
Praktiske oplysninger: 
Sted: Workshoppen afholdes i DFTI’s dejlige lokaler på Yrsavej 

34, 8230 Aabyhøj. Se evt. kørselsvejledning/p-forhold her: 
http://www.dfti.dk/koerselsvejledning-dfti-aarhus-aabyhoej.asp 

Kom gerne senest et kvarter før. Vi starter kl. 11 (lørdag) og kl. 10 

(søndag). Dørene åbnes ½ time før. 
 

Tilmelding og tilmeldingsgebyr: Du tilmelder dig ved at maile til 

Bente Wolf eller ringe/maile til Rie Lengerke, se nedenfor. Når du har 

fået ok på tilmeldingen, indbetales kr. 350 til dækning af 

administration, lokaler, frugt/knas, kage, kaffe, te. Medbring selv 

frokost. Beløbet overføres til ASSISI MISSION’s konto i Nordea 

Bank, reg.nr. 2580, konto nr. 6449 458 174 med angivelse af 

navn for den/de tilmeldte. Pladserne optages efterhånden som 

tilmeldingsgebyret er indbetalt. Det tilbagebetales ikke ved eventuel 

senere framelding. Det kan evt. være muligt at deltage kun én dag, 

men da en dybere og mere balanceret proces fremmes over de 2 

dage, er deltagelse begge dage hovedanbefalingen. Tilmelding gerne 

senest d. 6. oktober, eller evt. så længe der er plads.  

 

Kursusgebyr: Foruden tilmeldingsgebyret er kursusgebyret for 

workshoppen kr. 750 for medlemmer af Assisi Missions hyrde- 

gruppe, der allerede har/vil donere for hyrdegruppen i 2018, kr. 

850 for medlemmer af Assisi Mission, og kr. 950 for ikke-

medlemmer. Kursusgebyret bedes venligst overført til ovennævnte 

konto senest 3. oktober. Ved afmelding senere end 10 dage før 

kursusstart bedes det resterende kursusgebyr venligst betalt, 

medmindre afmeldingen skyldes pludselig sygdom. Det tjener til 

dækning af Bentes rejse til og ophold i Danmark.  

  

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for yderligere 

oplysninger. 

 

ASSISI MISSION ♦ c/o Rie Lengerke 

e-mail: rie.lengerke@gmail.com ♦ Tlf.: 0045 24 47 21 91 

 

ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf ♦  www.assisimission.net 

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

 

ASSISI MISSION 
Weekend-workshop 

i Aarhus  

I en træning under Frans og Klara 

i “the Spirit of Assisi” 
  

 
Assisi Missions logo 

Billedliggjort af Eskild Tjalve efter inspiration til  
Assisi Mission 

 

Lørdag d. 13.oktober og søndag d. 14. oktober 2018 

Lørdag kl. 11-17.30 og søndag kl. 10-17.00 
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Assisi Mission indbyder til en weekend-retræte med absorbering ind 

i ”the Spirit of Assisi” og 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 

kærlighed vibrerer så intenst, at byen årligt tiltrækker millioner af 

søgende mennesker.  

 

I weekenden vil vi i fodsporene på Frans og Klara fordybe os i 

hjertets taknemmelighed og glæde som et vigtigt udviklings-

potentiale på hjertets vej. Desuden vil vi træne vor sensitivitet og 

åbenhed over for nogle af de vigtigste guddommelige strømme i 

Assisi-gralen, som den medfølende, medlidende kærlighed, den 

gyldne kærlighedsild, Jesu og Marias Hellige Hjerte samt den 

dybe guddommelige væren, der også kan kaldes Klaras fred.   

 

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. 11-17.30 

kl. 11.00 Meditation med intensivering af og overgivelse til ”the 

 Spirit of Assisi” og åbning for Frans  

kl. 11.45 Taknemmelighed  og glæde i fodsporene på Frans – 

  et vigtigt udviklingspotentiale på hjertets vej 

kl. 12.45 Frokostpause 

kl. 13.45 Meditation med åbning for Assisi-gralens medfølende, 

 medlidende kærlighed – den røde gralskærlighed 

kl. 14.15 Den røde gralskærligheds muligheder i individuel 

 og kollektiv hjertecenterforløsning  

kl. 15.00 Pause 

kl. 15.30 Meditation med åbning for Assisi-gralens gyldne  

 kærlighedsild 

kl. 16.00 Kærlighedsildens muligheder i individuel og kollektiv 

 hjertecenterforløsning 

kl. 17.00 Afsluttende meditation med åbning for Klara 

 
 

 

 
Frans og Klara i et indre samarbejde med nedfældning 

af kærlighedsilden 

 

Program for søndag kl. 10-17.00   

kl. 10.00 Meditation med åbning for Assisi-gralens strømme 

 af Jesu og Marias Hellige hjerte 

kl. 10.45 Assisi-gralens Jesu og Maria-strømme – muligheder 

 i individuel og kollektiv hjertecenterforløsning 

kl. 11.45 Pause 

kl. 12.15 Tjeneste for ”the Spirit of Assisi”  

kl. 13.00 Frokostpause 

kl. 14.00 Meditation med åbning for Klaras fred 
kl. 14.30 18 år med Assisi-gralen i 12 lande 
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/

