
Praktiske oplysninger: 

Sted: Workshoppen foregår i Synnøve Vegsunds hjem, Storevågen 17 

C, 6020 Aalesund.  
Dørene åbnes 20 min. før. Vi starter kl. 11.00 lørdag og kl.10.00 søndag.  

 

Tilmelding: Du tilmelder dig ved at maile til Bente Wolf eller til Anne-

grethe Pettersen, se nedenfor. Det kan evt. være muligt at deltage kun én 

dag, men da en dybere proces søges fremmet over de 2 dage, vil sådanne 

deltagere have fortrinsret til pladserne.  Tilmelding senest d. 25. 

februar 2018, eller evt. så længe, der er plads. Der er begrænset antal 

pladser, hvorfor hurtig tilmelding anbefales. 

 

Kursusgebyr: Kursusgebyret for workshoppen er NOK 1.200 for 

medlemmer af hyrdegruppen, der har eller vil donere for 2018, NOK 

1.350 for medlemmer af Assisi Mission og NOK 1.500 for ikke-

medlemmer. Kursusgebyret betales kontant ved ankomst om lørdagen.  

 

Ved afmelding senere end 7 dage før kursusstart bedes kursusgebyret 

venligst betalt. 

 

I kursusgebyret er indeholdt kaffe, the, frugt, knas og kage. Medbring 

lunsj, som dog muligvis kan tilbydes som et fælles vegetarisk måltid mod 

deling af udgifterne til indkøb. Kursusgebyret tjener i øvrigt til dækning 

af Bente Wolfs rejse og ophold i Norge. Evt. overskydende beløb går 

ubeskåret til den idealistiske, non-profit forening Assisi Mission.  

 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderligere 

oplysninger.  

 

Vi glæder os til et dybt samvær i Assisis smukke vibrationer. 

 

ASSISI MISSION ♦ Anne-grethe Pettersen 

Tlf.: 0047  932 62 907 ♦ e-mail: Agr-pett@online.no 

 

ASSISI MISSION ♦ Bente Wolf ♦ www.assisimission.net 

Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italien 

Tlf.: 0039 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net 

ASSISI MISSION 
Retræte i Aalesund 

I fodsporene på Frans og Klara 

i “the Spirit of Assisi” 
 

 
Frans ved Eremo delle Carceri, Assisi 

som favner af alle religioner, kulturer og farver i 

et menneskehedens broder-/søsterskab 

 

Lørdag d. 3. marts og søndag d. 4. marts 2018  

Lørdag, kl. 11-17.00 og søndag kl. 10-17.00 

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


Assisi Mission indbyder til en weekend-retræte med fokus på ”the 

Spirit of Assisi”, Frans og Klara, de to store kærlighedens væsener, 

som i 1200-tallet stiftede en orden af munke og nonner, og som var 

pionerer for, at Assisi blev en hellig by, hvor Guds medfølende og 

favnende hjerte vibrerer så intenst, at byen årligt tiltrækker millioner 

af mennesker. De idealer, forståelser og det indre guddommelige 

samarbejde, som Frans og Klara stod for, er så universelle, at vi også i 

vor tid kan finde inspiration og støtte til vor udviklingsproces, når vi 

fordyber os i deres liv, udviklingsvej og mission. 

 

Foruden fordybelsen i Frans og Klara vil vi komme ind på forskel- 

lige aspekter af den åndelige udviklingsvejs træninger og udfor- 

dringer, som forløsning af hjertetraumer, træning i individualitet, 

vedholdenhed, evnen til at prioritere og give slip samt de ego-

strukturer, der er under sjælens bevågenhed, fordi de hindrer/ 

bremser det næste skridt i overgivelse, f.eks. stolthed, følelses- 

begær, følelsesmæssige og mentale kredsløb som mindre- og 

mereværd, mistillid, tunghed, illusioner, fastlåste tankeformer, etc. 

 

Som den dybeste hjælp til den proces, som den enkeltes sjæl i gang- 

sætter i forbindelse med weekenden, vil vi under meditationerne og 

den afsluttende healing til smuk musik blive koblet så dybt ind i ”the 

Spirit of Assisi”, at det er som om vi er i Assisi. Dette er en helt unik 

hjælp til at fremme hjertets udvikling mod en dybere åbning for Gud. 

  

Program for lørdag kl. 11-17.00 – 

Dedikeret til Frans og Jesus i en hjælp til hjerteforløsning 
kl. 11.00 Meditation med intensivering af og overgivelse til ”the 

 Spirit of Assisi” og åbning for Frans  

kl. 11.45 Hvad vi kan lære af Frans’ liv, udviklingsvej og opgave 

kl. 12.45 Lunsj 

kl. 13.45 Meditation med intensivering af ”the Spirit of Assisi” og  

 åbning for Jesu nærvær 

kl. 14.15 Den åndelige udviklingsvejs træninger og udfordringer  

kl. 15.15 Pause 

kl. 15.45 Fortsat om den åndelige udviklingsvej 

kl. 16.30 Meditation med intensivering af ”the Spirit of Assisi”  

 og Jesu og Marias Hellige Hjertestrømme 

 
Klara af Assisi 

 

Program for søndag kl. 10-17.00 –  

Dedikeret til Klara og Maria i en hjælp til hjertehealing 
kl. 10.00 Meditation med intensivering af ”the Spirit of Assisi” 

 og åbning for Klara 

kl. 10.45 Hvad vi kan lære af Klaras liv, udviklingsvej og opgave 

kl. 11.45 Pause 

kl. 12.15 Tjeneste for ”the Spirit of Assisi”  

kl.13.00 lunsj 

kl. 14.00 Meditation med åbning for Maria 
kl. 14.30 18 år med Gud i Assisi – om Bentes udviklingsvej og  
 livsopgave 
kl. 15.45 Pause 

kl. 16.15 Afsluttende healing og velsignelse i ”the Spirit of  

 Assisi” 
 

ASSISI MISSION er en spirituel, idealistisk, non-profit forening 

stiftet i 2007 af Bente Wolf og Pater Max Mizzi, OFM Conv., som 

Bente arbejdede tæt sammen med i 6 år. I dag fortsættes samarbejdet 

med Pater Mizzis efterfølger, Padre Silvestro Bejan OFM Conv. og 

Franciskanerordenen på Sacro Convento. Foreningens hovedformål er 

at forstærke, formidle og udsprede ”the Spirit of Assisi”, bl.a. via 

retræter i Assisi og Skandinavien og via lysrejser til andre lande. 

Yderligere oplysninger om Assisi Mission: www.assisimission.net. 

http://www.assisimission.net/

