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29. sept. - 7. okt. 2012
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Efterårsmøde i Enghave Kirke
Lørdag d. 23. februar 2013
Årsmøde i Enghave Kirke
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24. maj - 1. juni 2013
Rejse til Assisi
(Henvendelse til Gunnar Bach Pedersen)

Har du ikke betalt dit kontingent?
Så skal vi hilse fra kassereren og sige,
at det er på høje tid.
Hvert år bruger kredsen mange penge på at udsende rykkerbreve til medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent.
Det kan vi spare, hvis de sidste betaler kontingentet for
2012 NU.
Vi hører også gerne fra dig, hvis årsagen til manglende
indbetaling er, at du ikke længere ønsker at være medlem.
Kontingentet er fortsat 100 kr. for enkeltmedlemmer og
150 kr. for par.
Ved indbetaling via bankoverførsel bruges
reg. nr. 3186 konto 2251949.
Der kan også betales pr. giro, så er gironummeret 2251949.
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Efterårsmøde
FRANS OG KIERKEGAARD
lørdag d. 17. november 2012

Efterårsmøde afholdes i Enghave Kirke
lørdag d. 17. november.
Vi begynder kl. 11 med gudstjeneste,
derefter er der frokost.
Efter frokosten er der foredrag ved pastor Erik Strid med emnet:
”Frans og Søren Kierkegaard”.
Pris 100 kr., inkl. mødeafgift, frokost og kaffe.
PÅ GENSYN!
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Årsmøde 2012
01. marts 2012/mp

Årsmøde 2012 i Assisi-Kredsen
Frederik Hjerrild bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2012
Dagsorden var udsendt i "Nyt fra Assisi-Kredsen" nr. 74.
Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Jan Erik Nielsen valgt med akklamation.
Jan Erik Nielsen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden.
Ad. 2. Jan Erik Nielsen gav derefter ordet til Frederik Hjerrild for formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Beretningen bringes i kommende nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”.
Ad. 3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Lotte Abel.
Der var derefter tid til spørgsmål til kasserer og dermed regnskab.
Regnskabet blev derefter godkendt med akklamation.
Ad. 4. På valg i år var Marianne Plum, Blanka Langsted og Gert Ryom-Hansen. Alle
var villige til genvalg.
Alle valgt med akklamation.
Ad. 5. Valg af suppleant. Christina Plum genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Susanne Gram Larsen til suppleant.
Valgt med akklamation.
Ad. 6. Valg af revisor. Jan Erik Nielsen er villig til genvalg
Han blev genvalgt med akklamation.
Valg af revisorsuppleant. Preben Nielsen er villig til genvalg.
Han blev genvalgt med akklamation.
Ad. 7. Debat om de to indlæg, der har været bragt ihv. nr. 72 og nr. 74 af ”Nyt fra
Assisi-Kredsen”. Det vil være ønskeligt med yngre medlemmer, og at Assisi-Kredsen
f.eks. er mere synlige på Danske Kirkedage og andre steder.
Ad. 8. Eventuelt. Bestyrelsen blev takket for deres arbejdet med rejser, møder, ture
og bladet.

Jan Erik Nielsen
Dirigent

Frederik Hjerrild
Formand
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Marianne Plum
Referent
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Tilmeldingsblanket til

ASSISIREJSE
24. maj - 1. juni 2013
Hermed tilmeldes
navn:

cpr-nr:

og navn:

cpr-nr

adresse:

tlf:

e-mail:

enkeltværelse

Særlige hensyn:

dobbeltværelse
afbestillingsforsikring ønskes
(250 kr pr delt.)

Tilmeldingen sendes til:
Gunnar Bach Pedersen, Sdr. Boulevard 114, 1. tv. 1720 København V
Depositum på kr 1000 pr deltager sendes til Assisi-Kredsen på samme
adresse - helst på Giro 8 73 80 41 eller ved bankoverførsel til
Reg.nr 1551 Konto 8 73 80 41 .
NB! Det er vigtigt, at navne anføres svarende til passet.
dato og underskrift:

/

- 201____
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ASSISIREJSE
med Assisi-Kredsen 24. maj - 1. juni 2013
Assisi-Kredsen tilbyder atter en forårsrejse til Assisi i 2013, med
mulighed for at se de franciskanske steder i Assisi. Der bliver nogle
udflugter med bus, bl.a. til stigmaternes bjerg, La Verna og til Subasiobjergets top.
Rejsen foretages med SAS til Rom
Afrejse: fredag d. 24. maj fra Kastrup Lufthavn kl. 11.20, fly nr SK
681 (mødetid 2 timer før)
Hjemkomst: lørdag d. 1. juni til Kastrup Lufthavn kl. 21.55, fly nr SK
692
Rejsen ledes af: Gunnar Bach Pedersen og
Marianne Plum
Pris: kr 8.000
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager plus evt.
afbestillingsforsikring. Restprisen indbetales senest 6 uger før. Der udsendes opkrævning forinden.
Prisen indbefatter:
Flyrejsen t/r mellem København og Rom, og transport mellem lufthavnen og Assisi. Der er ikke inkluderet måltider i flyet.
Indkvartering i dobbeltværelse i kloster fra fredag d 24. maj til lørdag
d. 1. juni.
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi og til ankomsten til Rom ved hjemrejsen.
Alle udflugter, herunder besøg på La Verna, en halvdagstur til Le
Carceri, Monte Subasio m.m., en bustur til en af Umbriens byer, sandsynligvis Spoleto.
Forsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen (fx af trafikale grunde) - derfor har vi brug for alle deltageres cpr-nummer.
Ikke inkluderet i prisen
Enkeltværelse kan fås for ekstra kr 500. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene.
Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for 250 kr. pr. deltager,
hvis du ikke er forsikret på anden vis.
7 gælder:
Ved tegning af afbestillingsforsikring
Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales

rejsens fulde pris.
Afbestilling:
Ved afbestilling før 1. april er depositum tabt. Ved senere afbestilling
betales rejsens fulde pris. Se dog ovenfor om forsikringsmulighed.
Advarsel:
Det offentlige Sygesikringskort dækker ikke mere særlig hjemtransport
med ambulancefly. Det anbefales at være forsikret på anden vis.
Adresse i Assisi:
Casa di Accoglienza Madonna della Pace
Via Bernardo da Quintavalle 16
I-06081 Assisi(PG), Italia
tlf 0039 075 81 23 37
Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN
i samarbejde med Net Travel Service.
Assisi-Kredsen en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til
Assisi.
Net Travel Service er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden.
I rejsen kan deltage:
Medlemmer af Assisi-Kredsen.
Assisi-Kredsens formand er:
Frederik Hjerrild, Dirch Passers Allé 17, 3. th. 2000 Frederiksberg
tlf 61 79 70 50
frederikhjerrild@gmail.com
Assisi-Kredsen sekretær :
Marianne Plum, adresse, se nedenfor
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen.
Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere:
Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114, 1. tv., 1720 Kbh V, tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk
og Marianne Plum
Teglværksgade 3. 1.th. 2100 København Ø tlf 39 29 87 40
plum@assisi-kredsen.dk
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Augusttur til Svendborg
25. august 2012
Lørdag morgen kl. 9 mødte 18 glade og
forventningsfulde op ved Enghave kirke.
Marianne Plum og Frederik Hjerrild var
med på turen til Svendborg. I bussen gav
Frederik en kort introduktion til digteren
Johannes Jørgensen, hvis barndomshjem
vi skulle besøge. Arne, som kommer i
huset om torsdagen, tog imod os, da vi
nåede frem, og flere andre fynboer stødte
til selskabet. Først sang vi ”I mellem Nattens Stjærner”. Der er 18 melodier, men
vi valgte den, Frederik kunne bedst.

kort uddrag.

Johannes Jørgensen blev født i 1866, Bagergade 38. Et par år efter blev Fruestræde 15, hvor vi nu var, bygget. Her boede
Johannes sammen med moderen, 3 søstre
og senere en bror. Faderen var skipper og
ikke altid hjemme og onkel Jørgen. Efter
realeksamen blev han student i København som 18 årig og begyndte at læse
biologi. Han deltog i studenterlivet og
med i den tids oprør.
Han ville som mange
Arne holdt et godt og interessant foredrag unge kuldkaste det
om digteren Jørgensen. Her følger der et bestående samfund og
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Udlandsrejser fulgte i Europa, Tyskland
(Goethe) og Schweiz. I Italien fik han
lært Assisi at kende, hvor han også boede
sammen med Ballin. Her kom han under
katolsk påvirkning og havde samtaler
med katolsk pater. Han konverterede til
katolicismen, men måtte derved erfare at
det betød et brud med vennerne i KøbenHan bliver gift med Amalia i 1891 som
24 årig og får en søn. Der knyttes venska- havn. Claussen, Stuckenberg, Ingeborg.
ber med førende personer i kunstnerlivet, Frisindet rakte ikke så langt.
Claussen, Stuckenberg, Ingeborg. BeDer skete også et brud med Amalia i 1913
kendtskaber med Brandesbrødrene. Ernst, og skilsmisse 1921. Herefter tog hun og
børnene navnet Jerk. Da Amalia døde i
Edvard, Georg.
1935 kunne han gifte sig med den
I 1894 fik han konvertitterne Ballin og
østrigsk fødte Helena Klein.
Verkade som venner og måtte forlade
søge lykken gennem det frigjorte liv –
som også indebar at vende kristendommen ryggen. Han passede ikke studierne
men snarere flere damer til stor skuffelse
for moderen. Hun fik et brev fra København om sønnens liv. Han fortsætter sit
liv og bryder med hjemmet for en tid.

København af økonomiske grunde og
rejse tilbage til Svendborg med hustru og
børn.

Han blev æresborger i Assisi 1922 og i
Svendborg 1936. Johannes Jørgensen
døde den 29. maj 1956 næsten 90 år gammel og blev begravet på byens kirkegård.
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Til sidst sang vi ”Nu lyser løv i lunde”.
Efter Arnes foredrag gik vi rundt i de
stemningsfyldte lokaler, også ovenpå,
hvor Johannes havde boet med sine forældre og søskende fra 1869 til 1882.
Derefter gik vi videre til forsorgsmuseet,
som nu er en del af Svendborg museum.
Forsorgsmuseet havde i 1974 overtaget
det daværende forsorgshjem, bygget i
1872. Når vagabonder kom til huset, var
det første de oplevede at komme i bad,
dvs. deres tøj hang så godt fast på kroppen, at de kom ned i badet med tøjet på,
så det kunne løsnes fra kroppen. Derefter
blev tøjet lukket nede i en kiste og tilsat
gift, så forskellig slags utøj kunne dø.
Først da kunne tøjet vaskes. At komme i
bad der må have været populært, for 2 år
efter forsorgshjemmet var lukket og lavet
til museum, kunne en guide pludselig
høre vandet løbe. Det kunne han ikke
forstå. Til stor overraskelse både for
guiden og vagabonden, opdagede de begge at alt ikke var som før. Selv om tingene laves om, ændres behovet ikke.

Vi var også oppe i hjemmets inspektørs
bolig, der stod med møbler fra 1950erne.
Det bruges i dag af demente, der kommer
på besøg og de mange ting giver lejlighed
til mange snakke.
På vej mod kaffen i Lundeborg var vi
henne at se Damestenen i Hesselager.
Efter kaffen og kage sagde vi på gensyn
til vore fynske venner, og bussen vendte
hjem til Enghave kirke og pizzaerne. Vi
var hjemme ca. 18.45.
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Uffe Laugesen

Assisi-Kredsen
Marianne Plum
Teglværksgade 3,1.th.
DK-2100 København Ø

Returneres ved varig adresseændring

BESTYRELSEN
Eva Rungwald
Løvevej 10, 2610 Rødovre
tlf 36 41 33 96
Gert Ryom-Hansen
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 26 14
Blanka Langsted
Roskildevej 94, 5.tv.,
2000 Frederiksberg
tlf 38 79 89 82
Johan Petersen
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby
tlf 45 87 99 47
Susanne Gram Larsen
Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød
tlf. 48 26 23 89
sglarsen@mail.dk

Frederik Hjerrild, formand
Dirch Passers Allé 17, 3.th.,
2000 Frederiksberg
tlf 61 79 50 55
frederikhjerrild@gmail.com
Marianne Plum, sekretær
Teglværksgade 3,1.th, 2100 Kbh Ø
tlf 39 29 87 40 / 20 28 25 03
plum@assisi-kredsen.dk
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Assisi-Kredsen på Internet: www.assisi-kredsen.dk

Nyt fra Assisi-Kredsen

NYT FRA ASSISI-KREDSEN
redigeres af
Marianne Plum (ansv)
Gunnar Bach Pedersen
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Lotte Abel, kasserer
Havnevej 26,st.tv. 4000 Roskilde
tlf 38 28 85 56
Assisi-Kredsens giro: 225 19 49
Bank: reg. nr 3186 konto: 225 19 49
Gunnar Bach Pedersen
Sdr. Boulevard 114,1.tv, 1720 Kbh. V
tlf 33 25 52 92
gbp@assisi-kredsen.dk

