
Side 1 
 

 INVITATION 
Hyrdesamling i Assisi over 14 dage 

Onsdag, d. 5. september til onsdag, d. 19. september 2018 
 

 
Frans’ grav i Basilica di San Francesco 

Assisi, d. 8. december 2017 
Kære medhyrder. 
 

Efter succesen igennem de sidste to år med en retræte over 14 dage i Assisi og dermed 
længere fordybelse i  den store kærlighedsgrals strømme og vibrationer med dybere hjælp 
til den enkeltes proces, er det en glæde for mig og Padre Silvestro igen i 2018 at kunne 
tilbyde 14 dages ophold på CEFID i september måned, hvor det sædvanligvis er behageligt 
sensommervejr med køligere nætter men dejlig sommervarme om dagen. 
 

 
Fuldmåne fotograferet fra CEFID’s terrasse af Janne Klerk, http://janneklerk.dk/ 

http://janneklerk.dk/


Side 2 
 

 
Gruppen bor på CEFID (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo), som er 
Franciskanerordenens smukke, fredfyldte interreligiøse dialogcenter i hjertet af Assisi med 
byens smukkeste panorama-udsigt over den store Spoletodal og bjergene mod syd, øst og 
vest. 
 
Programmet for den 2 ugers fordybelse vil omfatte meditationer, tjenester, healinger, 
indlæg og sharings på CEFID, mulighed for fælles deltagelse i de to søndages højmesser i 
Basilica di San Francesco, 2 formiddage med fordybelse på Sacro Convento med tjeneste i 
Capella della Pace samt  tre heldagsture, hvor vi drager ud med en nedfældning af Assisi-
gralen. Rådet har nu i december 2017 anbefalet følgende ture i 2018: 
 

 
Isola Maggiore i Lago Trasimeno, hvor Frans fastede, bad og mediterede i 40 dage. 

Frans’ grotte findes stadigvæk i klipperne på øen. 

 
Det franciskanske helligsted, Le Celle, i bjergene nær Cortona i Toscana, hvor Frans ofte 
mediterede og bad i en grotte, og hvoromkring der af brødrene er bygget et meget smukt 
beliggende kloster i den storslåede, kuperede og frodige natur. Over middag tager vi ud på 
healende sejltur på Umbriens store sø, Lago Trasimeno, og vi går i land på den smukke 
klippeø ø Isola Maggiore, hvor Frans fastede, bad og mediterede i 40 dage. Denne tur vil 
muliggøre, at Assisi-gralen intensiveres i et større område af Umbrien/Toscana/Marche, og 
således vil der blive skabt en større lysende triangel med fokuspunkterne: Assisi, Loreto og 
Le Celle/Lago Trasimeno. 
 



Side 3 
 

 
Vatikanstatens smukke, frodige park i september 2017. 

 
En heldagstur vil bringe os til Rom. Rådet anbefaler os, at vi igen opholder os i Peterskirken, 
for at vi kan stille os til rådighed for den indstrømningshjælp, der går ind gennem kuplen på 
den store kirke, og som er en støtte til Pave Frans, hans progressive kardinaler og naturligvis 
de millioner af pilgrimme, der hvert år strømmer til kirken. På turen til Peterskirken, vil vi 
sammen med vor kære franciskanerpræst fra Malta, Fr. George Attard, igen komme på et på 
et privat besøg i den smukke og meget frodige park i Vatikanstaten, således at vi på endnu 
dybere måde kan give støtte til Pave Frans ved at komme tæt på hans bolig og intensivere 
Helligånden i parken.   
 
Den tredje heldagstur bringer os til den smukke, bjergrige Adriaterhavskyst, hvor vi vil 
fordybe os i Italiens vigtigste Maria-hellligsted, Loreto, som er en lille middelalderby på 
toppen af en høj med pragtfuld udsigt over dale, bjerge og hav. Loretos store basilika 
rummer et dybt helligsted for Den Hellige Familie med en meget smuk Maria-indstrømning. 
I den store Basilika befinder ifølge traditionen det hus sig, som var Marias, Josefs og Jesu 
hjem i Nazareth. Legenden fortæller, at huset under korstogene af engle blev fløjet fra 
Nazareth til Loreto for på den måde at blive bragt i sikkerhed. Nyere videnskabelige 
undersøgelser har vist, at stenene svarer til sten i Det Hellige Land på Jesu tid, ligesom også 
byggemåden er typisk jødisk på Jesu tid. Pater Mizzi troede fuldt og fast på, at det var engle, 
der havde reddet huset, mens skeptikere nok vil sige, at korsriddere sejlede huset i 
sikkerhed og genopførte det i Loreto.  
 
Efter fordybelsen i Loreto vil vi tilbringe nogle healende timer på standen ved det turkisblå, 
klare hav med mulighed for badning. 



Side 4 
 

 
Basilikaen i Loreto, Italiens vigtigste og uendeligt smukt vibrerende Maria-helligsted. 

 
Endeligt tilbringer vi også nogle timer på Eremo delle Carceri og toppen af Monte Subasio 
med afsluttende Helligåndstjeneste og healing under den store landskabsdeva. 
 

 
Toppen af Monte Subasio under maj-retræten i 2017. 



Side 5 
 

 
Der vil være megen tid til egen fordybelse i Assisi og dagligt vil flere timer være frie ligesom 
der vil være nok to dage uden fælles program. 
 
Vort tjenestearbejde vil have fokus på intensivering af Assisi-gralen, som den store 
forvandlingsgral, der med sin brændende Kristus-kærlighed forvandler tyngde, og som med 
sin favnende og omsluttende Jesus- og Maria-kærlighed møder hjertets længsel i en dyb 
healing og believelse. Under de to ture til Le Celle/Lago Trasimeno og Loreto har vi 
bevågenhed på den triangel, der har fokuspunkter i gralene i Assisi, Le Celle/Lago Trasimeno 
samt Maria-indstrømningen ind i Loreto. Ligeledes vil vi have fokus på en særlig indre hjælp 
til Pave Frans, som han har meget brug for ifølge rådet, og dermed Assisi-gralens arbejde 
med at intensivere gralen i Peterskirken. Sandsynligvis vil der også være et endnu mere 
overordnet fokus afhængigt af situationen i Verdenssamfundet og det indre råds 
prioriteringer på tidspunktet for vort samvær. Jeg modtager lige inden vor samling en 
inspiration fra rådet og måske også undervejs, hvis optimalt. Du kan se nærmere i det 
foreløbige program, som vedhæftes.  
 

 
Den nedre klostergård på Sacro Convento 

 
BUDGET FOR REJSEN ser således ud: 
 

Euro   350 Kursusgebyr til Assisi Mission 
Euro   560 14 nætter i enkeltværelse eller evt. to delte dobbeltværelser på CEFID i Assisi 
Euro     65 (ved 10 personer) fælles, god bus fra Rom Fiumicino til Assisi inkl. taxi internt 
  i Assisi 
Euro     65 (ved 10 personer) fælles, god bus fra Assisi til Rom Fiumicino inkl. taxi internt 
  i Assisi 
Euro     65 (ved 10 personer) fælles, god bus på heldagstur til Le Celle/Lago Trasimeno 
Euro     65 (ved 10 personer) fælles, god bus på heldagstur til Loreto og Adriaterhavet 
Euro     50 ca. Heldagstur i stortaxi til Rom  
Euro 10 ca. Bådudflugt på Lago Trasimeno 
Euro     20 Transport i stortaxi til Eremo delle Carceri og Monte Subasio 
Euro     40 Donation til Sacro Convento for 2 x fordybelse i Cappella della Pace og 
  på Moderklosteret ved Frans’ grav samt donation til Fr. George Attard i Rom 
 

Euro 1.290 ca. i alt svarende til ca. DKK 9.675 
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Hertil kommer fly, alle måltider og lommepenge. Måltider i Assisi kan gøres billigt, hvis du 
ønsker at forberede disse i CEFID’s køkken. Der er i programmet tilbud om 3 fælles besøg på 
restaurant til skøn vegetarisk aftensmad. En sådan middag koster euro 15-20 inkl. vand. 
 
Inden køb af flybillet som første betaling i rejsen, bedes du at sikre dig, at du har en 
sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker hele rejsen, dvs. DKK 9.975 + fly, således at du 
får godtgørelse, såfremt du må aflyse på grund af sygdom. Nærmere oplysninger herom i 
tilmeldingsbrevet, der fremsendes som mail til de tilmeldte. Dette indeholder også andre 
praktiske oplysninger, bl.a. om betaling af omkostningerne i rejsen. Kun kursusgebyret 
betales inden rejsen (halvdelen ved tilmelding, dog tidligst d. 2. januar 2018, og den sidste 
halvdel 6 uger inden afrejsen.) Resten af udgifterne betales kontant ved ankomst i Assisi, og 
der er således god tid til at spare op, hvis ønsket. 
 
Når der er fra 5 tilmeldte, frigiver jeg individuel bookning af flybilletter til det selskab (SAS 
eller Norwegian), der har de mest attraktive priser og tider, således at gruppen kan rejse 
sammen fra Rom til Assisi retur. Afvent grønt lys for flybookning og øvrige oplysninger fra 
mig, førend du bestiller flybillet. Ved du, at du vil med på hyrdesamlingen, er det en god idé 
med hurtigst mulig tilmelding for at få den billigste flybillet. 
 

 
Cappella delle Pace på Sacro Convento, hvor vi vil fordybe os og meditere to gange 

 
Denne særlige fordybelse i Assisi vil være et tilbud til hyrdegruppen, men også øvrige 
medlemmer, der har været på min. et kursus i Assisi og/eller en lysrejse i Assisi Mission regi 
vil kunne deltage. 
 

Jeg glæder mig til fordybelsen med jer i vort hovedfokus og hjem i det indre – Assisi. 
 

Kærlige hilsner fra Assisi 
 
Bente 
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The Millennium Bell i Vatikanets Park,  

som Pave Johannes Paul II velsignede og ringede med,  
da vi gik ind i Det Nye Årtusinde. 

 

Efter vor hyrdesamling i Assisi i september 2017 inspirerede rådet om denne klokke, som vi i 
2018 vil dvæle mere ved: 
Samværet med Fr. George Attard i Vatikanets park vises. Helligånden blev stærkt 
intensiveret under vort samvær. Nu vises jeg os stående i parken ved ”the Millennium 
Bell”. Dens fredsringning som indre strømme, der spredes ud over jorden og 
menneskeheden, er intensiveret. Det vises, at den nu ringer dybere og endnu klarere ud 
over jorden og menneskeheden, også selvom vi ikke kan høre det med det fysiske øre.  
 
 
 

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: http://www.assisimission.net 
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