af de ting, som hun bemærkede i 
hans foredrag 
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”døde fisk”, dermed mener han, at han 
hellere vil have frisk fisk og ikke dyb-
frosne fisk.  

 Han følger stadig meget med i dansk 
politik og undrer sig over de politiske 
holdninger. Der skal findes løsninger på 
de små problemer/udfordringer, uden at 
de fører til krig rundt om i verden.  

Tro skal være andet end følelser; i den 
sammenhæng henviste Theodor til Frede-
riks prædiken om tro og håb tidligere på 
dagen.  

Er han trist og sur og savner Danmark, 
sætter han en kriminalfilm på og kommer 
på andre tanker og er snart i bedre humør. 

En del af hans arbejde i Basilica di San 
Francesco består i rundvisninger i Basili-
kaen, specielt er det grupper fra de skan-
dinaviske lande. Han kan fortælle i time-
vis om freskerne i kirken, hvor han kan 
blive ved at finde noget nyt. 

Theodor fortalte også om sin tid i Mel-
lemamerika, hvor han boede i et fattigt 
kvarter med meget kriminalitet. De men-
nesker, som bor der, er positive og tror 

på, at hver dag bliver en god dag. Selvom 
de ikke har penge til at få mad hver dag, 
så har de deres tro og håb. Det er vigtigt 
at vise respekt overfor disse mennesker 
og ikke tale ned til dem. Man skal som 
person være klar til tilgivelse, ellers vok-
ser følelsen af vrede/afmagt sig meget 
stor.  

Theodor finder det ikke altid nemt at 
overholde de tre løfter, nemlig kyskhed, 
fattigdom og lydighed, han har svært ved 
at overholde lydigheden, da han ikke 
altid er enig med Gud! 

I klosteret er de beriget med meget for-
skellige kulturer og sprog. Deres daglige 
”klostersprog” er italiensk. Der blev i 
forsamlingen spurgt om, hvordan de kla-
rer livet med teknik og biler – har de selv 
bil? - og ja det har de; de deles om den. 

Som afslutning fortalte Theodor, at fattig-
dom findes ikke .… heller ikke inden for 
klosterlivet, der er ingen materielle 
mangler, og i øvrigt: så længe vi har tro-
en på Gud, er vi alle rige.  

Marianne Plum Hansson  
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Denne artikel om TAU-korset kan læses 
som en opfølgning af Jørgen Cederstrøms 
lille fine omtale af  symbolet i Nyt fra 
ASSISI-KREDSEN februar 2009. 

Tau-korset er et symbol, som den hellige 
Frans selv anvendte. Symbolet er så snæ-
vert forbundet med hans eget kald, at han 
brugte det som underskrift i sine breve, 
ligesom også hans velsignelse til Broder 
Leo er signeret med et T. 

Taumærket er ældre end kristendommen. 
En af de vigtigste kilder til anvendelsen 
af tegnet i en kristen sammenhæng er 
middelalderens fortolkning af teksten fra 
Ezekiel kap. 9. I et syn ser profeten , 
hvordan Jahve sender seks mænd med 
hver en stridshammer i hånden ind i Jeru-
salem for at straffe israelitterne for deres 
afgudsdyrkelse. En af disse mænd bar 
”linned klædebon og havde et skrivetøj 
ved sin lænd”, og til ham siger Jahve: 
”Gå midt igennem byen, igennem Jerusa-
lem, og sæt et TAU på de mænds pander, 
der sukker og jamrer over alle de veder-
styggeligheder, som øves i deres midte!”  
Og til de andre hørte jeg ham sige: ”Gå 
efter ham ud gennem byen og hug ned! 
Vis ingen medynk eller skånsel.” 

I den danske bibeloversættelse læser vi  
”sæt et mærke på de mænds pander.” 

Ordet Tau betyder mærke. Og teksten 
siger med andre ord, at de uskyldige isra-

elitter ville blive skånet, hvis de bar et 
mærke – et tau – på deres pander. 

Den latinske bibeloversættelse, som blev 
brugt i middelalderen, beholdt det græske 
ord ”tau” i denne tekst, fordi ordet havde 
erhvervet sig en rigdom af symbolsk be-
tydning. 

Foruden at betyde ”mærke” var ordet 
”tau” også navnet på det sidste bogstav i 
det jødiske alfabet, ligesom også det græ-
ske alfabet havde et bogstav T. 

T er det første bogstav i ordet Torah – og 
jøderne brugte at mærke deres pander 
med et tau. 

De kristne, som overtog symbolet, over-
tog ligeledes – ifølge kirkefaderen Augu-
stin – skikken med at mærke deres børns 
pander med et T. 

I katakomberne i Roms udkant kan man 
se en række indskrifter, som indeholder et 
tau. Ofte er mærket anbragt midt i et per-
sonnavn for at markere at vedkommende 
var kristen. 

Franciskanerne er ikke den eneste orden, 
som har tilegnet sig tausymbolet. 

Antoniterordenen, som blev grundlagt i 
1095, bar en sort ordensdragt med et blåt 
taukors. 

Når denne orden antog tausymbolet, hang 
det sammen med, at ordenen påtog sig at 

af Gert Ryom-Hansen 
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passe syge, og i Frankrig, hvor ordenen 
blev grundlagt, eksisterede en særlig hen-
givenhed for taumærket som et symbol på 
sundhed og helbredelse. 

Det fortælles, at da en pestepidemi i 546 
rasede i Sydfrankrig, arrangerede biskop-
pen af Clermont en højtidelig procession 
gennem gaderne, og ”straks viste der sig 
på husmure og kirkemure  et tegn, som 
bønderne genkendte som ”tau”, og epide-
mien ophørte.” 

I Bonaventuras levnedsbeskrivelse om 
Frans læser vi, at da Frans i 1210 befandt 
sig i Rom for at få sin leveregel godkendt 
af paven, opholdt han sig hos antoniterne. 
Antoniterne specialiserede sig i at passe 
de pestramte og de spedalske, et træk som 
vi også finder hos de første franciskaner-
brødre. Frans gjorde det til en del af novi-
ciatet i sin orden, at novicerne skulle til-
bringe en tid med at passe spedalske. Hos 
antoniterne har Frans således oplevet 
tausymbolet som et tegn på ydmyg tjene-
ste og barmhjertighed. 

Det vigtigste vidnesbyrd om Frans  ̀kend-
skab til taumærkets symbolske karakter-
finder vi i hans velsignelse til Broder Leo. 
Taumærket er tegnet således, at nedstre-
gen går tværs gennem Leos navn ligesom 
i katekombernes indskrifter. 

Gennem Leos navn mærker Frans ham 
med frelsens symbol T. Vi kan se den 
dybe betydning af denne gestus, når vi 
ved, hvilken åndelig krise, Leo var i på 
det tidspunkt. 

Under dokumentet har Leo skrevet: ” Den 
salige Frans skrev med egen hånd denne 
velsignelse til mig, broder Leo. Med egen 
hånd tegnede han også taumærket og ho-
vedet.” Tegningen på velsignelsen fore-
stiller med andre ord et hoved (måske 
Leos hoved). 

I Celanos skrift om Frans  ́mirakler 
(1252) kan vi læse, at Frans foruden at 
underskrive sig med et tau, også malede 
taumærket på murene i de hytter, hvor 
brødrene opholdt sig. 

 

Det lille trækors, som mange – og ikke 
kun franciskanere – bærer, har gennem 
årtusinder på én gang været symbolet på 
menneskehedens længsel efter frelse og 
dens tro på frelsens virkelighed. 

 

 

 

Artiklen er baseret på følgende værker: 

Damien Vorreaux: Un symbole francis-
cain. Le Tau (1977) 

John V. Fleming: From Bonaventure to 
Bellini. An Essay in Franciscan Exegesis 
(1982) og Dizionario Francescano (1983) 
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