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ASSISI MISSION 
Invitation til lys- og gralsrejse: 

Med “the Spirit of Assisi” til Malta 
 d. 24. april til 3. maj 2018 

 

 
Valletta, Maltas hovedstad, med Grand Harbour. 

 
Kære medlemmer af Assisi Mission. 
 
Som en fortsættelse af vor lysrejse i 2013 tilbyder Assisi Mission efter indre anbefaling igen 
en lysrejse Middelhavets ”diamant”, Malta – det lille ørige midt i Middelhavet, der er 
præget af en usædvanlig gammel og rig spirituel, historisk og kulturel arv, og som i vor tid er 
dybt dedikeret til Kristus med en særlig bevågenhed fra Maria. Historisk, sprogligt og 
kulturelt har Malta i vor tid ikke blot særlig tilknytning til Europa med de dybe kristne 
rødder, men også til de arabiske lande og Nordafrika og dermed til Islam, og øen har således 
nogle særlige muligheder for at spille en rolle som brobygger. 
 
Malta er i flere inspirationer igennem årene blevet vist som et fokuspunkt for en 
indstrømning, der meget gerne i vor tid må intensiveres som en hjælp til den 
bevidsthedsudvikling, der stimuleres hos vore brødre og søstre omkring og også syd for 
Middelhavet. Maltas unikke beliggenhed som en diamant midt i Middelhavet gør, at et 
intensiveret gralsfokus næret fra Assisi-gralen er gavnligt, og under vor lysrejse i 2013 
skabtes en forvandlingsgral på Malta, dvs. et så kraftfuldt åndeligt fokus, at det kan 
forvandle tunge bevidsthedslag. Denne forvandlingsgral vil blive intensiveret under vor rejse 
i 2018.   
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Øriget Malta – Middelhavets hjertecenter. 

 
Hovedformålet med vor rejse til Malta er således at intensivere det guddommelige fokus 
næret fra Assisi-gralen i Den Nye Tids indstrømninger med basis i de lysende spor fra 
tidligere tiders indre arbejde på Malta gennem indviede, bl.a. apostlene Paulus og Lukas, de 
indviede i Johanniter-/Malteserordenen og de øvrige indviede, der har tjent og stadigvæk 
tjener på øen, bl.a. er der spor efter Pater Mizzis indre arbejde på Malta. Alt, hvad der er 
skabt af indviede i tidligere tider, som har højnet og bygget bro mellem kulturer og 
civilisationer, er det gavnligt, at vi nu i vor tids indre samarbejde bygger videre på. Øens 
placering og historie gør som nævnt, at den danner en helt naturlig bro mellem Europa og 
Nordafrika, og nu skal Middelhavet – som tidligere – ”være en bro, der forbinder Europa og 
Afrika/Mellemøsten og ikke en grøft, der adskiller.”  
 
Efter lysrejsen til Malta i maj 2013 inspirerede det indre råd således: 
Der vises indstrømningen, der går ned på Malta – ned i Maltas gral. Derfra fordeler den 
sig som lysende strømme – bølger af lys – udover hele Malta. Det vises, at 
opstandelseskærligheden er aktiveret, og at gralen strømmer over med gyldent 
kærlighedsliv, der strømmer ud af de mange lysveje, der blev skabt, videre ud over Malta. 
 
Maltas gral vises nu som en ekspansiv Solkristus-gral. Den er blevet til en forvandlingsgral, 
om end den skal styrkes meget mere i den kommende tid. I takt med at den styrkes, vil 
også de mere feminine, blide, subtile Maria-strømme sammen med strømmene fra Jesu og 
Marias hellige hjerte kunne flyde meget mere intenst i gralen.  
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Maria har stor bevågenhed på Malta. Maria står som den store moder for det maltesiske 
folk, og hendes medfølende kærlighed vil kunne forløse meget af den smerte, der ligger i 
folkesjælen efter en historie gennem tusinder af år, der har betydet megen lidelse for den 
maltesiske befolkning. Landet er også givet megen hjælp, netop fordi der ligger en plan 
for Malta om i vor tid at indtage en vigtig rolle i forhold til at forbinde kulturer, religioner 
og nationaliteter. 
 
For at maltesere kan på påtage sig deres rolle som et dybt redskab for broder-/søsterskab, 
skal noget af deres dybe smerte forvandles. Smerten blokerer lige nu for dybere 
medfølelse og broder-/søsterskab. Derfor har vort arbejde på Malta en stor betydning. I 
og med at der nu er skabt og løbende vil blive intensiveret en forvandlingsgral, vil 
smerteslag i den maltesiske folkesjæl kunne forløses, således at de dybe kvaliteter af Kristi 
medfølende hjerte og Marias favnende kærlighed kan træde frem. De ligger lige nu i skjul 
bag den smerte. Der ligger guld bag den smerte, som vil træde frem i takt med, at gralen 
på Malta giver en dybere og dybere hjælp til at forløse smerte. 
 
Det er gået helt efter planen. De planer, der var lagt hos os, inden I rejste til Malta, er 
opfyldt. Vi takker jer alle, der var med – både i det ydre, men også alle jer i hyrdegruppen, 
der var med i det indre hjemmefra. Vi takker jer for det frugtbare samarbejde. Det har 
betydet, at nu virker en forvandlingsgral på Malta. Vid, at det indre samarbejde har båret 
al den frugt, som vi håbede på i Rådet. Vid at det har nyttet. Vid at nu kan en dybere 
forløsning af Malta og af den maltesiske folkesjæl for alvor begynde. Vi takker jer alle for 
det smukke og gavnlige samarbejde, vi har haft. Vi takker, hilser jer og velsigner jer. 
 
Er der noget, der ellers ønskes vist omkring de steder, vi har arbejdet i – f.eks. Valletta? 
Det vises, at de gyldne farver i Valletta er blevet endnu mere lysende. Når man ser 
Valletta fra det blå vand i Grand Harbour virker den enormt gylden. Det er blevet 
forstærket. Jeg ser, at Valletta er et lysende fyrtårn styrket af gralen i Birkirkara, Maltas 
gral. Gralen vil vokse og ekspandere, så den omfatter hele Malta. Når gralen ekspanderer, 
vil der fra Valletta kunne udgå et stærkt healende lys, der healer ind i mentallegemet og 
hjælper til at åbne broen til de højere mentale verdener. 
 
Det er stadigvæk den dybe Kristuskærlighed, som er afgørende for, at den dybe smerte i 
den maltesiske folkesjæl kan begynde at blive forløst.  
 
Det er fortsat vores fokus at intensivere og ekspandere denne gral, således at balancen 
mellem hjertets følsomhed og det lysende mentallegeme holdes bedst muligt. Det er 
vigtigt, at der i den maltesiske folkesjæl udvikles mere hjertebevidsthed. Det er en vigtig 
balance i alle de lande i Vesten, hvorfra de teknologiske fremskridt og de store 
nyskabelser især udgår. Der er Assisi-gralen og nu også gralen på Malta, som er forbundet 
med Assisi-gralen via en lysende vej, utroligt vigtige til udvikling af menneskehedens 
hjertebevidsthed. 
 
Der vises nu den lysende triangel, der går mellem Assisi-gralen, Maltas gral og det 
guddommelige fokus, der er på Den Gyldne Grund på Kreta. Lysvejen mellem Assisi-gralen 
og Kreta bør intensiveres for at styrke denne triangel. Der vises andre triangler, også 
Assisi-Malta-Madeira.  
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Middelhavets healingspotentiale vil forbinde Mellemøsten, Afrika, Tyrkiet og Europa med 
hinanden. Healingspotentialet stiger og healingen støttet af Maltas gral vil strømme ind i 
de store lidelsesområder, som der er i Mellemøsten, i Afrika og på den Arabiske Halvø. 
Europa begynder for alvor via broen over Malta at blive forbundet med Afrika, 
Mellemøsten, den Arabiske Halvø og Tyrkiet.  
 
Lysvejene, der blev skabt på Malta, vises. Rådet takker os for at have været bevidste om 
at skabe disse lysveje. Alle steder, hvor vi har kørt, er der trukket en lysvej. Der er nu et 
netværk af lysveje, der vil lyse mere og mere. Ad disse lysveje kan Maltas gral lade Kristi 
og Marias medfølende kærlighed strømme ud, hver gang det er gavnligt efter den højere 
plan.  
 
Malta vises nu som den lysende diamant med det store hjertecenter midt i Middelhavet. 
Det er uendeligt smukt billede af, hvordan guddommens hjerte og guddommens højere 
tanker kommer til at vibrere på Malta. 
 
Som indledning til 2018-rejsen inspirerede rådet i august 2017:  
Der vises stor glæde i rådet over, at Malta bliver fokuspunktet for vort indre samarbejde i 
en stor forvandlingsgral på en fællesrejse i 2018. Malta er uendeligt vigtig, også i forhold 
til at dæmme op for de store strømme af migranter fra Afrika til Europa, som er et af 
Europas vanskeligste problemer og opgave.  
 
Alle de kræfter, der arbejder for mere fremtidssikrede løsninger på migrantkrisen, kan 
støttes via Malta-gralen. Vid kære venner, at vi dybere kan støtte alle disse kræfter, der 
arbejder ud fra medmenneskelighed og bremse de destruktive kræfters udnyttelse af 
svage og sårbare mennesker.  
 
Malta-gralen spiller en vigtig rolle i arbejdet med at fremme løsninger mellem Afrika og 
Europa, som på dybere måde forholder sig til årsagerne til de millioner af økonomiske 
migranter, der søger mod Europa. Vid at en styrkelse af Malta-gralen kan gøre en stor 
forskel.  
 
Uventet kom også i en inspiration d. 2. september, der handlede om en opgave i Assisi 
under en hyrdesamling i september 2017, følgende omkring Malta: 
 
Der vises atter stor glæde over, at vi i 2018 tager til Malta, således at Malta-gralen kan 
blive så meget mere intenst vibrerende, at den også på dybere måde kan være med i det 
store overordnede, globale arbejde med at stimulere Europas vækst i denne tid, hvor USA 
er faldet tilbage. Det er vældig gavnligt og optimalt, fordi planen omkring Europas vækst, 
som blev intensiveret efter valget i USA sidste år, vil skride fremad. 
 
Rie Lengerke, læste invitationen, inden jeg udsendte den. Hun fik følgende oplevelse: 
 
Allerede inden jeg åbnede invitationen, viste Maria sig for mig og takkede os for, at vi 
påtager os denne opgave. Denne blide og kærlige energi gennemstrømmede mig, imens jeg 
læste. Åååhhhh, så smukt. Vi skal af sted - det er vigtigt og en meningsfyldt opgave. 
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Udsigt fra Vittoriosa over Grand Harbour mod Valletta d. 18. marts 2012. 

 
Lys- og gralsrejsen 2018 til Malta 
ASSISI MISSION indbyder således nu medlemmer af foreningen, der er fortrolig med/trænet 
i meditativt indre arbejde, på en lysrejse til Malta i tiden: 
 
Udrejse:  Tirsdag, d. 24. april 2018  
9 overnatninger på Franciskanerordenens kloster ”Rivotorto” i Birkirkara tæt på Valletta  
Hjemrejse: Torsdag, d. 3. maj 2018 
 
Budgettet for rejsen, ekskl. flyrejse til/fra Malta, ligger for 10 deltagere på euro 875, 
svarende til ca. DKK 6.650 (kurs 7,60), og indbefatter 
 

 Kursusgebyr til Assisi Mission (euro 380 = DKK 2.888) 

 Donation til Franciskanerordenen for deres medvirken (euro 20 = ca. DKK 160) 

 Overnatning 9 nætter på klosteret Rivotorto i delt dobbeltværelse inkl. morgen- og 
aftensmad samt miljøskat (euro 285 = ca. DKK 2.100) 

 Transfer mellem lufthavn og kloster retur, busudflugter til Mdina og Rabat, til 
Valletta x 2, til St. Paul’s Bay, til Marsaxlokk, til Gozo, til Mellieha Bay og Den Blå 
Lagune (skøn ved 10 deltagere euro 85 = ca. DK 645) 

 Indgange til kirker og museer, som vi besøger sammen, samt færge til Den Blå 
Lagune (skøn euro 80 = ca. DKK 600) 

 Fælles frokost i Mdina samt en madpakke fra klosteret på turen til Den Blå Lagune 
(skøn max. euro 25) 

 
Læg mærke til, at nogle af udgiftsposterne er skønnede, og at endelig pris først kendes, når 
deltagerantal er klart og endelig bestilling er foretaget, dog sandsynligvis ikke dyrere. 
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Pris for enkeltværelse, hvis muligt, er euro 320 eller ca. DKK 2.400 for de 9 nætter. Der er 
kun ét enkeltværelse på klosteret samt mulighed for at bruge nogle dobbeltværelser som 
enkeltværelse. Ved 3 personer i 3-sengsværelse er prisen euro 266 eller ca. DKK 2.000 for de 
9 nætter. 
 
Hertil kommer frokost de dage, hvor vi ikke spiser den sammen (euro 7-10 på 
café/restaurant), idet vi af lægsøstre får serveret righoldig morgen- og lækker vegetarisk 
aftensmad på klosteret inkl. frugt og kaffe/the/saft/vand. Endelig kommer naturligvis 
lommepenge. 
 
Læg mærke til, at udgifterne til rejsen betales løbende, og den enkelte kan således nå at 
spare op. Første betaling bliver den enkeltes køb af flyrejsen. Herefter, dog ikke før d. 2. 
januar 2018, betales 1. rate af kursusgebyret DKK 1.444 og 2. rate DKK 1.444 betales 6 uger 
før afrejse d. 13. marts 2018. Kursusgebyret overføres til Assisi Mission konto i Danmark. 
Alle øvrige udgifter på Malta betales kontant ved ankomst til Malta, idet dette er måden, og 
billigst, som kloster, transport etc. kan gøres på. 
  
Fly: 
Endelig kommer flyrejse fra Danmark/Norge til Malta. Da grupperejse bliver for dyr, bestiller 
du selv fly, når du har fået ok på tilmeldingen fra mig med oplysninger om 
sygdomsafbestillingsforsikring, som skal være tegnet inden flybilletten købes.  
 
Kun Norwegian har et direkte fly fra København til Malta, men kun fredag/lørdag på meget 
sent tidspunkt. Men bl.a. Lufthansa, SAS og Air Malta har forbindelser med mellemlandinger 
i München eller Frankfurt.  
 
Følgende Lufthansa-forbindelse er den anbefalede til grupperejsen: 
Lufthansa: http://www.lufthansa.com/dk/en/Homepage 
Rejse fra/til Købenavn                           Rejse fra/til Billund 
24. april - udrejse fra København          24. april - udrejse fra Billund 
Kl. 09.55 afgang København LH825         Kl. 10.55 afgang Billund LH837 
Kl. 11.25 ankomst Frankfurt                     Kl. 12.20 ankomst Frankfurt 
Kl. 13.50 afgang Frankfurt LH1310          Kl. 13.50 afgang Frankfurt LH1310           
Kl. 16.20 ankomst Malta                          Kl. 16.20 ankomst Malta 
 
03. maj – hjemrejse til København        03. maj – hjemrejse til Billund 
Kl. 12.45 afgang Malta LH1277               Kl. 12.45 afgang Malta LH1277 
Kl. 15.25 ankomst Frankfurt                     Kl. 15.25 ankomst Frankfurt 
Kl. 17.00 afgang Frankfurt LH830            kl. 17.15 afgang Frankfurt LH840 
Kl. 18.20 ankomst København                  Kl. 18.30 ankomst Billund 
 
Der er også mulighed for rejse fra/til Oslo med mellemlanding i Frankfurt. 
 
Flybilletterne fra/til Danmark koster i begyndelsen af september 2017 ca. DKK 1.900 for 
returrejsen inkl. kuffertindcheckning. Prisen vil stige løbende, hvorfor det er en god idé med 
hurtig tilmelding. Jeg giver ”grønt lys” for flybooking, når der er fra 5 tilmeldte. 
 

http://www.lufthansa.com/dk/en/Homepage
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Foruden Lufthansa’s hjemmeside http://www.lufthansa.com/dk/en/Homepage, kan du 
f.eks. også bruge søgemaskinerne www.momondo.dk eller www.supersaver.dk. Vær 
opmærksom på, at vi starter kurset d. 24. april kl. 17.30, hvorfor du gerne skal være 
ankommet til klosteret inden da. Indcheckningstid på klosteret er mellem kl. 15.30 og kl. 
17.30. Ingen tidligere eller senere ankomst er umiddelbart mulig, idet der ikke er reception 
på klosteret. 
 
Hvis du har lyst til 14 dage på Malta, har Norwegian direkte fly fra København og Oslo retur 
fredage og lørdage i slutningen af april/maj 2018. Du sørger selv for overnatning før og efter 
kursusdagene, da klosteret er booket af andre grupper før og efter.  
 

 
Klostergæstehuset ”Rivotorto” i Birkirkara. 

 

Klosteret ”Rivotorto” 
Ca. 7 km fra Valletta – i et område kaldet kaldet Birkirkara - har Franciskanerordenen OFM 
Conv. (ordenen med moderkloster på Sacro Convento i Assisi) en meget smuk kirke 
dedikeret til Frans, et kloster, et smukt og inspirerende kommunikationscenter kaldet CAK 
samt et gæstehus kaldet Rivotorto. Vi bor i dette nybyggede klostgergæstehus, som er 
præget af renhed, skønhed og stilhed og med let adgang til kirken og 
kommunikationscentret med et meget smukt vibrerende kapel dedikeret til Klara. 
 
Vi indkvarteres i 2-, og 3- sengsværelser (bruges nok primært som dobbeltværelser og evt. 
nogle enkeltværelser, samt hvis nødvendigt i få tilfælde 3 personer i et 4-sengsværelse) med 
eget bad. Vi spiser vor righoldige morgen- og meget velsmagende og varierede vegetariske 
aftensmad i klosterets spisesal. Vi har vore samlinger, inkl. foredrag, meditationer, tjenester, 
healinger og sharinger i et mødelokale, og kan også fordybe os i kirken, CAK og Klara-
kapellet samt slappe af på tagterrassen eller i den lille have i forbindelse med gæstehuset. 

http://www.lufthansa.com/dk/en/Homepage
http://www.momondo.dk/
http://www.supersaver.dk/
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Klosterets spisesal har el-koger, brødrister, mikrobølgeovn, kildevand, fælles køleskab og 
sodavandsautomat. 
 
Klosteret er beliggende tæt på Maltas vidtforgrenede offentlige bustransport. Du kan derfor 
let komme på udflugt, hvis du ønsker dette i fritimer. 
 
Program 
Selvom øriget Malta arealmæssigt ikke er større end Als, er de to hovedøer (Malta og Gozo) 
et overflødighedshorn af smukke steder, der emmer af historie, helligsteder fra tiden både 
før og efter Kristus og en frodig natur på den grønne healingsø Gozo, nord for hovedøen 
Malta. Blandt de steder, som vi sammen vil besøge, er: (Se i øvrigt vedhæftede foreløbige 
program. Der vil komme ændringer/justeringer til dette): 
 
Hovedstaden Valletta - Maltas charmerende og meget tiltrækkende hovedstad beliggende 
omkring de naturlige klippehavne ved Middelhavet med den smukke Grand Harbour som 
kronen. Valletta er en levende manifestation af ørigets historie med de pragtfulde 
bygningsværker og kirker, bl.a. den overdådige St. John Co-Cathedral, som Johanitter-
ordenen lod opføre. I det indre oplevede jeg Valletta som et åndeligt fyrtårn, der udsender 
bølger af højtvibrerende lys, der virker stærkt transformerende og opløftende, og energien 
omkring havnearealerne mod Middelhavet virker dybt healende. Vi vil opholde os i Valletta 
over 2 dage, og sammen bl.a. fordybe os i ”the Malta Experience” med en meget levende 
indføring i Maltas historie, ”la Sacra Infirmeria” – Johanitter-ordenens overdådige hospital, 
der var langt forud for sin tid, Grand Harbour med Middelhavets healing og St. John’s Co-
Cathedral. Der vil være mulighed for egen fordybelse i Valletta med bl.a. besøg i the Grand 
Master’s Palace, som var Johanniter-ordenens stormesters bolig, i dag præsidentpalads og 
museum samt mulighed for besøg i talrige kirker, museer, parker, m.v. 
 

 
Den nederste sygestue i la Sacra Infirmeria, Valletta, dækket op til en statsmiddag. 

Ovenpå er en lige så lang og endnu mere højloftet sygestue. 
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Mdina den meget smukke by, der før Johannitter-tiden var Maltas hovedstad. Mdina med 
den smukke St. Paul Co-Cathedral kaldes ”Den stille By”, for her hersker dyb stilhed i et 
åndeligt fokuspunkt. 
 
Rabat, tvillingebyen til Mdina, med Apostlen Paulus’ grotte. 
 
St. Paul’s Bay, den smukke by der slynger sig på klipperne til Middelhavet. I bugten led 
skibet, der skulle føre Apostlen Paulus og Evangelisten Lukas til rettergang i Rom, skibbrud i 
år 60 efter Kristus, hvorefter Paulus kristnede Malta. 
 
Gozo på heldagsudflugt - det grønne healingsparadis, hvor vi fordyber os i pilgrimskirken Ta’ 
Pinu, bygget højt i landskabet på det sted, hvor Maria åbenbarede sig i 1833, Ggantija-
templerne fra ca. 4.000 år før Kristus, Gozos hovedby Victoria med den gamle bydel 
Citadellet samt evt. badning i Middelhavet ved Zlendia eller Ramla Bay. 
 
Melllieha Bay ved Middelhavet med fordybelse i den smukke pilgrimskirke, the Shrine of 
Our Lady of Mellieha, hvor hovedattraktionen er en ikon af Maria, der efter 
overleveringerne er malet af Evangelisten Lukas, da han sammen med Apostlen Paulus var 
på Malta i år 60 efter Kristus. Vi afslutter dagen med healing og mulighed for badning ved 
den ubeskriveligt smukke og healende Blå Lagune mellem øerne Comino og Cominotto. 
 

 
Den Blå Lagune mellem øerne Comino og Cominotto mellem Malta og Gozo. 

Den Blå Lagune er et healingsparadis af ubeskrivelig skønhed. 

 
Fiskerlandsbyen Marsaxlokk i syd er maltesisk idyl med et overflødighedshorn af 
restauranter med friskfanget fisk og et marked med utroligt billige maltesiske broderier, 
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kniplinger, smykker, lædervarer, maltesiske delikatesser som honning, nougat og figen og 
andet kram. 
 
Ud over vort samvær på udflugter vil vi tilbringe fælles samvær på klosteret til undervisning, 
meditationer, tjenester, healinger og sharinger, og vi vil møde franciskanerbrødre og Sr. 
Dalia på klosteret ligesom programmet vil levne tid til egen fordybelse på halve og en hel 
fridag med mulighed for besøg på andre af Maltas smukke steder eller blot afslapning på 
klosteret. Malta har et omfattende vidtforgrenet offentligt bus-system, og det er således let 
at komme rundt på egen hånd blandt en befolkning, der for langt, langt størstedelens 
vedkommende er engelsk-talende. 
 
Et foreløbigt program er vedhæftet. 
 

 
Pilgrimskirken Ta’ Pinu på Gozo, hvor Maria åbenbarede sig i  1833. 

 
Forudsætninger 
Da en sådan lysrejse – samtidigt med, at den er dybt meningsfyldt, inspirerende, glædesfyldt 

og opløftende – kan være ganske krævende for personligheden og de indre legemer, er det 
optimalt, at du er fortrolig med meditativt indre tjenestearbejde samt har et ønske om at 
lade personlighedens ønsker og behov træde mest muligt i baggrunden i en overgivelse til 
den opgave, som vi er betroet. Er der tvivl, stiller jeg gerne ind i det indre råd for dettes 
anbefalinger. Endvidere er det naturligvis en fordel, at du er fortrolig med ”the Spirit of 
Assisi”, idet vi bærer Assisis ånd med os i vore hjerter og indre legemer til vore brødre og 
søstre på Malta, ligesom det er en hovedopgave for os at intensivere Maltas 
forvandlingsgral med Assisi-gralens strømme. Således er medlemskab af ASSISI MISSION en 
forudsætning samt som udgangspunkt forudgående deltagelse i minimum et af ASSISI 
MISSION’s kurser i Assisi eller en lysrejse med Assisi Mission. 
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Fra de indre verdener vil der blive opbygget en særlig gral omkring os, hvori der vil være stor 
åndelig hjælp til hver enkelt, og via denne gral vil vi som gruppe blive koblet dybt ind i den 
forløsende gralskærlighed. Dermed vil vi på stadigt dybere måder kunne forbinde os med 
Gudsriget og de indre inspiratorer med hjælp til den opgave, vi hver især har. Vi kan 
forvente meget stor åndelig bevågenhed på en rejse, der foruden det indre arbejde også vil 
være præget af stor overgivelse, megen glæde, dedikation og dyb mening.  
 
Jeg står som hovedansvarlig/hovedfokusholder i forhold til det indre råd bag denne opgave 
på Malta, står i samarbejde med Rie Lengerke for den praktiske tilrettelæggelse af lysrejsen 
og det fælles program, der foruden vore ture, tjenester, meditationer, indlæg, sharings og 
healinger som nævnt også vil rumme god mulighed for egen fordybelse og afslapning i et 
ørige, der vil være præget af blomstrende forår under vort ophold.  
 

 
Havnen i den idylliske fiskerlandsby, Marsaxlokk,  

med de karakteristiske maltesiske fiskerbåde i glade farver. 

 
Tilmelding 
Du tilmelder dig ved at ringe, skrive eller sende mig en e-mail med følgende oplysninger: 
 

1) Fulde navn, som det står angivet i dit pas 
2) Fødselsdato og fødested, som det står angivet i dit pas 
3) E-mail, adresse og telefon, også mobil 
4) Hvem du evt. ønsker at dele værelse med eller om du – hvis det er muligt – ønsker 

enkeltværelse eller den billigste mulighed med 3 personer i et 3-sengsværelse 
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Ved tilmelding modtager du en tilmeldingsbekræftelse fra mig indeholdende flere praktiske 
oplysninger om flybestilling, sygdomsafbestillingsforsikring samt betaling.  
 
Hurtig tilmelding anbefales – ikke mindst for at få flybilletten billigst muligt.  Seneste 
tilmelding er 10. februar 2018, hvis der stadigvæk er plads, idet jeg satser på, at gruppen 
maksimalt bliver på 15 deltagere. 
 
For at mærke, om du føler dig kaldet til denne opgave, kan du evt. læse eller genlæse det 
nummer af Assisi Mission Nyt (nr. 4 i 2012), der relativt indgående beskriver Malta og mit 
ophold i marts 2012. Har du ikke dette, kan du læse den forkortede version i ASSISI-NYT for 
april 2012, der ligger på Assisi Missions hjemmeside under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”. Det 
kan også åbnes på dette link: 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2012_april.pdf 
 
Vor smukke lysrejse i 2013  blev beskrevet i Assisi Mission Nyt 6, maj 2013 og kan åbnes på 
følgende link: 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/ASSISI_MISSION_NYT_6_maj_20
13_lysrejse_Malta.pdf 
 
Kærlige hilsner – måske vel mødt på Malta i 2018 
 
Bente  
 

 
Mdina, ”Den stille By”, Maltas tidligere hovedstad, i foråret med vilde blomster. 

Den smukke kuppel troner over St. Paul Co-Cathedral. 
 

 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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