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Sidste chance for at betale
kontingent for 2021!
Selv en forening inspireret af Frans har brug for penge - derfor er det
nødvendigt, at medlemmerne betaler kontingent. Det er der indtil nu
ikke alle der har gjort for det forløbne år. Medlemmer med restance vil
blive slettet af medlemslisten, hvis de ikke har betalt inden 28. december.
Medlemmer, der modtager bladet pr. post, vil modtage en evt. påmindelse indlagt i dette blad. Øvrige vil få den som en særskilt mail.
Hvis Assisi-Kredsen har registreret jeres mailadresse, vil I til enhver tid
kunne kontrollere, om I har betalt, på
www.assisi-kredsen.dk/kontingent
Kontingentet er 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for par.
Kontingentet indbetales til konto 5361 - 0262776
Betal evt. for 2022 med det samme!
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Advents– og julehilsen

Kære medlemmer!
Vi er nu i adventstiden og skal snart igen fejre festen for Kristi fødsel.
Lad os håbe, at det bliver uden de begrænsninger, som vi mødte sidste
år, hvor kirkerne i sidste øjeblik blev coronalukkede. For vi har brug for
at fejre julen ikke alene i familiens fællesskab, men også i menighedens.
Vi har brug for at fejre, at Gud blev en af os i solidaritet med os i dette vanskelige liv,
så at vi midt i det hele må vide os i hans hånd.
Og der er vanskeligheder i den tilværelse, som vi er del af.
Måske fylder lige netop nu den langvarige pandemi mest i tankerne. Hver gang vi
tror, at nu går det mod enden, så blusser den op igen.
En anden bekymring er for fremtiden for Guds skabte verden, klimaforandringer og
de katastrofale følger de allerede har fået og i endnu højere grad vil få for de kommende generationer. Alt sammen på grund af den manglende vilje til at gøre det tilstrækkelige hos den enkelte af os og hos dem, der styrer i verden.
En tredje bekymring er de store flygtningestrømme, som krige, fattigdom og klimaforandringer, sender ud i en håbløs søgen efter bedre vilkår. Et problem som mødes
mere med mure og pigtråd end af reelle forsøg på at løse de bagvedliggende årsager.
Det er med disse bekymringer, vi fejrer jul og bagefter går ind i et nyt år.
Men i alt dette kan vi stadig lade os inspirere af Frans af Assisi:
Han så Guds skabte verden som familie (moder jord og søster vand), altså noget som
vi skal have omsorg for i stedet for at udnytte.
Han gav afkald på rigdom for at stille sig ved siden af sin tids fattige og udbyttede,
aldrig glemte han, at tage ansvar for sin samtids mest marginaliserede, de spedalske.
En italiensk historiker har skrevet, at efter Frans’ død fik kirken hurtigt lavet ham om
fra en man skulle efterligne til en, som man skulle beundre. Måske ville vi være nærmere på en løsning på verdens store problemer, hvis vi igen gav os til at efterligne
ham, så vi lærer solidaritet med alle dem i verden, som har større problemer end os,
så vi begynder at betragte verden som vors gudgivne familie, der ikke skal udnyttes
men værnes.
GLÆDELIG JUL!
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Referat af årsmødet

22.11.21 / mp
Generalforsamling 20. november2021 i Assisi-Kredsen, Ishøj.
Vejleåparkens sal, Strandgården 19C, 2635 Ishøj.
Gunnar Bach Pedersen bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling
2021.
Dagsorden var genudsendt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr.106.
Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Susanne Gram Larsen valgt med akklamation.
Susanne Gram Larsen takkede for valget og startede med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt allerede i februar 2021, hvor der jo
kom Corona /COVID19 i vejen. Alle formalia var i orden.
Ad. 2. Susanne Gram Larsen gav derefter ordet til Gunnar Bach Pedersen for
formandens beretning.
Gunnar Bach Pedersen supplerede sin tidligere udsendt beretning med at mindes et af bestyrelsesmedlemmerne, Finn Günthers død. Æret være hans minde.
Derefter en gennemgang af yderligere begivenheder i tiden siden sidst, rejser,
ture osv.
Derpå gik Gunnar over til at tale om Kredsens fremtid – og bestyrelsen. Vi
bliver jo alle ældre, og tilgangen af yngre sker desværre ikke. Også på rejseledersiden trykker alderen for Gunnars vedkommende, og på de rejseledere, der
kan italiensk, kommer der til at være mangel, og der skal gerne være en præst.
Det er ikke akut, men tiden nærmer sig. Kan vi fortsætte? Også mange andre
muligheder for at komme til Assisi er åbne. Der er pt ca. 220 medlemmer.
I 2024 fylder Kredsen 50 år. En mulighed kunne være at holde en jubilæums–
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og lukkefest? Vi går alle i tænkeboks og må meget gerne sender tanker og
idéer til Gunnar. Bestyrelsen tænker også videre.
Formandens supplerende beretning blev godkendt med akklamation.
Beretningen bringes i dette nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”.
Ad. 3. Regnskabet 2020 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 105) blev gennemgået af Mette Holm. Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og
regnskab. Der er for mange, der skylder kontingent. Der sendes rykkere ud
snarest.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.
Budget 2021 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 105) blev gennemgået af
kassereren.
Budget blev godkendt med akklamation.
Ad. 4. På valg i år Gunnar Bach Pedersen, Frederik Hjerrild og Eva Rungwald .
Alle tre genvalgt med akklamation.
Ad. 5. Valg af suppleant. På valg i år er Johan Petersen.
Johan Petersen genvalgt med akklamation.
Der skulle findes ny suppleant for Finn Günther. Og her indstillede bestyrelsen Ellen Gylling.
Ellen blev valgt med akklamation.
Ad. 6. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Karin Mortensen.
Karin Mortensen blev genvalgt med akklamation.
Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Brita Bülow.
Brita Bülow blev genvalgt med akklamation.
Ad. 7. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Ad. 8. Eventuelt. Slå til lyd – f.eks. på Facebook om Assisi-Kredsen, dens
virke og formål.

Susanne Gram Larsen
Dirigent

Gunnar Bach Pedersen
Formand
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Marianne Plum
Referent

Formandens (supplerende) beretning
Det har været det eneste arrangement i år
bortset fra dette forsinkede årsmøde og
en fin tur til Svendborg, hvor vi bl.a. så
den første af de tre statuer af gråbrødre,
Det første, jeg vil nævne, er, at vi her i
som skal markere byens franciskanske
efteråret mistede vores gode suppleant,
fortid. Men disse ting hører jo egentligt
Finn Günther; mange kender ham fra
rejser og også fra årsmødet sidste år, hvor først hjemme på årsmødet til februar.
han sammen med Frederik Hjerrild delte
ud af sin viden om ikoner. Vi ønsker
Guds fred til ham.
Årsberetningen for 2020 er jo allerede
offentliggjort i sidste blad. Derfor vil jeg
ikke gentage den, men blot føje lidt til.

Den allerede nævnte årsberetning handlede mest om aflysninger. Der var ingen
Assisi-rejser i 2020. Vi fik holdt vores
årsmøde i februar, inden alt lukkede ned,
og i august lykkedes det at aflægge et
besøg i den katolske domkirke, Sct. Ansgar.
Og nedlukningen er jo fortsat i år. Men
det lykkedes mig helt privat at komme til
Assisi i foråret, og siden hen gjorde Susanne Gram Larsen det samme. Så vi var
forberedt på forholdene med mundbind
og coronapas, da det i oktober lykkedes
at arrangere en rejse til Assisi – efter aflysning af tre planlagte. På grund af smitten foregik Frans-festen i noget afdæmpet
form. Den store procession fra Piazza del
Comune til San Francesco-kirken manglede ligesom uddelingen af olivengrene i
kirken om eftermiddagen.
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Kredsens fremtid?
Så kunne jeg jo stoppe her. Men jeg vil
indvie jer i nogle bekymringer og overvejelser, vi har delt i bestyrelsen.
Det drejer sig om kredsens fremtid. Har
vi de menneskelige ressourcer, der skal
til? Bestyrelsen bliver mere og mere grå-

håret for ikke at sige hvidhåret. Og bliver Da det ikke lykkedes at få afholdt årsmøde i foråret, blev årsberetningen i stedet
medlemmerne det ikke også?
trykt i forrige nummer af dette blad.
Men bestyrelsesarbejdet skal vi jo nok
Dette er altså kun et supplement, hvor vi
klare og også finde nye, når der er nogle, fra bestyrelsen ikke mindst vil bede medlemmerne om at tænke med om kredsens
der ikke synes de kan mere.
fremtid.
Den største bekymring er, hvor længe vi
kan gennemføre vores rejser. Jeg har selv
dre eller deltage i mere retræteagtige oppasseret det, som kaldes støvets år, og når
hold. Vores kendetegn har været grupper
jeg ikke kan mere, så har vi to heldigvis
af blandet konfession, som mødte det
nogle år yngre, Susanne og Michael, og
franciskanske og havde mulighed for at
nok også en mere i udsigt. Men skulle
tale om det med deres forskellige bagogså Susanne melde fra, hvor finder vi en
grund.
ny, der som hun taler perfekt italiensk,
eller som jeg noget mere haltende? Og det Er vi nødvendige stadigvæk, så må vi jo
har vi lagt vægt på, at vi på rejserne dels se at finde personerne til at kunne fortsæthar en leder, der kan sproget, og dels en, te på samme måde, eller have fantasi til at
som er præst, som kan stå for gudstjeneste tænke nyt og gøre det på en anderledes
måde.
og morgenandagter.
Kan vi finde en løsning på dette? Eller
kan vi gennemføre rejserne på en anden
måde? Og er Assisi-Kredsen overhovedet
nødvendig i fremtiden?
I forbindelse med det sidste spørgsmål, så
er situationen jo anderledes end dengang,
kredsen blev stiftet. Dengang var der ikke
så mange andre muligheder for at komme
til Assisi og møde den franciskanske tolkning af kristen tro og liv. I dag er der
mange, der arrangerer rejser til Assisi –
ikke så godt som os (når vi selv skal sige
det). Der er utallige danske turister, som
kommer på endagsture og får broder Theodors rundvisning i basilikaen. Der er
grupper, som kommer for at pilgrimsvan-

Men kan vi undværes, så kan vi jo også
gøre det, at vi i 2024 – om tre år – holderen stor fest for at fejre kredsens 50-års
jubilæum, og så samtidig dermed markerer Assisi-Kredsens lukning.
Det vil vi gerne have medlemmernes
hjælp til at overveje. I kan komme med
jeres mening her i dag, eller sende den til
bestyrelsen.
Kan vi og skal vi fortsætte?
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Gunnar Bach Pedersen

Siden sidst
Efter en lang periode med underdrejet
program begyndte Kredsen i det forgangne efterår at ligne det, vi kender. Efter
mange aflyste rejser og møder kunne vi
begynde igen.
Her en lille oversigt over, hvad der er sket
i kredsen på det sidste.
Assisi-Kredsen i Svendborg 2021
Assisi-Kredsen havde 25. september arrangeret en heldagstur til Svendborg. Den
største gruppe kom med bus fra København, mens deltagere fra Jylland og Fyn
kom i egen bil. I Nyborg steg Erik Strid
på bussen og førte os kyndigt rundt forbi-

en række herregårde med ophold ved
Glorup. I Svendborg mødtes vi med de
selvkørende. På en lille byvandring blev
vi gruppefotograferet sammen med
Svendborgs nye gråbroder - den første af
tre på pladsen for byens gråbrødrekloster.
Vi oplevede derefter et chokerende billede af fattiges liv for ikke så længe siden
på Forsorgsmuseet - et liv ikke så forskelligt fra det i middelalderens spedalskhedshospitaler, sådan som vi kender dem i
historien om Frans. Så drak vi kaffe så
fornemt et sted som i Johs. Jørgensens
Forsættes side 13

På klostertorvet i Svendborg sammen med den nye gråbroder - de to øvrige er senere kommer til.
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REJSE til ASSISI
med Assisi-Kredsen 30. sept. - 8. okt. 2022
På en Assisi-rejse med Assisi-Kredsen står Frans af Assisi selvfølgelig i centrum.
Vi ser de steder, der var knyttet til hans liv. Her nævner vi dem i den rækkefølge,
de har i forhold til Frans’ liv (men af praktiske grunde oplever vi dem ikke nødvendigvis i den samme rækkefølge).
• Der er Chiesa Nuova, som rummer resterne af det hus, som ifølge overleveringen var Frans barndomshjem.
• Og San Damiano, den lille kirke, hvor Frans hørte krucifikset tale til sig og der
mødte tilskyndelsen til et anderledes liv. Dette er også stedet, hvor Clara og
hendes søstre boede i mange år, indtil de efter Claras død fik det store kloster
indenfor bymurene.
• Rivotorto, hvor Frans og brødrene havde deres første tilflugtssted.
• Santa Maria degli Angeli, hvor der inde i den store kirke ligger det oprindelge
Portiuncula-kapel. Heromkring byggede de hytter, og her var deres samlingssted, når de ikke var på rejse for at forkynde glædens budskab. Her døde Frans
også.
• Eremo delle Carceri oppe på bjerget, hvor Frans og hans første ordensbrødre
søgte stilhed og fællesskabet med Gud i bøn.
• La Verna , klosteret i Toscanas bjerge, som er bygget der, hvor Frans modtog
stigmaterne, korsfæstelsessårene i hænder og fødder og side.
• San Franscesco-basilikaen, hvor vi finder Frans’ grav i krypten. Den rummer

Tilmelding til

REJSE til ASSISI efterår 2022
Tilmelding sker lettest ved at udfylde online-tilmeldingsskemaet på web-siden:
www.assisi.dk/rejse/efteraarsrejse.php
Da stort set alle har gjort det de seneste år, så udlader vi skemaet her i programmet. Men
det skal ikke forhindre nogle i at tilmelde sig på den gamle måde:
Send et brev eller en e-mail til:
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv. 2635 Ishøj - gbp@assisi-kredsen.dk
Tilmelding skal rumme følgende oplysninger for hver enkelt deltager:
- Navn (som skal svare til den form, det har i passet), adresse, postnummer, by.
- Telefonnummer og e-mail-adresse (hvis I har en)
- Afbestillingsforsikring (300 kr pr. person) ja/nej. Enkelt- eller dobbeltværelse.
- Desuden: Fødested og dato. Evt. Bonusnummer hos SAS.
- Meddel desuden, hvis I har særlige behov med hensyn til mad, sygdom osv.
Efter tilmelding får I et svar, om hvorvidt der er plads. Deri bliver I bedt om at indbetale
depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring (300 kr.) Beløbet sendes til
Assisi-Kredsen ved bankoverførsel til Reg.nr 0400 Konto 4016770359
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også fantastiske kunstværker af Cimabue, Giotto og Pietro Lorenzetti.
For slet ikke at nævne alle de andre oplevelser i den smukke lilleby Assisi og på
ture ud af byen.
• Og særligt får vi lejlighed til at deltage i festlighederne i forbindelse med Frans’
helgenfest d. 4. oktober.

Praktiske oplysninger om rejsen:
Rejsen foretages med direkte fly til Rom med SAS og retur. I lufthavnen hentes vi
af en bus, som fører os resten af vejen.
Afrejse: fredag d. 30. sept. kl 11.05 fra Kastrup Lufthavn - Mødetid 2 timer før. (fly
SK681)
Hjemkomst: lørdag d. 8. okt. kl. 14 til Kastrup Lufthavn. (Fly SK682)
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. En længere tur med bus er planlagt til La Verna.
På vej fra Rom til Assisi besøger vi byen Orvieto og har den første overnatning der.
Rejsen ledes af: Susanne Gram Larsen og Gunnar Bach Pedersen
Pris: kr 8.800
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager + evt. betaling for afbestillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 10. august. Der fremsendes
forinden supplerende oplysninger med påmindelse om betalingen.
Prisen indbefatter:
Flyrejsen mellem København og Rom og retur, og transport mellem lufthavnen og
Orvieto og videre til Assisi og fra Assisi til Rom.
Indkvartering i beskedent dobbeltværelse med bad i kloster i Orvieto og Assisi fra
fredag d. 30. september til lørdag d. 8. oktober.
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Orvieto og til ankomsten til Rom på
hjemrejsen. Der er ikke måltider inkluderet 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 10. august 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 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 godt gående. Der kan
evt. stadig være corona-restriktioner (mundbind og coronapas)
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.
(Kan også ske på assisi-kredsen.dk/medlem)
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

Gunnar Bach Pedersen

sglarsen@mail.dk
Tlf. 20 64 00 46

La Verna

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

San Francesco-kirken

Efter to år tilbage i Assisi - et udsnit af de 22 deltagere på klosterets terrasse

var nået at blive færdig. Vi havde i stedet
fået lov til at låne festsalen i den nærliggende boligforening, hvor vi havde god
stue. Inden bussen igen kørte mod Sjæl- plads i et rum, der kunne rumme 300.
land og andre deltagere i modsat retning Efter frokost og generalforsamling (se
var vi iThurø Kirke, hvor bl.a. altertavle siderne 4-7) kom Poul Erik Magnussen
og korbuekrucifiks stammer fra Svendog Birgit Maria Belling, hvor vi fik dels
borgs nu nedrevne gråbrødrekirke.
en indføring i, hvilken rolle pilgrimsvanPå vejen hjem kørte bussen ind til en god dringer spillede i kirkens liv fra 500middag på Gyrstinge Skovkro.
tallet, dels en engageret beretning om
deres egen vandring fra La Verna til AsAssisirejse i oktober
sisi.
Allerede en uge senere rejste den første
gruppe i to år til Assisi. Denne rejse har
en omtale på side 14.
Efterårsmøde med generalforsamling
På kredsens efterårsmøde d. 20. november fik vi endelig gennemført generalforsamling, som det havde været umuligt at
afholde i foråret.
Efter gudstjenesten i Vejleå Kirke, hvor
Frederik Hjerrild prædikede, måtte vi
bevæge os væk fra kirken, hvor ombygningen af menighedssalen lige netop ikke
La Verna
Siden sidst - fortsat fra side 8
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Assisi og Corona
Efterårsrejse 2021
Af Leif og Benedicte Knudsen
Efter 2 år kunne Assisi-Kredsen igen lede
en tur for 22 forventningsfulde rejsende
til Assisi. Alle var glade, og vi glædede
os!

(Etymologi: Vademecum er dannet af
latin vade mecum 'gå (sammen) med
mig') og fremvise til eventuelle myndigheder. Det blev aldrig aktuelt.

Men først skulle vi igennem en coronain- Til busture skulle der osse kunne fremvistruks.
ses tro og love erklæringer med underskrifter fra hver af os.
Corona er lav i Danmark, og restriktionerne fjernet. Vi er fri!

I klosteret skulle der sprittes, bæres
mundbind og ingen sammenstimlen ved
Det blev ændret, da vi ankom til
lufthavnen. Mundbind, PLF-dokument
(Passenger Locator Form) og coronapas –
foruden almindeligt pas. Mundbind hele
vejen i flyet, medmindre man spiste og
drak, så det sørgede vi for at gøre hele
tiden!
Vel ankommen til klosteret skulle vi
underskrive et VADEMECUM (og her er
ikke tale om et svensk
mundskyllemiddel), som søde Susanne
havde udfyldt for os. Dette dokument på
33 punkter skulle vi have på os
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kaffemaskinen! Kun 1 person i elevatoren! – men her snød vi.
Nu var vi klar!
Det blev en dejlig tur til alle de kendte
steder – og enkelte nye. Vi lagde ud med
at besøge broder Theodor i klausuren,
hvor han fortalte om cisternen, som var
blevet til sakristi og om pavens
gæsteværelser, som han havde haft ansvar
for. En gang havde han gjort det hele så
fint i stand, men paven benyttede
overhovedet ikke værelserne. Så blev
broder Theodor sur og sagde op!
Sidenhen fik vi osse en rundvisning i
under- og overkirken. Broder Theodor er
en eminent rundviser og fortæller!

Den 4. oktober er Frans’ festdag. Den
bliver normalt fejret med et stort optog
med deltagelse fra hele Italien startende
på kommunepladsen ned gennem byen til
San Francesco basilikaen. Assisi-Kredsen
plejer at følge med til basilikaen og

15

heste’ - med op forbi Santa Maria della
Rosa og Johannes Jørgensens hus til La
Rocca borgen. Andre dage til San
Damiano og Santa Maria degli Angeli
med Porziuncola. Det blev nogle dejlige
og smukke ture i det italienske landskab trods strabadserne.
Busturene med Iacopi gik til Eremo di
Montecasale og La Verna, Monte Subasio
i tæt tåge, Eremo delle Carceri, Rivotorto
og Spello med færdigrestaurerede Santa
Maria Maggiore, Todi og Montefalco.
Vi havde regn på La Verna – ligesom for
2 år siden. Her måtte vi heller ikke følge
munkene til stigmatkapellet, men blive i
kirken, til de kom tilbage. Vi kom i
tørvejr, da regnen satte ind, og fik vi
handlet dejlige sæber og cremer og
fransfigurer og andre fromme ting.
deltage i messen. I år var optoget aflyst,
men vi kunne alligevel – med passende
afstand, taskevisitationer og restriktioner
– komme ind i underkirken og deltage i
messen der. Der var ingen ’palmegrene’ i
år.
Også den traditionelle festaften med
Alcantarine-søstrene blev aflyst pga.
coronaen. I stedet kom søstrene ind til os
i spisesalen efter frokosten på Frans’
festdag og sang nogle sange for os og
præsenterede de 4 nye novicer. Samtidig
fik vi at vide, at 2 søstre skulle forlade
klostret for andre opgaver.
De, som har været i Assisi, ved, at
gaderne er stejle. Det var en udfordring
for mange af os, men vi bed tænderne
sammen og gik – på ’Frans af Assisis
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Vi har set på mange kalkmalerier bl.a. i
Santa Maria Maggiore i Assisi, hvor vi
også finder den unge mand Carlo Acutis
grav. Han døde af leukæmi 15 år gammel
i 2006 og blev saligkåret i 2012. Han er
skytshelgen for internettet. Der er stor
interesse for ham i Italien, og mange
kommer til hans grav.

Selv om programmet kan synes stramt,
havde vi pauser til rekreation, og mange
blev brugt i ’Hullet’ i godt selskab med
rejsefællerne og et glas Aperol Spritz
eller Campari eller Latte e Menta eller et
glas øl. Mon nogen ved, hvad ”Hullet”
virkelig hedder? (Navnet er Caffé Cental, red. anm.)

Hver morgen havde vi morgenbøn i
søstrenes kapel. Gunnar læste fra
Bjergprædikenen og sagde et par
velvalgte ord, og vi sang et par salmer.
Nogle få deltog i søstrenes messer eller
gik til Santa Chiara basilika – med
mundbind.

Helt overordnet for denne tur var alle de
søde mennesker, vi rejste med. Vi spiste
med forskellige hver dag og alle bidrog
med gode og morsomme historier. Tak til
jer alle! Og tak til Susanne og Gunnar,
som begge er gode fortællere med stor
viden, og til Erik for bidrag og smukke
akvareller.

Man spiser godt i Italien! Hos søstrene
fik vi 2 veltilberedte retter og frugt til
dessert. På vores restaurantbesøg spiste vi
ekstravagant – både mængde og kvalitet.
La Mulinella i Todi kan varmt anbefales.
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Leif og Benedicte Knudsen

Himmelske Dage
Danske Kirkedage
Siden 1968 har der hvert tredje år været afholdt Danske Kirkedage, det store økumeniske kirkestævne i Danmark. De seneste år har de været lagt i dagene fra Kristi himmelfartsdag til den følgende søndag, og har derfor fået navnet Himmelske Dage.
Assisi-Kredsen har fra begyndelsen været blandt organisationerne i kirkedagsbevægelsen.
I 2022 foregår det i Roskilde, og vi vil gerne opfordre mange af medlemmerne til at
deltage.
Vi må jo beklage, at vi er kommet til lægge forårets Assisi-rejse, så den overlapper
de himmelske dage, men der er jo mange medlemmer, som ikke skal med på denne
rejse, og som derfor har der gode mulighed for at kunne være med i Roskilde.
Det er en stor oplevelse og giver en masse inspiration.

Fra Himmelske Dage 2016 i København - afslutningsgudstjeneste på Nytorv
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Danske Kirkedage afholder
HIMMELSKE DAGE
i Roskilde 26.-29. maj 2022
Assisi-Kredsen er en del af
kirkedagsbevægelsen
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Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3,1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

BESTYRELSEN
Gunnar Bach Pedersen, formand
Bjerggården 20, 4.tv., 2635 Ishøj
tlf 23 60 82 70
gbp@assisi-kredsen.dk
Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3,1.th, 2100 Kbh Ø
tlf 20 28 25 03
plum@assisi-kredsen.dk
Mette Holm, kasserer
Bakkeglimt 11, 7100 Vejle
tlf 51 27 28 07
mette-holm@mail.dk
Bankkonto:
reg. nr. 5361 konto nr. 0262776
Frederik Hjerrild
Dirch Passers Allé 17, 3.th.,
2000 Frederiksberg
tlf. 61 79 50 55
frederikhjerrild@gmail.com

Susanne Gram Larsen
Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød
tlf. 20 64 00 46
sglarsen@mail.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

Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk
Søg på Facebook efter: Assisi-Kredsen
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