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Fødslen af Jesus – freske af Giotto i Basilica di San Francesco, Assisi 

                                                                                         
Kæreste Assisi-venner. 
 
I det flotteste vintervejr med sol, klar blå himmel og sne på toppen af Monte Subasio og 
de andre højeste bjerge, der omkranser dalen, har julestemningen for alvor sænket sig 
over Assisi og forhåbentligt også mange andre steder på Jorden. Julebelysningen over 
Assisis middelaldergader, som ligner stjerner, der falder ned fra himlen, oplyser de mørke 
aftener, og forretninger, hjem og udendørsarealer er smykket med alskens kunstfærdige 
julekrybber med Jesusbarnet, Maria, Josef, De Hellige Tre Konger, børn, mænd og 
kvinder. På plænen foran Basilica di San Francesco er der igen i år opsat den store 
Betlehemsscene med personer og dyr i naturlig størrelse, stald, krybbe, værksteder og 
brønde. Figurerne bærer klæder, der er syet af kvinder fra Palæstina, og når vinden 
bevæger klæderne, ser scenen levende ud til stor jubel for de mange børn, der sammen 
med deres lærere eller familie hvert år besøger Frans’ gravkirke i tiden op mod jul. Vi er 
således nu ved at være klar til en af årets smukkeste fejringer, der i Italien først ophører d. 
6. januar med festen for De Hellige Tre Kongers tilbedelse af Jesubarnet. 
 
I Den Katolske Kirke er adventstiden en indre forberedelse i form af en faste- og 
bodsperiode i lighed med den 40 dages faste før påsken. I Assisi er denne indre 
forberedelse uendeligt smuk og inderlig. 9 dage før julenats store gave går vi ind i en 
endnu dybere indre forberedelse under Novenaen, der i Basilica di San Francesco er en 
særlig dyb og højtidelig vesper. Det er tydeligt mærkbart i Assisi, at Engleriget i disse 
sidste dage op mod julenat kommer nærmere og nærmere godt hjulpet af den intense 
opmærksomhed og indre forberedelse med meditationer, bønner og messer, som alle vi 
franciskanere i Assisi – brødre og søstre – deltager i dagligt. Men lige meget hvor vi 
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befinder os på Jorden, kan vi selvsagt være redskaber for Gudsrigets særlige hjælp i 
adventstiden og for julenats og juledagenes intensiverede indstrømning af guddommelig 
fred, glæde og kærlighed. For mange af os sensitive mennesker på en åndelig 
udviklingsvej kan tiden op mod jul være præget af uforklarlige indre tilstande af tyngde, 
sorg, smerte, ensomhed og længsel. Dybere lag af hjertecentret vækkes, og gennem disse 
dybe hjerteprocesser bliver vi endnu mere sensitive over for de lag af hjertesmerte, der 
ligger i Menneskehedens kollektive bevidsthed. Ved at prioritere den indre jul frem for 
den hektiske, ydre jul og ved give slip og over til Englerigets indstrømning samarbejder 
vi på dybeste måde i de processer, der vil fremme Kristi fødsel, og da opdager vi julens 
dybeste gave: Vort hjertecenter og Menneskehedens kollektive hjertecenter bliver år for 
år lidt mere sensitivt, medfølende og favnende, og vi kommer i kontakt med dybere og 
dybere lag af kærlighed, fred, glæde og broder-/søsterskab.  
 

 
 
I den uendeligt smukke julenat, hvor Engleriget sitrer intenst i himmelsk glæde, og de 
efterfølgende juledage intensiveres hjælpen fra Gudsriget, som stimulerer det enkelte 
menneske og Menneskeheden som helhed til de levendegørelser, der fører til fødslen af 
Kristus som kærlighedens og medfølelsens Herre i hjertecenter efter hjertecenter over 
hele Jorden. Alle os på en åndelig udviklingsvej kan år for år vælge at gå mere og mere 
indad og lade os absorbere dybere og dybere ind i Englerigets uendeligt smukke 
indstrømning af ekstatisk glæde, kærlighed og fred og dermed lade Kristus føde på 
dybere og dybere niveauer. Samtidigt med, at vore hjerter fyldes af det indre Kristusliv, 
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kan vi lade dette liv strømme videre ud i Menneskehedens kollektive bevidsthedslag. 
Denne indre opmærksomhed og tjeneste er for mange af os den største gave, som vi kan 
give til ikke blot vore nærmeste, men også til alle vore øvrige brødre og søstre på vor 
smukke men lidelsesfyldte og trængselsplagede Jord.  
 
Har du lyst til at læse mere om hjerteprocesserne op mod jul, har Asger Lorentsen fra 
Den Gyldne Cirkel skrevet en artikel, som kan åbnes på følgende link: 
 
http://www.dengyldnecirkel.dk/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=vie
w&listid=1&mailingid=46&Itemid=99 
 
Hvis du ikke kan åbne ovenstående link, kan artiklen findes på Den Gyldne Cirkels 
hjemmeside, www.dengyldnecirkel.dk under ”Nyhedsbreve” og ”Hjerteprocesserne og 
fredens jul”. 
 

 
Nogle af gæsterne i Concerto di Natale 2008 i Overkirken - 

Bethlehemsscenen er ved at blive opstillet 
 
Julekoncert fra Assisi 
Juletiden i Assisi og Umbrien er et overflødighedshorn af spirituelle andagter, levende 
krybbespil og koncerter. En af disse koncerter er af helt særlig betydning, nemlig den 
årlige julekoncert fra Frans' overkirke. Den afholdtes for 23. gang lørdag d. 13. december, 
hvor hundreder af særligt inviterede gæster kom strømmende til Assisi, der lå badet i den 
smukkeste, klare vintersol. Også i år var jeg en de taknemmelige gæster inviteret af Sacro 
Convento. I en opvarmet og smukt belyst kirke, hvor freskerne fremstod farverige, klare 
og levende, deltog vi denne lørdag formiddag i koncerten, som blev optaget af travle 
kameramænd med alverdens udstyr. Den transmitteres i Eurovision af den statslige 
italienske tv-kanal, RaiUno, d. 25. december kl. 12.15 efter Pavens velsignelse "Urbi et 

http://www.dengyldnecirkel.dk/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=1&mailingid=46&Itemid=99�
http://www.dengyldnecirkel.dk/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=view&listid=1&mailingid=46&Itemid=99�
http://www.dengyldnecirkel.dk/�
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Orbi" fra Peterspladsen, som starter kl. 12.00. Det er hvert år en meget smuk koncert med 
en verdenskendt dirigent, RaiUno’s store symfoniorkester, et stort kor samt forskellige 
solister. I år var det Dionne Warwick, der gav sin tolkning af bl.a. ”Stille Nacht”, ligesom 
Carlo Romano gav så bevægende en tolkning af Ennio Morricones: ”Gabriel’s Oboe” fra 
filmen ”The Mission”. Den redigerede koncert, der transmitteres d. 25. december, er som 
regel suppleret med smukke billeder fra Assisi og fra freskerne i Basilikaen, der gør den 
endnu mere stemningsfyldt og inderlig. Flere lande sender koncerten direkte d. 25. 
december eller senere, og sidste år var det lande som Kroatien, Portugal, Grækenland, 
Serbien, Montenegro, USA, Brasilien, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Japan og 
Australien. De modtagere i Skandinavien, hvis tv-programpakke indeholder RaiUno, vil 
kunne se koncerten, og det ved jeg, at flere læsere af ASSISI-NYT ser frem til hvert år.  
 
Hvis du har lyst til at læse mere om, hvordan julen fejres i Assisi, kan du læse følgende 
numre af ASSISI-NYT: 
 
ASSISI-NYT – julen 2005, ASSISI-NYT - nytåret 2005/2006 
ASSISI-NYT – julen 2006, ASSISI-NYT – nytåret 2006/2007 
 

 
Novenamesse som forberedelse af festen for Maria d. 8. december 2008 

Hovedcelebranten beder foran Basilikaens Maria-statue 
 
Maria i julen 
Hvert år markerer en særlig fest, at vi nu går ind i julen, nemlig den store fejring af Maria 
d. 8. december (se tidligere numre af ASSISI-NYT, hvis du vil læse mere om denne 
fejring). Også i år var fejringen uendeligt smuk med et nærvær af Maria, der blev mere og 
mere intenst i dagene op til selve festen. I den danske retrætegruppe, som deltog i ASSISI 
MISSION’s Maria-kursus, havde vi mange inderlige stunder, hvor vi oplevede et meget 
bevægende nærvær af Maria, og hvert år oplever jeg med inderlig glæde og 
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taknemmelighed, hvordan Maria med sine uendeligt smukke vibrationer af favnende 
kærlighed, healing, fylde og indre liv synes at komme tættere og tættere på 
Menneskeheden og Jorden. I år reflekterede jeg over den store gave det er at leve i en tid, 
hvor det, der føles som en gammel længsel efter Marias uendeligt smukke vibrationer, 
endeligt mødes, og hvor vi har mulighed for at sige dybere ja til at være Marias ydmyge 
tjenere. Det var også med stor taknemmelighed, at jeg igen oplevede, hvordan den 
guddommelige hjælp fra Maria, Jesus, Frans, Klara og Engleriget bevirkede, at deltagerne 
efter retræten rejste tilbage til Danmark med varme hjerter, lysende ansigter, strålende 
smil og tindrende øjne.  
 
I den kristne tradition har mange mystikere gennem århundrederne haft dybe erfaringer 
af, at Maria er den store spirituelle moder, beskytter, vejleder og inspirator, der på 
inderlig måde har hjulpet mystikeren i hans/hendes ofte meget vanskelige opgave som 
tjener af Kristus. Den dybere fødsel af Marias vibrationer i de kollektive bevidsthedslag, 
som dette års Maria-fejring og millioner af katolikkers opmærksomhed og åbenhed for 
hende har medført, er ifølge mine forståelser med til at bane vejen for den genkomst af 
Kristus, som atter i år søges fremmet under den magiske julenats intense stilhed og fred.  
 
En norsk kvinde og medlem af foreningen har netop delt en indre erfaring af Maria med 
mig, som jeg synes er så smuk og vigtigt, at jeg har lyst til at dele den også med jer: ”I en 
inspiration, som jeg modtog en morgen for nogle dage siden, før jeg stod op, blev der 
givet mig en dybere forståelse af gralens indhold som Jesu legeme og blod. I mit indre 
blev det vist, at Maria giver os selve gralen og dens indhold: Jesu legeme og blod. Maria 
er et lysende væsen og et stort forbillede for os alle. Hun er træet som bærer frugten frem 
i Menneskeheden. Det bliver stort, når vi tager det ind på denne måde.” 
 
Denne indre erfaring stemmer overens med de forståelser, der i vor tid bliver mere og 
mere dagsbevidste hos åndeligt søgende mennesker. Pave Johannes Paul II, der overgav 
sig dybt til Maria under bekræftelsen ”Totus Tuus” (helt din), udnævnte den store 
franciskanske mystiker og helgen, Maximilian Kolbe (1894-1941), til ”Apostlen for en ny 
Maria-æra.” I hele sin mission kom Maximilian Kolbe med dybe forståelser og indre 
erfaringer af Maria og hendes rolle i Kristi forløsningsopgave, og i 1923 udtrykte han det 
bl.a. på denne måde: ”På denne sandhed baserer Militia Immaculata (Marias hær, den 
spirituelle bevægelse, som Kolbe stiftede) sine aktiviteter. Vi har søgt tilflugt hos den 
Uplettede (Maria), og vi er instrumenter i hendes hænder, fordi hun formidler al 
omvendelsens og helliggørelsens nåde til os beboere i tårernes dal. Vi praktiserer denne 
tro i vor indvielse til Maria, fordi al nåde passerer gennem hendes hænder fra Jesu’ 
reneste og sødeste hjerte.” 
 
Et kig tilbage på året, der næsten er gået 
Tiden op mod jul og nytår er jo for os alle en oplagt mulighed for både at se tilbage 
og drage mest mulig lære af de indhøstede erfaringer, glæder og vanskeligheder gennem 
det år, der næsten er gået, samt til at se fremad mod det nye år med ønsker, forhåbninger 
og planer for den kommende tid.   
 
Når jeg ser tilbage på 2008 står min kæreste vens, Pater Mizzis, overgang d. 3. marts 
naturligvis som en af årets mest betydningsfulde og skelsættende begivenheder. De sidste 
måneder før hans overgang og også tiden derefter var naturligvis præget af processer med 
dyb sorg og afsked på et niveau, men samtidigt også efter d. 3. marts med stor og inderlig 
glæde over, at hans lidelser var ophørt og dyb taknemmelighed over den uendeligt 
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kærlige og intense støtte og velsignelse, som jeg nu modtager fra hans store 
sjælsbevidsthed på et andet niveau. Jeg ved fra mange, der kendte Pater Mizzi, at de efter 
hans overgang har oplevet sådanne bevægende stunder med et nærvær, en velsignelse og 
måske et særligt budskab, som de helt tydeligt fornemmede kom fra Pater Mizzis 
sjælsbevidsthed. Selvom Pater Mizzis sjæl naturligvis overvejende virker på et meget højt 
niveau i en større, universel opgave som discipel af Jesus, er det en uendeligt smuk gave, 
at noget af bevidstheden er forankret så tæt på det fysiske, at den er mig en daglig, kærlig 
vejleder og støtte, ligesom andre også nyder godt af denne gave. 
 

 
November 2007 – et af de sidste billeder af Pater Mizzi 
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I tiden efter Pater Mizzis overgang modtog jeg omkring 250 e-mails og breve fra hele 
verden, og rigtigt mange af disse var fra jer læsere af ASSISI-NYT. Der var smukke 
digte, salmer, bønner, dybe refleksioner, kærlige tanker og minder, der alle gav mig stor 
trøst og støtte. Endnu engang vil jeg rette en tak til alle jer, der med megen kærlighed, 
indføling og varme støttede op omkring mig i den svære tid. 
 
På trods af, at jeg i det ydre nu står mere alene med opgaven i Assisi, er ikke mindst den 
indre men også den ydre opbakning intensiveret, og det er derfor på trods af det savn, 
som altid vil være en del af mig, med en følelse af glæde og taknemmelighed, at jeg ser 
tilbage på et år, hvor missionen med at forstærke og sprede ”the Spirit of Assisi” har 
blomstret.  
 
Foreningen ASSISI MISSION 
Foreningen ASSISI MISSION er nu et år og 9 måneder gammel, og det er meget 
glædeligt for mig at erfare, hvor meget den betyder i både det indre og ydre arbejde med 
missionen. Hjælpen fra Gud er løbende intensiveret, og også den praktiske og 
økonomiske forøgede støtte i 2008 betyder, at jeg går ind i det nye år med fornyet 
entusiasme, mod og forhåbning. I skrivende stund er vi 131 medlemmer af foreningen, 
hvilket er en fremgang på netto 54 i forhold til de medlemmer fra 2007, som fornyede 
medlemskabet også i 2008. Medlemsskaren kommer primært fra Danmark, men også 
ganske mange norske venner er med. I år har vi også modtaget de første engelsk-talende 
medlemmer fra England og Tyskland. Jeg ser frem til et nyt år, hvor missionen med at 
forstærke og sprede ”the Spirit of Assisi” bliver endnu mere intensiveret - hvilende på de 
stærkere rødder gennem alle jer, som har manifesteret ønsket om som medlemmer af 
foreningen at støtte op omkring dens formål.  
 
Er der flere af jer læsere af ASSISI-NYT, der føler for og har lyst til at støtte op om 
foreningens formål, er I naturligvis hjertelig velkomne som medlemmer. Formålet er: 
 

1) at skabe og vedligeholde et fokus for guddommelig indstrømning i Assisi. 
2) at formidle og udbrede ”The Spirit of Assisi” – Assisis Ånd af Kristus-

bevidsthed, enhed og broder-/søsterskab i menneskeheden. 
3) at samarbejde med og støtte ordener og foreninger, der søger at fremme 

menneskehedens enhed og broder-/søsterskab på tværs af religioner og kulturer. 
 
Foreningen søger at fremme sit formål ved: 

 
1)    at et eller flere medlemmer af foreningen har fast bopæl eller længerevarende 

ophold i Assisi. 
2)    gennem undervisning, meditationer, nyhedsbreve og rejser at stimulere 

medlemmers idealisme og at fremme menneskers engagement i Assisis Ånd og 
menneskehedens enhed. 

3)     at samarbejde med og give støtte til  bl.a. Franciskanerordenen OFM Conv. på 
Sacro Convento i Assisi i denne ordens bestræbelser på at fremme 
menneskehedens broder-/søsterskab gennem interreligiøs dialog. 

 
Du kan læse mere om foreningen på hjemmesiden under ”profil”, og du er også 
velkommen til at rekvirere invitationen ved at sende mig en e-mail. Under 
generalforsamlingen i år blev kontingentet for 2009 fastsat til DKK 200, NOK 220 eller 
Euro 27. 
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Fortsættelsen af Pater Mizzis arbejde 
Som det er fremgået af flere numre af ASSISI-NYT i 2008, er det en stor glæde for mig at 
erfare, hvordan Padre Silvestro Bejan arbejder ihærdigt med at intensivere Ordenens 
fredsarbejde gennem den økumeniske og interreligiøse dialog. En særlig stor glæde er det 
at opleve, hvordan CEFID er begyndt igen at blomstre med liv og aktiviteter. Denne 
opblomstring og styrkelse af missionen vil blive forstærket fra februar 2009, hvor Padre 
Silvestro frigøres fra sit arbejde i ledelsessekretariatet på Sacro Convento og dermed kan 
hellige al sin tid og sine kræfter på den økumeniske og interreligiøse mission, som han er 
Ordenens leder af.  
 

 
Mødelokalet på CEFID med de smukke malerier af Sarah Duque 

 
I maj måned 2008 lancerede ASSISI MISSION en indsamlingskampagne til Ordenens og 
Padre Silvestros projekt med at udgive en bog med Pater Mizzis italienske artikler 
gennem mange år i tidsskriftet fra Sacro Convento ”San Francesco” samt nogle af de 
engelske foredrag, som han gav til ASSISI MISSION’s grupper, og som jeg optog 
igennem en årrække.  
 
Her inden slutningen af året overrækker jeg en check til Padre Silvestro på de donationer, 
som er indgået til bogprojektet på den særligt oprettede konto i Danmark, nemlig p.t. kr. 
14.217,75 svarende til euro 1.850. Herudover er det kontant indsamlede beløb oppe på 
euro 1.685, som jeg løbende har givet til Padre Silvestro. Status d.d. er således et 
indsamlet beløb for 2008 på euro 3.535 svarende til ca. kr. 26.500. Donationerne kommer 
primært fra danske og norske deltagere i ASSISI MISSION’s kurser, øvrige medlemmer 
af ASSISI MISSION samt enkelte øvrige venner fra Danmark, USA, Finland, Tyskland 
og England.  
 



 9 

På Ordenens og foreningens vegne retter jeg hermed en tak til alle jer, der har været med 
til at støtte, at denne bog kan blive en realitet. Da det sandsynligvis vil koste i hvert fald 
euro 6.000 at udgive bogen, vil indsamlingen fortsætte også i 2009, og der kan stadigvæk 
indsættes donationer på den særligt oprettede konto i Danmark, ligesom jeg fortsætter 
med at modtage kontante bidrag under kommende retræter i Assisi og udenlands. 
 
Aktiviteter i Assisi og udenlands 
Atter en af mine glæder handler om vækkelse af den indre følsomhed i mennesker, der 
lidt efter lidt vil skabe også større ydre forandringer på Jorden. Her ved årsskiftet kan jeg 
således konstatere, at 2008 har været atter et år, hvor omkring 5 millioner mennesker er 
strømmet til Assisi, heriblandt i hvert fald én million pilgrimme, der har lyttet til sjælens 
kalden om at tage på et længere ophold i Assisi og dermed modtage en dybere hjælp. Fra 
alle verdenshjørner strømmer pilgrimme til Frans’ og Klaras hellige by, der måske om 
nogen i verden symboliserer og søger at manifestere Menneskehedens broder-/søsterskab 
og enheden med hele Skabelsen. 
 
Jeg har været involveret i nogle af disse grupper af pilgrimme fra forskellige traditioner 
og religioner. Besøgene af buddhister og anglikanere fra Japan har været meget 
glædesfyldte, eksotiske og farvestrålende indslag mellem de øvrige grupper, som primært 
er kommet fra Danmark, Sverige, Norge og England. Også et møde i Assisi med unge 
konfirmander fra Sverige var meget opløftende. At opleve sensitiviteten, lyset, håbet, 
entusiasmen og gå-på-modet hos disse unge mennesker, gav fortrøstning om, at det 
fremtidige arbejde med højnelse af den kollektive bevidsthed hviler godt i disse unge 
hjerter og hænder. 
 

 
Den anglikanske Kirke i Japan på pilgrimsrejse til Assisi 

Den Anglikanske ærkebiskop Uematsu og Padre Silvestro ses i miden af nederste række 
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Det er naturligvis en særlig stor glæde for mig at tænke tilbage på ASSISI MISSIONS’s 
aktiviteter med retræter i Assisi og i Skandinavien. Under de retræter, som ASSISI 
MISSION har tilbudt, er det naturligvis med en endnu større følelse af mening og nytte, 
at jeg har delt en længere periode - fra en weekend op til påskeretrætens 10 dage med 
søgende mennesker - og dermed nået en fælles endnu dybere absorbering ind i ”The 
Spirit of Assisi”. Blandt disse aktiviteter i ASSISI MISSION i 2008 var der 2 
nyskabelser, som jeg også tænker tilbage på med stor glæde.  
 
Den ene var lysrejsen ”Italien rundt”, hvor vi i en gruppe på 16 lysarbejdere og 
medlemmer af ASSISI MISSION opholdt os med dybt indre tjenestearbejde i 
henholdsvis La Verna, Assisi, San Giovanni Rotondo og Rom. Der var fra de indre 
arbejdsgiveres stor opmærksomhed og støtte til denne rundrejse, og efterfølgende er der 
givet impulser om at vægte sådanne tjenesteopgaver også i fremtiden. Således er vi en 
gruppe medlemmer, der rejser til Polen i maj 2009, og igen i september 2009 er det 
planen at tilbyde en retræte, hvor vi foruden ophold i Assisi også opholder os i San 
Giovanni Rotondo, og hvor det indre tjenestearbejde vægtes højt. 
 

 
Lysrejsen ”Italien Rundt” i maj 2008 

I San Giovanni Rotondo foran Padre Pios korsfæstelsesvej, der snor sig op at bjerget 
 
Den anden nyskabelse i 2008 var afholdelsen af et weekend-kursus ”I Frans og Klaras 
fodspor” i Finland i november måned efter kurset i Charlottenlund. Det var min første 
rejse til Finland, og allerede inden havde jeg en fornemmelse af, at det ville blive en 
særlig erfaring. Da jeg ved ankomsten med fly til Tampere så Finland oppefra, blev jeg 
glædeligt forbavset over at se vort kære nordiske nabolands helt utroligt mange søer 
(mere end 200.000 i alt!) afvekslende med skovklædte landstykker i mange 
smukke, forunderlige former. Ordet, der kom, var: "Et eventyrland", og fornemmelsen af 
meget engle-/devaliv i et feminint præget land blev da også bekræftet efter 
ankomsten. Endda oplevede jeg i Finland rigtig vinter med snestorm og meget lave 
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temperaturer, og smukt var det lysende, hvidklædte landskab, da stormen var løjet af. 
Også en tur i en rigtig finsk sauna med afkøling i sneen blev det til, og så var vi klar til 
weekend-kurset, hvor vi delte ”the Spirit of Assisi” med meget sensitive og åbne finske 
søstre. 
 
Også andre rejser med hovedvægt på det indre nedfældningsarbejde har præget året. 
Foruden årets 4 rejser med kurser, generalforsamling og møde i Danmark og rejsen til 
Finland samt Italien rundt blev det også til et par rejser til Amalfi-kysten samt endnu en 
rejse til Polen til forberedelse af den indstrømningsopgave i maj 2009, som vi som nævnt 
er en gruppe, der har påtaget os.  
 

 
På Italiens vigtigste Maria-helligsted Loreto ved Adriaterhavet under sommerretræten i juli 2008 
 
Der er ingen tvivl om, at den allervigtigste opgave, nemlig det indre arbejde med at 
forstærke ”the Spirit of Assisi”, således at de forløsende, forvandlende og helliggørende 
vibrationer og strømme kan nå et endnu større område og kan plantes som lysspor og 
lysvibrationer rundt omkring på Jorden af mange af de lysarbejdere, der kommer til 
Assisi, er blevet væsentligt intensiveret i 2008. Det mærkes helt tydeligt, er løbende vist i 
inspirationer og er også bekræftet af mange af de lysarbejdere, der har været på fornyet 
besøg i Assisi.  
 
Jeg retter en tak af hjertet til jer brødre og søstre i Skandinavien og øvrige lande, der har 
følt sig kaldet til at støtte Guds arbejde i Assisi i 2008, og som har stillet hjerter til 
rådighed under tjenester, messer, meditationer, bønner, etc. Der er stadigvæk brug for så 
megen indre støtte via bønner og meditationer til det guddommelige samarbejde som 
overhovedet muligt fra de af jer, der føler jer dedikeret til ”the Spirit of Assisi”.  
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Den overordnede guddommelige lov om menneskets fri vilje betyder som bekendt, at vi 
aktivt skal bede Gudsriget om hjælp, for at denne kan gives. Som nævnt i ASSISI-NYT 
for julen 2005 gør Maria i mange af sine åbenbaringer i vor tid opmærksom på denne helt 
fundamentale lovmæssighed mellem Gud og mennesket. I forbindelse med Maria 
åbenbaringerne i Frankrig i 1830 (den undergørende medalje) svarer Maria det følgende 
på Catherine Labourés spørgsmål om, hvorfor nogle af ædelstenene på Marias hænder 
ikke er lysende og udstrålende som de andre: "De ædelstene, som forbliver mørke, er 
symbol på de nådegaver, som mennesker glemmer at bede om".   
 
Når jeg ser tilbage, er den sammenfattende forståelse, at opgaven i Assisi ikke mindst på 
et indre plan, er blevet manifesteret både dybere og bredere i år 2008, og det er jeg 
naturligvis både glad og taknemmelig for. Dette kunne ikke have været sket uden den 
uvurderlige støtte, der er givet fra mange sider, specielt fra medlemmer af ASSISI 
MISSION, og naturligvis ikke mindst fra de indre hjælperes side. Jeg sender en stor tak 
af hjertet især til alle medlemmer af ASSISI MISSION for jeres engagement og også til 
alle øvrige læsere af ASSISI-NYT, som med varme, kærlighed, interesse, bønner og 
megen respons har givet støtte til missionen i Assisi.  
 

 
Meditation i skoven på La Verna under september-retræten 2008 

 
Medfølelse og håb 
Jeg ved også, at 2008 har været et vanskeligt år for flere af jer læsere af ASSISI-NYT.  
Min medfølelse, tanker og bønner går til alle jer, der har delt jeres sorger og 
vanskeligheder med mig. Må det nye år bringe healing, trøst og forhåbning til jer alle, og 
må I alle opleve et nyt år, hvor entusiasme, idealisme, glæde og virkelyst præger alle 
jeres aktiviteter. 
 
Når jeg vender blikket ud mod verden, er det med dyb medfølelse med den megen lidelse, 
som millioner af vore brødre og søstre fortsat kæmper med i form af fattigdom, 
sygdomsepidemier, krig, forfølgelse og undertrykkelse af selv de mest basale 



 13 

menneskerettigheder. Jeg tænker ofte på børnenes vilkår, ikke mindst Afrikas børn, og 
jeg mærker, hvordan mit hjerte bløder over, at nogle af Guds børn lider så meget.. Min 
dialog med Fr. John Kapenda (ASSISI-NYT for august 2008) gjorde mig endnu mere 
smerteligt bevidst om, hvor store lidelserne er på det afrikanske kontinent, og det er jo 
ikke et enkeltstående lidelsesområde på Jorden. Også i Asien, i Sydamerika og i 
Østeuropa kæmper vore brødre og søstre med meget vanskelige levevilkår. Må vor alles 
globale ansvarlighed, følsomhed og medfølelse blive vækket endnu dybere, og må 
guddommelig fred, glæde, kærlighed, håb og fortrøstning forplante sig bredere og dybere 
ud i Menneskeheden i det nye år.  
 
Et særligt håb for mig er det også, at der i det nye år tages væsentlige skridt mod at 
reducere det misbrug af Søster Moder Jord, som de sidste års ekstreme vejrforhold har 
vist os, at Hun lider voldsomt under (se evt. ASSISI-NYT august 2007). Det er et stort 
ansvar og en forpligtelse, der påhviler os alle ikke mindst i den privilegerede del af 
verden, hvor det er bydende nødvendigt, at materialisme, overforbrug og tankeløs 
udnyttelse af ressourcerne erstattes af en ansvarlig og etisk behandling af alle jordens 
riger. Heldigvis tyder det på, at de sidste par år har betydet en større vækkelse af 
bevidstheden i bredere og bredere grupper i Verdenssamfundet, også på det politiske 
niveau, og det tillige i nogle af de lande, som ikke tidligere har været tilbøjelige til at tage 
advarslerne om konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer særligt 
alvorligt. Selvom den nylige klimakonference i Polen ikke blev den helt ubetingede 
succes, så var den dog endnu et fremskridt, og kan vi alle holde visionen om, at vejen er 
banet for, at en langt mere ambitiøs klimaaftale falder på plads under topmødet i 
København i 2009. I denne forbindelse må vi forvente, at den vækkelsesfase med 
ekstreme vejrforhold, som Søster Moder Jord har igangsat, fortsætter i 2009, således at vi 
som en mere samlet Menneskehed forhåbentligt kommer nærmere den sensitivitet, 
visdom, dybe respekt og kærlighed til alle naturens riger, som Frans også i dag står som 
så smukt et ideal for. 
 
Den globale finanskrise har sat sine dybe spor i slutningen af 2008, og regeringer verden 
over kæmper for, at en længerevarende økonomisk recession undgås. Selvom de fleste af 
os i den vestlige verden kan drage en meget nyttig lære om større mådehold og en bedre 
balance i forhold til materialisme og overforbrug, rammes også de lande og 
befolkningsgrupper, hvor det bare at opretholde det fysiske liv er en daglig hård kamp. 
Mine tanker og medfølelse går især til alle disse brødre og søstre, men også til de mange 
berørte i det vestlige samfund, der nu står uden job eller som vil miste det i den rystelse, 
som fortsat går gennem Verdenssamfundet. Bankkrak og øvrige virksomheders konkurser 
og afskedigelser efterlader mange i en situation, hvor det ikke er muligt at betale for 
boligen eller andre livsfornødenheder. Må rystelserne og lidelserne i kølvandet på den 
økonomiske krise formindskes mest muligt.  
 
På trods af disse dystre og dyrekøbte erfaringer i 2008 er det mit håb og min tro, at disse 
vil medvirke til en erfaringsdannelse, der modner større befolkningsgrupper og erstatter 
begærskræfterne med en større indre sensitivt, broder-/søsterskab og solidaritet. Håbet 
om en bedre verden med et forøget globalt broder-/søsterskab og internationalt 
samarbejde er væsentligt forstærket i slutningen af 2008. Efter valget af Barack Obama 
som USA nye præsident gik der et lettelsens suk og dyb glæde gennem 
befolkningsgruppe efter befolkningsgruppe overalt på Jorden. Verdens øjne hviler på 
Barack Obama og hans stab i håbet om, at verdens mægtigste nation igen kan påtage sig 
et lederskab som civilisationsbærer og fornyer. Da alle problemerne er menneskeskabte, 



 14 

vil vi også kunne løse dem – med Barack Obamas motto: ”Yes we can.” Lad os bakke op 
ved at give intens indre støtte til den nye præsident, den nye regering og administration i 
USA, som står over for en meget vanskelig opgave med fornyelse og forandringer, som 
de stærke konservative kræfter i samfundet vil søge at modvirke. 
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2008 er det med ganske megen fortrøstning, entusiasme, 
glæde og tillid, at jeg søger at se frem til at tage hul på det nye års opgaver med de 
udfordringer og vanskeligheder, der vil ligge heri. Jeg er her ved årsskiftet bevidst om, at 
også det nye år vil bringe nogle vanskelige udfordringer, og at der fortsat er brug for så 
megen indre og ydre støtte som overhovedet muligt fra alle de af jer, der har hjerte for 
ASSISI MISSION. Men da ingen af os jo dybest set ved, hvad morgendagen vil bringe, 
så er det også en træning i dybere overgivelse til det kærlige og vise forsyn, der ligger for 
os hver især og for de opgaver, vi har taget på os. Jeg har en helt grundlæggende tillid til, 
at vi får den hjælp, som vi har brug for til at klare vanskeligheder og udfordringer, og 
dermed kan vi lettere følge Kristi opfordring om at være med til at tage hans kors op, lade 
den forløsende Kristuskærlighed virke gennem korsets smerte i hjertet, hvorefter vi kan 
opdage, at det kan blive til en velsignelse og dermed være lettere at bære.  
 
Ubegrundede bekymringer, manglende tillid og modløshed over for en fremtid, som 
vi måske kun aner konturerne af, og som vi ikke som personlighed alene har kontrol 
over, er nok en af de største "kærligheds- og glædesrøvere", vi kan trækkes med. I sit 
ekstrem kan denne tilstand slukke så meget mod, entusiasme, håb og glæde, at vi og det 
gode, vi gerne vil bidrage med, hæmmes alvorligt. Det er et individuelt og kollektivt 
skisma, der bunder i talrige vanskelige erfaringer og lidelsesbølger, hvor håbet og tilliden 
til det gode blev knust. I vor tid trænes vi i at nå et niveau af ubekymrethed, glæde, 
håb og tillid, der er kombineret med gå-på-mod, sund skelneevne, voksen ansvarlighed 
og balanceret handlekraft. Må det nye år bringe dybere niveauer af håb, idealisme, gå-på-
mod og fortrøstning for alle os, der deler de indimellem vanskelige vilkår med at være 
bevidste instrumenter for lys, glæde, håb, visdom og kærlighed til Jorden, og må hele 
Menneskeheden få del i dette.  
  
Jeg har atter i 2008 år reflekteret over, hvordan jeg bedst bruger min tid og kræfter. Som 
det nok også er gældende for mange af jer læsere, synes arbejdsopgaverne blot stedse at 
vokse, mens døgnets timer eller ”Broder Æsels” kræfter ikke synes at følge med i samme 
takt. Det er en fortsat bestræbelse for mig at prioritere min tid bedst muligt, og jeg synes 
da, at det er lykkedes lidt bedre i 2008 end tidligere. Ikke mindst har det været glædeligt 
for mig at prioritere tid til årets nyskabelse, ASSISI MISSION NYT, hvor jeg i 4 numre i 
2008 har kunnet dele visse udviklinger og udfordringer i missionen, dybere forståelser, 
erfaringer og refleksioner med medlemmer af foreningen. Også bogen om Maximilian 
Kolbe er jeg kommet videre med, om end jeg fortsat har brug for 1-2 ugers 
tilbagetrækning for at gøre den færdig. Det håber jeg at kunne gøre i begyndelsen af det 
nye år, hvor jeg i en periode satser på at trække mig tilbage fra de daglige opgaver. 
 
Endvidere har jeg prioriteret mere tid i 2008 til hjælp med inspirationer til medlemmer af 
foreningen, og det håber jeg fortsat at kunne i 2009, ligesom jeg ser frem til at kunne 
præsentere den nye CD ”A gift from Assisi II”, som så mange har efterspurgt. Den blev 
optaget i løbet af to intense dage under mit ophold på Birkemosegård i november måned, 
og Hans Christian Hansen er p.t. i gang med det vigtige efterarbejde, hvorefter de første 
eksemplarer skal produceres. Når dette er sket, vil jeg kunne vende tilbage med oplysning 
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om, hvordan den nye CD fyldt med ”the Spirit of Assisis” smukke vibrationer vil kunne 
erhverves. 
 
Der ligger forsat ganske mange impulser, som endnu ikke er manifesteret. Der er bl.a. 
nogle rejser med ”the Spirit of Assisi”, nogle artikler til hjemmesidens og også et nyt 
bogprojekt. Derfor må jeg også i 2009 være stedse mere opmærksom på at prioritere min 
tid, så den i højere grad bruges på de områder, hvor jeg gør en større forskel. Dette er jo 
en testning og træning, der gælder os alle. Det betyder, at jeg i 2009 må vægte flere 
tilbagetrækningsperioder end i år, og det vil betyde, at besvarelsestiden på e-mails og 
øvrige henvendelser – bortset fra kursustilmeldinger – i perioder vil blive forøget. Det har 
indtil nu været mit ønske og min prioritering, at alle får et svar på en henvendelse, men da 
disse mere daglige besvarelser optager ganske meget tid, må jeg prioritere strammere på 
dette område. Jeg er naturligvis fortsat meget glad og taknemmelig for at modtage den 
megen respons via e-mails og breve fra jer, som giver mig en uvurderlig inspiration til 
opgaven og til aktiviteter i ASSISI MISSION, men jeg beder om forståelse for, at jeg 
ikke altid vil vægte at besvare dem direkte, eller at besvarelsestiden bliver længere. 
 
Det er fortsat mit håb, at ASSISI-NYT, som i 2008 udkom i alt 8 gange, tillige med de 
særlige nyhedsbreve med invitationer til retræterne, i 2009 vil kunne udsendes ca. hver 
anden måned. Men det kan vise sig som en gunstig prioritering, at jeg må nedskære 
antallet af disse udsendelser, således de måske bliver mere kvartalsvise. 
 
Kommende aktiviteter  
Det nye års første kursusaktivitet bliver weekend-retræten i Norge. Da der ikke i 2008 
blev tid til en rejse til Norge, ser jeg ekstra meget frem til den kommende rejse til det 
smukke land i nord. Har du en længsel efter en dybere overgivelse til ”the Spirit of 
Assisi”, der i den kolde, mørke vinterperiode vil velsigne os med megen både indre og 
ydre varme, er der en mulighed under weekend-workshoppen: 
 
”I fodsporene på Frans og Klara” 
Workshop i Drammen ved Oslo 
Lørdag d. 31. januar 2009 kl. 10-18 og søndag d. 2. februar 2009 kl. 10-17 
Vi dedikerer lørdagen til Frans og de lysende vibrationer og strømme i ”the Spirit of 
Assisi” som vil hjælpe os til dybere åbninger og forvandling, mens søndagen er helliget 
Klara og den hjælp til healing og indre liv, som vi kan modtage fra hende i ”the Spirit of 
Assisi.” 
 
Brochuren findes på forsiden af ASSISI MISSION’s hjemmeside som et billedlink, 
www.assisimission.net og er også publiceret på Det Gylne Hjertes hjemmeside, 
www.detgylnehjerte.no.  
  
Den kan også åbnes på dette link:  
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009_Oslo_februar_I_Frans_og_Klaras
_fodspor.pdf 
 
Aktiviteter i Assisi 
Den første planlagte kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra 3. til d. 13. april 2009. 
Den uendeligt smukke hellige uge i Assisi er en enestående mulighed for at gå tæt i Jesu 
fodspor i hans mystiske vandring og dybe overgivelse under de begivenheder og dramaer 

http://www.assisimission.net/�
http://www.detgylnehjerte.no/�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009_Oslo_februar_I_Frans_og_Klaras_fodspor.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009_Oslo_februar_I_Frans_og_Klaras_fodspor.pdf�
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for næsten 2.000 år siden, som er blevet til den kristne påskefejring. Min erfaring fra de 
tidligere påskeretræter i Assisi er, at deltagerne har modtaget en helt unik hjælp fra sjælen 
og ”the Spirit of Assisi” til en så dyb en overgivelse, at det er som om, at åndeligt 
søgende mennesker har fået fat i dybe spirituelle rødder. Det har betydet åndelige 
gennembrud for flere deltagere, der dybt har præget deres videre proces og virke.  
 
Samtidigt er påsken en af de vigtigste tilbagevendende perioder i årets løb, hvor 
Gudsrigets arbejde med Kristi Genkomst kan fremmes dybest og bredest, og hvor der 
derfor er brug for så mange redskaber og sensitive hjerter som overhovedet muligt. Når vi 
”river” en sådan periode ud af det daglige virke for at blive mere stille i det ydre og det 
indre, står vi på dybere måde til rådighed for det indre arbejde, der søges fremmet i 
påsken. Dermed kan mange af os gøre den absolut største forskel og gavn for Jorden og 
Menneskeheden. 
 
Bemærk, at tilmeldingsfrist for en plads i grupperejsen og på klosteret er d. 29. 
januar 2009. 
 
Brochuren for påskeretræten findes på hjemmesiden under ”kurser og retræter” og kan 
også åbnes på følgende link til hjemmesiden: 
 
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assi
si%20paaskekursus.pdf 
 
Der er til påskeretræten udsendt en særlig invitation, som ikke er udlagt på hjemmesiden, 
men du kan rekvirere den ved henvendelse til mig. 
 

 
Påskehøjmesse i Basilica di San Francesco i 2008 

 

http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20paaskekursus.pdf�
http://www.assisimission.net/dk/kurser/brochurer/2009%20Brochure%20kursus%20Assisi%20paaskekursus.pdf�
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Pater Mizzis første festdag 
Som nævnt i tidligere numre af ASSISI-NYT er det Padre Silvestros plan at bogen med 
Pater Mizzis artikler og foredrag skal udgives på hans første festdag, nemlig dagen for 
hans overgang d. 3. marts. Hvad der bliver af øvrige festligheder på denne specielle dag, 
og om det nås at få bogen færdigtrykt, ligger endnu ikke klart. Jeg ved derfor forsat ikke, 
om ASSISI MISSION inviterer medlemmer af foreningen til en retræte i Assisi omkring 
dette tidspunkt først i marts, men vil hurtigst muligt vende tilbage hertil, hvis en sådan 
retræte bliver en mulighed. 
 

 
 
Historien om verdens mest elskede julesalme ”Stille Nacht” 
I juletiden er vi jo beriget med usædvanligt meget smuk musik, som på dyb måde 
stemmer hjerter og sind mod julens gave. Jeg lytter i denne tid til det ene smukke 
musikstykke efter det andet, hvor Englerigets vibrationer strømmer ned, som om tonerne, 
der sendes op, danner en særlig trappe for indstrømning. Som afslutning på dette 
nyhedsbrev vil jeg gerne igen fortælle den smukke historie om skabelsen af den elskede 
julesalme ”Stille Nacht”. Den gengives som Pater Mizzi fortalte mig den i 2006. 
 
En ung, fattig præst, Pater Joseph Mohr, der havde sit virke i bjergbyen Mariapfarr nær 
Salzburg i Østrig, var et musisk talent. Julenat i 1816 blev han kaldt ud til en fødende 
kvinde for at give hende Det Hellige Sakramente, idet man frygtede, at kvinden var ved at 
dø. Da han kom til den ydmyge hytte, hvor den fattige kvinde netop havde født et lille 
drengebarn, så han ligheden mellem hendes svære situation og Marias fødsel af Jesus. 
Som ved et mirakel fik moderen det bedre, og Joseph Mohr gik herefter ud i den mørke, 
stille, hellige julenat, hvor det fortælles, at han følte sig inspireret til at skrive digtet 
”Stille Nacht”.  
 
Joseph Mohr gav digtet til sin ven, skolemesteren og organisten Franz Xaver Gruber, som 
satte musik til. Salmen blev for første gang opført julenat 1818 under midnatsmessen i 
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Oberndorf, hvortil Joseph Mohr nu var blevet overført. Joseph Mohr døde i 1848 lige så 
fattig som han var kommet til verden, fordi han gav hele sin indkomst til uddannelse af 
unge mennesker og til pasning af de ældre i sognet. 
 
Det var B.S. Ingemann, der i 1850 satte tekst til den danske version af ”Stille Nacht”, 
hvor sidste vers lyder så smukt: 
 

Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 

Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 

fryd dig, hver sjæl, han har frelst, 
- fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 

 
Med bønner om, at Kristus fødes i tusinder af menneskers hjerter verden over denne jul, 
sender jeg jer alle ønsker om en inderlig, fredfyldt og glædelig jul samt et godt nytår 
velsignet med indre og ydre støtte til de processer og opgaver, som det nye år vil bringe. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 
 

 
Julestemning på Piazza Comune 

 

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: www.assisimission.net 
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