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ASSISI-NYT – JUL OG NYTÅR 2015 
 

 

Også i år pryder den store Betlehemsscene plænen foran Basilica di San Francesco. 
De ca. 40 figurer  i naturlig størrelse  bærer dragter syet af kvinder i Det Hellige Land. 

Fotoet er taget på en meget smuk vinterdag, d. 11. december 2015. 
 

Kære Assisi-venner. 

 
En af de for mig dybeste forberedelser til julen er Maria- og adventsretræten, som for 13. år i træk  
blev afholdt fra d. 3. til 10. december. Retrætens inderlighed og dybde bragte os igennem så 
smukke oplevelser og indre erfaringer, at det er svært at sætte ord på. Atter en gang gik mine 
refleksioner undervejs på, at vibrationerne bliver smukkere og smukkere, og nye toner og farver 
åbenbares. Lige efter retræten skrev et medlem af Assisi Mission hyrdegruppe, Rie Lengerke til 
mig: ”Jeg tænker på det du skriver med, at Maria-retræterne bliver smukkere og smukkere år for år 
- hvor er det vidunderligt. Jeg tror at vi er flere. I hvert fald har jeg det sådan, at tjenerstene bliver 
smukkere og smukkere, dybere og dybere. Jeg er taknemmelig.” Også jeg er dybt taknemmelig 
over den smukke hjælp og den store forskel, det gør, at Assisi-gralen på dybere og dybere niveauer 
udfolder guddommens skønhed under alle retræter. 
 
Der var så mange smukke stunder undervejs, at jeg kunne skrive side op og side ned, men vil blot 
nævne et par stykker. 2. søndag i advent gik vi til højmesse i Basilica di San Francesco. Højmessen 
startede sent i forhold til sædvanlige søndags-højmesser – kl. 17.00 – fordi juletræet skulle 
tændes, og det ser jo flottest ud, når mørket er faldet på. 
 
I år var der den særlige nyskabelse, at juletræet skulle tændes af Pave Frans. Da jeg så det nævnt i 
et program fra Sacro Convento, kunne jeg næsten ikke tro mine egne øjne. ”Ville Pave Frans 
virkeligt komme til Assisi?” Hurtigt fik jeg spurgt en af franciskanerbrødrene på Sacro Convento, og 
fik da at vide, at vor kære Pave ville være bevidst til stede i Rom, når Basilikaens juletræ skulle 
tændes, og at det ville blive direkte TV-transmitteret.  
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Paven havde sendt en af sine betroede medarbejdere fra Vatikanstaten, kardinal Georg Gänswein, 
og da vi – efter en streng sikkerhedskontrol – nåede frem til Basilikaen, og messen startede, 
opdagede jeg, at denne kardinal havde jeg ofte set på TV. Han var nemlig den tidligere Pave 
Benedikts højre hånd, der altid fulgte paven på hans rejser, og som stod ved siden af og hjalp 
paven under alle messer, bønner, taler etc. i Italien og udenlands. I dag er kardinal Gänswein 
”prefetto della Casa Pontificia” – prefækt eller leder af den pavelige husholdning.   
 
Det blev en meget dyb og smuk adventshøjmesse, hvor Basilikaens kor sang, så engleriget steg ned 
i al sin skønhed under den meget dybe tjenesteledelse af kardinal Gänswein, som vi naturligvis 
blev brugt til at intensivere. Det var under hele messen tydeligt, at kardinalen er et dybt spirituelt, 
meget hjertevarmt menneske, og han overraskede bl.a. ved på vejen op mod højalteret et stoppe 
processionen flere gange, fordi han lige skulle hilse på et barn. Også før og efter messen var 
kardinalens kærlighed til mennesker, ikke mindst børn, åbenbar, og da han gik ud af kirken, faldt 
hans blik direkte på mig. Jeg fornemmede dybden, visdommen og mildheden i hans øjne. 
 

 
2. søndags adventshøjmesse i Basilica di San Francesco, d. 6. december 2015. 
Vi var heldige og fik rigtigt gode pladser på nogle af de første bænkerækker. 

Kardinal Gänswein afsluttedde messen ved at bede foran Maria, mens koret sang 
den berømte franciskanske hymne ”Tota Pulchra”. 

 

Helt i Frans af Assisis og Pave Frans’ ånd deltog 31 flygtninge i messen. Caritas (den katolske kirkes 
hjælpeorganisation) i Assisi har givet dem husly, og som det ses på de to fotos nedenfor, er det 
flygtningenes lidelser, der er fokus for årets julefejring i Assisi. Under Basilikaens juletræ ligger en 
af de ramponerede både, der har bragt flygtninge over Middelhavet i sikkerhed i Europa.  
 
Da den smukke messe var overstået, vandrede vi i procession ud af underkirken for at være med 
under tændingen af juletræet. Da vi nåede ud, var juletræet netop blevet tændt, og vi kunne på 
storskærmen se, at Pave Frans sad i dyb bøn i Vatikanstaten. Hans smukke budskab under 
tændingen af Basilikaens juletræ var:  
”I denne jul inviterer jeg jer til at åbne hjerterne mod barmhjertigheden, nåden og tilgivelsen”. 
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Kardinal Georg Gänswein velsigner det tændte juletræ, d. 6. december 2015. 

Under juletræet ligger en gammel, ramponeret båd, der i marts 2014 
bragte 9 flygtninge over Middelhavet for at søge sikkerhed i Europa. 

De ankom til Italiens sydligste ø Lampedusa – i live, hvad tusinder af øvrige flygtninge ikke har 
gjort det i de år, hvor mennesker er flygtet fra krig og fattigdom i Afrika og Mellemøsten 

for at søge sikkerhed i det forjættede land, Europa. 
 

 
Den Hellige Famile i den ramponerede flygtningebåd. 
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Efter tændingen og velsignelsen af juletræet sang et børnekor nogle af julens populære sange 

til stor glæde og jubel for de mange børn, der sammen med deres forældre var til stede. 
 

Også højmessen på festdagen for Maria var et af retrætens højdepunkter med vor dybt spirituelle 
leder af Sacro Convento, Padre Mauro Gambetti som hovedcelebrant, og igen stod 
tjenestelederen i bøn foran Maria, mens koret sang ”Tota Pulchra”, som formidler og intensiverer 
alle Marias vibrationer – også de mere ildagtige som Kristi nærmeste medarbejder. 

 

 
Maria ved højalteret under festen for hendes Uplettede Undfangelse d. 8. december 2015 

 

Det blev 7 dages meget inderlig fordybelse også under smukke daglige meditationer og fordybelse 
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på helligstederne samt for manges vedkommende deltagelse i morgenbønner, messer og vespers 
rundt omkring i kirkerne. Selvom vi under vort tjenestearbejde – ikke mindst i søndagens 
hyrdetjeneste på CEFID med bl.a. fokus på klimatopmødet i Paris – var på et meget ildagtigt, 
ekspansivt indre arbejde, var retræten præget af så smukke og intense Jesus og Maria hellige 
hjertestrømme, at det var inderligt, dybt og meget bevægende. Under den sidste aftens respons 
var det tydeligt, at alle bragte noget nogle dybe og inderlige hjerteerfaringer med sig hjem til 
Danmark og Norge. Må vort indre samarbejde i Assisi intensivere den guddommelige hjælp, som i 
denne jul søger at tænde millioner af lys i hjerter på mennesker jorden over. 

 
Under Maria-retræten blev julebelysningen tændt overalt i Assisi, og forretninger, hjem og 
udendørsarealer er nu smykket med Italiens vigtigste juledekoration: Kunstfærdige julekrybber 
med Jesusbarnet, Maria, Josef, De Hellige Tre Konger, børn, mænd og kvinder. På plænen foran 
Basilica di San Francesco er traditionen tro igen opsat den store   Betlehemsscene  med   
personer   og   dyr   i   naturlig   størrelse,  stald,   krybbe, værksteder og brønde. Når vinden 
bevæger de af palæstinensiske kvinder syede klæder på de ca. 40 figurerer i naturlig størrelse af 
mænd, kvinder og børn, virker den store Bethlehems-scene levende til stor jubel for de mange 
børn, der sammen med deres lærere eller familie hvert år besøger Frans’ gravkirke i tiden op mod 
jul. Jeg tror, at der en af de mest fotograferede Bethlehems-scener i verden, og også jeg kan da 
heller ikke lade være med år efter år at tage billeder af den, som det ses også i dette brev til jer. 
 

 
Betlehems-scenen 2015 ved nattetide 

 

I Assisi er vi således nu ved at gøre os klar til en af årets smukkeste fejringer, Jesu fødsel, der i 
Italien først ophører d. 6. januar med festen for De Hellige Tre Kongers tilbedelse af Jesusbarnet. 

 
I Den Katolske Kirke er adventstiden en indre forberedelse i lighed med den 40 dages faste før 
påsken. I Assisi er denne indre forberedelse meget dyb og inderlig. Foruden Maria fejringen og 
de 4 særlige adventsmesser går vi 9 dage før julenats store gave ind i en endnu dybere indre 
forberedelse under Novenaen, der i Basilica di San Francesco er en særlig dyb og højtidelig 
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vesper. Det er tydeligt mærkbart i Assisi, at engleriget i disse sidste dage op mod julenat kommer 
nærmere og nærmere godt hjulpet af den intense opmærksomhed og indre forberedelse med 
meditationer, bønner og messer, som alle vi franciskanere i Assisi – brødre og søstre – deltager 
i dagligt. Men lige meget, hvor vi befinder os på Jorden, kan vi selvsagt gøre os stille og åbne 
os for englerigets særlige hjælp i adventstiden og for julenats og juledagenes intensiverede 
indstrømning af guddommelig fred, glæde og kærlighed. 

 
For mange af os sensitive mennesker på den åndelige udviklingsvej – og også især, når vi som 
lysarbejdere og gralstjenere har sagt ja til at være ”fødselshjælpere” for Den Nye tid - kan tiden 
op mod jul være præget af uforklarlige indre tilstande af træthed, indadvendthed, tyngde, sorg, 
smerte, ensomhed og længsel. Dybere lag af hjertecentret vækkes, og gennem disse dybe 
hjerteprocesser bliver vi endnu mere sensitive over for de lag af hjertesmerte, der ligger i 
menneskehedens kollektive bevidsthed, og er med til at forløse disse. Ved at prioritere den 
indre jul frem for den hektiske, ydre jul og ved give slip og over til englerigets indstrømning 
samarbejder vi på dybeste måde i de processer, der vil fremme Kristi fødsel, og da opdager vi 
julens dybeste gave: Vort hjertecenter og menneskehedens kollektive hjertecenter bliver år for 
år lidt mere sensitivt, medfølende og favnende, og vi kommer i kontakt med dybere og dybere lag 
af kærlighed, fred, glæde og ånden af broder-/søsterskab. Ved mest muligt at give slip og over til 
det indre arbejde, er det lettere for os at bære det. 

 
I den uendeligt smukke julenat, hvor engleriget sitrer intenst i himmelsk glæde, og de 
efterfølgende juledage intensiveres hjælpen fra Gudsriget, som stimulerer det enkelte 
menneske og menneskeheden som helhed til de levendegørelser, der fører til fødslen af Kristus 
som Kærlighedens og Medfølelsens Herre i hjertecenter efter hjertecenter over hele Jorden. Vi 
kan år for år vælge at gå mere og mere indad og lade os absorbere dybere og dybere ind i 
englerigets uendeligt smukke indstrømning af ekstatisk glæde, kærlighed og fred og dermed lade 
Kristus fødes på dybere og dybere niveauer. Samtidigt med, at vore hjerter fyldes af det indre 
Kristusliv, kan vi lade dette liv strømme videre ud i menneskehedens kollektive hjertelag. Denne 
indre opmærksomhed og tjeneste er for mange af os den største gave, som vi kan give ikke blot 
til vore nærmeste, men også til alle vore øvrige brødre og søstre på vor smukke men 
lidelsesfyldte og trængselsplagede jord. 
 

 
Fra en tidligere julekoncert i Overkirken med solister og RaiUno’s store symfoniorkester 
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Julekoncerten i Basilica di San Francesco,  som transmitteres af Rai1 d. 25. december, kl. 12.30 
Advents- og juletiden i Assisi er et overflødighedshorn af spirituelle andagter, levende 
krybbespil og  smukke  koncerter. En  af  disse  koncerter  er  af  helt  særlig  betydning, nemlig 
den årlige julekoncert fra Frans' Overkirke, som er indbudt og arrangeret af den statslige 
italienske tv-kanal Rai1 og Sacro Convento i fællesskab. Den afholdtes for 30. gang lørdag d. 19. 
december, hvor hundreder af særligt inviterede gæster kom strømmende til Assisi. I en opvarmet 
og smukt belyst kirke, hvor freskerne fremstår farverige, klare og levende, blev koncerten 
optaget af travle kameramænd med alverdens udstyr. 

 
Julekoncerten transmitteres i Eurovision af Rai1, d. 25. december kl. 12.30. Det er hvert år en 
meget smuk koncert med en verdenskendt dirigent, Rai’s store symfoniorkester, et stort kor 
samt forskellige solister. I år så jeg særligt frem til solisterne, som var den verdensberømte 
russiske sopran Ekaterina Bakanova, den israelske sanger Noa samt den amerikanske violinist 
Caroline Campbell. Især Noa så jeg meget frem til igen at høre på denne hendes 3. solistoptræden 
under Basilikaens julekoncerter. Hun sang to af sine egne kompositioner, mens Ekaterina 
Bakanova sang smukke fortolkninger af O Holy Night og en meget smuk Ave Maria (William 
Gomez), som  jeg ikke kendte. Også violinisten imponerede. Noa har på de to tidligere 
julekoncerter sunget sin meget smukke fortolkning af Ave Maria, den første gang – i december 
2009 - kan høres og ses på følgende link til YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ldjGrEx-PhE 
 
Den redigerede koncert, der transmitteres 1. juledag, er suppleret med smukke billeder fra Assisi 
og fra freskerne i Basilikaen, der gør den endnu mere stemningsfyldt og inderlig. Flere lande 
jorden over sender koncerten direkte d. 25. december eller senere. De modtagere i Skandinavien, 
hvis tv-programpakke indeholder Rai1 vil kunne se koncerten, og det ved jeg, at nogle af jer ser 
frem til hvert år. 

 

 
Den israelske sangerinde Noa, der også er good will ambassadør for FAO, FN’s fødevareorganisation. 

Noa er dybt engageret i at fremme dialogen mellem Israel og Palæstina, og en af de i Israel 
mest kendte fortalere for en to-stats løsning. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldjGrEx-PhE
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På Youtube er også en ny, smuk opførelse af “Amazing Grace” sunget af Andrea Bocelli, Noa og to 
andre sangere på Peterspladsen i Rom foran Pave Frans, kardinaler, religiøse ledere fra andre 
religioner og tusinder af tilhørere. Det er bevægende at se dem hånd i hånd. De var samlet i 3 
dage i juli i år på et møde indkaldt af Pave Frans til fornyelse af det spirituelle liv: ”38a 
Convocazione Nazionale del Rinnovamento nelle Spirito Santo con Papa Francesco.” 
 
Du kan se og høre ”Amazing Grace” på følgende link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u5q7FTixnWU 

 

 
Julekoncert i Basilica di San Francesco d. 28. december 2010 – 

Padre Magrino OFM Conv. og organisten skimtes yderst til højre 

 
Julens og nytårets messer i Basilica di San Francesco og Basilikaens julekoncert 
Har du lyst til en fordybelse i julen i Assisi, skulle du kunne være med under det spirituelle 
overflødighedshorn i den kommende tid. De vigtigste at julens og nytårets messer i Basilikaen, 
som jeg vil deltage i, vil blive webstreamet, og her kommer en oversigt: 
 
Torsdag, d. 24. december fra kl. 23: Midnatshøjmesse i fejring af Jesu fødsel og velsignelse af 
krybben i Underkirken.  
Fredag, d. 25. december, kl. 10.30: Højmesse i fejring af Jesu fødsel og Guds Moder. 
Lørdag, d. 26. december, kl. 20.30: Basilikaens julekoncert “Alla luce di una Stella” med 
Basilikaens kor og orkester. 
Søndag, d. 27. December, kl. 10.30: Højmesse i fejring af Den Hellige Familie. 
Torsdag, d. 31. december, kl. 17.00: Højmesse i taksigelse for året 2015 med hymnen “Te Deum”. 
Torsdag, d. 31. december, fra kl. 23.00: Spirituel andagt i afventning af det nye år. 
Fredag, d. 1. januar, kl. 17.00: Højmesse dedikeret til Maria, Guds moder, med salmerne: “Veni 
Creator” og “Tota Pulchra”. 
Onsdag, d. 6. januar, kl. 10.30: Højmesse i fejring af de Hellige Tre Konger. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5q7FTixnWU
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På følgende link kan du se hele programmet (italiensk): 
http://www.sanfrancescoassisi.org/images/pdf/nataleprog.pdf 
 
Information og link til streaming: 
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/ 
 
Et franciskansk fredarbejde under Den Kolde Krig 
I Assisi-Nyt for julen 2006 beskrev jeg, hvordan franciskanerbrødrene på Sacro Convento i Assisi i 
samarbejde med det statslige italienske tv Rai i 1986 startede den transmission af en julekoncert 
fra Basilica di San Francesco, som er blevet en tradition, der nu har varet i 30 år. Jeg har fortalt 
historien før, men da den viser, at menneskeheden siden Den Kolde Krig har taget skridt på vejen 
mod fred på jorden, gengives den her i Pater Mizzis ord: 

 
Starten på denne tilbagevendende julekoncert i Assisi er et resultat af et særligt fredsarbejde, der 
tog sin begyndelse i 1983. I foråret 1983 afholdt Franciskanerordenen, OFM Conv., sit 
kapitelmøde (møde for hele ordenen, der finder sted hvert 6. år) på Sacro Convento i Assisi. 
Pater Mizzi var delegeret på dette kapitelmøde, idet han blev valgt som repræsentant for 
provinsen Malta. Pater Mizzi fortæller: 

 
”Vi var midt i Den Kolde Krig mellem Vest- og Østblokken, og et af emnerne på mødet var 
frygten for, at en verdensomspændende atomkrig mellem USA og Sovjetunionen ville bryde ud. 
Der var en meget reel risiko for en sådan katastrofe, som lå som et lag af frygt i  hele 
menneskeheden. Ved afslutningen af kapitelmødet blev det besluttet, at også vi franciskanere i 
Assisi måtte forsøge at gøre noget for at fremme freden. Vi besluttede at sende et budskab samt 
en invitation til Sovjetunionens præsident Andropov og USA’s præsident Ronald Reagan om at 
komme til Assisi for at tale om fred. Budskabet, som blev overgivet præsidenterne af de to 
landes ambassadører i Rom, blev modtaget med taknemmelighed, men de modtog ikke 
invitationen om at komme til Assisi. I 1984 besluttede vi så at sende en delegation af 
franciskanerbrødre fra Assisi til både Det Hvide Hus i Washington og til Kreml i Moskva. 
Delegationens budskab om at arbejde for fred og ikke krig blev modtaget med stor respekt og 
varme af de to præsidenter. Gorbachev blev herefter udnævnt til Sovjetunionens præsident, og 
igen søgte vi at fortsætte fredsbestræbelserne ved at sende en delegation fra Assisi til Island, 
som mødtes med Gorbachev, da han opholdt sig i Reykjavik. I april 1986 skete den frygtelige 
ulykke med atomreaktoren ved Tjernobyl i Ukraine, og nu inviterede vi USA’s og Sovjetunionens to 
ambassadører i Rom til Assisi for at tale om fred. Ambassadørerne modtog invitationen og i 
december 1986 kom de til Assisi, hvor vi først havde samtaler om fred med dem på Sacro 
Convento og dernæst ledsagede dem til et møde på Assisis rådhus på Piazza del Comune. Mødet 
med ambassadørerne afsluttedes med en koncert i Basilica di San Francesco, som blev den første 
af de nu 21 (i 2006) julekoncerter, der hvert år er udgået fra Assisi. 

 
Kun tre år senere efter denne første koncert, nemlig i 1989, faldt Berlinmuren, det kommunistiske 
styre i Sovjetunionen og Østeuropa brød efterfølgende sammen, og Den Kolde Krig blev afløst af 
begyndende dialog og samarbejde mellem supermagterne og Europas før så adskilte stater. I 
1990 mødtes præsidenterne, Gorbachev og Bush Senior, på Malta, hvor den første aftale om 
eliminering af nogle af de frygtede våbenlagre, som supermagterne havde opbygget under Den 
Kolde Krig, blev underskrevet. I 1991 var jeg for første gang i Rusland, hvor jeg deltog i et 
interreligiøst møde. Vi blev modtaget af Gorbachev i Kreml. Senere blev jeg interviewet til 
kommuniststyrets officielle avis, og artiklen blev illustreret med et foto, hvor jeg var iklædt min 

http://www.sanfrancescoassisi.org/images/pdf/nataleprog.pdf
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/
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munkekutte! Jeg måtte næsten knibe mig selv i armen over, at vi nu lykkeligvis var kommet så 
langt, at religiøse ledere åbent blev modtaget i Kreml og fik spalteplads i det officielle 
nyhedsmagasin. 
 

Det er mit indtryk, at også det historiske fredsmøde i Assisi i 1986, hvor Pave Johannes Paul II 
sammen med religiøse ledere fra alle større religioner i verden for første gang bad for fred 
sammen, spillede en stor rolle i denne fredproces – naturligvis sammen med mange andre 
fredsbestræbelser. ”The Spirit of Assisi” begyndte at gøre sit dybere arbejde, og selvom vi 
stadigvæk har meget at gøre i samarbejde med Gud, så breder freden sig til flere og flere stater 
og befolkningsgrupper i verden!” 

 
Hvis du har lyst til at læse mere om, hvordan julen fejres i Assisi, kan du læse følgende numre af 
ASSISI-NYT: 

 
ASSISI-NYT – julen 2005 og ASSISI-NYT - nytåret 2005/2006 
ASSISI-NYT – julen 2006 og ASSISI-NYT – nytåret 2006/2007 

 
Nyhedsbrevene findes på www.assisimission.net under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”. Link til 
arkivet: 
http://www.assisimission.net/da/nyhedsbreve/nyhedsbrevsarkiv 
 

 
Julestemning ved Basilica di San Francesco i julen 2012. 

 

Et kig tilbage på året, der næsten er gået 

Tiden op mod jul og nytår er jo for os alle en oplagt mulighed for både at se tilbage og drage  
mest  mulig  lære  af  de  indhøstede  erfaringer,  glæder  og  vanskeligheder gennem det år, der 
næsten er gået, samt til at se fremad mod det nye år med ønsker, forhåbninger og planer for den 
kommende tid. 

 

http://www.assisimission.net/
http://www.assisimission.net/da/nyhedsbreve/nyhedsbrevsarkiv
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Når jeg ser tilbage på 2015, har jeg et billede i mit indre af en række smukke, skinnende perler, 
når vi var samlede i Assisi og Rom, i Det Hellige Land og i Danmark og Norge. Det har været en 
inderlig glæde for mig at erfare, at den åbning af ”the Spirit of Assisi”, som inspiratorerne i 
begyndelsen af 2009 overraskende præsenterede som strømmen af Maria og Jesu Hellige 
Hjerte, atter er blevet væsentligt intensiveret. I 2015 har vi endog modtaget en helt særlig gave i 
forbindelse med vores ophold i Det Hellige Land under vandringen i Jesu fodspor. Der er blevet 
åbnet for nogle uendeligt smukke Jesu-vibrationer fra Det Hellige Land, der flyder ind i Assisi-
gralen. 
 
Det er en ny dybde af Guds favnende hjerte i en inderlighed, kærlighedsfylde og skønhed, som 
det er helt umuligt at sætte ord på. Under meditationer og tjenester efter vort ophold i Det 
Hellige Land har jeg erfaret en kærlighed, der er så ubeskriveligt smuk, forløsende og favnende, 
at der ikke findes ord for den. Mange gange efter afslutningen af en retræte i Assisi eller 
udlandet har jeg med taknemmelighed tænkt: ”Nu kan vibrationerne da ikke blive smukkere eller 
dybere”, men hver gang er jeg blevet overrasket og endnu mere taknemmelig over, at under  
næste  retræte  syntes  vibrationerne  af  denne  nådefulde  kærlighed  gennem Marias og Jesu 
Hellige Hjerte at  udfolde sig i nye toner. Jeg erfarer med stor glæde og taknemmelighed, hvordan 
denne strøm som en form for guldet i Kristusimpulsen møder søgende menneskers hjertelængsel 
på stadigt dybere måder. 
 

 
© Assisi Mission, www.assisimission.net 

Assisi Missions logo 
Billedliggjort af Eskild Tjalve efter inspiration til Assisi Mission d. 1. januar 2013 

 
Foreningen ASSISI MISSION 
Foreningen Assisi Mission blev stiftet i foråret 2007, og er er nu 8 år og 9 måneder gammel. 

http://www.assisimission.net/
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Det er fortsat meget glædeligt for mig at erfare, hvor meget den betyder i både det indre og 
ydre arbejde med missionen. Den indre hjælp og bevågenhed er løbende intensiveret, og også 
den praktiske og økonomiske støtte fra medlemmer i 2015 betyder, at jeg går ind i det nye år med  
stor  entusiasme,  gå-på-mod  og  forhåbning.  Jeg  ser  frem  til  et  nyt  år,  hvor missionen med 
at forstærke og sprede ”the Spirit of Assisi” fortsætter - hvilende på de stærkere rødder gennem 
alle jer, som har manifesteret ønsket om som medlemmer af foreningen at støtte op omkring 
dens formål. 

 
Aktiviteter i Assisi og udenlands i 2015 
Atter en af mine glæder handler om vækkelse af den indre følsomhed i mennesker, der lidt efter 
lidt vil skabe også større ydre forandringer på jorden. Her tæt på årsskiftet kan jeg  således  
konstatere, at 2015 har været atter et år, hvor godt 5 millioner mennesker er strømmet til Assisi, 
heriblandt ca. én million pilgrimme, der har lyttet til sjælens kalden om at tage på et længere 
ophold i Assisi og dermed modtage en dybere hjælp til deres processer. Fra alle 
verdenshjørner fortsætter pilgrimme med at strømme til Frans’ og Klaras hellige by, der måske 
om nogen i verden symboliserer og søger at manifestere menneskehedens broder-/søsterskab 
og enheden med hele Skabelsen. 

 
Det er naturligvis en særlig stor glæde for mig at tænke tilbage på Assisi Missions aktiviteter med 
retræter i Assisi og udenlands i 2015. Under disse retræter er det med en følelse af stor mening 
og nytte, at jeg har delt en længere periode - fra en weekend og op til 14 dage - med søgende 
mennesker og dermed nået en fælles endnu dybere absorbering ind i ”the Spirit of Assisi”. 
Blandt disse aktiviteter i Assisi Mission i 2015 tænker jeg også tilbage på lysrejserne med særlig 
stor glæde efter erfaringerne undervejs på rejserne og de indre inspirationer om, at de gjorde en 
forskel for Guds arbejde med helliggørelse af jorden og menneskeheden. Assisi Missions særlige 
meditationsgruppe, hyrdegruppen, inviteres altid med i det indre på disse rejser, og således er vi 
bevidst flere af sted, end de personer, der også i det ydre er med på lysrejsen. 
 

 
Den meget smukke, nyåbnede kirke i Magdala ved bredden af Genesaret Sø i april 2015. 

Maria Magdalene kom fra Magdala 
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Lysrejsen til Det Hellige Land i april 2015 
Årets første lysrejse gik til Det Hellige Land i en vandring i Jesu fodspor. I en gruppe på 20 
opholdt vi os 5 dage i Jerusalem og 5 dage ved Genesaret Sø, og fordybede os på de fleste af de 
helligsteder, der er forbundet med Jesu liv og virke for næsten 2.000 år siden. Alle i gruppen har 
omtalt rejsen som værende af en helt særlig betydning for dem, en livets rejse, og for alle var det 
en stor og glædelig overraskelse, at Jesu virke som en åben dør mellem Gud og menneskeheden 
fortsat i vor tid erfares som et uendeligt smukt vibrerende hjerte, der er helt uberørt af de 
menneskelige konfliktlag, der også findes i Mellemøstens Solar Plexus center.  
 

 
Stonehenge 

 
Lysrejsen til England - London, Glastonbury og Stonehenge i august 2015 
Rådet udpegede i slutningen af 2014 England som et nyt fokus for Assisi Mission i et arbejde med 
at intensivere et indstrømningsfokus ved Parlamentet i London som en indre hjælp til Englands 
udvikling, ikke mindst den proces omkring Englands EU-medlemskab, som p.t. diskuteres så 
heftigt i landet, og som også er et tema for EU-landene med de første forhandlinger for få dage 
siden. Endvidere var det anbefalingen også at arbejde på Stonehenge og i Glastonbury. Lillian 
Jacobsen og jeg rejste af sted med hyrdegruppen, som deltog i det indre, og vi opholdt os 5 
nætter i London og 6 nætter i Glastonbury. Det blev en meget smuk rejse med et intenst indre 
arbejde for at styrke indstrømningsfokusset ved Westminster i London, med sportrækning i 
London og det sydvestlige England og et healende samarbejde i nogle meget smukke vibrationer 
i Glastonbury.  
 
Lysrejsen ”Pave Frans-Assisi” i september 2015 
I september samledes vi i en gruppe på 12 i en særlig indre støtte til Pave Frans med 4 
dage i Rom og efterfølgende 10 dage i Assisi. Rejsen kom til at have et særligt fokus under 
vore tjenester på situationen i Europa, faktisk helt i Pave Frans’ ånd, idet de store 
flygtningestrømme fra Tyrkiet og Grækenland for alvor tog fat med massiv mediedækning. 
Under rejsen fulgte vi med glæde, hvordan broder-/søsterskabsforståelser blev vakt hos 
tusinder af almindelige samfundsborgere, alt mens EU, regeringer og myndigheder 
kæmpede og fortsat kæmper med at tackle krisen.   
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Pave Frans beder ved Frans’ grav i Assisi d. 4. oktober 2013. 

 
Det blev meget smukke, dybe og meningsfulde dage i et dybt indre samarbejde. Undervejs i 
vor fordybelse modtog jeg en inspiration fra rådet om Europas krise med de store 
flygtningestrømme. Dele af den gengives her, da den stadigvæk er aktuel som følge af, at 
EU-landene fortsat arbejder – sammen og enkeltvis – med at finde løsninger: 
 
Jeg vises strømmene af mennesker på rejse gennem Europa. De er ledsaget af Maria. De er 
under Marias og hendes store engleriges åndelige bevågenhed. 
 
Det vises, at de fortsat strømmer over Middelhavet fra Afrika og fra Mellemøsten. Det er således 
ikke en situation, der lige med det samme ændres. I Europa må vi forvente, at det vil fortsætte. 
 
Mange af disse flygtninge vil finde et nyt hjem og et nyt ståsted i Europa og på sigt blive et 
meget positivt bidrag til Europa. Det vises, at disse mennesker skyder som blomster op i den 
europæiske jord, i den europæiske folkesjæl. Der ligger store muligheder for at fremme broder-
/søsterskab på tværs af nogle hidtidige større barrierer mellem mennesker fra forskellige 
kulturer. På sigt er de en stor gave til Europa, til den europæiske folkesjæl og til dennes 
udvikling. 
 
Mange af dem, der kommer fra Syrien og fra andre krigshærgede områder vil udtrykke stor 
taknemmelighed over at være kommet til et land, hvor sikkerhed, fred og alle de basale behov 
som en naturlighed opfyldes. De ”indfødte” europæeres tagen som en selvfølge, at livets basale 
behov for fred, sikkerhed, mad og husly opfyldes – man kan også kalde det en forkælelse – vil 
være i stor kontrast til de nye europæeres taknemmelighed. 
 
Som vi har kunnet følge disse flygtningestrømmene i medierne i den sidste tid fremmes 
næstekærligheden. Vi har kunnet følge masser af mennesker af god vilje gøre en stor indsats for 
at hjælpe flygtninge, modtage dem med varme hjerter og praktisk hjælp til rejsen. 
 
Der gives stor hjælp til alle de mennesker i Europa, der på ledende niveauer i regeringer, 
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myndigheder og organisationer samt også til alle de almindelige europæiske samfundsborgere, 
som åbner sig og forsøger at finde løsninger på at kunne modtage og rumme alle disse 
flygtninge.  
 
Jeg vises et Europa der bliver mere mangfoldigt og hvordan flere farver, nuancer og aspekter af 
menneskelige kvaliteter folder sig ud. Det er meget smukt, som det vises. Den større 
mangfoldighed i Europa betyder, at Europa i højere grad – som USA – bliver en smeltedigel for 
menneskelig trivsel, livsudfoldelse og udvikling med større hjælp på den enkeltes udviklingsvej.  
 
Et dybere broder-/søsterskab kan fremmes gennem denne mangfoldighed. Det er næste step af 
broder-/søsterskabsidealet, når alle mennesker uanset race, nationalitet og religiøs baggrund 
anser hinanden som brødre og søstre, og som medlemmer af den samme ene familie på jorden. 
 
Det er virkeligt smukke muligheder, der åbner sig for Europa ved at modtage disse flygtninge og 
invitere dem ind i en integrationsproces. 
 
Ganske mange frygter, at systemerne og reglerne bryder sammen, fordi der ikke er kontrol med 
situationen. Hvad kan vises? 
 
Der gives hjælp til Europa. Som vi oplevede det i onsdagens hyrdetjeneste på CEFID d. 9. 
september, steg en meget stærk, ildagtig Kristuskraft ned. Kristus som den gyldne, kærlighedens 
Herre steg ned midt i Europa via en stærk aktivering af de store grale under vor tjeneste, Assisi-
gralen, Malta-gralen, gralen i San Giovanni Rotondo, gralen på Niepokalanow og også 
Westminster-gralen samt i Danmark også gralsfokusset på Birkemosegård. Da Kristus steg ned, 
blev der sænket en særlig beskyttelse ned i Europa, der gør, at der gives beskyttelse mod, at 
mere formørkede kræfter strømmer med i disse flygtningestrømme. De flygtende er primært 
mennesker i nød, der søger mod sikkerhed, mod fred og som længes dybt i deres hjerter. 
 
De rædsler, som de har været ude for i deres hjemlande – i Syrien, i Irak og i andre krigshærgede 
lande – har modnet dem og har gjort dem mæt af lidelse i en grad, at de er kommet et godt 
stykke af vejen mod den åbning i hjertet, som af nogle kaldes den 1. indvielse. 
 
Det er også derfor, at vi i starten af inspirationen viste dem som blomster i Europa. De er en stor 
gave til Europa og til den europæiske folkesjæl på længere sigt. Når vi arbejder under den 
Kristusstrøm, som går ned i Europa, kan vi være bevidste om, at den også beskytter mod de 
mere primitive kræfter, som udspiller sig i de krigshærgede lande, og som endnu ikke er 
modnede til at give slip og over til fred og til broder-/søsterskab. 
 
Hvad kan vises om situationen i EU med splittelse omkring solidaritet og dermed mere retfærdig 
fordeling af de mange flygtninge under de kommende forhandlinger, der foregår i EU-regi? 
 
Der gives uendeligt meget hjælp til Angela Merkel og de øvrige ledere samt grupperne omkring 
dem, som står for at holde Europa samlet i en fælles løsning på denne store opgave og krise. Det 
vises, at der er bevægelse i nogle af de lande, der ellers har kæmpet imod større solidaritet og 
mod en mere retfærdig fordeling. Der er en bevægelse i nogle af disse lande. 
 
Selvom de kommende forhandlinger nok bliver ganske dramatiske og friktionsfyldte set fra et 
menneskeligt perspektiv, ser det fra vores højere perspektiv ud til, at der kan nås en løsning. At 
der vil blive nået en løsning, kan vi holde som vores vision. Selvom Europa lige nu er i en båd, der 
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gynger i det voldsomme stormvejr, er der store muligheder for, at EU-lederne finder et samlet 
ståsted i dette store spørgsmål – som de også gjorde det med den græske gældskrise. 
 
Der er også en mulighed for, at mange af dem, som i de sidste år er blevet trukket til 
højreradikalismen eller den mere indvandrerfjendske holdning, løbende får øjnene op og vækket 
hjertets forståelse. For de flygtninge, som strømmer op gennem Europa, er levende mennesker - 
de er brødre og søstre, de er børn, de er kvinder, de er mænd med mange potentialer. Der er 
store muligheder for at vække større broder-/søsterskabsforståelse og dermed stoppe 
tilstrømningen til højreradikalismen, som de sidste år har tydeliggjort. 

 
Lysrejse til USA, Washington i oktober/november 2015 
Med hyrdegruppen i det indre var jeg atter i oktober/november 2015 i Washington D.C. på 
det, der var den 10. rejse, efter at præsident Obama i 2009 trådte frem som USA’s 44. 
præsident. Atter var det et intenst indre samarbejde om at støtte Obama og hans team 
samt alle progressive kræfter i USA ved et indre arbejde for gralen i Det Hvide Hus og 
Washingtons øvrige indstrømningsfoki, hvor vi for første gang arbejdede inde i Pentagon 
med henblik på at åbne for større guddommelig støtte til de mest optimale beslutninger, 
ikke mindst omkring ISIL og krigen i Syrien. 
 
Alle lysrejser i 2015, på nær endnu lysrejsen til Washington, er beskrevet i Assisi Mission 
Nyt, og er dermed delt med alle i medlemskredsen.  
 
Foruden de 4 lysrejser i 2015 var vi samlet i Assisi under en pinseretræte, en 
sommerretræte og Maria- og adventsfordybelsen. Endvidere var i samlet under tre 
weekend-retræter i Danmark og en i Norge. 
 

Assisi Missions tilbud om rejser og retræter i 2016 
I 1. halvår 2016 er der tilbud om weekendretræter i Norge (Aalesund) og Danmark (København), 
8 dages pinseretræte i Assisi samt 12 dages lysrejse til Calfornien, Mount Shasta og San Francisco.  
 
2. halvår er under planlægning, men forhåbentligt vil der blive tilbud om en 10 dages lysrejse til 
England, London, Glastonbury og Stongehenge, samt en 14 dages lysrejse med 4 dage i Rom i en 
særlig støtte af Pave Frans og herefter 10 dage i Assisi. 
 
Endelig vil der – for 13. år i træk – blive tilbudt en Maria- og adventsfordybelse med 7-8 dages 
fordybelse i Assisi i december måned. 
 
Kurserne kan findes på Assisi Missions hjemmeside www.assisimission.net under menupunkterne 
”Kurser i Assisi”, ”Kurser i Skandinavien” og ”Lysrejser”. En kursusplan med tilbuddene opstillet i 
datoorden vedhæftes. 
 
Assisi-gralen 
Der er ingen tvivl om, at Assisi Missions vigtigste opgave er det indre arbejde med løbende at 
intensivere Assisi-gralen eller ”the Spirit of Assisi”, således at de favnende, forløsende, 
forvandlende og helliggørende vibrationer kan nå et endnu større område og kan plantes som 
lysspor og lysvibrationer rundt omkring på jorden af mange af de lysarbejdere,  der  kommer  til  
Assisi.  Assisi-gralen er i 2015 atter blevet styrket. Dens virke er naturligvis meget mere globalt 
end blot selve Assisi og Italien. Gennem lysspor har Assisi-gralen en virkning mange steder på 
jorden, naturligvis også i Norden, og Assisi-gralen indgår som et af hovedfokiene i det 

http://www.assisimission.net/
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verdensomspændende netværk   af   indstrømningsfoki   for   de   guddommelige   rigers   hjælp   
til jorden og menneskeheden. Det mærkes helt tydeligt på vore rejser, vises løbende i 
inspirationer og er også bekræftet af mange af jer, der har deltaget i kurser og rejser. 

 
Hyrdegruppen 
I denne forbindelse tænker jeg også med glæde tilbage på hyrdegruppens arbejde i 2015. 
Hyrdegruppen er en meditationsgruppe for de medlemmer af Assisi Mission, der føler sig kaldede 
til at støtte Assisi-gralens forløsningsarbejde på jorden gennem fælles meditative tjenester. 
Hyrdegruppen blev skabt i sommeren 2008 efter inspirationer fra det indre råd bag Assisi-gralen, 
og har udviklet sig væsentligt i tiden, der er gået. I 2010 ønskede det indre råd den udvikling af 
gruppen, at alle medlemmer af Assisi Mission, der følte sig kaldede til denne dybe opgave for 
Assisi-gralen, kunne søge om optagelse. Også med denne udvikling af gruppen er den åndelige 
bevågenhed og det indre arbejde intensiveret. Er du interesseret i at vide mere om hyrdegruppen, 
er du velkommen til at kontakte mig. 

 
Eskild Tjalves smukke clairvoyante indtryk af 

indstrømningen ind i Assisi-gralen, 
www.eskildtjalve.dk 

 
Jeg retter en tak af hjertet til jer brødre og søstre i Skandinavien og øvrige lande, der har følt jer 
kaldet til at støtte Guds arbejde via Assisi-gralen i 2015, og som har stillet jer til rådighed under 
tjenester, messer, meditationer, bønner, etc. Der er stadigvæk brug for så megen indre støtte via 
bønner og meditationer, som overhovedet muligt fra de af jer, der føler jer dedikeret til ”the 

http://www.eskildtjalve.dk/
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Spirit of Assisi”. 

 
Den overordnede guddommelige lov om menneskets fri vilje betyder som bekendt, at vi aktivt 
skal bede Gudsriget om hjælp, for at denne kan gives. Som nævnt i Assisi-Nyt for julen 2005 gør 
Maria i mange af sine åbenbaringer i vor tid opmærksom på denne helt fundamentale  
lovmæssighed mellem Gud og mennesket.  I forbindelse med  Maria åbenbaringerne i Frankrig i 
1830 (den undergørende medalje) svarer Maria det følgende på Catherine Labourés spørgsmål 
om, hvorfor nogle af ædelstenene på Marias hænder ikke er lysende og udstrålende som de 
andre: "De ædelstene, som forbliver mørke, er symbol på de nådegaver, jeg har at give, men 
som mennesker glemmer at bede om." 
 

Når jeg ser tilbage, er den sammenfattende forståelse, at Assisi Missions opgave for Assisi-
gralen er blevet manifesteret både dybere og bredere i 2015, og det er jeg naturligvis både 
glad og taknemmelig for. Dette kunne ikke have været sket uden den uvurderlige  støtte,  der  er  
givet  fra  mange  sider,  specielt  fra  medlemmer  af  Assisi Mission, og naturligvis ikke mindst fra 
de indre hjælperes side. Jeg sender en stor tak af hjertet til alle medlemmer af Assisi Mission for 
jeres engagement og også til alle øvrige læsere af Assisi-Nyt, som med varme, kærlighed, 
interesse, bønner og respons har givet støtte til missionen. 

 
Medfølelse og håb – lidt om verdenssituationen i 2015 
Jeg ved, at 2015 har været et krævende år for flere af jer, der er knytte til Assisi Mission, og at det 
stadigvæk er vanskeligt for nogle af jer. Min medfølelse, tanker og bønner går til alle jer, der har 
delt jeres sorger og vanskeligheder med mig. Må det nye år bringe healing, trøst og forhåbning til 
jer alle, og må I alle opleve et nyt år, hvor entusiasme, idealisme, glæde og virkelyst præger alle 
jeres aktiviteter. 
 
Når jeg vender blikket ud mod verden, er det med dyb medfølelse med den megen lidelse, som 
millioner af vore brødre og søstre fortsat kæmper med i form af fattigdom, sygdomsepidemier, 
naturkatastrofer, krig, forfølgelse og undertrykkelse af selv de mest basale menneskerettigheder. 
Efter min dybere kontakt til Fr. John Kapenda OFM Conv. (ASSISI-NYT for august 2008) tænker 
jeg stadigvæk ofte på Afrika, ikke mindst Afrikas børn og på alle børn, der lider. Jeg mærker, 
hvordan mit hjerte bløder over, at nogle af Guds børn har så svære liv. Det afrikanske kontinent 
er jo ikke et enkeltstående lidelsesområde på Jorden. Også i Mellemøsten, i Asien, i Sydamerika 
og i Østeuropa kæmper vore brødre og søstre med meget vanskelige levevilkår. Må vor alles 
globale ansvarlighed, følsomhed og medfølelse blive vækket endnu dybere, og må guddommelig 
fred, glæde, kærlighed, håb og fortrøstning forplante sig bredere og dybere ud i menneskeheden i 
det nye år. 

 
Vi kan have forhåbning om at lidelserne ved blot at opretholde det fysiske liv stedse mindskes. FN 
besluttede i år 2000 de såkaldte Millenniummål, som med henblik på bekæmpelse af fattigdom 
og sygdom indeholdt otte mål med delmål, der skulle nås inden 2015. Mange af målene blev 
nået. I 2014 blev det besluttet, at der skal opsættes nye globale udviklingsmål fra 2015, der skal 
kombinere en fortsættelse af de nuværende Millennium Development Goals (MDG) med nye 
globale bæredygtighedsmål (SDG), der udspringer af Rio+20 topmødet. De nye mål blev vedtaget 
af alle verdens lande på FN’s generalforsamling i september 2015 under ledelse af den danske 
politiker, Mogens Lykketoft, der i et år er formand for FN’s generalforsamling. Han har udtalt sig 
forhåbningsfuldt om de nye bæredygtighedsmål. 

 
Håbet om en lysere fremtid så vi blive tændt i Nordafrika og Mellemøsten i 2011. Impulsen bag 
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”Det Arabiske Forår” bevirkede på ganske kort tid, at mangeårige, undertrykkende diktaturer i 
Tunesien og Ægypten faldt sammen nærmest som korthuse. Også Libyens grusomme diktatur 
faldt i 2011, efter at Nato – efter en historisk, banebrydende FN-Sikkerhedsråds-beslutning om at 
beskytte civilbefolkningen – gik ind med militær støtte for at stoppe overgrebene. I 2013 skete 
der som bekendt endnu en omvæltning i Egypten med militærets afsættelse af den demokratisk 
valgte præsident, der med sin regering var i gang med at tilbagerulle den demokratiske proces i 
landet. Vi kan bede for, at den lange proces mod et Egypten som en højere udviklet civilisation i 
regionen i 2016 skrider fremad. Situationen i Libyen er forværret i 2015, og landet er kastet ud i 
en blodig konflikt mellem flere grupper. Vi har således set, hvordan pendulet i Egypten og Libyen 
midlertidigt er svinget tilbage igen, førend ny erfaringsdannelse og modning gennem lidelse atter 
vil føre befolkningerne frem mod friere og mere fredelige samfund. 

 
Tunesien har dog vist sig som en bannerfører for en langt mere uproblematisk videreførelse af 
”Det Arabiske Forår”. Mens egypterne som nævnt igen er et militærdiktatur, syrerne slås i en 
lidelsesfyldt borgerkrig og libyerne er splittet, har tuneserne vist en evne og vilje til forsoning, 
tolerance og tillid, der fortjent gav et par dialogskabende, tunesiske organisationer Nobels 
Fredspris i 2015. Må det tjene til inspiration for alle arabiske samfund. 

 
I hele 2015 er borgerkrigen i Syrien fortsat med ufattelige menneskelige lidelser, der får ethvert 
følsomt hjerte til at bløde, og det påvirker nu i endnu større grad og mere direkte Europa med de 
tusinder af flygtninge, der søger beskyttelse og en fremtid for deres børn ved at bede om asyl på 
vort kontinent. Selvom vi kan nære stor glæde over, at Verdenssamfundet tog et stort og vigtigt 
skridt mod kærlighedens civilisation, da det i efteråret 2013 lykkedes at starte processen med 
fredelig destruktion af Syriens kemiske våben, og at den blev tilendebragt i 2014, er den syriske 
befolkning stadigvæk i stor lidelse som følge af den fortsatte krigsførelse med konventionelle 
våben. Her i december måned kan vi dog nære forhåbning om, at den 5 år lange borgerkrig kan 
afsluttes i 2016, og en fredsproces kan starte. Efter intenst og vedholdende diplomatisk arbejde, 
ikke mindst USA’s udenrigsminister John Kerry roses for sin indsats af kommentatorer, er det for 
første gang i de 5 år lykkedes for FN’s Sikkerhedsråd at nå til enighed om en resolution, der 
skitserer en køreplan for fred i landet. Forhandlingerne med de involverede parter starter straks 
efter, at vi er gået ind i det nye år. Lad os holde visionen. 
 

 
D. 19. december 2015 vedtog FN’s Sikkerhedsråd eenstemmigt en køreplan for fred i Syrien – 

den første resolution, som det er lykkedes at skabe flertal for. 
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I sommeren 2014 oplevede vi også et tilbageslag i Irak, hvor den muslimske, fundamentalistiske 
gruppe Islamisk Stats pludselige og hurtige fremmarch har medført stor lidelse ikke blot i Irak, 
men også i Syrien. Verdenssamfundet blev igen testet på viljen til at dæmme op for de destruktive 
kræfter og formindske lidelse, og en meget bred koalition af stater, der også omfatter flere 
muslimske lande, er under USA’s ledelse gået sammen om via en militæraktion at bremse det 
mørke, som vi troede hørte fortiden til, og at 2. Verdenskrig markerede en endelig afslutning på 
en umenneskelighed i den grad, som også nazismens ideologi repræsenterede. Belært af tidligere 
er militæraktionen suppleret med flere andre tiltag, bl.a. et politisk pres på Irak om at inkludere 
alle befolkningsgrupper i regeringsførelsen og forskelligartede, humanistiske hjælpeforanstalt- 
ninger. I 2015 har vi været vidner til, hvordan et terrorangreb i Danmark, to i Frankrig og et i USA 
ligesom der  har fundet snesevis af angreb sted i muslimske lande, som  er udført af sympatisører 
af ISIL, har fået Verdenssamfundet til at stå endnu mere sammen i bekæmpelsen af 
terrororganisationen. Den USA-ledede koalition, Rusland og også en for få dage siden lanceret 
koalition af mange sunni-muslimske lande med Saudi Arabien i spidsen går og vil gå stærkere ind i 
kampen. Lad os holde visionen om, at 2016 vil bringe fremskridt, og med en våbenhvile og 
fremskridt i fredsforhandlingerne i Syrien kan vi nære et begrundet håb. 
 
I et mere overfladisk tilbageblik på 2015 kan det umiddelbart opleves som om, at 
verdenssituationen er forværret, og at fremskridt er mistet. Det betyder tab af håb, optimisme og 
entusiasme i arbejdet for lyset. Men vi må kigge dybere og i et længere tidsperspektiv – også i en 
forståelse af, at bevidsthedsudvikling – individuelt og kollektivt – er en spiralproces, hvor et 
menneske og hele befolkningsgrupper indimellem svinger tilbage i tungere bevidsthedslag for at 
danne erfaringer og forvandle mere, førend næste skridt fremad betyder en større balance og 
stabilitet på et højere niveau.  
 
I et dybere tilbageblik på bevidsthedsudviklingen siden 2. Verdenskrig kan vi se store fremskridt. 
Globale institutioner og organisationer, f.eks. FN og alle dets underorganisationer, EU, Nato, 
Verdensbanken, OSCE, og mange flere er møjsommeligt blevet opbygget i en forståelse af en 
stedse større ansvarlighed for hele menneskeheden, og begrebet ”Verdenssamfundet” er netop 
opstået i vor tid. De stater i Europa, der udkæmpede en af verdenshistoriens mest blodige krige, 
sidder nu omkring samme bord i et fællesskab, hvor problemer ikke mere løses med våben men 
gennem dialog og forhandling. Ganske kort efter 2. Verdenskrig blev de vestlige landes 
koloniherredømme på overraskende få år afviklet, og store befolkningsgrupper i Afrika, Asien og 
Sydamerika fik friheden til og ansvaret for selv at tage vare på deres land og dets ressourcer. I 
begyndelsen af 1990’erne faldt det sovjetiske kommuniststyres undertrykkelse af frihedsidealer og 
religiøsitet sammen nærmest som et korthus, og europæiske brødre og søstre, der i årtier havde 
været smerteligt adskilt af Jerntæppet, fandt hurtigt sammen i et udvidet EU.  
 
I begyndelsen af det nye årtusinde var antallet af folkevalgte demokratier på bare 30 år 
firedoblet fra 30 i 1970’erne til 120 i år 2000. I det nye årtusinde er antallet af diktaturstater faldet 
yderligere. Perioden efter 2. Verdenskrig har således tydeligt vist os, hvordan diktaturets tid er ved 
at ebbe ud flere og flere steder på jorden, og som et eksempel begyndte der i begyndelsen af vort 
nuværende årti pludselig og overraskende at blæse nye vinde i det ellers lukkede og isolerede 
Burma/Myanmar. Aung San Suu Kyi blev efter årtier i husarrest løsladt, og under et valg afholdt i 
2015 vandt hendes parti flertallet af sæderne i Parlamentet. Reformer er blevet igangsat, og 
Burma er på vej ud af isolation og sanktioner fra Verdenssamfundets side.  
 
Tøbruddet mellem det vestlige samfund og stater, der tidligere var i en iskold konflikt med 
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sanktioner og isolering, udfoldede sig også i en uventet udvikling i relationen mellem Iran og 
Verdenssamfundet, der peger frem mod Den Nye Tid. Efter valget af den mere moderate 
præsident Rohani i slutningen af 2013 påbegyndtes de første forhandlinger i 3 årtier mellem 
den vestlige verden og Iran om landets atomprogram, der fortsatte i 2014, og i 2015 lykkedes det 
efter intense forhandlinger, som Udenrigsminster John Kerry også roses for at have stået i spidsen 
for, at indgå en aftale om, at Iran efter årtiers sanktioner og isolation nu begynder en proces med 
indlemning i Verdenssamfundet. Det er meget håbsgivende. 
 
Også et andet uventet tøbrud, som vi kan glæde os over, udfoldede sig i 2015. I et historisk øjeblik 
i slutningen af 2014 gik Præsident Obama og Cubas præsident Raul Castro på TV med en 
overraskende meddelelse om, at 50 års kold krig mellem USA og Cuba ville blive søgt stoppet 
gennem ophævelse af handels- og rejserestriktioner, frigivelse af fanger og oprettelsen af 
permanente diplomatiske forbindelser via ambassader. Aften er løbende blevet implementeret i 
2015. Det var  smukt og bevægende at være vidne til Obamas tale til nationen om beslutningen om 
normalisering af forholdet til Cuba. Der har i Canada været ført hemmelige forhandlinger mellem USA 
og Cuba, og han takkede alle de samarbejdspartnere, som har arbejdet for denne opblødning. Specielt 
takkede Obama Pave Frans, ”som ved sit moralske eksempel viser os betydningen af at stræbe efter 
en forandring af verden til det, den bør være, i stedet for at stille sig tilfreds med det, den er.” Det 
er nu blevet offentliggjort, at Vatikanet anført af Pave Frans har spillet en stor rolle i, at der kom 
en dialog i gang, som har ført til denne aftale.  

 
Jeg glæder mig fortsat inderligt over den begivenhed i Den Katolske Kirke, der har vækket så 
meget håb hos millioner af mennesker jorden over, nemlig det  overraskende valg  i marts  2013 
af Pave Frans som Den Katolske Kirkes leder. I hans gennem sit nu 2 år og 10 måneder  gamle 
pontifikat har han i fodsporene på Frans af Assisi ved sit eget eksempel sat et kærlighedens og 
medfølelsens fokus på de lidende og mest marginaliserede brødre og søstre jorden over, startet 
vigtige tiltag til reformer i kirkens ledelse og i udtalelser og møder stået en blødgøring af kirkens 
forståelser og praksis, der giver meget håb, mod og fortrøstning. Også på den verdenspolitiske 
scene er han trådt frem, og har som nævnt spillet en positiv rolle i optøningen af forholdet 
mellem USA og Cuba. Han er dermed trådt i fodsporene på den nyligt helgenkårede Pave 
Johannes Paul II, der spillede en afgørende rolle omkring Murens fald. Pave Frans beder altid 
mennesker, han møder, om at bede for sig, for han er bevidst om sin store og vanskelige opgave. 
Denne opfordring til indre støtte i pavens store opgave kan vi prioritere også i 2016. 
 

 
Pave Frans i Assisi d. 4. oktober 2013. 



Side 22 

 

 
Må vore brødre og søstre overalt på jorden gå ind i et lysere år i deres bestræbelser på at skabe 
friere og mere retfærdige samfund, og må håbet og modet blive styrket hos alle dem, som fortsat 
lider under diktaturers krænkelse af menneskerettigheder. 
 
Igennem flere år har det været et håb for millioner af mennesker, at der sker større og større 
reduktion af  den forurening af Søster Moder Jord, som de sidste års mere og mere ekstreme 
vejrforhold og klimaforandringer har vist os, at Hun lider voldsomt under (se evt. ASSISI-NYT for 
august 2007). Det er et stort ansvar og en forpligtelse, der påhviler os alle ikke mindst i den 
privilegerede del af verden, hvor det er bydende nødvendigt, at materialisme, overforbrug, 
tankeløs udnyttelse af ressourcerne og forurening erstattes af en stedse mere ansvarlig, kærlig 
og etisk behandling af alle jordens riger. Efter nogle år med større og større vækkelse af 
bevidstheden i bredere og bredere grupper i Verdenssamfundet, også på det politiske niveau, 
kan vi her i slutningen af 2015 glæde os inderligt over, at det FN-ledede klimatopmøde COP21 i 
Paris efter 14 dages intense forhandlinger afsluttedes med en klimaaftale, som kommentatorer  
eksperter beskriver som historisk. 
 

 
Glæden var stor, efter at Frankrigs udenrigsminister 

om aftenen d. 12. december 2015 havde slået den grønne hammer i bordet og 
erklæret klimaaftalen på COP21 for enstemmigt vedtaget. 

Hele salen – ja nærmest hele verden – brød ud i jubel. 
Fra venstre ses: FN’s klimachef Christiana Figureres, Ban ki-Moon, den franske udenrigsminister 

Laurent Fabius og frankrigs præsident Francois Hollande. 

 
Efter års intensivt arbejde – faktisk helt siden det første store klimamøde i Kyoto i 1997 – er det nu 
lykkedes for Verdenssamfundet gennem FN at stå sammen om en politisk aftale, der afspejler 
erkendelsen af og ansvaret for den menneskeskabte globale opvarmning som en følge af den 
forurening af jorden og atmosfæren, som ikke mindst de fossile brændstoffer har forårsaget og 
fortsat forårsager. Aftalen stipulerer en maksimal gennemsnitlig temperaturstigning på 2 grader 
og endda et ambitiøst mål på 1,5 grader, samtidigt med, at der er en ambitions- og 
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opfølgningsmekanisme i aftalen, der kan fremme, at målene nås. 
 
Jeg blev meget håbefuld, da jeg under starten på klimatopmødet, hvor alle statsledere var samlet, 
oplevede Præsident Obama lancere det klimainitiativ, som Bill Gates sammen med andre 
milliardærer nu igangsætter. De vil investere store beløb i de virksomheder og personer, der 
arbejder med at udvikle økonomiske og pålidelige energiløsninger, som ikke udleder CO2. Sammen 
med den miljøfond, som er skabt og skal finansieres af de rige lande, giver det håb om, at den 
allerede store satsning og forskning på klimaområdet hurtigere kan skabe de teknologiske 
fremskridt, således at også vækstøkonomier og fattige lande kan gå over til de grønne 
energiformer, ligesom de rige lande som de største ”energisyndere” kan accelerere deres 
overgang. 
 
En af de vigtigste fremskridt for den historiske aftale i Paris er uden tvivl, at efter det noget 
kuldsejlede COP15 i København for 6 år siden, gik Obama og Kinas præsident i hemmelige 
forhandlinger, og for ca. 1 år siden lancerede de til Verdenssamfundets overraskelse en fælles 
plan, hvor de forpligtede sig til en mindre CO2-udledning. At Kina og USA som de største udledere 
tog et større ansvar og stod sammen, brød noget af det dødvande og den kamp mellem landene, 
som havde præget de tidligere COP-møder. 
 
Jeg blev meget håbefuld, da Ban Ki-Moon efter aftalens indgåelse erklærede, at forhandlingerne 
op til COP21-aftalen var de vanskeligste og mest komplicerede, han nogensinde havde deltaget i. 
Sikke et gå-på-mod og håb dette må give for verdens ledere og alle, der arbejder med at løfte 
verden i en tid, der ellers er præget af mange store problemer med terror, krige og konflikter og 
heraf afledte flygtningestrømme. Vi har ofte oplevet, hvordan FN, ikke mindst Sikkerhedsrådet, er 
kommet til kort, men nu stod FN i spidsen for en kompliceret aftale, der har skabt 
gennembruddet. Jeg tænker på den indsigt, der ligger i erklæringen, jeg har hørt Præsident Obama 
udtale under kriser: ”Ingen menneskeskabte problemer på jorden er uløselige, men de kræver 
globalt fællesskab, ansvarlighed og vedholdende fælles indsats”.  Ja, der er den tilstrækkelige 
åndelige hjælp til rådighed, når vi på jorden tager vort ansvar for den menneskelige familie og 
kloden på os. 
 
Samtidigt har jeg glædet mig over, at Frankrig efter terror-angrebet i Paris fik denne succes og 
anerkendelse for deres meget dygtige og vedholdende diplomatiske arbejde i lang tid forud for og 
under COP21. Tak til Frankrig og tak til alle dem, herunder FN’s klimachef, der idealistisk og 
vedholdende har arbejdet for dette skridt fremad. Også en tak til Obama og hans team for at tage 
et afgørende lederskab. Uden Obamas og John Kerrys opringninger til modstridende statsledere i 
de sidste kritiske timer før plenarforsamlingens endelige møde, havde der ikke kunnet nås den 
enstemmighed, som var nødvendig. Det er guld værd, at Obama i sin præsidenttid har opbygget så 
nært og tillidsfuldt et forhold til øvrige statsledere verden over – den eneste undtagelse er nok 
Præsident Putin. 

 
Jeg reflekterede i de efterfølgende dage over de guddommelige råds vurdering, bl.a. af om 
menneskeheden nu har demonstreret en brug af den frie vilje, der tillader større guddommelig 
hjælp, og jeg har reflekteret over tidligere inspirationers løfte om, at en intensiveret 
guddommelige hjælp kan skabe nærmest mirakler i forhold til skaderne på naturen og klimaet, når 
først vi i menneskeheden mere kollektivt har taget vores ansvar på os og demonstreret en større 
vilje til broder-/søsterskab.  
 
Søndag, d. 13. december kom følgende inspiration fra rådet: 
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Der vises stor glæde i rådet over det skridt, som menneskeheden tog på COP21 på vejen mod en 
større ansvarlighed og en større fælles indsats mod den forurening af Moder Jord og hele 
jordens væsen, som er den vigtigste årsag til de klimaforandringer, vi ser på jorden i denne tid. 
 
Menneskeheden har nu demonstreret en større vilje til at handle for at dæmpe 
klimaforandringerne ved at nedsætte forureningen af atmosfæren gennem de fossile 
brændstoffer. Vi kan nu give mere hjælp. Nu er det tilladt, at vi giver en intensiveret hjælp, og i 
takt med, at ansvarligheden stiger under de kommende møder, hvor verdenslederne følger op 
på, hvordan det er gået siden aftalen i Paris, kan vi give større og større hjælp, når 
Verdenssamfundet på disse kommende møder viser større vilje. Det er et stort skridt i 
menneskeheden, der er taget, og vi i rådet glæder os inderligt. 
 
Det er første gang, at Verdenssamfundet – alle FN’s medlemslande – har sagt ja til at tage 
ansvar for den globale opvarmning og har sagt ja til at søge et ambitiøst mål som kun 1,5 
graders temperaturstigning. Vi kan alle glæde os over, at et stort skridt er taget. 
 
Hvad er udsigterne og mulighederne for, at I kære venner i det indre kan give større hjælp på 
grund af, at menneskeheden har vist en større vilje til at tage ansvar? 
 
Dels kan vi dæmpe nogle af udslagene på, at temperaturen på jorden allerede er steget. Dels 
kan vi give intensiveret hjælp til al den forskning, der nu intensiveres for at finde de grønne 
energiløsninger, der er økonomiske, således at også fattige lande kan være med i omstillingen. 
Der vises stor glæde over den fond, der er skabt af Bill Gates som hovedmand, hvis midler skal 
gå til at skabe de teknologiske fremskridt, der gør den grønne energi og omstilling økonomisk. 
 
Hold visionen, hold modet, hold fortrøstningen om, at det også vil gå fremad i forhold til at løse 
de store problemer omkring flygtningestrømmene, og konflikten i Syrien, i Irak, i Mellemøsten. 
Hold fortrøstningen, hold modet, stå vedholdende.  
 
I inspirationen kom rådet uopfordret med anbefalingen af at holde modet omkring 
flygtningestrømmene, som siden i sommers er EU’s største krise her ved indgangen til 2016. I 
foråret var det Grækenlands økonomiske problemer, der var EU’s største hovedpine, nu er det 
flygtningestrømmene. Lad os holde visionen om, at 2016 bringer fremskridt i solidaritet og 
ansvarlighed i EU’s flygtningepolitik, og at der banes vej for fælles løsninger af udfordringerne, 
som intet land kan klare alene.  

 
Håbet om en bedre verden med et forøget globalt broder-/søsterskab og internationalt 
samarbejde blev væsentligt forstærket, da Præsident Barack Obama i 2009 blev indsat som 
USA’s præsident. Siden sin indsættelse har Obama og hans administration arbejdet for, at 
verdens mægtigste nation igen påtog sig et lederskab som civilisationsbærer og fornyer, og der er 
i de 7 år sket fremskridt. Økonomisk er USA i 2015 for alvor gået ud af den største økonomiske 
krise siden 30’ernes depression – en krise der ramte også Europa og resten af Verdenssamfundet. 
I 2015 er  Europa i langsommere tempo fulgt trop. Udenrigspolitisk har vi i de 7 år set, hvordan 
koldkrigsbilledet og den hårde retorik er blevet afløst af bestræbelser på større international 
dialog og samarbejde. Indenrigs i USA lykkedes det i det første års tid af Obamas lederskab at 
gennemføre reformer som f.eks. sundhedsreformen, populært kaldet ”Obama-care” og øget 
kontrol med grådigheden og magtmisbruget hos forsikringsselskaber, banker og  finansinstitutter,  
populært  kaldet  ”Wall  Street reformen”. Med så fornyende en idealist som Præsident Obama er 
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friktionen mellem fornyelse og konservatisme i det amerikanske samfund  naturligt blevet 
væsentligt mere synlig og mærkbar. Efter Midtvejsvalget i 2014, hvor demokraterne tabte 
flertallet også i Senatet, har Obama måttet fortsætte sin reformkurs ved i større grad at bruge de 
magtbeføjelser, som den amerikanske præsident er betroet i landets forfatning, kaldet 
”Presidential Executive Orders”, ligesom han også i større grad har brugt retten til at nedlægge 
veto. Det er sjældent, at vi på verdensscenen har en politisk leder på det udviklingsniveau, 
som Obama  repræsenterer  –  og  så  er  han  endda  leder  af  verdens  fortsat  mest magtfulde 
nation. Når USA udvikler sig og påtager sig en rolle som civilisationsfornyer, har det en meget stor 
afsmittende virkning på hele Verdenssamfundet. I november 2016 vælges USA’s næste 
præsident, og vi kan holde visionen og give indre støtte til, at Hillary Clinton vælges, således at 
USA kan fortsætte sin rolle. 
 
Naturligvis er det vigtigt at give indre støtte til alle idealistiske og fornyende kræfter, herunder 
netværket af disciple på jorden, der ofte står alene i meget friktionsfyldte opgaver som 
spydspidser for Den Nye Tid. Det bliver simpelthen for vanskeligt for dem uden intens indre 
støtte, og denne kan vi fremme gennem positive tankeformer, bønner og lystjenester.  

 
I mange spirituelle kredse var der knyttet store forhåbninger til året 2012, som et af de afgørende 
år, hvor der - ifølge de mest forventningsfulde - kunne ske så store løft i den menneskelige 
bevidsthed,  at  et  nyt  kapitel  kunne  skrives  på  jorden.  Det  er  blevet tydeligt, at hverken 
2012 eller de efterfølgende år er gået som disse mest forventningsfulde spirituelle mennesker har 
forudsagt det. Heldigvis mener jeg, for et omfattende bevidsthedsløft ville have betydet meget 
mere lidelse, end den kollektive dagsbevidsthed havde kunnet rumme. Mest mulig lidelsesfri 
udvikling er en gradvis organisk proces, der tager tid, og som fremmes af de mange mindre 
lysindstrømninger, som vi også i 2015 har været vidne til og redskaber for. 

 
Jeg har tillid til, at de vanskelige og dyrekøbte erfaringer, som vi som mennesker går igennem, 
vil medvirke til en erfaringsdannelse, der modner større befolkningsgrupper og gradvist 
erstatter egoet mere primitive kræfter med en større hjertesensitivt, broder-/søsterskab og 
solidaritet.  
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2015 er det med fortrøstning, entusiasme og tillid, at jeg ser frem til 
at tage hul på det nye års opgaver i Assisi Mission med de udfordringer og vanskeligheder, der 
naturligt vil ligge heri. Men da ingen af os jo dybest set ved, hvad morgendagen vil bringe, er 
det også en træning i dybere overgivelse til det kærlige og vise Forsyn, der ligger for os hver især 
og for de opgaver, vi har taget på os. Jeg har en helt grundlæggende tillid til, at vi alle får den 
hjælp, som vi har brug for til at klare vanskeligheder og udfordringer, og dermed kan vi lettere 
følge Kristi opfordring om at være med til at tage hans kors op, lade den forløsende 
Kristuskærlighed virke gennem korsets smerte i hjertet, hvorefter vi kan opdage, at det vil være 
en velsignelse og dermed lettere at bære. 
 
Ubegrundede bekymringer, manglende tillid og modløshed over for en fremtid, som vi måske 
kun aner konturerne af, og som vi ikke som personlighed alene har kontrol over, er nok en af 
de største "kærligheds- og glædesrøvere", vi kan trækkes med. I sit ekstrem kan denne tilstand 
slukke så meget mod, entusiasme, håb og glæde, at vi og det gode, vi gerne vil bidrage med, 
hæmmes alvorligt. Det er et individuelt og kollektivt skisma, der bunder i talrige vanskelige 
erfaringer og lidelsesbølger, hvor håbet og tilliden til det gode blev knust. I vor tid trænes vi i 
at nå et niveau af ubekymrethed, glæde, håb og tillid, der er kombineret med gå-på-mod, sund 
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skelneevne, voksen ansvarlighed og balanceret handlekraft. Må det nye år bringe dybere 
niveauer af håb, idealisme, gå-på-mod og fortrøstning for alle os, der deler de indimellem 
vanskelige vilkår med at være bevidste instrumenter for lys, glæde, håb, visdom og kærlighed til 
jorden, og må hele menneskeheden få del i dette. 

 
I mine bestræbelser på at bruge min tid og kræfter på en måde, der bedst muligt støtter Assisi 
Missions dybere fokus, har opprioriteringen af Assisi Mission Nyt – medlemsbladet  til  
medlemmer  af  foreningen  Assisi  Mission  –  bevirket,  at  jeg  i 2015 har udsendt 13 af disse 
nyhedsbreve, som er dybere, mere esoteriske og universelle, og som ikke publiceres på 
hjemmesiden. Dette større fokus på Assisi Mission Nyt fortsættes i 2016, og således vil Assisi-Nyt 
kun udkomme, når tid og kræfter muliggør det, og når jeg virkeligt har noget på hjerte, som 
skønnes interessant for det større netværk af modtagere med publicering på hjemmesiden. Hvis 
du som læser af Assisi-Nyt gerne vil følge med i Assisi Missions dybere og mere globale fokus og 
opgave, er du naturligvis hjertelig velkommen som medlem af foreningen  Assisi  Mission,  således  
at  du   modtager Assisi Mission Nyt. Alle medlemmer, der føler for det, inviteres også ind i 
hyrdegruppen, idet optagelse sker ifølge det indre råds anbefalinger og særlige hjælp. 
Kontingentet for medlemskab af Assisi Mission er for 2016 DKK 300 (omregnes ifølge kursen d. 1. 
januar 2016 til et tilsvarende beløb i NOK og Euro). Du kan tilmelde dig som medlem ved at 
sende mig en e-mail, der også indeholder din adresse. 

 

 
Bethlehemsscenen på plænen foran Basilica di San Francesco 

 
Historien om verdens mest elskede julesalme ”Stille Nacht” 
I juletiden er vi jo  beriget med usædvanligt meget smuk musik, som på dyb måde 

stemmer hjerter og sind mod julens indre gave. Jeg lytter i denne tid til det ene smukke 
musikstykke efter det andet, hvor englerigets vibrationer strømmer ned, som om tonerne, der 
sendes op, danner en særlig trappe for englenes nedstigen. Som afslutning på dette julebrev vil 
jeg gerne igen fortælle den smukke historie om skabelsen af den elskede julesalme ”Stille 
Nacht”. Den gengives som Pater Mizzi fortalte mig den i 2006: 
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En ung, fattig præst, Pater Joseph Mohr, der havde sit virke i bjergbyen Mariapfarr nær Salzburg 
i Østrig, var et musisk talent. Julenat i 1816 blev han kaldt ud til en fødende kvinde for at 
give hende Det Hellige Sakramente, idet man frygtede, at kvinden var ved at dø. Da han kom til 
den ydmyge hytte, hvor den fattige kvinde netop havde født et lille drengebarn, så han ligheden 
mellem hendes svære situation og Marias fødsel af Jesus. Som ved et mirakel fik moderen det 
bedre, og Joseph Mohr gik herefter ud i den mørke, stille, hellige julenat, hvor det fortælles, at 
han følte sig inspireret til at skrive digtet ”Stille Nacht”. 

 
Joseph Mohr gav digtet til sin ven, skolemesteren og organisten Franz Xaver Gruber, som 
satte musik til. Salmen blev for første gang opført julenat 1818 under midnatsmessen i 
Oberndorf, hvortil Joseph Mohr nu var blevet overført. Joseph Mohr døde i 1848 lige så fattig 
som han var kommet til verden, fordi han gav hele sin indkomst til uddannelse af unge 
mennesker og til pasning af de ældre i sognet. 

 
Det var B.S. Ingemann, der i 1850 satte tekst til den danske version af ”Stille Nacht”. Sidste vers 
lyder så smukt: 

Salig fred, himmelsk fred toner 
julenat herned! 

Engle bringer til store og små bud om 
ham, som i krybben lå; fryd dig, hver 

sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 

 
Med bønner om, at Kristus fødes i tusinder af menneskers hjerter verden over i denne jul, 
sender jeg jer alle ønsker om en inderlig, fredfyldt og glædelig jul samt et godt nytår velsignet 
med indre og ydre støtte til de processer og opgaver, som det nye år vil bringe. 

 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 

 
Bente 

 

 

Bethlehemsscenen på plænen foran Basilica di San Francesco i julen 2012. 
Billedet er taget af Ulla Jensen 

 
 



Side 28 

 

 

 
Refleksion over flygtninges vilkår foran juletræet på Piazza Inferiore i julen 2015. 

 
ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf 
Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy 
tel: +39 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net web:  www.assisimission.net 

mailto:bente@assisimission.net
http://www.assisimission.net/

