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Kontingentbetaling
I dette nummer er der indlagt girokort til kontingentbetaling for 2006. Kontingentet er
nu 100 kr årligt.
Kontingent indbetales til giro 225 19 49
til kredsen kasserer
Lotte Abel
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56

Årsmøde med generalforsamling
lørdag den 25. februar 2006
i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, Kbh. V

Hermed indkaldes til årsmøde i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis
Enghave Station.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 11. Prædikant er korshærspræst Johan Petersen. Efter gudstjenesten er der frokost med drikkevarer som er inkluderet i mødeafgiften.
Efter frokosten generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 5. 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 afgår
3 af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen.
På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.
Årsmødets foredrag er ved universitetslektor Hans Raun Iversen:
Hvor bevæger kirken sig hen?
- fra det givne eller valgte fællesskab til det fluktuerende fællesskab
Hans Raun Iversen beskæftiger sig i sin forskning og undervisning med teologien om
kirkens mission og praksis, han har undervist på det teologiske uddannelsescenter
Makumira i Tanzania og har skrevet en række bøger og artikler om nutidige kirkeforhold. Desuden har han gennem årene arbejdet i bestyrelserne for Kirkefondet, Menighedsplejerne og Danmission.
Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer – og måske tidligere rejsefæller.
På bestyrelsens vegne,
Fred og alt godt,

Frederik Hjerrild

Program for
årsmødet
Årsmødet holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boulevard 120
København V
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift
på 75 kr inkl. drikkevarer)
Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til
at købe kort, bøger mm.
Kl. 14.00 Universitetslektor Hans Raun Iversen,
Det teologisk fakultet, Københavns
Universitet:
Hvor bevæger kirken sig hen?
- fra det givne eller valgte fællesskab
til det fluktuerende fællesskab
ca. kl. 16 Afslutning

Generalforsamlingen
Dagsorden
1
Valg af dirigent
2
Beretning ved formanden
3
Drøftelse af Assisi-Kredsens formålsparagraf
4
Regnskab ved kassereren
5
Fastsættelse af årsbidrag
6
Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgår: Marianne Plum,
Suzanne Scavenius Torp og Vera Christensen. De to første er
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår Ingelise Therkildsen.
7
Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Eva Rungwald.
8
Valg af revisor og revisorsuppleant. Edith Jensen og Jørgen
Sanderhoff er villige til genvalg.
9
Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før
10 Eventuelt

Fra et tidligere
årsmøde
- kontingentet
betales

Bemærkninger til dagsordenen
Vedrørende punkt 2 Drøftelse af Assisi-Kredsens formålsparagraf
Enhver forening har en formålsparagraf som man til daglig ikke beskæftiger sig meget med. Den er en grundlov, og den slags piller man sjældent ved. Assisi-Kredsens
vedtægt er sidst revideret i 1979 - vedtægten er aftrykt i dette blad. Bestyrelsen kunne
dog ønske at vi på generalforsamlingen drøftede vedtægten, herunder formålsparagraffen - den lyder således:
Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte 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. Endvidere kan kredsen støtte unges
ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved
fremmes.
I bestyrelsen har vi konstateret at vi ikke har en procedure for at ”støtte unges ophold
i Assisi”. Hvem kan komme i betragtning, hvor gamle er unge, skal man søge om
støtte? Disse spørgsmål vil vi gerne høre medlemmernes mening om.
Vedrørende punkt 5 Fastsættelse af årsbidrag
Bestyrelsen foreslår årsbidraget (kontingentet) for enkeltmedlemmer uændret , 100
kr. For en husstand foreslås årsbidraget sat til 150 kr., hvor begges navne oplyses.
Dette er af hensyn til rejsedeltagelse, hvor alle deltagere skal være medlemmer. Såfremt dette vedtages, vil det være gældende fra 2007. I år, 2006, er alle enkeltmedlemmer. Ovennævnte beløb er minimumsbidrag - man er velkommen til at give et
ekstra beløb som gave.

Årsmøde-gudstjeneste

ASSISI-KREDSEN - VEDTÆGTER
§ 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen.
Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte 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. Endvidere kan kredsen støtte unges
ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved
fremmes.
§ 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter
Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år
afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.
Første gang sker afgang ved lodtrækning.
§ 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet
som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret.
Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg.
§ 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal
ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår.
Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i
hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens
adresse.
§ 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer
fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i § 4.
§ 9. 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 eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager.
§ 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer
for dem.
Således vedtaget på generalforsamlingen 11.3.1979

Nyt fra ASSISIASSISI-KREDSEN har jubilæum!

Dette nummer af vort medlemsblad er nr. 50. Det første nummer af bladet udkom i
november 1993, og siden er alle de 50 numre blevet redigeret af de samme to personer, Gunnar Bach Pedersen og Marianne Plum.
Vi skylder redaktionen en stor tak for et afvekslende og fint blad og ønsker til lykke
med jubilæet.
På medlemmernes vegne,
Frederik Hjerrild

Johannes Jørgensen
Digteren Johannes Jørgensen er født i
Svendborg 6. november 1866. Som 16
årig rejste han til København for at blive
student, hvilket han blev i 1884. Et medfødt melankolsk gemyt og en tidlig sans
for naturens mangfoldighed og skønhed
kom til at præge ham livet igennem. Han
kom i København til at udvikle radikale
socialpolitiske synspunkter der snart førte ham ind i kredsen af kulturradikale
kunstnere, hvor han kom til at markere
sig.
Fra sine tidligste år viste han en stærk og
følsom forkærlighed for poesien, hvorigennem han kunne udtrykke sine drømme og følsomme iagttagelser, og resten
af livet forblev det en fremtrædende udtryksmåde for ham.
Men med hans medfødte melankolske
gemyt, fandt han ikke blivende sted i
kulturradikalismens materialisme, hvor
Digteren Johannes Jørgensen var vel
den dansker i nyere tid, som først fik
øjenene op for betydningen af Frans af
Assisi. Og han har i høj grad gennem
Pilgrimsbogen og hans biografi om
Frans også formidlet det videre - også
til os i Assisi-Kredsen. Den 29. maj er
det 50 år siden han døde. Derfor bringer vi denne biografi, som vi med tilladelse har lånt fra Johannes Jørgensen
Selskabet.
Se også:
http://johannesjorgensenselskabet.dk/

Eros og livsnyden, sammenfattet i panteismens naturdyrkelse blev fremherskende retningsgivere. Derfor indledte han
sammen med ligesindede en søgen efter
mere åndeligt motiverede inspirationskilder. Det blev indledningen til symbolismen, hvor man med tidsskriftet Tårnet
som talerør søgte nye og uprøvede veje
og ytrede sig i et metaforisk formsprog,
som i højere grad svarede til Johannes
Jørgensens følsomhed og gemyt. Som
redaktør af Tårnet udviklede han en polemisk retorik, som ikke gjorde tonen
lettere for ham i hans kamp for sine ideer.
Symbolisterne kom hurtigt på tværs af de
herskende litterære kredse der især havde
grupperet sig omkring brødrene Brandes,
og som ikke skånede de unge oprørere.
For Johannes Jørgensen kom mødet med
den unge jøde, sølvsmeden Mogens Ballin, der var konverteret til katolicismen,
til at betyde et vendepunkt. Han fandt
ikke i symbolismen den åndelige dybde,
som hans sind higede efter. Fra sit barndomshjem havde han arvet en grundfæstet basis i kristendommen, som selv i
hans mest radikale periode aldrig helt
havde sluppet ham. Den vendte nu tilbage med krav om fordybelse i kristen mystik - men det blev ikke nogen let vej.
Der skulle gå lang tid med mange indre
kampe, inden han syntes at have fundet
den havn, hvor han fandt åndelig tryghed, selvom mange både indre og ydre
faktorer ustandselig sled i ham.

I 1894 besøgte han første gang Assisi
sammen med Mogens Ballin. Det blev
begyndelsen til det, som skulle komme
til at fylde mest i hans fremtidige liv både som menneske og forfatter – nemlig
kærligheden til den hellige Frans, Assisis
berømte søn, som var født her og som
havde sit virke herfra indtil han døde her
i 1226. Det nære venskab til Mogens
Ballin og mødet med den hellige Frans
udløste da endelig det skifte i hans sind,
som i 1896 førte til hans overgang til
katolicismen og et afgørende vendepunkt
i hans forfatterskab.
I 1907 udkom Johannes Jørgensens store
biografi over den hellige Frans, bogen
som skulle gøre ham verdensberømt og
som skulle gøre ham til æresborger både

i Assisi og siden også i fødebyen Svendborg. Han syntes nu endelig at have fundet den vej som forfatter, som hans sind
inderst inde havde søgt efter. Den franciskanske spiritualitet kom til at fylde meget i hans bevidsthed, så meget, at han i
1915 bosatte sig i Assisi, kun afbrudt af
krigsårene 1943-45, da han rejste til
Vadstena i Sverige og bosatte sig, og
hvor han påbegyndte sit store værk om
den hellige Birgitta. Det var hans tredje
store helgenbiografi, der fulgte efter bogen om den hellige Katarina af Siena
(1915). Hans hu til den franciskanske
ånd førte til en række bøger med udgangspunkt i den umbriske verden, hvor
ånd og natur karakteristisk for ham altid
gik op i en højere enhed.

Sacro convento set fra Ponte Veturino som det så ud, da den unge Johannes Jørgensen første gang kom til Assisi i 1894. Ad denne vej drog han sammen med Mogens
Ballin og pater Felice ud til la Rocca San Angelo.

Det næsten sværmeriske forhold Johannes Jørgensen livet igennem havde til
naturen, årstiderne, blomsterne og livets
bekræftende mangfoldighed, havde, som
nævnt, i hans ungdom udviklet sig til en
panteistisk naturtilbedelse. Aldrig slap
denne naturbundethed ham og overalt
kunne han falde hen i malende naturbetragtninger. Men i skildringen af den hellige Frans forhold til naturen som Guds
sande billede, sammensmelter disse to
lidenskaber hos ham – naturen og Gud.
Den guddom, som i hans ungdom bestod
i menneskets forhold til naturen, vendte
sig nu som et udtryk for Guds sandhed.
Efter krigens slutning rejste han tilbage
til Assisi, men alderen var begyndt at
tynge ham. I 1952 flyttede han tilbage til
Svendborg, hvor byen havde tilbudt ham
fri æresbolig i hans barndomshjem i
Fruestræde.
I 1913 havde han forladt sin kone, Amalie f. Ewald og deres 7 børn efter et stedse mere problematisk ægteskab. Som
katolik kunne han ikke indgå nyt ægteskab, men da Amalie døde i 1935 indgik
han (i 1937) ægteskab med den østrigskfødte Helena Klein.
Johannes Jørgensen døde den 29. maj
1956 90 år gammel og blev begravet på
byens kirkegård.
Johannes Jørgensens forfatterskab er
vanskeligt at rubricere. Hans livslange
søgen førte ham gennem mange og lange
kampe, for selvom han blev overbevist
katolik og her havde et fast åndeligt ståsted, så førte han mange kampe med sig
selv – med sin urolige og tungsindige
natur, som han havde ført med sig fra sin
barndom.

Hans katolicisme til trods har hans åbne
iagttagelsesevne gjort ham interessant
langt uden for Den katolske Kirke. I sine
rejseskildringer tåler han sammenligning
med sin fynske åndsbeslægtede H. C.
Andersen, og ikke mindst hans sublime
sprogsans har gjort ham elsket af mange.
Er han dog i Danmark lidt af en fremmed, så nyder hans forfatterskab så meget større opmærksomhed i det store udland, hvor kun (igen) H. C. Andersen er
oftere oversat fra dansk.

Johannes Jørgensen vender tilbage
til Svendborg d. 17. juli 1953
Johannes Jørgensens lyrik er måske den
del af hans forfatterskab, som har bragt
ham flest yndere i hans hjemland. Nok
rummer Højskolesangbogen i dag kun en
enkelt af hans sange, men mange søger
endnu i dag hans lyrik for hans smukke
formsprog og uforlignelige natursans.

Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Oliemøllegade 12. 3. lejl 2
DK-2100 København Ø

BESTYRELSEN
Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70 / 48 24 50 60
hjerrild@assisi-kredsen.dk
Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk
Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. mf.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk
Vera Christensen
Valhøjs Allé 125 A st.th.
2610 Rødovre
tlf 36 41 23 19
Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
46 36 77 56
Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 83 45 93
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