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Eft erårsmøde

Kontingentbetaling
I dette nummer er der indlagt girokort til kontingentbetaling for 2005. 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

Weekend til Vadstena
9. - 11. september 2005

Afrejsested: Enghave Station
Afrejsetidspunkt: fredag d. 9. sept. kl 8.00
Hjemkomsttidspunkt søndag d. 11. sept. kl 22
Pris: 1.600 - 1.900 kr - afhængig af værelsesstandard
Prisen omfatter alle måltider undtager frokost på udturen. Hertil medbringer man selv
madpakke. Drikkevarer sørg er vi for.
Der er forsk ellige standard på værelser - og langtfra alle med bad. Vi vil forsøge at
fo rdele værelser med bad til dem, som har størst behov.
Der er 6 dobbeltværelser og 13 enkeltværelser, så der kan maksimalt være 25 deltagere.
Eft er tilmelding tilsendes girokort til betaling.

Tilmelding til Vadstena-week end fredag d. 9. - søn.d. 11. september 2005
———————————————————————————————–
navn
———————————————————————————————–adresse
——————————–
tlf
( ) enkeltværelse ( ) dobbeltværelse
Bemærkninger: —————————————————————————–
———————————————————————————————–
sendes til Lotte Abel, Sandbygårdvej 31,2.tv., 2700 Brønshøj, tlf 38 28 85 56

Foreløbigt program
Fredag:
Besøg i Alvastra
Om den hellige Birgitta og hendes betydning i dag
Lørdag:
Rundvisning i Klosterkirken
Rundvisning i klostermuseum
Besøg i pilgrimscenter
Foredrag om pilgrimsbevægelse og pilgrimscenter
Søndag:
Højmesse
Spisning under hjemrejsen
Der kan ske ændringer. Endeligt program sendes til deltagerne sammen med girokort
til betaling.

Årsmøde med generalforsamling
Årsmøde med generalforsamling
lørdag den 26. februar 2005
i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, København V.
Hermed indkaldes til årsmøde i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 – vis-à-vis
Enghave Station.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 11. Derefter frokost som er inkluderet i
mødeafgi ften, drikkevarer kan købes.
Eft er frokosten gen eral forsamling iflg. vores Vedtægt. Dagsorden for gen eral forsamlingen findes på side 6. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på general fors amlingen, skal forslagen e være fo rmand eller sekretær i hænde senest 8 dage
fø r mødet.
Som sædvanlig skal vi også på generalfo rsamlingen vælge bestyrelsesmedlemmer
idet der hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer. Der er stor stabilitet i bestyrelsen, men … vi har også en forpligtelse til at have øje for forny elsen. Derfo r vil jeg
opfo rdre medlemmerne til ikke at holde sig tilbage for at stille op til valg, enten ved
at melde sig selv eller pege på en anden.
På årsmødet vil der i forbindelse med kaffen være en bogbod.
Årsmødets foredrag er ved universitetslektor Peter Lodberg: Den økumeniske situation i Danmark – hvor er vi i dag? Peter Lodberg er tidl. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, nu formand fo r Danske kirkers Råd.
Der er planlagt to rejser til Assisi i år, én i foråret og én til efteråret. Begge disse rejser er fuldtegned e, forsøg på at lave en ekstra rejse har desværre vist sig at være
uigennem førligt.
Vi glæder os til et godt gensyn med gamle og nye medlemmer – og måske tidligere
rejsefæller.
På bestyrelsens vegne,
Fred og alt godt,

Frederik Hjerrild

Årsmødet holdes i
Enghave Kirke og menighedssal
Sdr. Boule vard 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 Formanden for Danske Kirkers Råd,
Peter Lodberg: ”Den økumeniske
situation i Danmark i dag”.
ca. kl. 16 Afslutning
Generalforsamlingens dagsorden
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Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Oikos
Valg til bestyrelsen. Iflg. vedtægterne afgår: Frederik Hjerrild,
Gunnar Bach Pedersen og Br. Theodor Jürgensen. Alle tre er
villige til genvalg
Valg af suppleanter. Johan Petersen er villig til genvalg.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før
Eventuelt

Pater Mizzi kommer til Danmark
D. 22. februar 2005 - kl. 17-19.00
Bethlehemskirken, menighedssalen, Tømrergade 9, 2200 København N.
Foredrag v/Pater Mizzi om det økumeniske og interreligiøse dialogarbejde. Efter mødet vil der være mulighed for at deltage i Bethlehemskirkens gregoriansk e aftensang.
D. 23. februar 2005 - kl. 19.00
Svenstrup Kirke, præstegården, Kalvehave 3. 6430 Nordborg.
Foredrag v/Pater Mizzi: "Assisi - og den interreligiøse dialog", herunder om den spiritualitet, der udgår fra Assisi med basis i de fran ciskanske idealer. Mødet afsluttes
med en meditationsandagt i Svenstrup Kirke.
D. 26. februar 2005 - kl. 10.30 - 18.00
Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande.
Dagen er helliget Assisi, og vil indeholde fored rag om Assisi, Frans og Klara, og deres fredsskab ende mission i vor tid. Der vil endvidere være meditationer, bønner og
en messe celebreret af Pater Mizzi.
Ingen af disse arrangementer er i Assisi-Kredsens regi. Men vi har fået at vide, at alle
venner af Assisi er hjertelig velkomne.

E fterårsrejse
1.1.- 8. oktober 2005
Den planlagte rejse til oktober er allerede nu – inden programmet er udkommet – fuldtegnet.
Evt. interesserede bedes ringe til Frederik Hjerrild og blive skrevet på venteliste ved evt. afbud.

Den hellige Birgitta

af Anne-Birgitte Larsson

Birgitta var født ca.1303 i Finstad ved
Uppsala i en rig godsejerfamilie i slægt
med Kongehuset. I 1315 døde Birgitta's
moder og i 1317 blev hun af sin fader
bortgiftet til den 4 år ældre Ulf Gudmarsson, men hvem hun fik et lykkeligt og
harmonisk ægteskab. De fik sammen otte
børn og delte en dyb religiøs interesse,
som Birgitta uddybede med bibelstudier
og velgørenhed.
Den ældste datter Märta blev gift med
stormanden Sigvid Ribbing, datteren Katarina blev også gift med den rige og fornemme Egard Lyderson van Kyren, men
fulgte sen ere - trods ægtefællens sygdom - sin moder under opholdet i Italien
ligesom sønnerne Karl og Birger. Datteren Ingeborg blev senere cisterciensernonne i Klosteret Riseberga. Datteren
Cecilia tilbragte en tid i DominikanerKlosteret i Skänninge. Den yngste søn
Gudmar døde omkring 1340.
Fra omkring 1335-1341 var Birgitta
overho fmesterinde og hun arbejdede ved
hoffet utrætteligt på at få det unge kongepar Magnus II Eriksson og Blanka
(Blanche) af Namur til at leve mere, som
Birgitta mente, at Gud ønskede det. Med
sig til hoffet bragte hun sin yngste søn

Denne artikel er med tilladelse taget fra
hjemmesiden Annas Rom Guide
www.annasromguide.dk

Gudmar og de øvrige børn blev anbragt i
fo rskellige klostre.
I 1340 døde Gudmar og sorgen derover
fik Birgitta og Ulf til i 1342 at foret age
en pilgrimsfærd til Santiago de Compostela i Spanien. Til fods drog de gennem Tyskland og Frankrig og oplevelsen
af et Europa, hvor 100-årskrigen hærgede og Paven ikke mere opholdt sig i Pavebyen Rom, men i Avignon, gjorde så
stort indtryk på ægteparret, at de efter
hjemkomsten overvejede at gå i kloster.
Snart eft er blev Ulf så syg, at han flyttede ind i Alvastra-Klosteret, hvor han døde i 1344. Birgitta skilte sig nu af med
sine ejendele og levede i streng askese
som Franciscaner-tertiar (lægsøster) i
Alvastra, hvor hun begyndte at modtage
åbenbaringer. I åbenb aringern e, som
blev nedskrevet af Klosterets prior, befalede Gud hende gennem Kristus, Maria
eller en helgen at prædike bod og bedring overfor sine landsmænd og overfor
Kongehuset.
Samtidig arbejdede Birgitta på at stifte
en kloster-orden, som skulle huse både
munke og nonner, der skulle leve adskilt,
men mødes i fælles bøn. Hun fandt en
egnet byggegrund i Vadstena og fik
Kongen til at give den og en større sum
penge til at bygge det nye Kloster. Byggeriet gik senere i stå, da Kongen fik nok

af at høre på Birgitta's prædikener mod
hoffets verdslige levned.
Men Birgitta sad ikke blot og modtog
åbenbaringer eller syslede med bønner
og klosterregler i Sverige, hun havde evnen til at få and re mennesker til at arbejde fo r en sag, hvis hun fandt den vigtig,
og således lykkedes det hende at få nogle
gejstlige venner til at drage til Frankrig
fo r at mægle mellem den franske og den
engelske konge i et forsøg på at stoppe
100-års krigen. Og samtidig skulle hendes "ambassadører" opsøge Paven for at
overtale ham til at flytte tilbage til Rom.

I Rom levede Birgitta en enkel tilværelse, hun besøgte byens kirker og tilbad
helgenern e og martyrern e, men hun kunne ikke stiltiende se på, hvorledes byen,
kirkerne, præsterne og befolknings religiøse følelser fo rfaldt, mens Paven fornøjede sig andre steder. Hun fik nye
åbenbaringer og talte fo r Pavens hjemkomst til Rom.

Da hendes forehavend e ikke lykkedes,
besluttede hun selv at rejse til Rom og
herfra arb ejde på Pavens hjemkomst.
Samtidig ville hun arbejde på at få dennes godkendelse af hendes Klosterregel,
som hun havde fået åbenb aret ville ske i
Rom. Hun drog derfor fra Sverige i 1349
fo r at kunne tilbringe Jubelåret 1350 i
Rom og dermed opnå den særlige aflad,
der var forbund et hermed.
I Rom boede Birgitta først forskellige
steder, måske også hos Clarissernonnerne ved Kirken San Loren zo in
Panisperna, som var hendes foretrukne
Kirke i Rom og hvor det gamle trækrucifiks siges at have talt til hende. Senere
flytted e hun ind i et hus, som enken
Frances ca Papazzurri havd e ved Piazza
Farnese.
Nogle venner og familiemedlemmer
fulgte med Birgitta til Rom: datteren Katarina og Peter af Skänninge, som blev
den åndelige leder af d en lille svenske
koloni.

Men Birgitta sad ikke kun i Rom og uddelte almisser, hun rejste også på pilgrimsrejser til mange andre italienske
val fartskirk er og fø rst i 1367 kom Pave
Urban V til Rom, hvor Birgitta i 1370
omsider kunne modtage godkendelsen af
sin klosterregel. Kort efter rejste Paven
tilbage til Avignon og det lykkedes derefter ikke Birgitta at overtale hverken

ham eller hans efterfølg er Grego r XI til
at vende endeligt tilbage til byen.
I 1371 drog Birgitta på pilgrimsfærd til
Det Hellige Land sammen med datteren
Katarina og sønnern e Karl og Birger. På
vejen gjorde selskabet ophold i Napoli,
hvor Dronning Giovanna I regerede. En
romance opstod mellem Dronningen og
Karl og trods det at de begge var gifte
folk, begyndte de at tale om ægteskab.
Som man kan tænke sig, reagerede Birgitta kraftigt på denne ugudelige idé. Og
det blev da heller ikke til noget, for Karl
blev voldsomt syg og døde efter to uger
og efterlod sin moder i dyb sorg på den
videre færd.
Eft er en besværlig, farefuld og udmattende rejse vendte Birgitta tilbage til Rom i
marts 1373. Her døde hun den 23. juli
samme år i huset på Piazza Farnes e ifølge nogle, i Klosteret ved Kirken San Lorenzo in Panisperna ifølg e andre. Hendes
lig blev i hvert fald efter hend es eget ønske anbragt i en antik sarkofag fra det 3.
århundrede, som stadig kan ses i Kirkens
Cappella di Santa Brigida. Her hvilede
det, indtil det kunne bringes hjem til
Sverige af Katarina og Birger og andre
nære venner.
I løbet af syv måneder fragted es kisten
med Birgittas levninger fra Rom gennem
Italien, over Alperne til Polen, hvorfra
den blev sejlet til Öland og herfra til Söderköping. Det sidste stykke gennem
Östergötland blev den båret i procession
og der fortælles om mange mirakler, som
skete på denne færd. Næsten et år efter
hendes død nåede kisten den 4. juli 1374

til Vadstena, hvor Birgitta havde ønsket
at blive begravet ved det Kloster, som
var påbegyndt efter Pave Urban V's godkendelse i 1370.
Den 7. oktober 1391 blev Birgitta helgenkåret af Pave Bonifacius IX. Op til
1969 blev hun fejret den 8. oktober, men
idag er festdagen den 23. juli.
Birgitta's åbenbaringer blev nedskrevn e
undervejs og er senere oversat til mange
sprog. Ikke alle teologer var enige med
hende og der opstod store diskussioner
omkring hendes helgenkåring og senere
på koncilerne i Konstanz i 1414 og i Basel i 1431.

Udstilling om Birgitta
på Esrom Kloster
På Esrum Kloster i Nordsjælland er der
netop åbnet en udstilling om Den hellige Birgitta. ”Birgitta Birgersdatter –
kvinde og helgen”.
Udstillingen viser forskellige facetter af
Birgittas kontroversielle liv. Den viser
bl.a. Birgittas relation til Danmark.
Dronning Margrethe 1 har som barnedronning Birgittas ældste datter som
lærer. Senere arbejd er Margrethe aktivt
fo r Birgittas helgenkåring og træder
som lægsøster ind i ordenen. Det første
danske birgittinerkloster indvies i Maribo 1416 af Erik af Pommern.
Udstillingen varer frem til 24. april
Se også: www.esrum.dk/kloster

Om andelskasssen Oikos
På sidste general forsamling drø ftedes, om Assisi-kredsen skulle bruge andelskassen
Oikos som bank. Bestyrelsen har undersøgt sagen og har fundet, at der er store praktiske problemer med at bruge Oikos som det pengeinstitut, som medlemmerne indbetaler kontingent til. Men hvis vi vil bakke op om Oikos og dens etiske profil, så kunne
vi gøre det ved at tegne andele i dette alternative pengeinstitut.
Vi har sakset nedenstående fra Oikos’
hjemmeside www.oikos.dk

Baggrund
I 1989 mødtes en gruppe idealister ved et
tværkirkeligt arrangement og begyndte at
diskutere, hvordan man som ganske almindelig dansker kan være med til at
rette op på ulighederne i verden. Det
skulle gøres på en måde, der virkelig
ville gøre en forskel for de fattige i ulandene og samtidig kunne blive en ubesværet del af hverd agen for dansk erne.
Dette fø rte til beslutningen om at oprette
Andelskassen OIKOS, hvilket skete i
1994 i samarbejde med en eksisterende
andelskasse i Bjerringbro.
OIKOS er det græske ord for den sunde
husholdning. Navnet viser, hvad andelskassen står fo r. Ordet `oikos´ genfindes i
ordene `økonomi´ og `økologi´ - arbejdsfelter, som vi lægger stor vægt på.. OIKOS virke er kendetegnet ved tre ting:

Etik
I OIKOS bliver dine penge etisk investeret med henblik på at rette op på uligheden i verden og forb edre forhold ene for
fattige mennesker i u-lande.
Medindflydelse
Du kan tegne andel i OIKOS. Som andelshaver har du medindflydelse på andelskassens arbejd e og politik. Desuden
gør du det muligt for OIKOS at låne flere penge ud til indkomstskabende projekter i u-lande: jo større andelskapital vi
har, desto mere kan vi gøre for at hjælpe
fattige mennesker. Hvert and elsbevis
koster 1000 kroner. Læs mere i brochuren `Andele´.
Renter eller ej
I OIKOS kan du have en almindelig konto, der bliver forrent et som i andre pengeinstitutter. Men OIKOS giver dig også
mulighed for at sætte dine penge ind på
en rentefri konto. Hvis du fravælger at få
renter af dine peng e, giver du OIKOS
mulighed for at låne flere penge ud til
projekter i u-lande.
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