Praktiske oplysninger:
Sted: Workshoppen foregår i DFTI’s skønne 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. 13 (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 Vibeke Nielsen, 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. 1. marts, eller evt. så længe der er plads.

ASSISI MISSION
v/Bente Wolf
Weekend-workshop
i Aarhus
”I fodsporene på Frans og Klara
i en åbning for Maria”

Kursusgebyr: Foruden tilmeldingsgebyret er kursusgebyret for
workshoppen kr. 750 for medlemmer af foreningen Assisi
Mission, og kr. 800 for ikke-medlemmer. Kursusgebyret bedes
venligst overført til ovennævnte konto senest 28. februar. 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 Vibeke Nielsen
e-mail: vifidifi@hotmail.dk ♦ Tlf.: 0045 24 41 14 34
ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf ♦ www.assisimission.net
e-mail: bente@assisimission.net ♦ Tlf.: 0039 075 8155 278

Frans og Klara i bøn til Maria.
Ikonen fra ca. 1390 hænger i et billedgalleri i Pavia.

Lørdag d. 9. marts og søndag d. 10. marts 2019
Lørdag kl. 13-17.30 og søndag kl. 10-17.00

Bente Wolf fra Assisi gæster Danmark i marts måned og indbyder til
en weekend-retræte med fokus på Frans’ og Klaras dedikation til
Maria som Guds Moder, vor alles spirituelle moder, Healingens
Moder og Himlens Dronning. Via ”the Spirit of Assisi” vil vi åbne
os for Maria, især som hun fremtræder på den Katolske Kirkes
vigtigste Maria-healingssted, Lourdes ved foden af de franske
Pyrenæer. Vi vil særskilt fordybe os i den unge hyrdepige
Bernadettes møder med Maria i 1858 i Lourdes, og den
udviklingsvej med udfordringer og testninger, som Bernadette blev
bragt ind i, da Maria kaldte på hende gennem sine åbenbaringer.
Et emne vil også føre os ind i forståelser af udviklingsvejen i dybere
overgivelse til sjælsplanens fokus på tjeneste, og nogle af de
udfordringer og træninger vi løbende er i. Under dette emne vil
Bente dele hendes vej i det sidste års tid, der førte hende ind i en ny
og dybere opgave i tjeneste.
Den dybeste hjælp til den proces, som den enkeltes sjæl igangsætter
i forbindelse med weekenden, vil være de meditationer til smuk
musik, som vil koble os dybt ind i ”the Spirit of Assisi” og Marias
uendeligt smukke nærvær. Det vil være som vi er i Assisi og i
Lourdes som en unik hjælp til at fremme hjertets dybere sensitivitet
og kærlighedsevne.
Program for lørdag kl. 13-17.30 –
Dedikeret til Frans og Klara i deres overgivelse til Maria
kl. 13.00 Meditation med intensivering af og overgivelse til ”the
Spirit of Assisi” og åbning for Frans og Klara
kl. 13.45 Frans’ og Klaras overgivelse til Maria
kl. 14.45 Eftermiddagspause
kl. 15.15 Meditation med intensivering af ”the Spirit of Assisi”
og åbning for Maria
kl. 15.45 Marias åbenbaringer for Skt. Bernadette i Lourdes,
inkl. de udfordringer, træninger og testninger,
som Bernadettes møde med Maria bragte hende ind i.
kl. 16.45 Pause
kl. 17.00 Healing under Marias hjerte

Grotten i Lourdes, hvor Maria åbenbarede sig for Bernadette

Program for søndag kl. 10-17.00 – Dedikeret til Maria
kl. 10.00 Meditation med intensivering af ”the Spirit of Assisi”
og åbning for Maria di Lourdes
kl. 10.45 Maria i den franciskanske mystik som Den Uplettede
Undfangelse og Himlens Dronning
kl. 12.00 Pause
kl. 12.15 Tjeneste for ”the Spirit of Assisi” og ”Maria di Lourdes”
kl. 13.00 Frokostpause
kl. 14.00 Meditation med overgivelse til Marias Hellige Hjerte
kl. 14.20 Introduktion, spørgsmål og svar på udviklingsvejen
i dybere overgivelse til sjælens fokus på tjeneste
kl. 15.45 Eftermiddagspause
kl. 16.15 Afsluttende healing og velsignelse i ”the Spirit of Assisi”
Foreningen ASSISI MISSION blev i 2007 stiftet af Bente Wolf og
Pater Max Mizzi som en spirituel, non-profit forening. Fra marts
2019 viderefører Bente Wolf Assisi Mission i en opgave med fortsat
støtte af og samarbejde med Franciskanerordenen på Sacro Convento
og CEFID i Assisi. Bentes opgave er desuden 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.

