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♦  26. november   
Efterårsmøde i Enghave Kirke 
 Biskop Karsten Nissen om 
 Reformationsjubilæet 

♦  25. februar 2017 
 Årsmøde i Eliaskirken 
Bent Hylleberg:¨Økumeni - fra en 
baptistisk synsvinkel”.  

♦  26. maj-3. juni 2017 
 Rejse til Assisi 
 (henv. til Gunnar Bach Pedersen) 
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Rejse til Assisi 
(henv. til Susanne Gram Larsen 

 

Indkaldelse til Årsmøde 2017Indkaldelse til Årsmøde 2017Indkaldelse til Årsmøde 2017Indkaldelse til Årsmøde 2017    
 

Der indkaldes til Assisi-Kredsens års-
møde lørdag d. 25. februar 2017 kl. 11 i 
Eliaskirken på Vesterbros Torv. 

Dagsorden og regnskab offentliggøres i 
næste nummer. 

Efter generalforsamlingen er der fore-
drag ved pastor Bent Hylleberg: 

'Kultur, kirke og økumeni i reformato-
risk og dansk perspektiv - tolket af en 
baptist'.  
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Kære medlemmer 

Der er tradition for, at formanden sender en hilsen til medlemmerne i årets sidste 
nummer. I mange år var det en advents- og julehilsen. Men de sidste par år er det 
sidste blad udkommet så tidligt, at de ikke rigtig giver mening, med mindre vi vil 
begynde julen sammen med forretningsverdenen. Og det synes jeg ikke vi skal, men 
til sidst i denne artiklen bliver der dog alligevel noget, som peger i den retning. 

Jeg sidder i Assisi og skriver dette – et mere passende sted kan det jo ikke skrives. 
Går jeg ud på altanen, kan jeg se op på Rocca Maggiore, som knejser højt over byen. 
Over byen, hvor Frans ønskede ”fred og alt godt” der knejser krigens symbol. Men 
det er heldigvis kun en ruin, den er ikke mere udtryk for våbenraslen og krig. I mod-
sætning til den, så står byens kristne, franciskanske kirker stadig med deres anderle-
des budskab og fred. 

Nu er ruinen der på toppen jo ikke den første krigeriske knytnæve over Assisi. Tidli-
gere lå der en anden borg, hvor kejserens foged boede med sine soldater. Men da han 
forlod borgen, rev Assisis indbyggere den resolut ned.  Men den kom tilbage, nu med 
pavemagten som bygherre. Kardinal Albernoz lod den genopføre, som han lod opføre 
borge i andre af de umbriske byer. Den kristne kirke har heller ikke været fremmed 
for at bruge krigen og magten som redskaber. Men også den borg er - om ikke nedre-
vet – så i hvert fald ude af brug. Har den franciskanske fredshilsen sejret? 

Det gør den nok aldrig helt  – ikke før Gud gør himmel og jord nye. Jeg var i dag på 
en lille ”pellegrinaggio” til fods, hvor jeg gik forbi San Damiano ned til Rivotorto og 
derfra videre ind til Santa Maria degli Angeli. Ikke mange skridt fra kirken i Rivotor-
to kan man stå og se op mod Assisi – città della pace, fredens by, som der står på 
nogle af de opklæbede plakater rundt om. Men for at se den, så går blikket hen over 
endnu et af krigens efterladenskaber. Og her er vi meget tættere på vores egen tid, for 
det drejer sig om en kirkegård for de i hundredvis af britiske soldater, som er faldet 
her i anden verdenskrig. Her ligger alt for unge mænd i lange rækker. Her har vi igen 
kontrasten mellem fredens evangelium og krigens virkelighed. 

Også efter det er der gået en del år. Og stadig lever ufreden. Ikke bare de steder, hvor 
der kastes bomber. Ikke bare der, hvor mennesker griber til terroristiske handlinger. 
Men også i vores egen tendens til hele tiden at tænke i os og de andre, og at se de 
andre som årsagen til vores problemer. Frans var en forsoner – der fortælles om ham 
som fredsstifter mellem mennesker og dyr (tænk på legenden om ulven fra Gubbio), 
mellem byers indbyggere, han fordrev ufredens ånder fra Arezzo, han forsonede de 
ledende i Assisi, borgmesteren og biskoppen,  efter lang strid ved at lade sine brødre 
synge for ham:  
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Lovet være du, Herre, for alle dem,  
som af Kærlighed til dig tilgiver deres Fjender  
og udholder Skrøbelighed og Trængsel;  
salige de, der i Fred holder ud til det Sidste, 
thi du, Allerhøjeste, vil give dem den evige Krone! 

Ja, han forsøgte endog midt i korstogenes kamptummel at skaber forståelse og fred 
mellem krigens parter.  

Det bør være en del af vores inspiration fra Frans, at vi prøver at være fredsstiftere og 
forsonere i verden. Og skal jeg så alligevel her to måneder før nævne den kommende 
jul, så må det jo også være en del af vores tro på ham, der blev født julenat med eng-
lesangen om fred på jorden, han som senere kalde dem salige, som stifter fred. 

Fred og alt godt! 

Gunnar Bach Pedersen 
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Efterårsmøde  
26. november 2016 i Enghave Kirke 

Der skal her mindes om efterårsmødet, som blev an-
nonceret i sidste nummer. 

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 bliver tale-
ren ved efterårsmødet biskop Karsten Nissen, som er 
formand for jubilæumskomiteen. 

Der bliver dog en ændring i programmets forløb 
Program: 
kl. 11 - Foredrag ved biskop Karsten Nissen:  
Reformationsjubilæet 2017 
kl. 12.30 - Frokost 
kl. 14 - Gudstjeneste 
Derefter kaffe og afslutning 
 

Mødeafgiften er 150 kr, som også omfatter frokost og 
kaffe. 
 

Assisi-rejse  
26. maj - 3. juni 2017 

 Der er ikke noget program for rejsen i dette blad - 
for mange har været tidligt ude, og der er stort set 
ikke ledige pladser. 

Interesserede til de (måske) allersidste pladser eller 
til en plads på venteliste bedes henvende sig til Gun-
nar Bach Pedersen, tlf 23 60 82 70 eller mail 
gbp@assisi-kredsen.dk. 

Program kan fås tilsendt eller det kan hentes på net-
tet: 

http://assisi.dk/Nyt/Rejse2017maj.pdf 
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 At se langsomt  
   – en rejsebeskrivelse fra Assisi 

                                      Af Maria og Christina Billington          

 
Kære medrejsende, 
 
Vi skriver disse linjer få dage efter, at vi 
er hjemvendt fra vores første tur til Assi-
si. Vores oplevelser er nu langsomt ved at 
bundfælde sig. Det er dog ikke en let op-
gave at skrive om det, der har mærket os 
på vores tur til Assisi. Byen Assisi synes 
nemlig i et og samme åndedrag at rumme 
det store i det lille og det lille i det store. 
Altså noget meget enkelt, konkret og nær-
værende sammen med noget, der er me-
get større end os mennesker. Det må også 
være derfor, at man vender tilbage igen 
og igen. Vi ved i hvert fald, at byen med 
sin rolige glød og stemning, er gået lige i 
hjertekulen på os, og at den ikke har til 
sinds at tage af sted igen!  
 

Vi rammes konstant af sprogets begræns-
ning, når vi skal forsøge at sætte ord på 
vores oplevelser. Vi har derfor valgt at 
krydre vores korte beretning med egne 

fotografier og digte, for på denne måde at 
forsøge at komme nærmere oplevelsen og 
give jer et større indblik i, hvad der har 
mærket os på turen.  
 

Brevets titel ’at se langsomt’ har været et 
pejlemærke for os på turen. At se lang-
somt handler for os om at være tilstede 
med både sind, krop, hjerte og sjæl.  

 
 
 
 

 
 
 

Der er så mange steder i Assisi, som giver 
sjælen og hjertet ro, at det næsten virker 
som en umulig opgave at skulle udvælge 
et par stykker. Vi oplevede dog, at neden-
stående steder var steder, hvor Francescos 
ånd, livsværdier og nærvær synes at være 
særligt stærkt tilstede. Vi kalder disse 
steder for ’stilhedsperler’.  

Stilhedsperler  

Eremo delle Carceri 
 
Vi blev med det samme ramt af Eremo 
delle Carceris særlig ånd og stemning. 
Den mærkede os fra det sekund, hvor vi 
gik gennem porten og stille og roligt gik 
turen op mod klosteret.  
Dette sted synes at indfange Francescos 
ånd. Stilheden, lyset i trækronerne, fugle-
nes kvidren og bladenes sagte hvisken 

skabte en indre fred hos os og en stor 
glæde ved skaberværket.  
 

Vi synes dog, at opholdet på Eremo var 
lige lovlig kort, hvilket blot betyder, at vi 
må tilbage til dette sted igen. Næste gang 
vil vi tage turen til fods fra Assisi by og 
give os selv tid til at gå stille og kontem-
plativt rundt på dette sted, der betød så 
meget for Francesco.  
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Ordene til nedenstående digt kom stille til 
os, mens vi gik rundt: 
 

Vi går i ukendt land 
og stoler fuldt på hjertets vej, 
mens sindet holder fri 
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San Damiano 
 
Vi besøgte San Damiano to gange. Den 
første gang var sammen med jer (vores 
medrejsende). Vi vidste med det samme, 
at vi måtte tilbage til denne stilhedsperle 
igen på denne tur. Vi begav os derfor af 
sted på en smuk og råkold onsdag formid-
dag. Det sidste stykke af vejen ned mod 
San Damiano fik vi med ét følgeskab af 
en sød lille kat. Det gjorde et stort indtryk 
på os begge og det virkede på os som om, 

at også dyrene i Assisi er bevidste om 
Francescos nærvær.  
 

Mens vi besøgte stedet, hvor Franscesco 
skrev Solsangen, og hvor Klara boede, 
formede nedenstående bøn sig:  
 

Min sjæls ensomhed 
jeg forsoner mig med livets smerte 
tager livets udfordringer på mig 
bærer hjertets glæde med mig 
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S. Stefano 
 
Vi blev med det samme ramt af S. Stefa-
nos enkelthed, ro og ydmyghed. Vi be-
søgte kirken flere gange og sad begge 
med følelsen af, at denne kirke mere sy-
nes at være i Francescos ånd end den 
store og overdådige San Francesco Basi-
lika. Herudover er kirken ikke nær så 
besøgt, så du har god mulighed for at 

sidde i fred og ro og lade stilheden sænke 
sig, mens du reflekterer over livets store 
spørgsmål.  
 

De rolige stunder i S. Stefano kreerede 
følgende digt:   
 

S. Stefano – 
stilhedens oase 
en kirke i Francescos ånd 
hvor enkeltheden og roen bor 

S. Maria delle Rose 
 
Vi blev anbefalet at besøge denne kirke, 
som i dag er omdannet til en permanent 
Maria-udstilling.  
 

Maria-figurerne er formet i træ fra hele 
verden og skabt af kunstneren Guido Det-
toni della Grazia. Han blev for år tilbage 

spurgt, om han ville lave en Maria-figur 
til blinde børn. Han brugte flere år på 
dette arbejde, og det er da også en særlig 
oplevelse at holde Maria-figuren i hån-
den.  
 

Vi besøgte stedet flere gange. Vi blev 
meget betaget af kirkerummet, stedets 
stemning, musikken, Maria figurerne og 
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En stor tak  
 

Vi må ikke glemme at sige tak. Vi vil 
derfor gerne sige jer alle en stor tak. Der 
skal lyde en stor tak til søstrene fra Suore 
Francescane Alcantarine og Broder Theo-
dor. Til vores rejseledere Gunnar og Su-
sanne for deres menneskelige varme og 
kyndige vejledning  og til nestor Frede-

rik, samt til resten af jer - vores medrej-
sende. I har alle været med til at gøre 
turen til Assisi til en ganske særlig ople-
velse for os. Det vil være en tur, som vi 
vil bære med os i vore hjerter.  
 

Vi vil samtidig også sige en stor tak til 
Assisi. Vi siger ikke farvel men på gen-
syn! Vi hviskede da også et stille 

Taukorset. Har du ikke besøgt stedet, så 
synes vi, at du skal tage dig tiden til det, 
når du er i Assisi næste gang.  
 

Ordene til nedenstående digt formede sig, 
mens vi stille sad foran Maria-figurerne: 

I livets sprækker 
siver glæden og roen 
stille og smukt ind 
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’arrivederci’, da bussen kørte af sted mod Rom. Vi håber, at vi snart må se denne 
smukke, rolige og dejlige by igen! 
 

Når sjælen kalder 

og hjertet har brug for svar -  
tag til Assisi! 
 
 

De bedste hilsener og på hjerteligt gensyn! 
Maria og Christina Billington  
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Vi tog glade til Assisi 
fyldt med stor nysgerrighed  
for vi ville gerne indfri 
længsler og usikkerhed. 
Men med Gunnar og Susanne  
og med nestor Frederik 
kom vi snart i gode hænder  
så vi tog det første stik. 
 

Solen skinner i Assisi 
takket være Theodor,  
søsterhjemmet og musici  
og I spør' måske: Hvorfor?  
Vore hjerter smelter sammen  
her er ingen strid og kiv 
for de fyldes af Francesco,  
som er tro og håb og liv. 
 

Der er glæde i Assisi 
både morgen, dag og nat  
man kan ikke blive hidsig  
eller tro, man er et skvat.  
Her har allesammen hjemme  
her går ingen hus forbi  
for når Frans er med ved bordet 
bobler glæden indeni. 

Der er god mad i Assisi  
trods cikoriegrøntsagsret  
for serveringen er fiffig 
og man bliver ganske mæt.  
Og espresso-varianter  
Er  vi  blevet  gode t i l   
Aperol og Spritz med mere  
har vi også sat i spil. 
 

Vi tar glade fra Assisi 
når vi snart skal ta afsted  
for nu har vi fyldte konti  
med barmhjertighed og fred.  
Tak til Gunnar og Susanne  
og til nestor Frederik  
og til alle os, der deltog:  
lad os ta' det sidste stik! 
 
 

Ord på vejen .... fra Nyhavn til Assisi 

En aften overraskede Finn Dyrhagen os 
rejsedeltagere med ovenstående sang. 
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En busfuld forventningsfulde Assisi-
Kreds medlemmer var mødt op ved Eng-
have Kirke parate til et par spændende 
dage i Sønderjylland. 

Christiansfeld var første mål. Her skulle 
vi besøge Brødremenigheden. Vi skulle 
spise vores medbragte frokost hos en 
familie, der ville fortælle os om Brødre-
menigheden og Christiansfeld. Det blev 
et par spændende timer – først hjemme 
haven – i fuld sol, og senere på rundtur i 
byen. Vi blev meget klogere på, hvad 
Brødremenigheden står for, og hvilken 
kulturarv, der ligger gemt i byen. Besøget 
sluttede i det berømte Honningkagehus, 

hvor vi fik kaffe og to slags honningkage. 
Det var meget, meget lækkert. 

Så gik turen videre til Løgumkloster Re-
fugium. Første punkt her var at gå over til 
aftensangen i Klosterkirken. En dejlig 
måde at falde til ro på. Det er lokale folk, 
der står for andagten.  

Bagefter havde vi en aften med Jens Kri-
stian Krarup, som fortalte om sit livspro-
jekt: Klosterruten i Danmark. Han har 
selv gået hele ruten, så det var virkelig 
levende fortælling, vi fik,  ja, man fik 
næsten lyst til at prøve - - bare noget af 
den. 

 Weekendturen til Løgumkloster  
16.-18. september 2016      
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Lørdag morgen startede med morgensang 
i Kapitelsalen. Navnet stammer fra mun-
kenes tid. Hver morgen samledes munke-
ne i dette rum for at få læst et kapitel af 
klosterreglerne. Heraf navnet Kapitelsal. 
Senere på dagen ville vi få mere at vide 
om Løgumkloster. 

Men vi skulle på langfart. Vi skulle til 
Ulkebøl Kirke på Als, Sønderborg Slot og 
Dybbøl, så det var bare med at komme af 
sted. 

En perle på vores tur fandt vi på Als i 
Ulkebøl Kirke. Ulkebøl Kirkes fornemste 
klenodie, den nederlandske Maria-
altertavle fra begyndelsen af 1500-tallet. 
Den har flere fløje, dvs. den viser forskel-
lige billeder alt efter hvilken kirkehøjtid, 
vi er i.  

Første stand, viser meget levende relief-
scener, hvor Jomfru Maria er hovedmoti-
vet. 

Anden stand viser franciskanerordenens 
vigtigste personer. Blandt andet Frans af 
Assisi og Antonius af Padova. 

På tredje stand ses et særdeles smukt ma-
leri af Marias bebudelse. 

Vi havde svært ved at løsrive os, men vi 
skulle videre til Sønderborg Slot, hvor vi 
blev sluppet løs og kunne gå på opdagel-
se. Der var udstillinger om Sønderborg 
Slots historie, om Sønderborg by 1864-
1940 og "Den sønderjyske Kunstnergave" 
– en samling dansk kunst, givet til Søn-
derjylland ved Genforeningen 1920.   

Udstillinger om Sønderjyllands historie, 
om hertugerne af Slesvig og Holsten, om 
De slesvigske Krige 1848-50 og 1864 og 
om Sønderjyderne i Første Verdenskrig. 
Men også her slap tiden op, og vi skulle 
videre til sidste stop.  
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Historiecenter Dybbøl Banke, hvor vi 
havde mulighed for at genopleve krigen i 
1864. 

Det var som at træde ind i de dramatiske 
dage i 1864. Vi så en kort film, der viste 
situationer fra dengang. Var det fra serien 
”1864”, der har været vist i TV? Vi fik en 
god rundvisning, gik rundt i området, 
hvor lyden af buldrende kanoner og skrig 
fra sårede soldater gjorde udstillingen 
meget levende. Men, som vi alle husker, 
endte det hele tragisk for Danmark. Vi 
mistede Sønderjylland, som vi senere fik 
en del af tilbage i 1920. 

Lørdag aften skulle vi høre om Løgum-
kloster. Store forventninger blev indfriet, 
for det er ikke uden grund at navnet 
”Løgumkloster” tit dukker op i pressen. 
Selv om munkelivet sluttede  med Refor-
mationen i 1500 tallet, fortsætter kirkeli-
vet i evangelisk–luthersk udgave i Lø-
gumkloster. 

Omkring 1170 ankom en flok cistercien-
sermunke til Løgum, og op gennem mid-
delalderen voksede byen Løgumkloster 
op.  

Løgumkloster Kirke blev bygget i perio-
den 1225-1325. Af klostrets oprindelige 
fire fløje er i dag kun østfløjen (Kapitel-
sal og Dormitorium) og nordfløjen (kir-
ke) tilbage. Kirken kaldes i dag et under-
værk i rødbrændt tegl, en harmonisk en-
hed i form og ånd. 

Klosteret blev nedlagt 1548 som kloster 
som konsekvens af Reformationen. 

Søndag var vi til gudstjeneste i Kloster-
kirken, inden turen igen gik mod Køben-
havn. Punktum for disse oplevelser var 
samværet i Enghave Menighedssal med 
pizza og rødvin. Igen havde vi haft en 
dejlig tur i Assisi-kredsen ånd. 

   

Igen franciskanere i Danmark 
 
Indtil for nogle år siden var der fransciskanere (gråbrødre) i Roskilde. Det er der som 
bekendt ikke mere.  

Men til februar kommer der igen franciskanerbrødre til Danmark - i tilknytning til 
Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro.  

De kommer fra Polen. 
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Må vi få din mailadresse? 

Må vi få din mailadresse? - spørger vi fra 
Assisi-Kredsens bestyrelse og fra redakti-
onen af Nyt fra Assisi-Kredsen. 

Først og fremmest for at vi fremover kan 
sende bladet per mail og derved spare en 
masse portoudgifter. 

Men også selv om du gerne vil modtage 
dit blad i trykt form, vil vi meget gerne 
have din mailadresse. For det sker jo, at 
der er ting, som vi gerne vil fortælle med-
lemmerne på et tidspunkt, hvor der ikke 
kommer blad ud. Så vil vi kunne sende en 
nyhedsmail til alle vores registrerede 
mailadresser.  

Nå ja, der er også en del medlemmer, som 
ikke får betalt kontingent til 
tiden. Og dem vil vi gerne ad-
vare, inden vi sletter dem af 
medlemsfortegnelsen. Og der-
til kan vi jo også bruge jeres 
mailadresser. 

Dette nummer af Nyt fra Assisi
-Kredsen er det sidste, som 
kommer ud til alle medlemmer 
i trykt form.  Som hovedregel 
vil vi sende fra næste gang 
med mail til alle, som vi har 
mailadresser på. Men vi løber 
selvfølgeligt ikke fra vores 
tidligere løfte om, at bladet 
fremover stadig bliver trykt til 
dem, som ikke vil kunne mod-
tage det på nettet, eller som 
stadig er utrygge ved at få det 
på den måde. 

Altså: I kan sende en mail til 
nyt_fra@assisi-kredsen.dk 
med jeres navn og mailadresse, 

så vi kan registrere dem. Og hvis I har 
behov for at få et trykt blad fremover, så 
skal I bare skrive det i mailen. 

Der er for øvrigt også på vores hjemme-
side oprettet en ny selvbetjeningsfunkti-
on, hvor I kan indtaste jeres adresser, 
mailadresser og telefonnumre, og hvor I 
kan kontrollere, om I har betalt kontin-
gent. 

Mere om den nedenfor. Men her skal i det 
hele taget opfordres til at bruge vores 
hjemmeside. 

Den kan åbnes på www.assisi.dk og på 
www.assisi-kredsen.dk. Se fig.1. Her er 
der adgang til omtale af vores arrange-

Fig.1. Vores hjemmeside 
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menter. Her kan blad og rejseprogrammer 
hentes. 

Et andet sted, hvor der kan hentes endnu 
friskere nyheder fra Assisi-Kredsen er på 
vores facebook-side. Er du på Facebook, 
så skriv Assisi-Kredsen i adressefeltet, så 
kommer du ind på siden. Her kan du også 
anmode om at blive medlem af gruppen. 

Også her kommer der omtaler af kom-
mende arrange-
menter, og når 
der er Assisirej-
ser, vil du her tit 
kunne finde bil-
leder om rejse-
gruppens ople-
velser. 

Men lad os ven-
de tilbage til det 
med selvbetje-
ningen. Her be-
gynder du med at 
åbne hjemmesi-
den 
www.assisi.dk. 
På den er der til 

venstre en menu med forskellige knapper. 

Tryk med musen på den knap der hedder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELVBETJEN 

Så kommer du en side hvor du kan logge 
ind ved at skrive din mailadresse og dit 
kodeord. 

Denne side ser sådan ud: 

Her udfylder du feltet ’Din e-mail’ og 
skriver dit kodeord i feltet nedenunder. 

Derefter trykker du på knappen ’Log ind’. 

Men nu har du jo første gang slet ikke 
noget kodeord. Har du ikke det, så gør du 
sådan. Udfyld feltet ’Din email’ og tryk 

 

Fig. 2. Vores facebookside 

Fig. 4. Log ind med e-mail og kodeord 

Fig. 3 
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så i stedet på knappen ’Jeg har glemt mit 
kodeord’ - så kommer der et kodeord til 
dig som e-mail. Se fig. 4. 

Der er jo også en tredje mulighed, nemlig 
at du slet ikke har opgivet os din mail-
adresse tidligere, og så dur den metode 
ikke. 

Så kommer du ind på denne måde 
(se fig. 5): 

Du udfylder felterne med ’Dit ef-
ternavn’ og ’Dit postnummer’ og 
trykker på knappen ’Log ind’.  

Når du så har logget ind og har 
skrevet din mailadresse på hjem-
mesiden, så kan du ikke mere gøre 
det på denne måde. Så skal du 
fremover benytte den første måde. 

Når du er logget ind enten med      
e-mail og kodeord eller med efter-
navn og postnummer, så kommer 
du ind på siden, hvor du kan se og 
ændre det, som er registreret om 

dig. (Se fig. 6) 

Her er lidt vejledning til denne side. 

1. Her har vi dit fornavn + evt. mellem-
navn og dit efternavn. 

2. Her kan de oplysninger anføres for 
den, som du evt. har et hussstands-
medlemskab sammen med. 

3. Der er plads til to telefonnumre 
- det kan være fastnet og mobil, 
eller telefon til de to personer i 
et husstandsmedlemsskab. Lige-
ledes kan to i et husstandsmed-
lemsskab anføre hver deres  
e-mail-adresse - i så fald vil 
blade og nyhedsbreve sendes til 
begge. 

4. Her kan du vælge, om du 
vil  have dit Nyt fra Assisi-
Kredsen via e-mail eller i trykt 
form med post. 

5. Tryk på knappen 
’Opdater’  for at gemme de ting, 
som du har ændret. Med knap-
pen ’Log af’ forlader du denne 
 side, og forhindrer andre i at 
 komme ind på den. 

 

Fig. 4. Få nyt kodeord 

Fig. 5. Log ind med efternavn og postnummer 
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Fig. 6. Her kan du ændre dine oplysninger 

7. Hvis du vil ændre dit kodeord, så 
 skriv det her - to gange ens - og 
 tryk på knappen ’Opdater kodeord’. 

8. I dette felt kan du til enhver tid se, 
om du skylder kontingent. I eksem-
plet her ses det, at der er betalt for 
2015 og 2016, men endnu ikke for 
2017. 

Der er sikkert stadig dem, som synes, at 
det er er lidt indviklet. Jamen, så minder 
jeg om, hvad jeg skrev i begyndelsen: 

Må vi få din mailadresse, så send en mail 
med dit navn og mailadresse. Og skriv, 
om du vil have bladet som mail eller i 
trykt form. Vi håber selvfølgeligt, at 
mange vælger mailudgaven, for så sparer 

kredsen penge - men det vigtigste er 
trods alt, at alle medlemmer modtager 
det, som sendes ud. 

!     
Kontingentrestance 

 

Bestyrelsen har besluttet frem-
over at slette medlemmer, som 
ikke har betalt deres kontin-
gent inden afslutningen på det 
år, som kontingentet vedrører. 
Har du ikke betalt for 2016 , er 
dette det sidste blad du modta-
ger 



20 

 

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

Gunnar Bach Pedersen, formand 
Bjerggården 20, 4.tv., 2635 Ishøj 
tlf 23 60 82 70 
gbp@assisi-kredsen.dk 
 

Marianne Plum, sekretær 
Teglværksgade 3,1.th,  2100 Kbh Ø  
tlf 20 28 25 03   
plum@assisi-kredsen.dk 
 

 

Marianne Plum Hansson, kasserer 
Læsøvej 4, 4500 Nykøbing Sj. 
tlf 20 77 78 53 - majak@nyka.dk 
Bank: reg. nr 3186 konto:  225 19 49 
 

Frederik Hjerrild 
Dirch Passers Allé 17, 3.th.,   
2000 Frederiksberg  
tlf 61 79 50 55   
frederikhjerrild@gmail.com 
 

Susanne Gram Larsen 
Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød   
tlf. 48 26 23 89 
sglarsen@mail.dk 
 
 

 

Eva Rungwald 
Løvevej 10, 2610 Rødovre 
tlf 36 41 33 96 ditrung@privat.dk 
 

Gert Ryom-Hansen 
Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø 
tlf 61 46 73 70 
gertryomhansen@gmail.com 
 
 

Johan Petersen 
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby  
tlf 28 71 94 15 
johanaapetersen@gmail.com 
 

Finn Günther 
Knudskovparken 87B, 4300 Holbæk 
64 65 05 40 
finn@famgunther.dk 
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