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28. februar 2004
Årsmøde i Enghave Kirke
8. - 15. maj
Assisi-rejse
18. september
Efterårstur til Odense

Bagsiden

2. - 9. oktober
Assisi-rejse

KONTINGENTET
er fortsat 60 kr for 2004

(men giv gerne en ekstra gave, for
regeringen har afskaffet vores portotilskud)
Indbetales på giro 225 19 49
til Assisi-kredsen
v. Lotte Abel, Sandbygårdvej 31,2.tv.,
2700 Brønshøj
Girokortet var ved en fejltagelse indlagt allerede i sidste nummer!
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Årsmøde 2004
Årsmøde med generalforsamling
lørdag den 28. februar 2004
i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V.
Hermed indkaldes til årsmøde i Enghave Kirke, Sønder Boulevard
120 – vis-à-vis Enghave Station.
Årsmødet begynder med gudstjeneste kl. 11. Derefter frokost som er
inkluderet i mødeafgiften - drikkevarer kan købes.
Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores Vedtægt - dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand eller sekretær i
hænde senest 8 dage før mødet.
På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.
Årsmødets foredrag, Den nye salmebog, er ved Eva Meile, tidl. sognepræst i København ved Skt. Andreas Kirke og ved Lutherkirken. Eva
Meile var medlem af salmebogskommissionen og vil fortælle om tilblivelsen af den nye salmebog samt de valg og overvejelser som ligger til
grund for udgivelsen.
Der er planlagt to rejser til Assisi i år - én her i foråret og én til efteråret. Forårsrejsen finder sted 8. – 15. maj, og der er stadig pladser. Efterårsrejsen er i begyndelsen af oktober, program i næste nummer af
Nyt fra Assisi-Kredsen.
Vi ser frem til et godt gensyn på årsmødet og håber at se mange af
medlemmerne.
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 60 kr),
drikkevarer kan købes.
Kl. 13.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne.
Kaffebord - Der vil blive lejlighed til
at købe kort, bøger mm.
Kl. 14.00 Pastor Eva Meile: Den nye salmebog
ca. kl. 16

Afslutning

Generalforsamlingens
dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Kredsens bankforbindelse
Forhøjelse af kontingent
Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgår: Marianne Plum,
Vera Christensen 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 være bestyrelsen i hænde 8 dage før
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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Der er pladser endnu
henvendelse til
Gunnar Bach Pedersen
gbp@assisi-kredsen.dk
tlf 33 25 52 92
Se programmet i sidste
nummer af Nyt fra AssisiKredsen

Program i næste nummer
Henvendelse til Frederik Hjerrild
hjerrild@assisi-kredsen.dk
tlf 36 17 50 70
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Frans - en udfordring til vor tid
af Bodil Busk Sørensen
En udfordring til vor tid
Jeg har en undertitel til bogen om Frans.
Den lyder sådan “- en udfordring til vor
tid.”

Uddrag af foredrag om Frans af Assisi på Religionspædagogisk Center
den 27. nov. 2003.

Jeg har nu - meget kort - forsøgt at give
et billede af Frans’ liv og virke. Ud fra
det og ud fra hvad jeg tror, man i denne
forsamling har af forkundskaber om
ham, vil jeg trække nogle tråde fra hans
virke og op til vor tid. Han er stadig aktuel, synes både jeg (sagt i al beskedenhed) - og pave Johannes Paul 2., der i
1979 udnævnte Frans til skytshelgen for
miljøet.

Bodil Busk Sørensen har skrevet
bogen: Frans af Assisi - en udfordring til vor tid, som blev anmeldt i
Nyt fra Assisi-Kredsen nr 39

Bibelforståelse
Vi vil først se på den måde, som Frans
læste Bibelen på. Frans ejede ikke en
bibel, men han var fortrolig med den. Så
fortrolig, at da man ville læse et stykke
for ham kort før hans død, så rystede han
på hovedet og skubbede bogen væk, idet
han sagde: “Jeg kender jo Kristus.”
Og hvor kendte han Kristus fra? Jo, fra
sin indlevelse i evangeliet og ved sin søgen gennem bøn. Han havde vel det, som
vi i dag vil kalde et spirituelt sind. Et
åbent sind.
Samtidig var han i høj grad jordnær. Han
gik ud og gjorde det praktiske arbejde i
forhold til næsten, som der står i evange-
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lierne, at man skal gøre. Han vaskede
helt bogstaveligt sin næstes fødder. Gjorde sig til tjener for sin næste.
I dag undrer det stadig teologer, at Frans
af sig selv, og med bemærkelsesværdig
sikkerhed, fandt ind til evangeliets kerne.
Det forhold gør, at han rækker ud over
sin tid. Han beskæftigede sig med eksistentielle problemer og etiske værdier.
Han blev grebet af det menneskesyn, der
slår den læser i møde, der vover at forstå
det, der faktisk står i evangelierne.
Var Frans da fundamentalist? Var han en
lille tør pedant, der granskede Jesu ord
bogstav for bogstav? Var han en selvretfærdig skabning, der havde “set lyset” og
derfor tugtede sine medmennesker med
piskeslag af skriftsteder.
Aldeles ikke. Frans var et menneske, der
om nogen glædede sig over livet og over
det skabte. Han forlangte ikke, at andre
skulle være som han. De kunne bare ikke

lade være, når de så ham.

Assisi-Kredsen i Løgumkloster

Det ser let og enkelt ud at forstå evangeliet, som Frans gjorde det. Men det er ulig
nemmere at bortforklare evangeliets ord
som symbolske fortællinger, og udlægge
og tolke dem i lærde vendinger - som Satan gør det i “Fristelsen i Ørkenen” -.
Men ligesom Kristus selv sagde nejtak til
det ellers så gode tilbud, han fik hin dag,
så gjorde Frans det også. Og det må vel så
være at finde ind til evangeliets kerne.

billeder fra udflugt til Slesvig

Nu går det nok ikke så galt i dag. Kun få i
Danmark læser i Bibelen eller vover sig
hen i kirken. Men faren er der! Så længe
nogen stadig læser evangelierne, kan der
dukke en “Frans” op. Det ville være ret så
betænkeligt, for så kunne der jo ske uforudsigelige ting. Jeg tør slet ikke tænke på,
hvordan kirken ville tage imod en sådan
udfordring. Den har jo på det smukkeste
så at sige “fået hold på Kristus”. Hvad
ville der dog ikke kunne ske, hvis han
blev “sluppet løs”? som Dostojevski skriver det i “Brødrene Karamasov”.

Fred og forsoning
Frans ville freden. Hans hilsen: “Fred og
Se, i skovene omkring Gubbio levede der
alt godt” er velkendt. Men han vidste ogen frygtindgydende ulv. Den var stor og
så, at freden må om ad forsoningens vej.
sulten og havde overfaldet både menneI sit testamente til brødrene lige før sin sker og dyr. Når folk færdedes uden for
død, anfører han tre punkter. Det første bymuren, var de bevæbnede, som skulle
er: at de altid skal elske hverandre. Han de i krig. Der lå en skygge af utryghed og
var klar over, at freden kun kan næres og angst over byen.
gro af kærlighed.
Frans opholdt sig en gang i byen og fik
Legenden om ulven i Gubbio viser, hvor- ondt af borgerne på grund af denne ulv,
dan Frans forsoner to parter, så freden kan og han besluttede at gå ud for at møde
indtræde. Den må vi lige høre:
den. Man frarådede ham det på det be-
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stemteste, det var den visse død at møde
dette vilddyr. Men han overhørte alle advarsler og drog af sted sammen med en
følgesvend. Det gik dog hurtigt, som borgerne havde frygtet, ulven kom farende
hen mod de to med åbent gab og strittende børster. Frans gik frem og gjorde korsets tegn for dyret, og det standsede og
lukkede gabet. Frans sagde da: "Kom her
hen, broder ulv. I Kristi navn byder jeg
dig hverken at gøre mig eller nogen anden
noget ondt." Da skete det, at ulven kom
helt hen til Frans og lagde sig ved hans
fødder. Og Frans bebrejdede den, at den
havde sønderrevet dyr og overfaldet og
dræbt mennesker, der dog var skabt i
Guds billede. Sådanne handlinger gjorde,
at den fortjente at dø. Men så tilføjede
han: "Broder ulv, jeg vil stifte fred mellem dig og borgerne i denne by. Du må
ikke sprede angst og sorg længere. Til
gengæld vil ingen i byen hade dig. De vil
sætte føde frem til dig, og du vil kunne
færdes frit. Hverken menneskene eller
deres hunde vil jage dig." Ulven bøjede
hovedet og forstod budskabet, og fra den
dag af hentede den sin føde ved husene.
Den færdedes fredeligt overalt, og da den
døde, sørgede byens borgere over den
som over en ven.
Spørgsmålet er: Hvorfor dræbte Frans
ikke bare ulven. For ulve er der jo nok af.

Her kan man måske også bruge Frans’
erfaring, at dialogen er den eneste farbare
vej til forsoning.
Det kan jo blive en blodig affære at rydde
alle “fjolser” af vejen.
Men vigtigst er måske hans måde at tiltale
ulven på. Han siger “broder ulv”, når han
taler til den. Man spørger uvilkårligt: Er
fjenden en bror?

Frans og naturen
Som før nævnt blev Frans i 1979 udnævnt
til skytshelgen for miljøet. Den katolske
verden med paven i spidsen tog det at
værne om naturen alvorligt. Hvad nogle
venstreorienterede originaler prædikede
om i treserne, det er i dag et stuerent samtaleemne.
Frans er med andre ord blevet moderne,
han har fået en renæssance. Legenderne
om Frans’ forhold til fx dyrene er så mange, at forskerne er enige om, at det var et
særkende for ham: Han prædikede for
fuglene, købte lam og duer fri, samlede
regnorm op på stien, så de ikke bliver
trådt i stykker.
Det er også hans ærbødige forhold til det
skabte, man lægger mærke til. Hans høflige tiltaleform i Solsangen: hr. broder sol,
søster vand, moder jord. Han er i familie
med det alt sammen. Han holder af det.
Og det man holder af, passer man på. Det
ved vi udmærket. (Bilen, huset, sølvtøjet).

Men netop det, at ulve er der nok af, er
måske problemets kerne. Dræber man den
ene ulv, kommer der straks en ny. Og så
kan slagteriet blive ved, og ingen ende få. I dag ved hvert barn, at man skal passe på
Vi kender situationen i dag til bedrøvelig- vandet, så det ikke bliver udrikkeligt. På
hed. I storpolitik, og i vores dagligdag luften, så den er ren at indånde. Der er
ved at brede sig en erkendelse af, at man
med hinanden.
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bor i et lukket økosystem, hvor der fx ik- Frans og de fattige
ke bliver tilført nyt vand og ny luft. Man
Frans’ forhold til de fattige og de syge
skal passe godt på det, man har, så det
blev hans livsopgave. Han viede sit liv til
kan bruges igen og igen.
fru Fattigdom.
Den viden har Frans på én eller anden
I den anden af de tre artikler, som Frans
måde også haft. Han kan jo ikke have læst
skrev i sit testamente til brødrene, siger
Thorkild Bjørnvig. Så det må være komhan: at de altid skal elske og efterkomme
met til ham ad uransagelige veje. Men
vor frue, den hellige fattigdom.
hvorom alt er, så er han aktuel i dag og
Fattigdom er måske den mest uværdige
kan forstås af mennesker i dag.
tilstand, et menneske kan komme i. Fat-
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tigdom er fyldt med skam over ikke at
kunne klare sig selv. Overladt til andres
nåde og unåde. Uden håb for sig selv og
sine børn. Uden hjem og mad og tøj. I
andres øjne ser man ussel ud. Man mister
al selvværd.

liv til Fru Fattigdom.

Frans slog ned netop der, hvor skoen i
dag trykker. Han viste os de fattige ved at
leve som dem og med dem. Han viede sit
liv til fru Fattigdom og præsenterede hende for verden. Og der står vi så, og véd
ikke vort levende råd.

(I dag er forsoning og tilgivelse måske en
livsbetingelse for et liv med hinanden).

Hans taknemlighed over og omsorg for
skaberværket.
Hans forståelse for betydningen af forsoning og tilgivelse.

Og sidst men ikke mindst, det der drev
ham, forståelsen af kristendommens kerne, kærlighed til Gud og næsten, som det
er overleveret i evangelierne.
(Det er utrolig vigtigt, at evangeliet bliver
fortalt og tolket ind i en sekulariseret verden, som jo er en realitet i dag).

Frans og vor tid

Skal vi til sidst opsummere essensen i
Frans’ måde at leve sit liv på kan godt
Frans’ virke, så må det være:
give noget at tænke over - også i dag.
At han tog de fattiges kår på sig, viede sit

Efterårstur til Odense
lørdag d. 18. september
Assisi-Kredsen arrangerer en efterårstur til Odense
lørdag d. 18. september.
Der bliver start fra Enghave Station kl 9.
Programmet kan kun oplyses foreløbigt. Men der
påtænkes besøg i Skt. Knuds Domkirke, hvor vi
kan se Claus Bergs ’franciskanske’ altertavle og
Skt. Knuds helgenskrin. Der bliver lidt tid til at
se på Odense (H. C. Andersens hus?) og på vejen
hjem vil vi spise middag på en kro. Vi forsøger at
få arrangeret et foredrag om pilgrimsvandringer.
Mere konkrete oplysninger i næste nummer af bladet.
Reserver datoen!

Detalje fra Claus Bergs altertavle
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Suzanne Scavenius Torp,
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Vera Christensen
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Birthe Backhausen
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tlf 35 83 39 07
Johan Petersen
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tlf 45 83 45 93
Br. Theodor Jürgensen OFM Conv.
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