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Kontingent 2017
Sammen med indkaldelse til årsmøde hører også betaling af kontingent. Kontingentet er nu 150 kr. for enkeltmedlemmer og 225 kr. for
par.
Betal kontingentet nu, mens du husker det. Medlemmer, som ikke har
betalt, vil ved årets udgang 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.
Udsigt fra ”vores” altan i klosteret i Assisi mod
Rocca Maggiore og tårnet på Piazza del Comune.
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Fra La Verna
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Årsmøde med generalforsamling

Program og dagsorden

Lørdag d. 25. februar 2017 i Eliaskirken, Vesterbros Torv

Kære medlemmer af Assisi-Kredsen!
Allerede i sidste nummer af Nyt var der en indkaldelse til generalforsamlingen i
Assisi-Kredsen, som afholdes
lørdag d. 25. februar 2017 kl. 11
i Eliaskirken på Vesterbros Torv.
Deltagere, der kommer med offentlige transport, kan tage bus 6A fra Hovedbanegården, den har stoppested på Vesterbrogade lige ved kirken.
Årsmødet begynder med gudstjeneste, hvorefter vi spiser frokost, der er inkluderet i
årsmødeafgiften. I årsmødets pauser er der mulighed for at handle i kredsens bogbod.
Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med vores vedtægt. Dagsordenen
findes på næste side. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal sendes til formand eller sekretær og skal være os i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg,
men hvis der er ønske om fornyelse i bestyrelsens sammensætning, er der mulighed
for at foreslå andre kandidater. Det kan ske direkte på generalforsamlingen.
I øvrigt er generalforsamlingen det sted, hvor der er mulighed for at komme med kritik eller forslag om kredsens aktiviteter.
Men det skal jo ikke være vedtægtsmæssige og regnskabsmæssige drøftelser det hele.
I år har vi et foredrag, som skal kaste lys på det økumeniske arbejde set fra en baptistisk synsvinkel.
Dagens foredragsholder er pastor Bent Hylleberg, som er formand for Baptistkirken i
Danmark. Foredraget har følgende titel:

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 pastor Bent Hylleberg:
”Kultur, kirke og økumeni i reformatorisk og dansk perspektiv
- tolket af en baptist”
Kl. 16 (ca.) Afslutning
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 Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen
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 Jan Nielsen som suppleant.
Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Eventuelt

Kultur, kirke og økumeni i reformatorisk og
dansk perspektiv - tolket af en baptist
På gensyn til årsmødet - vi glæder os til at møde nye og gamle medlemmer - og tidligere rejsefæller har mulighed for mødes igen.
På bestyrelsens vegne,
fred og alt godt!

Gunnar Bach Pedersen
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(8.714)

5

6

(182.448)
(8.448)

7

8

Tilmeldingsblanket til

REJSE til ASSISI efterår 2017
navn:

fødselsdato:

fødested:

Evt SAS-bonuskortnr

navn:
og navn:

fødselsdato:
fødselsdato:

fødested:

Evt SAS-bonuskortnr

Adresse:

e-mail:

tlf:

enkeltværelse (600 kr)

Særlige hensyn:

Dobbeltværelse
Afbestillingsforsikring kr 300

dato og underskrift:
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/ - 2017

Sendes til:
Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th, 3400 Hillerød
eller skriv i stedet oplysningerne fra skemaet i en mail
til sglarsen@mail.dk
Depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring sendes
til Assisi-Kredsen på samme adresse ved bankoverførsel til Reg.nr 2376 Konto 0745 547 915

NB! Det er vigtigt, at navne anføres 10
svarende til passet.

REJSE til ASSISI
med Assisi-Kredsen 30. sept. - 8. okt. 2017
Assisi-Kredsen tilbyder atter en efterårsrejse med mulighed for at besøge de steder,
som er knyttet til Frans af Assisi. Desuden bliver det forskellige udflugter fra Assisi:
en tur til La Verna, hvor Frans modtog stigmaterne, samt en en tur til Orvieto med
overnatning.
Rejsen for etages med dir ekte fly til Rom med SAS og r etur . I lufthavnen hentes
vi af en bus, som fører os resten af vejen til Assisi.
Afrejse: lørdag d. 30. sept. fra Kastrup Lufthavn kl. 8.05, fly nr SK681 (mødetid 2
timer før!!). Ankomst Rom Fiumicino kl. 10.35.
Hjemkomst: søndag d. 8. okt. til Kastrup Lufthavn kl. 23.15, fly nr SK692. Afrejse fra Rom kl. 20.40.
Rejsens forløb: I Assisi bor vi i kloster tæt på Assisis centr um. Hver mor gen
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 Francescokirken, San Damiano og Santa Maria degli Angeli. Vi er også i Assisi på Frans’ helgendag. Der bliver også en tur med taxi til Eremo delle Carceri og Monte Subasio.
To længere ture med bus er planlagt til henholdsvis La Verna og til den spændende
by Orvieto, hvor vi også har den sidste overnatning inden hjemrejsen på Villa Mercede.
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 afbestillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 1. august.
Prisen indbefatter:
Flyrejsen mellem København og Rom og retur, og transport mellem lufthavnen og
Assisi.
Indkvartering i dobbeltværelse med bad i kloster fra lørdag d. 30. september til søndag d. 8. oktober
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi til afrejsen fra Orvieto på
hjemrejsedagen. Der er ikke måltider inkl. i flyrejsen.
Udflugterne, som er anført under ”Rejsens forløb”.

Afbestilling i andre tilfælde:
Ved afbestilling før 1. august betales depositum. Ved senere afbestilling betales
rejsens fulde pris.
Advarsel:
Det gule Sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet. Det blå EU-sygesikringsbevis kan fås ved henvendelse til borgerservice. 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 tr apper og stejle gader , så man bør vær e 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. 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.
Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere:
Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød eller
Gunnar Bach Pedersen, adresse m.m. se ovenfor
Med venlig hilsen og velkommen til Assisi
Susanne Gram Larsen

Gunnar Bach Pedersen

sglarsen@mail.dk
tlf. 20 64 00 46 (kun aften!)

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 300 kr. 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.
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gbp@assisi-kredsen.dk
tlf. 23 60 82 70
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La Verna

Portiuncula

Orvieto

Efterårsmøde i Assisi-Kredsen
om reformationen

den katolske kirke, idet begrebet aflad nok
blev ved at eksistere, men ikke længere
var noget, som man kunne købe for penge.
Luthers store opdagelse var, at Guds velvilje ikke er noget, man kan købe sig til
eller fortjene gennem gode gerninger, men
noget vi får af nåde (det hedder på latin
”gratis”). Retfærdigheden (frelsen) fås

ikke ved gerninger, men ved tro.

2017 er jubilæumsår for reformationen, d.
31. oktober 1517 slog Luther teserne mod
afladshandelen op på døren til Slotskirken
i Wittenberg.
Den officielle markering internationalt
begyndte et år før jubilæumsdagen, hvor
ledende personer i Det lutherske Verdensforbund mødtes til fælles gudstjeneste
med pave Frans i Lunds Domkirke som et
udtryk for, at 500 år efter reformationens
kirkesplittelse er der heldigvis sket en
tilnærmelse mellem de to kirkeretninger,
som blev skilt ved reformationen.

Også i Assisi-Kredsen, hvor hovedparten
af medlemmerne netop kommer fra den
lutherske folkekirke og den katolske kirke, havde vi valgt at markere de 500 år.
Derfor havde vi inviteret den tidligere
biskop fra Viborg, Karsten Nissen, som
foredragsholder ved efterårsmødet d. 26.
november. Karsten Nissen er teologisk
vejleder for den komité, som er nedsat for
at fejre reformationsjubilæet i Danmark.
Karsten Nissen begyndte med at skildre
Luthers kamp mod afladshandelen, den
praksis, at man med penge kunne frikøbe
sig selv og andre fra skærsilden. Luther
fik i det spørgsmål også indflydelse på
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Og den opdagelse og den forståelse, at
mennesket kan møde Gud direkte og ikke
gennem kirkens eller helgeners formidling, er jo med til at præge den forkyndelse, som lyder i det største kristne trossamfund i Danmark, Den evangelisk-lutherske
Kirke, Folkekirken.
Luthers reformation har også været med
til at præge samfundet. Luther påpegede,
at vi vores dagligliv skal tjene hinanden.
Han pålagde også det verdslige samfund
at tage sig af de syge og de nødlidende, en
ændring fra tidligere, hvor det var klostre
og kirkelige institutioner, der gjorde det.
Det var ikke altid en ændring til det bedste, konger og fyrster var mere ivrige efter
at inddrage kirkens store ejendomme end
at påtage sig ansvaret for de fattige og
syge. Og i Danmark i de følgende århundreder var fattigforsorgen og skolevæsenet
noget, som staten og kirken var fælles om.
Luther fremhævede en skelnen mellem
troens og politikkens område, det åndelige
og det verdslige regimente, som han kaldte det. Hvor den katolske kirke ofte har
forsøgt at skaffe sig stor politisk indflydelse, så har det luthersk været sådan, at det
er det enkelte menneske, der selv har ansvar for, hvilke politiske konsekvenser,
det ville drage af sin kristne tro.
Luther lagde vægt på uddannelse, også af
hensyn til troen. Reformationen kom samtidig med bogtrykkerkunsten. Og det var

gennem Luthers tyske bibeloversættelse
(og tilsvarende danske) og gennem den
lille katekismus og andre skrifter af Luther, at reformationen udbredtes. Derfor
var skole og læsekundskaber vigtige. Også gennem den evangeliske salmesang
blev den reformatoriske tro udbredt. Og
salmerne som et bærende element i vores
gudstjenesten er bevaret den dag i dag.
(Og i de overvejende lutherske lande faktisk også i den katolske kirke, det vil man
se, hvis man sammenligner en katolsk
søndagsmesse i Danmark eller Tyskland
med en tilsvarende i Italien; i Italien spiller fællessangen en langt mindre rolle).
Karsten Nissen skitserede også Luthers liv
for os. En livstruende begivenhed i de
unge år fik ham til at gå i kloster, og til at
skifte studiet af jura ud med teologien.
Han fik en ledende rolle indenfor ordenen
og blev en anerkendt teolog, han blev doktor og professor og kom til at virke ved
det nye universitet i Wittenberg. Men hans
personlige åbenbaring af, hvordan vi får
Guds nåde, og hans kritik af dele af den
katolske praksis bragte ham i konflikt med
sin kirke og dens overhoved, paven. Og
det endte jo med, at han blev bandlyst og i
konsekvens deraf erklæret fredløs. Han
undgik dog at fredløsheden førte til dødsstraf, derved at hans landsfyrste, kurfyrsten i Sachsen, lod ham skjule under falsk
identitet på borgen Wartburg. Under dette
ophold oversatte han det nye testamente til
tysk.
Reformatorer, der efter Luthers mening
overreagerede og gav sig til at smadre
kirkeinventar, fik ham dog til at vende
tilbage til Wittenberg for at mane til besindighed. Her fortsatte han med at undervise og skrive. Han kom i tvivl om rigtigheden af det katolske cølibat og ansporede
de evangeliske prædikanter til at gifte sig.
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Selv tøvede han med at gifte sig, men
blev så gift med den tidligere nonne, Katarina von Bora, som var den, der med
stor dygtighed styrede den store husholdning og familiens økonomi. Ved sit giftermål havde Luther nemlig aflagt munkekutten og havde fået det tidligere kloster stillet til rådighed som familiebolig;
men den store bygning kom under Katarinas ledelse også til at fungere som et
slags studenterkollegium.
Et jubilæum bliver let til en jubelfest. Det
er dog ikke muligt at tale om Luthers
indsats uden også at være kritisk. Samtidig med Luthers bryllup opstod der oprør
i Tyskland. De forarmede bønder så i
Luthers tale om et kristenmenneskes frihed også et politisk program. Luther kunne godt se det berettigede i nogle af de
fattiges krav og opfordrede fyrsterne til at
forbedre deres vilkår. Man da det kom til
oprør og krig anført af den reformatoriske
præst, Thomas Münzer, skiftede Luther
helt mening, og opfordrede fyrsterne til at
slå oprørerne ned ”som gale hunde”.
En anden sort plet på Luther er det syn,
han som ældre havde på jøderne. Han
havde oprindeligt haft en forventning om,
at jøderne ville forstå hans anliggende og
tilslutte sig den reformatoriske kristendom. Skuffelsen over, at det ikke skete,
fik ham så til at opfordre til jødeforfølgelser.
Jeg vil her som afslutning citere Karsten
Nissen direkte fra et af hans sidste powerpoint-dias:
Hvordan undgår vi, at fejringen af reformations- jubilæet bliver tilbageskuende og selvfejrende?
Folkekirken skal gøre Luthers reformatoriske opdagelse eksistentiel for nutidsmennesker: Skyld, skam, nåde, tilgivelse.

♦ Pege på sammenhængen mellem det
kirkelige og det samfundsmæssige:
Kirke og politik; Velfærdsstat.

Elisabeth af Thüringen

♦ Tage et nødvendigt opgør med en række forhold fra reformationstiden
◊ Bondekrigen
◊ De andre reformatoriske bevægelser
◊ Jøderne
♦ Undgå at tegne et fjendebillede af Den
katolske Kirke, og reflektere over de
økumeniske konsekvenser i dag, ikke
mindst i forholdet til den katolske kirke.
---Vi fik på den måde en grundig og afbalanceret indføring i Luther og reformationen, både historisk og aktuel, både om de
gode og kritisable sider, både om dens
nødvendighed og om de kirkesplittelser,
som blev konsekvensen.
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Refereret v. Gunnar Bach Pedersen



På efterårsmødet var emnet Luther og
reformationen. Et af de steder, der er
knyttet til Luther, er borgen Wartburg i
Thüringen. Til denne borg er også knyttet et andet navn, nemlig en af Frans’
næsten samtidige, som var stærkt inspireret af ham, nemlig den hellige Elisabeth
af Thüringen.
Hun blev født i 1207 som datter af den
ungarske konge, men hun kom allerede
som fireårig til Wartburg, fordi der var
aftalt ægteskab mellem hende og landgreven af Thüringen. Det var i datiden almindeligt, at sådanne bryllupsaftaler i
fornemme kredse medførte, at bruden
voksede op ved sin senere ægtemands
hof . Hun blev tidligt konfronteret med
pengenes magt over mennesker, idet der
blev utilfredshed ved det thüringske hof
over, at hendes medgift angiveligt var for
lille.
Fra 1223 fik hun den franciskanske lægbroder Rodeger som åndelig vejleder og
hans fremstilling af de franciskanske idealer fandt genklang hos den unge Elisabeth, som var kritisk indstillet overfor
pragt og prunk ved hoffet. Hun aflagde
sin kostbare dragt, og viste symbolsk sin
indstilling i forbindelse med sin indførelse i kirken efter at have født sin søn. Det
blev traditionelt benyttet som en lejlighed
til at udstille den fyrstelige pragt, men
Elisabeth kom til fods i jævne klæder som
de fattige. Og legenden fortæller flere
historier, hvor hun bragte gaver til de
fattige. Bl.a. fortælles om det såkaldte
rosenunder. Elisabeth gik - mod sin mand
og hans families vilje - med en kurv brød

Elisabeth

til de fattige. Hun bar den skjult under sin
kåbe, og da hun mødte sin svigermor
(eller i andre variationer, sin mand) og
blev spurgt, hvad hun bar i sin kurv, sva-
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rede hun, at det var roser. Og da hun
fjernede sin kåbe, var kurven virkelig
fyldt med roser.
Hun begyndte at spinde og væve uld og
fordele klæderne til de fattige, og ved
foden af Wartburg oprettede hun et hospital, hvor de syge kunne få pleje.
Elisabeths ægtemand drog på korstog,
men døde i Otranto i Puglia af en infektion.
Efter hans død gjorde hans familie livet
vanskeligt for hende. Og da hun under
indflydelse af sin nye åndelige vejleder
Konrad ville fastholde sin livsstil, blev
hun tvunget til at give afkald på sine
børn.
De sidste tre år af sit liv tilbragte hun i
Marburg med pleje på et fattighospital.
Hun døde som 24-årig natten mellem
den 16. og 17. november 1231.
Allerede i 1235 blev hun helgenkåret.
Gunnar Bach Pedersen

Blad pr. internet
Jeg tror, at mange medlemmer efterhånden er ved at være trætte af at skulle
læse om dette emne. Det er jo trods alt
ikke derfor, I er medlemmer af AssisiKredsen.
Men jeg vil alligevel stille jeres tålmodighed på prøve endnu engang, fordi det
med dette blad er første gang, en stor
del af medlemmerne kun modtager bladet via nettet.
Alle som vi ikke har en e-mailadresse
på, får stadig bladet med posten. Så hvis
du stadig får bladet med posten og er
tilfreds med at få det via nettet, så send
din mailadresse til nyt_fra@assisikredsen.dk (se andre muligheder i sidste
blad). Det sparer os for den dyre porto.
Alle, som har anmodet om stadig at få
bladet i trykt form, har også fået det
(forhåbentligt).
Alle andre, som vi har mailadresse på,
har fået bladet via nettet.
Lad os høre, hvis der er noget, som ikke
fungere tilfredsstillende.

@

Dansk franciskanermartyr
fra reformationstiden

Af Gert Ryom-Hansen

På Nørrebro i København ligger den katolske Sakramentskirke.
Går man ind i kirken, finder man lige ved
indgangen et billede af Villehad den Danske. Kirken er indviet til ham, og på forsiden af det smukke gyldne alter ser man et
relief, der forestiller ham. Villehad var
franciskanerbroder, og derfor er det selvfølgelig også interessant, at alteret er
skænket af en anden franciskaner, nemlig
sekularfranciskaneren Mogens Ballin.
Alteret er i øvrigt udført af billedhugger
Just Andersen.

ske borgere stormede mange steder ind i
kirkerne, hvor de plyndrede og ødelagde
billeder. Mange kostbarheder gik herved
tabt. I Danmark fulgte man den lutherske
linje, og derfor oplevede vi ikke her de
mange ødelæggelser af kirkekunst. "Den
katolske kirkekunst kan fint blive hængende" , sagde Luther," og sågar have en
pædagogisk funktion".

Calvinisterne i Holland forfulgte tillige
alle ordensfolk. Et af de voldsomste udslag af denne råhed og fanatisme var den
begivenhed, der fandt sted i 1572. 17
gejstlige og 2 lægbrødre blev efter et
Hvem var så broder Villehad?
fængselsophold ført lænket til byen BrielVillehad er født i 1482; hvor i Danmark
le. Overalt på vejen blev de gjort til genved man ikke.
stand for spot og hån. Man ville lokke
Han indtrådte i franciskanerordenen, hos dem til frafald. Især krævede man af dem,
mindrebrødrene, og det fortælles om ham, at de skulle fornægte deres tro på alterets
at han var en from broder, jævn og oprig- sakramente og på paven som Kirkens
tig, en mand , der aldrig glemte sine bøn- overhoved. De blev pisket, og den 9. juli
1572 blev de alle hængt. Pøbelen, der
ner. Fra historiske kilder ved vi, at han
havde øget martyrernes lidelser ved spot,
var en meget søgt skriftefader. Han var
mishandlede efter døden deres legemer.
høj af skikkelse, men så mager, at han
kun syntes at bestå af skind og ben.
De døde blev begravet på Lidelsespladsen
( "Het Martelarenveld") i Brielle. Stedet
I 1537 blev han sammen med sine meder sidenhen blevet mål for talrige pilbrødre jaget ud af Danmark
grimsrejser.
Først flygtede han til England og Skotland, men da forfølgelserne også begynd- Villehad den Danske blev i 1867 helgenkåret af pave Clemens X. Han er den sidte dér, måtte han igen på flugt - denne
gang til Holland, hvor han fandt et gæst- ste dansker, der er blevet helgenkåret.
frit ophold hos franciskanerbrødrene i
——
Gorkum.
Imidlertid skete der i reformationstiden i
Holland forfærdelige ting. De calvinisti-

Wartburg
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For nogle år siden rejste franciskanerbrødrene fra Roskilde. Br. Bob rejste til
USA, og br. Theodor flyttede ind i det
store kloster i Assisi. Vi har den glæde at
møde ham, når Assisi-Kredsen tager til
Assisi.
Inspiration til denne artikel
Imidlertid har der hele tiden været francier hentet hos:
skanere i Danmark.
Helgenleksikon, Katolsk Forlag 1998
Sognepræsten i Randers er konventual.
Katolsk Håndbog for Danmark 1983
Der er franciskanersøstre i Tønder og på Niels Hansen. Vore helgener 1917
Færøerne.
Artikel af Br. Frans Van Genuchten ofm.
Og et par steder i Danmark er der frater- Reformationen 500 år. Kristeligt Dagblad
niteter med sekularfranciskanere.
NB! K røniken om Gråbrødrenes udjagelse, muligvis skrevet af broder Jakob
den Danske, er tidligere trykt i vores blad
- i numrene 19 og 20 fra 1998.
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I februar måned vil to nye franciskanere
flytte ind i præsteboligen ved Jesu Hjerte
Kirke i København. De to konventualer
skal varetage det pastorale ansvar ved
Jesu Hjerte Kirke og ved Sakramentskirken.
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