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En af Assisi smukke middelaldergader i september 2009 

 
Kære Assisi-venner. 
 
Efter en måneds arbejde og tilbagetrækning i Danmark vendte jeg i midten af august 
tilbage til Assisi, hvor sommeren fortsat er på sit højeste med daglig sol og varme. Jeg 
rejste fra Assisi i midten af juli efter et par uger med hedebølge og temperaturer på op til 
38 grader, men vendte hjem i lidt mere behagelige temperaturer på op til 30 grader, der 
dog senere i august igen nåede hedebølge-niveau.  
 
Efter hjemkomsten reflekterer jeg over denne sommer på den nordlige halvkugle, der har 
budt på meget ekstremt vejr. 2010 har sat varmerekord i 16 lande, og ifølge metrologerne 
er det det varmeste år, der nogensinde er blevet målt globalt. Som bekendt har ikke 
mindst Rusland i 2 måneder været ramt af så vedvarende en hedebølge og tørke, at skove, 
tørvemoser og landbrugsarealer har stået i brand, og ¼ af Ruslands kornmarker er 
ødelagt.  Også det østlige Europa har kæmpet med hedebølge og tørke, som har ødelagt 
afgrøder, og igen i år har det sydlige Europa oplevet mange skovbrande, mens ekstrem 
monsunregn med oversvømmelser og mudderskred har hærget i Østen, ikke mindst i 
Pakistan, hvor 20 millioner mennesker blev berørt, da 1/5 af det store land stod under 
vand. Verdenssamfundet står i Pakistan over for den mega-naturkatastrofe, der har ramt 
flest mennesker nogensinde, og et enormt hjælpearbejde er ved at komme op at stå.  
 
De fleste eksperter er enige om, at de klimatiske forandringer er kommet for at blive, og 
at de endda vil blive mere ekstreme i de kommende år. I dette lys er denne sommer på 
den nordlige halvkugle en hjælp til større vækkelse af bevidstheden om, at vi som samlet 
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menneskehed må tage ansvar for og begrænse de menneskeskabte dele af den globale 
opvarmning og klimaforandringerne. Når vi ikke mere direkte er involveret i de mange 
foranstaltninger til at imødegå den globale opvarmning, kan vi gøre vort bedste ved at 
være bevidst om og begrænse vort energiforbrug i det daglige samt give vigtig støtte i det 
indre, bl.a. holde lyset, visionen og håbet om, at de kommende internationale møder, bl.a. 
COP16 i Mexico, bærer større frugt, end vi så det under COP15 i København.  
 

 
Aftensol over dalen d. 31. august 2010 – udsigt fra Assisi 

 

 
Refleksioner over Assisi Mission og den nye, dybere opgave 

Efter et første halvår i 2010, der har været godt booket med kurser, rejser og mange andre 
opgaver har jeg brugt tilbagetrækningen i Danmark til bl.a. at forholde mig dybere til 
nogle impulser, der er kommet igennem det sidste 1½ år, og som er blevet mere tydelige i 
år. I denne fordybelse har jeg reflekteret over mine år i Assisi. 
 
I år er det 7 år siden, at jeg flyttede permanent til Assisi, nemlig i sommeren 2003 efter 
meget jævnlige ophold siden 1999, og siden 2001 i et samarbejde med Pater Mizzi. 
Aktiviteterne med kurser og rejser i Assisi Mission tog sin begyndelse i 2004, og dermed 
er vi også på 7. år med disse. Der er sket mange forandringer og fornyelser i denne 7 års-
periode. Som en af de vigtigste blev den idealistiske, non-profit medlemsforening ASSISI 

MISSION stiftet i 2007. Den har betydet en væsentlig styrkelse af Assisi Missions 
opgave i og med, at p.t. ca. 110 mennesker primært fra Danmark og Norge, men også 
Sverige, England og Tyskland støtter op med deres engagement, med økonomien og 
nogle med også stor praktisk hjælp. 
 
Efter Pater Mizzis overgang i 2008 kom for mig i starten overraskende inspirationer om 
at skabe en særlig meditationsgruppe med tjeneste af Assisi-gralen, kaldet hyrdegruppen. 
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Efter diverse testninger og erfaringsdannelser er denne tjenestegruppe i det sidste års tid 
blevet væsentligt styrket med større indre bevågenhed og hjælp. P.t. er vi 48 hyrder, der 
to gange om ugen laver en fælles meditativ tjeneste. Vi har i hyrdegruppen løbende 
påtaget os nye opgaver, den første under en rejse rundt i Italien i 2008, hvor vi bl.a. gav 
støtte til Guds arbejde med forløsning af Syditalien, ved fysisk at opholde os i San 
Giovanni Rotondo, hvor Padre Pio virkede i 52 år. Denne opgave fulgte vi op med en ny 
lysrejse i 2009, og d. 7. september tager vi på vor 3. lysrejse ”Italien Rundt”.  
 
I forbindelse med min fordybelse i at skrive bogen om Maximilian Kolbe var jeg i 2007 
og 2008 alene på ophold i Polen i det kloster, Niepokalanow, som Kolbe stiftede, og som 
fortsat er verdens største franciskanerkloster. Mine første ophold, der naturligvis tillige 
var en opgave med at give støtte til et indre arbejde for Polen, fulgte vi op med en 
fællesrejse i maj 2009, og i maj 2011 skal vi på en ny fælles rejse, hvor hovedfokus bliver 
dels franciskanerklosteret Niepokalanow og den omgivende natur, som er Polens 
hjertecenter med en mere og mere intenst brændende og forvandlende gral, dels Krakow 
som den lysende kulturby i det sydlige Polen og den omgivende natur, hvor det er planen, 
at det indre arbejde skal have en begyndende virkning ind i Tjekkiet og Slovakiet. 
 

 
Maximilian Kolbes trækirke på Niepokalanow, Polen 

 
Efter valget af Barack Obama som USA’s præsident i slutningen af 2008 blev en ny 
opgave overraskende præsenteret for Assisi Mission og hyrdegruppen, nemlig et meget 
ekspansivt indre arbejde for at give støtte til denne vigtige discipel på den politiske 
verdensscene og hans gruppe af medarbejdere og de lysende politikere i USA’s Kongres, 
ligesom et egentligt universelt gralsarbejde for USA blev startet op på Washingtons 
indstrømningssteder, især Det Hvide Hus samt US Capitol, Lincoln Memorial, Mount 
Vernon m.v. I marts 2009 og januar/februar 2010 var jeg alene afsted til Washington 
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(marts 2009 også New York), og i maj/juni i år var vi en gruppe hyrder i Washington, der 
over 11 dage arbejde videre i det intense indre arbejde. Denne fælles lysrejse til 
Washington var uden tvivl et af de helt store højdepunkter i 1. halvår 2010. Under stor 
åndelig bevågenhed havde vi 11 utroligt intense og inspirerende dage i USA’s hovedstad, 
der - selvom vi var belastede ikke blot af meget brændende indre arbejde men også en for 
årstiden usædvanlig hedebølge i det fugtige klima - var præget af så glædesfyldt, 
idealistisk og harmonisk et samvær i gruppen, at vi alle 15 fortsat føler stor 
taknemmelighed for at have været med. Da det endvidere i inspirationer blev vist, hvor 
stor en forskel det gør, at vi var 15, der fysisk var til stede i Washington med en stor 
gruppe fra Skandinavien, der gik med i det indre, er det med stor glæde og 
meningsfuldhed, at jeg ser frem til at fortsætte lysrejserne. 
 

 
Efter vor første fælles tjeneste for gralen i Det Hvide Hus d. 26. maj 2010 

 
Efter indre anbefalinger er det planen, at jeg er i Washington mindst 1 gang om året, og 
nok allerede i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012 skal vi igen afsted i en fælles 
gruppe. 
 
Endvidere er der ved årsskiftet af det indre råd bag Assisi Mission kommet ønsker om 
nye rejsemål med gralsarbejde, og sandsynligvis drager jeg – muligvis i en lille gruppe - i 
2011 til Mexico og senere til Brasilien. 
 
Samtidigt med dette dybere fokus med globalt indre arbejde via lysrejser i Assisi Mission 
og hyrdegruppen har jeg i disse år tilbudt det samme antal af ca. 7 kurser om året i Assisi 
af 7-10 dages varighed, 5-6 weekendkurser i Skandinavien, diverse møder i Assisi og 
Skandinavien, herunder i Assisi lukkede gruppemøder med undervisning og meditationer 
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af 1-7 dages varighed samt alle de øvrige skrivebords-opgaver ikke mindst at skrive 
nyhedsbrevene ASSISI-NYT og ASSISI MISSION NYT samt meget hyppige mails til 
hyrdegruppen.  
 
Da jeg var i Washington på mit første ophold i marts 2009 havde jeg en dyb indre 
erfaring, der begyndte at pege på endnu et skift og fornyelse i Assisi Missions opgave. 
Denne indre erfaring er i det forgangne 1½ år blevet forstærket så afgørende, at jeg nu 
erkender, at jeg i højere grad må samarbejde med impulserne og søge at manifestere disse 
dybere og mere konkret.  Såmænd også af ”nød”, idet jeg nu permanent er trukket ind i så 
ildagtigt og brændende et indre arbejde, at min fysiske hjerne og evne til at være 
fokuseret i det ydre er svækket sammenlignet med tidligere. Da det er via det indre 
arbejde, at alle vi, der har sådanne specialer, gør den absolut største forskel for en større 
helhed, er der slet ingen tvivl om, hvad vej sjælen og det indre råd stimulerer, og at jeg 
må søge at følge denne dybere vej. 
 
ASSISI-NYT 

En af konsekvenserne af de nye prioriteringer og dybere engagementer er, at ASSISI-

NYT til det større netværk må nedprioriteres. Det vil blive kortere og sandsynligvis ikke 
udkomme så tit som hidtil, og således primært, når jeg virkeligt har noget på hjerte, som 
jeg skønner egnet til at gå ud i dette større netværk af modtagere med publicering på 
hjemmesiden. De særlige, kortere ASSISI-NYT beskrivende de kommende aktiviteter i 
Assisi Mission og andre nyheder vil udkomme som sædvanligt. 
 
Der ligger på Assisi Missions hjemmeside p.t. 55 ASSISI-NYT fra oktober 2004 til dette 
nyhedsbrev i september 2010. Nyhedsbrevene indeholder masser af emner om livet i 
Assisi, inkl. de store højtider og religiøse fester, Pater Mizzis interreligiøse dialogmission 
og fortsættelsen af den af Padre Silvestro Bejan, historier fra Frans og Klaras liv og 
mission, øvrige franciskanske mystikere og helgener, det franciskanske ordensliv i dag og 
deres missioner, andre aktuelle emner som lysrejserne, en aktuel situation i verden, etc. 
Ud fra den lille indholdsfortegnelse for hvert enkelt nyhedsbrev vil alle jer, der er 
interesserede i at fordybe jer i et bestemt emne, snildt kunne finde de nyhedsbreve, I 
gerne vil læse. Måske der også bliver tid til at lave et stikordsregister til arkivet for 
ASSISI-NYT, der lister de nyhedsbreve, der indeholder det stikord, man søger efter. 
 
ASSISI MISSION NYT og medlemskab af Assisi Mission 

Kommunikationen til medlemmer af Assisi Mission opprioriteres, herunder naturligvis 
fortsat stor prioritering af hyrdegruppen. Hvis du som læser af ASSISI-NYT gerne fortsat 
vil følge med i Assisi Missions nu dybere og mere globale fokus og opgave, vil jeg 
anbefale dig at blive medlem af foreningen Assisi Mission. Til medlemmer udsender jeg 
løbende et nyhedsbrev ASSISI MISSION NYT, som ikke publiceres på hjemmesiden, og 
som er dybere, mere esoterisk og mere universelt. Alle medlemmer inviteres også ind i 
hyrdegruppen, idet optagelse sker ifølge det indre råds anbefalinger og særlige hjælp. 
Kontingentet for medlemskab af Assisi Mission er DKK 200 årligt, NOK 230 eller euro 
27. Du kan tilmelde dig som medlem ved at sende mig en e-mail, der også indeholder din 
adresse. 
 
Kurser og lysrejser fra 2011 

En anden af konsekvenserne af det dybere engagement og opgave er, at kurserne, som 
Assisi Mission tilbyder i Assisi, bliver omdannet, således at der fra 2011 sandsynlig kun 
vil være 2-3 om året, der er åbne og mere grundlæggende introduktionskurser for de 
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søgende mennesker, der ikke kender Assisi fra tidligere ophold. Sandsynligvis bliver det 
påskeretræten samt Maria-retræten i december og muligvis en sommerretræte. Der vil i 
stedet komme sandsynligvis 2 dybere fortsætterkurser, en særlig juleretræte samt større 
prioritering af de lysrejser for medlemmer af Assisi Mission, som der lægges så stor vægt 
på af det indre råd. Herudover fortsat enkelte særligt arrangerede kurser for lukkede 
grupper fra Skandinavien, især Danmark, Norge og Finland, der kommer samlet til Assisi 
med anden gruppeleder, og som beder om min bistand til undervisning og meditationer. 
 

 
Større prioritering af lysrejser 

Vort fælles indre arbejde med at forbinde Det Hvide Hus og US Capitol d. 29. maj 2010 

 
Aktiviteter i Skandinavien 

Umiddelbart regner jeg med at fortsætte ca. de samme aktiviteter i Danmark og Norge, 
som der har været i de sidste år. I år er der således afholdt 2 weekend-kurser i Danmark 
samt en hyrdesamling i første halvår, og for andet halvår bliver der mulighed for 2 
weekend-kurser i Danmark og også 2 i Norge, se det d. 31. august særskilt udsendte 
ASSISI-NYT om aktiviteterne i 2. halvår 2010. 
 
Hyrdesamlinger i Skandinavien vil have stor prioritet, og jeg håber derfor, at vi hvert år 
kan samles i Jylland, på Sjælland og i Norge. 
 
Når jeg nu reflekterer over disse første 7 år med Assisi Missions aktiviteter, den fornyelse 
og større dybde, der løbende er stimuleret, kan jeg se, at en 7-års æra er ved at være 
afsluttet med en omstillingsperiode, der har og fortsat vil præge 2010, således at vi 
forhåbentligt er mere klar til at manifestere det dybere fokus fra 2011. I en sådan 
omstilling er det naturligvis vigtigt at søge at skelne mellem, hvor og hvordan den nye 
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dybere opgave prioriteres bedst muligt, og at vi ikke holder liv i ”gamle” måder at virke 
og formidle på, som tager energi og kræfter fra den nye opgave, der gør en større og 
dybere forskel. Jeg ser med stor taknemmelighed tilbage på årene, hvor en stor læserskare 
har fulgt Assisi Mission gennem hyppige udsendelser af ASSISI-NYT, og ønsker alle jer, 
der har lyst til fortsat at følge Assisi Mission ind i fremtiden, velkommen til en ny æra. 
 

 
Udsigt fra CEFID’s tagterrasse over bjerge og dalen mod Spoleto 

Norsk gruppe juni 2010, Padre Silvestro ses til venstre 

 
CEFID 

Siden sidste jul har de fleste af Assisi Missions kurser været afholdt på CEFID, det 
smukke interreligiøse center, som Ordenen og Pater Mizzi stiftede, og som nu videreføres 
med Padre Silvestro Bejan som leder. Undtagelsen var sommerretræten, hvor gruppen 
boede hos De Svenske Søstre. Det har været en stor succes med CEFID som opholdssted, 
ikke mindst på grund af, at der på CEFID vibrerer så smukke guddommelige strømme, at 
meditationerne går særligt dybt. Også CEFID’s gode faciliteter har medvirket til 
succesen, nemlig tagterrassen med Assisis bedste panoramaudsigt, det smukke 
mødelokale, kapellet, køkkenet, hvor egen mad kan tilberedes og de enkle men gode 
værelser, hvor vi vågner op til de unge munkes sang om morgenen. CEFID’s beliggenhed 
i hjertet af Assisi midt mellem Frans’ og Klaras gravkirke er også blevet meget positivt 
omtalt som, at det i forhold til De Svenske Søstre er lettere og mindre krævende for 
Broder Æsel at komme rundt i Assisis stejle gader. Og endelig har Padre Silvestros 
hjertevarme modtagelse og ligefremme, afslappede væsen, været med til at cementere 
erfaringerne om, at CEFID er et pragtfuldt sted at opholde sig på. 
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Derfor satser jeg på, at flest mulige kurser for fremtiden afholdes på CEFID. At vi 
opholder os på CEFID med indre og ydre støtte, er også vigtigt i forhold til Ordenens og 
Padre Silvestros mission for fred via den økumeniske og interreligiøse dialog. 
 
Bortset fra en måneds tilbagetrækning i Rumænien har Padre Silvestro haft travlt i hele 
første halvår, og denne travlhed tilspidses i de kommende par måneder, idet der er vigtige 
begivenheder i oktober. Den ene er et møde mellem Kristendommen og Islam, som Padre 
Silvestro arrangerer til afholdelse d. 16. oktober. På grund af antallet af deltagere 
afholdes mødet på Sacro Convento, og foruden foredrag og rundbordssamtaler mellem 
ledere fra Kristendommen og Islam, vil der om aftenen blive afholdt en koncert i 
Overkirken.  
 
Den anden grund til travlheden er indvielsen af bibliotek og museum for Pater Mizzis 48-
årige pionermission, som finder sted hen mod slutningen oktober, hvor ordensledelsen fra 
Rom og andre gæster kommer til Assisi for at deltage i højtideligheden. Igennem de 
sidste par år har Padre Silvestro brugt megen tid dels på arbejdet med den kommende 
hjemmeside for missionen dels arbejdet med Pater Mizzis mange gaver, dokumenter, 
videoer og smukke fotos fra de 48 års virke. Det har været et meget omfattende arbejde, 
og der resterer fortsat nogle større opgaver, førend Padre Silvestro – nok dagen inden 
indvielsen - kan sætte punktum. Museet/biblioteket skabes i et af de store lokaler på 
CEFID, hvor besøgende fremover vil kunne studere ordenens pionermission via Pater 
Mizzis arbejde, og dermed danne sig et indblik i det virke i religionerne fra 1960 for 
dialog og samarbejde, der i dag lykkeligvis blomstrer på alle niveauer verden over. Nogle 
ph.d. studerende vil gerne skrive afhandling ud fra Pater Mizzis mission, og nu bliver alt 
kildematerialet tilgængeligt – endda på en måde, der gør at det bliver let at fremfinde det. 
Padre Silvestro har lavet et moderne bibliotekssystem, således at man via 
computersøgning kan finde de relevante dokumenter og fotos. 
 
Som flere af jer har erfaret har Pater Mizzis mange – nok flere tusinde – meget smukke 
fotos fra det interreligiøse arbejde, som gennem tiderne har berørt tusinder af mennesker. 
Padre Silvestro har udvalgt 72 af de bedste af disse, de er blevet forstørret, og vil komme 
til at pryde receptionen på CEFID, således at man – så snart man træder ind i centeret – 
får øje på og kan studere centerets smukke mission. Alle disse fotos skal indrammes, og i 
den forbindelse har Padre Silvestro brug for økonomisk hjælp. Er der nogle af jer, der har 
lyst til at støtte med en donation, er du hjertelig velkommen til at indbetale et beløb på 
Assisi Missions indsamlingskonto: 
 

Nordea A/S, reg.nr. 2273, kontonr. 4378 622 382 

 
Alle donationer til denne konto vil ubeskåret gå til Padre Silvestros arbejde med at 
indramme og ophænge de smukke fotos. På forhånd tak. 
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BOGEN OM MAXIMILIAN MARIA KOLBE 
I maj måned udsendte jeg et ASSISI-NYT om udgivelsen af bogen om den store polske 
mystiker og helgen Maximilian Maria Kolbe, der fortsat fra de himmelske verdener 
inspirerer og berører millioner af mennesker verden over, for som Maximilian Kolbe 
sagde det: ”I det fysiske liv kan vi kun arbejde for Gud med én hånd, fordi det er 

nødvendigt, at vi holder os fast med den anden for ikke at falde. Derfor bliver det 

vidunderligt, når vi dør, for så kan vi arbejde for Gud med begge hænder”. 

 
Efter flere års fordybelse i at skrive denne bog, var d. 21. maj en meget glædesfyldt dag 
for mig, hvor vi holdt åbent hus på forlaget i Århus. I juni måned holdt vi også et 
glædesfyldt åbent hus i København.  
 
"Maximilian Kolbe - glem ikke kærligheden” er udgivet på forlaget: Lemuel 
Books, www.lemuelbooks.com , med følgende introduktion på bogens bagside:  
  
"Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner" (Johs. 15, 13-14) 
 
Som en steppebrand spredes en nyhed i august 1941 ud over alle koncentrationslejre i 
Nazi-Tyskland og i de tysk-besatte områder: I en af de mest berygtede dødslejre, 
Auschwitz, i det sydlige Polen, har en polsk franciskanerpræst frivilligt givet sit liv for at 
redde en ukendt medfange. Hans heroiske død og store kærlighedsgerning tænder en 
eksplosion af lys og kærlighed inde i mørket, der giver tusinder af fanger i 
koncentrationslejrene mod og håb om, at de ubærlige, umenneskelige lidelser en dag vil 
ende og kærligheden sejre. Ikke blot denne ultimative kærlighedsgave i Auschwitz har 
gjort Maximilian Kolbe kendt og elsket i sin samtid og eftertid jorden over. Hans dybe 
dedikation til Maria – til hvem han dedikerede hele sit omfattende livsværk – afslører en 
mystiker, der var dybt absorberet ind i de guddommelige mysterier. 
 
Denne bog skildrer fader Maximilian Maria Kolbes liv og mission fra barndommen til 
døden som 47-årig i koncentrationslejren Auschwitz. Foruden et indledende afsnit om 
Polens historie med hovedvægt på det åndelige aspekt, giver bogen et indblik i et helt 
enestående liv i kærlighed og selvforglemmende tjeneste med forfatterens bud på 
Maximilian Kolbes budskab til vor tid. Et budskab – om vejen til fred, kærlighed og 



 10

broder/-søsterskab – der nu får mulighed for at spredes i Skandinavien via denne bog, 
som er den første på dansk om Maximilian Kolbe.” 
  
Du kan læse mere om bogen, inkl. anmeldelser og lektørudtalelse på Assisi Missions 
hjemmeside www.assisimission.net , eller gå direkte ind på følgende link: 
http://www.assisimission.net/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Ite
mid=75 
 
Det er naturligvis en stor glæde for mig at erfare, at de mange timers arbejde med bogen 
har været til nytte. Flere læsere har givet mig en smuk respons, der kan sammenfattes 
som, at den rører hjertet. 
 
Har du lyst til at læse bogen, er der følgende muligheder: 
 
Bogen, som er på 140 sider og koster kr.199, kan købes på Lemuel Books hjemmeside: 
www.lemuelbooks.net, ligesom den naturligvis kan købes i boghandelen. På kurser har 
jeg også nogle eksemplarer med. Endelig kan bogen lånes på biblioteket, idet lige nu 36 
biblioteker i Danmark har indkøbt et eller flere eksemplarer. 
 

 
Plakat fra musicalen ”Guds Gøgler – Frans af Assisi” 

 
DANSK MUSICAL-ORATORIUM OM FRANS OG KLARA 

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der nu snart kommer en dansk musical om Frans og 
Klara. Fra begyndelsen af november præsenterer May Music et musical-oratorium under 
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navnet: ”Guds Gøgler – Frans af Assisi”. Der er planlagt 3 forestillinger fra d. 2-3. 
november, måske nogle ekstra forestillinger d. 4. november i Musikhuset i Århus, store 
sal. Urpremieren finder sted d. 2. november. 
 

Musicalen er komponeret af Tove Lind og Tommy Jervidal. Den kendte musicalsanger 
Jesper Lundgaard synger titelrollen som Frans mens Klara synges af sopranen Susanne 
Elmark sammen med et stort kor og orkester.   
 
Se den smukke hjemmeside, fotos og video med skønne billeder fra Assisi på følgende 
link: 
 
http://www.frans-assisi.dk/index.html 

 
 

 
 
Med dette billede af grøn bøgeskov og lysende norske jenter på La Verna i juni 2010 
sender jeg ønsker om et smukt efterår for jer alle. 
 
Kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 
   
Bente 

 
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 


