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Årsmøde med generalforsamling
lørdag den 23. februar 2002
i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København
Hermed indkaldes til årsmøde i Enghave Kirke.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 11 hvor Broder Theodor OFM Conv
prædiker. Derefter frokost som er inkluderet i mødeafgiften - drikkevarer kan købes.
Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores Vedtægt - dagsorden for generalforsamlingen findes på side 5. Hvis nogle har forslag de
ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand
eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet.
På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.
Årsmødets foredrag drejer sig om et aktuelt problemområde, Palæstina.
Uffe Gjerding, som er programkoordinator for Mellemøsten ge nnem 10
år i Folkekirkens Nødhjælp, vil fortælle om De kristne i den Helliges
land. Uffe Gjerding har et omfattende kendskab til forholdene i Palæstina, et problemfyldt og belastet område som dagligt dukker op på TVskærmen, og de kristne menigheder er jo undergivet de samme vilkår
som den øvrige befolkning
Der er planlagt to rejser til Assisi i år - én her i foråret og én til efteråret. Forårsrejsen finder sted 31. maj - 8. juni, og der er stadig pladser.
Efterårsrejsen er i perioden 28. sept. - 6. okt., og programmet for rejsen
vil blive bragt i næste nummer af bladet.
Vi ser frem til et godt gensyn på årsmødet og håber at se mange gamle
og nye medlemmer,
på bestyrelsens vegne,
Fred og alt godt!
Frederik Hjerrild
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Årsmødet
holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boulevard 120
København V
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 12.00 Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 50 kr),
drikkevarer kan krbes.
Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtFgterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til
at krbe kort, brger mm.
Kl. 14.00 Programkoordinator Uffe Gjerding, Folkekirkens Nødhjælp:
De kristne i den Helliges land.
ca. kl. 15.30 Afslutning
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Generalforsamlingens dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgDr: Vera Christensen,
Marianne Plum og Suzanne Scavenius Torp. Alle tre er villige
til genvalg
Valg af suppleanter. Johan Petersen og Birthe Backhausen er
villige til genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Edith M. Jensen og Jørgen
Sanderhoff er villige til genvalg.
Indkomne forslag, der skal vFre bestyrelsen i hFnde 8 dage frr
Eventuelt
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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
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Heldagstur til Ystad
planlægges til lørdag d. 31. august.
med besøg i Gråbrødreklostret i Ystad.
Nærmere oplysninger senere. Men reserver datoen.

Der er stadig plads
på forårsrejsen til
Assisi:
31. maj - 8. juni.
Henvendelse 33 25 52 92 eller
39 29 87 40
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Franciskaner-konventualernes freds og retfærdigheds kommission har for nogle år siden produceret en lille folder om fred. De ti
gyldne regler om, hvordan man kan søge at skabe fred, er formuleret ud fra Frans' liv, og de kan finde anvendelse såvel på
mikroplanet som makroplanet.
Frans af Assisi er alment anerkendt og
elsket som et fredens menneske og et
menneske, som ikke ville bruge vold,
som alles broder og den, der besynger
naturen.. Da han blev født i 1182, var
Italien sønderreven af mange konflikter:
kejser mod pave, by mod by, borgere
mod adel, kirkelige mod civile autoriteter o.s.v. Under disse betingelser modnedes kaldet til fred hos Frans. Hans personlige erfaring med krig gjorde, at han
aldrig blev træt af at opsøge byer som
Perugia, Arezzo, Siena for at forkynde
fredens evangelium for alle mennesker
gennem et "fred og alt godt».
Frans har aldrig udformet en fredens me tode, men rundt omkring i hans egne
skrifter og i mange episoder i legenderne
kan vi klart skelne nogle linier, som til
sammen tegner en metode til konkret
handling for at fremme freden. Disse
retningslinier kan tjene som grundlag for
en fast overbevisning om muligheden
for , at skabe fred, som er mere end bare
velklingende ord. Fred må udvikle sig til
at være en måde at være på, at tænke på,
at leve på en ny livsstil, en ny måde at
relatere til hinanden på som individer,
som folk og som nationer.
Idet vi tager de ti bud" som model, vil vi
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foreslå ti gyldne regler:
1. Tro på det positive
Vi må anstrenge os for at sætte primært
fokus på den positive side hos ethvert
menneske og i enhver situation. Vi må
vænne os til at forkynde det positive snarere end søge efter negative ting at rette
anklager imod.
2. Tilbagevise fordomme
I vor kontakt med mennesker må vi altid
være bevidst om deres kultur og baggrund for at værdsætte det, der er deres
rigdom, og for bedre at kunne vurdere
deres problemer og behov. Alle forudfattede meninger og fordomme skal sættes
til side.
3. Knytte de brudte bånd
Vi skal altid være os bevidst om vort
eget kald til fred og det ansvar, enhver af
os har, for at forsøge at knytte forståelsens og samarbejdets bånd, når de er ble vet brudt.
4. Freden som en gave og bønnens
kraft
Foruden at være noget, mennesker skal
forsøge at skabe, er freden også en gave
fra Gud, som vi ydmygt må bede om.
Samtidig med, at freden ligger i menne-

EN FRANCISKANSK METODE FOR FRED
skers hænder, afhænger den også af Gud,
som står over alle, og som er mægtigere
end de mægtige i denne verden. I vore
møder må vi sørge for, at der vokser en
åndelighed frem i os, så vi kan skue ud
over vor egen konkrete verden. Bøn er
grundlaget for denne åndelige vækst.

stores beslutninger, vi kan ikke delegere
opgaven til andre, vi må selv påtage os et
ansvar og vove at forandre tingene.
6. Give plads for fantasi og kreativitet
Vi må lave plads for fantasi og kreativitet for at søge efter løsninger på de problemer, som tilsyneladende ikke har en
løsning måske ganske enkelt ved, at vi
betragter sagen fra en helt ny synsvinkel.

5. At vove freden
Freden må søges ved at alle de årsager,
som skaber krig og splittelse, ryddes af
vejen. Derfor kan vi ikke vente på de

Giotto:
Frans drømmer om et
palads fyldt med våben.
S. Francesco , Assisi
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7. Tro på muligheden for forandring
Vi må være overbevist om, at udviklingen af positive personlige relationer kan
skabe en atmosfære af gensidig tillid,
inden for hvilken det er enklere at løse
op for selv de vanskeligste knuder. Vi
må forstå at formidle denne tillid.
8. Freden har sin egen vej: solidaritet,
dialog og broderskab
Solidaritet lærer os at respektere andres
værdier, at se ud over os selv og vore
egne interesser for at. kunne forstå og
bidrage til at opretholde det, der er til
fælles bedste.
Dialog er mødet mellem personer, som
fokuserer på det, der forener dem, og
ydmygt giver sig af med at søge sandheden. Dialog er ikke et møde mellem personer, der tænker på samme måde, ej
heller er det et forsøg på at påtvinge andre sine holdninger; tværtimod er der
tale om en langsom, afventende vækst

hen imod sandheden.
Broderskab fører til anerkendelse af lighed blandt mennesker, til kærlighed uden
grænser og respekt for hvert menneske
som menneske.
9. Freden har som grundlag: sandhed,
retfærdighed, kærlighed, frihed
Fred må have sandhed som grundlag,
opbygges på retfærdighed, drives frem af
kærlighed og skabes i frihed.
10. Freden er altid et mål... og et udgangspunkt
Vi må altid være parat til at begynde forfra og aldrig tabe modet.
(Artiklen er hentet fra et nummer af
Pax et Bonum)

Ny ”madre superiora” i Assisi
Søster Maria Teresa, som i mange år har været leder af Alcantarine-søstrenes hus i Assisi er blevet
”pensioneret”.
Hendes afløser er Sr. Carmela, som tiltrådte
i
november sidste år. Hun har været i huset tidligere
i mange år, var derpå i Rom, og er nu vendt tilbage
som superiora.
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ASSISI-KREDSEN
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.

Bestyrelsen
Frederik Hjerrild, formand
Strindbergsvej 34, 2500 Valby
tlf 36 17 50 70
hjerrild@assisi-kredsen.dk

Vera Christensen
Valhøjs Allé 125 A st.th.
2610 Rødovre
tlf 36 41 23 19

Marianne Plum, sekretær
Oliemøllegade 12,3. 2, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk

Johan Petersen
Frugthegnet 45, 2830 Virum
tlf 45 83 45 93
Br. Theodor Jürgensen OFM Conv
Frederiksborgvej 11A, 4000 Roskilde
tlf 46 36 77 56

Lotte Abel, kasserer
Sandbygårdvej 31,2.tv.
2700 Brønshøj
38 28 85 59
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49

Birthe Backhausen
Peter Rørdamsvej 28 st., 2400 Kbh NV
tlf 35 83 39 07

Suzanne Scavenius Torp,
Jægersborg Alle 45, 2. th.
2920 Charlottenlund
tlf 39 64 45 11

NYT FRA ASSISI-KREDSEN
redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen

Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92

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

11

Nyt fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798

12

