
ASSISI-NYT – JUL OG NYTÅR 2010 
 

 
Udsnit af den store Bethlehems-scene på plænen foran 
Overkirken til Basilica di San Francesco, julen 2010 

 
Kære Assisi-venner. 
 
I forbindelse med den store fest for Maria d. 8. december indfandt julestemningen sig for 
alvor i Assisi og forhåbentligt har den også indfundet sig hos jer i det nordlige Europa, 
hvor der jo er godt med sne. På denne store festdag tændtes julebelysningen overalt i 
Assisi, 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 traditionen tro igen opsat den store 
Betlehemsscene med personer og dyr i naturlig størrelse, stald, krybbe, værksteder og 
brønde. I år er der endda kommet flere figurer og dyr til, og jeg talte således 40 kvinder, 
mænd og børn, der alle bærer klæder, der er syet af kvinder fra Palæstina. 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. Jeg 
tror, at det er en af de mest fotograferede Bethlehems-scener i verden, og også jeg kan da 
ikke lade være med år efter år at tage billeder, som I kan se af billedet indsat øverst i 
julebrevet. Vi er således nu ved at gøre os klar til en af årets smukkeste fejringer, Jesu 
fødsel, der i Italien først ophører d. 6. januar med festen for De Hellige Tre Kongers 
tilbedelse af Jesusbarnet. 
 
I Den Katolske Kirke er adventstiden en indre forberedelse i lighed med den 40 dages 
faste før påsken. I Assisi er denne indre forberedelse uendeligt smuk og inderlig. Foruden 
Maria fejringen og de 4 særlige adventsmesser, går vi 9 dage før julenats store gave ind i 
en endnu dybere indre forberedelse under Novenaen, der i Basilica di San Francesco er en 
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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 
franciskanere i Assisi – brødre og søstre – deltager i dagligt. Men lige meget hvor vi 
befinder os på Jorden, kan vi selvsagt gøre os stille og åbne os for Englerigets 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 træthed, indadvendthed, 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 ånden af broder-/søsterskab i menneskeheden og med 
hele skabelsen.  
 
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. Vi 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 fødes på dybere og dybere niveauer. Samtidigt med, at 
vore hjerter fyldes af det indre Kristusliv, kan vi lade dette liv strømme videre ud i 
menneskehedens kollektive hjertelag. Denne indre opmærksomhed og tjeneste er for 
mange af os den største gave, som vi kan give ikke blot til 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 dette link: 
 
http://www.dengyldnecirkel.dk/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&task=vie
w&listid=1&mailingid=46&Itemid=99 
 
Det findes på www.dengyldnecirkel.dk under ”Nyhedsbreve” og ”Hjerteprocesserne og 
fredens jul” fra d. 24.11.2008. 
 
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 afholdes for 25. gang lørdag d. 18. december, 
hvor hundreder af særligt inviterede gæster kommer strømmende til Assisi. Også i år vil 
jeg være en de taknemmelige gæster inviteret af Sacro Convento. I en opvarmet og smukt 
belyst kirke, hvor freskerne fremstår farverige, klare og levende, deltager vi denne lørdag 
formiddag i koncerten, som bliver optaget af travle kameramænd med alverdens udstyr.  
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Julekoncert i Basilica di San Francesco december 2006 

 
Den transmitteres i Eurovision af den statslige italienske tv-kanal, RaiUno, d. 25. 
december kl. 12.30 efter Pavens velsignelse "Urbi et Orbi" fra Peterspladsen, som starter 
kl. 12.00. Det er hvert år en meget smuk koncert med en verdenskendt dirigent, 
RaiUno’s store symfoniorkester, Basilikaens kor, et børnekor samt forskellige solister. Da 
det i år er den uendeligt smukt syngende israelske sangerinde Noa og Michael Bolton, der 
er solister, ser jeg meget frem til denne smukke begivenhed. Den redigerede koncert, der 
transmitteres 1. juledag, er suppleret med smukke billeder fra Assisi og fra freskerne i 
Basilikaen, der gør den endnu mere stemningsfyldt og inderlig. Flere lande jorden over 
sender koncerten direkte d. 25. december eller senere. 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 og ASSISI-NYT - nytåret 2005/2006  
ASSISI-NYT – julen 2006 og ASSISI-NYT – nytåret 2006/2007 
 
Nyhedsbrevene findes på www.assisimission.net under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”. 
 



 4

 
Maria i Basilica di San Francesco d. 8. december 2010 

 
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 og en dybt 
helliggørende strøm fra hendes og Jesu Hellige Hjerte, der blev mere og mere intens i 
dagene op til selve festen. I den gruppe, som deltog i ASSISI MISSION’s Maria-retræte, 
havde vi mange inderlige stunder, hvor vi oplevede et meget bevægende nærvær af 
Maria, og hvert år oplever jeg med inderlig glæde og 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. Igen i år reflekterede jeg 
over den store gave det er at leve i en tid, hvor det, der føles som en gammel længsel efter 
Gud, endeligt mødes i strømmen af Marias og Jesu Hellige Hjerte, og  hvor vi har 
mulighed for at sige dybere ja til at være Marias tjenere. Det var også med stor 
taknemmelighed, at jeg igen oplevede, hvordan den guddommelige hjælp – ikke mindst 
via Maria og hendes engle - bevirkede, at deltagerne efter retræten rejste tilbage til 
Danmark med varme hjerter, lysende ansigter, strålende smil og tindrende øjne.  

 
I den kristne tradition har nogle mystikere med Frans som en af pionererne 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.  
 
Et norsk medlem af foreningen delte sidste år en indre erfaring af Maria med mig, som 
jeg synes er meget smuk og inspirerende: ”I en inspiration, som jeg modtog en morgen 
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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 mange 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.” 
 

 
 
”Maximilian Kolbe – glem ikke kærligheden” som en julegaveidé? 
Som annonceret i et tidligere nummer af ASSISI-NYT udkom bogen om Maximilian 
Kolbe i maj måned 2010. Mange læsere af bogen har givet mig en smuk respons på, 
hvordan beskrivelsen af denne store franciskanske mystikers liv og mission berørte dem 
dybt, i øvrigt også mennesker, der ikke var særligt fortrolig med åndelig litteratur. 
Forlæggeren Kirsten Puggaard har lavet en julehilsen til sit netværk om bogen, og med 
dens fokus på kærlighed er den måske en julegaveidé til en, du gerne vil glæde med noget 
særligt. 
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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. I Norge kan 
den fås på nem måde ved at kontakte Margaret H. Espeseth på e-mail: 
margaret.espeseth@mimer.no.  
 
Du kan læse mere om bogen på www.assisimission.net.  På forsiden er der et billedlink til 
beskrivelse og anmeldelser. 
 
CEFID 
I ASSISI MISSION NYT nr. 4, der for et par uger siden er udsendt til alle medlemmer, 
beskrev jeg en glædelig begivenhed på CEFID i oktober. For at alle læsere af ASSISI-
NYT, hvoraf nogle tidligere har doneret til CEFID’s arbejde, er informeret, gengives dette 
afsnit af nyhedsbrevet hermed:  
 
D. 24. oktober var en festdag i Assisi. Efter to års slid blev CEFID’s museum/arkiv for 
Pater Mizzis 48-årige mission med økumenisk og interreligiøs dialog indviet. 
Ordensledelsen fra Rom anført af generalministeren, Padre Marco Tasca, og hans råd 
kom rejsende til Assisi, ligesom alle brødre fra ordenen i Assisi og jeg var inviteret til en 
festaften på centeret med Padre Silvestros præsentation af projektet, besøg i og 
velsignelse af museet/arkivet samt et hyggeligt samvær med grillmad og salat forberedt 
på centerets terrasse. Heldigvis var det flot vejr denne dag, således at grillmaden kunne 
forberedes med succes. 
 

 
Velsignelse af CEFID’s museum og arkiver d. 24. oktober 2010 

Padre Silvestro står til venstre for generalministeren, Padre Marco Tasca 

 

Jeg har løbende fulgt Padre Silvestros arbejde med at få orden på alle Pater Mizzis 
dokumenter, billeder, videoer og gaver fra hele verden. Igennem de sidste to år har han i 
alle ledige stunder siddet med stabler af papirer og fotos spredt i en vild forvirring ud 
over borde og nogle gange også på gulvet. For mig så det totalt uoverskueligt ud, og jeg 
mindedes ofte mine år med Pater Mizzi. Han gemte alt, men da han som det dybe 
hjertemenneske, han var, ikke havde et særligt engagement eller interesse i strukturering 
og arkivering, blev hans dokumenter og fotos ofte blot lagt i en mere eller mindre 
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tilfældig bunke, og gennem årene voksede disse. Jeg morede mig tit, når Pater Mizzi 
skulle finde et dokument, som han havde brug for. I nogle minutter kiggede han planløst i 
et par af bunkerne, og så stoppede han op, lukkede øjnene og bad. ”Hvem bad du til”, 
ville jeg i starten vide. ”Sankt Antonius, skytshelgenen for forsvundne ting,” var svaret. 
Jeg var meget skeptisk i begyndelsen, men det viste sig altid mirakuløst at virke, for 
intuitivt gik Pater Mizzi til den rette stabel og fandt, hvad han søgte efter. Han havde ikke 
brug for sædvanlig struktureringssans med så god en hjælper i det indre! 
 
En dag var Pater Mizzi og jeg i gang med at samle en stol, som vi havde købt i Ikea til 
min nye lejlighed. Vi kæmpede bravt efter den letforståelige brugsanvisning, men en 
skrue, der skulle gennem et hul i et stykke stof og ind i et gevind på armlænet, ville 
simpelthen ikke makke ret. Vi asede og masede uden resultat. Træt af besværet sagde jeg: 
”Lad os opgive. Det kan da være lige meget med den stol. Jeg prøver en anden dag.” 
Pater Mizzi blev stille, lukkede øjnene og bad til Sankt Antonius. Ved næste forsøg gik 
skruen ubesværet ind i gevindet. Vi morede os bagefter kosteligt over, at Sankt Antonius 
også kan finde huller.1 
 
Padre Silvestro brugte ikke samme metode til at få orden på Pater Mizzis papirer og 
øvrige sager, men lænede sig primært op ad en for mig imponerende hukommelse og en 
stor sans for strukturering, arkivering og i øvrigt også skønhed. På grund af tidsnød havde 
jeg kun mulighed for at hjælpe med fotos og papirer fra møder, rejser og kurser i 
Skandinavien, mens Vibeke Nielsen fra Assisi Mission over 14 dage hjalp med stabelvis 
af aviser og udklip af artikler fra hele verden omhandlende Pater Mizzis virke. Det er 
således næsten udelukkende ved Padre Silvestros utrættelige indsats, at dette arkiv og 
museum er kommet op at stå. Jeg kommenterede ofte det omfattende og tidsrøvende 
projekt, hvortil Padre Silvestro blot svarede: ”Så skulle du have set Sacro Conventos 
arkiver, før jeg gik i gang med dem. Det tog mig 8 år at ordne 100 års dokumentation.” 
 
I fremtiden vil alle Assisi Missions grupper på CEFID få mulighed for at se museet, 
ligesom også øvrige grupper, der laver aftale med Padre Silvestro, naturligvis har adgang. 
En af Padre Silvestros hovedopgaver som generaldelegeret for økumenisk og interreligiøs 
dialog, er at undervise brødre og søstre i ordenen i dialogarbejde. Ordenen er jo spredt ud 
over hele verden med missioner også alle de steder, hvor forskellige religioner og 
kulturer med større eller mindre succes søger at leve fredeligt sammen. Således er der 
brug for, at flest muligt brødre og søstre får viden om og værktøjer til at medvirke i disse 
fredsbestræbelser. Padre Silvestro har allerede i sin tid som generaldelegeret modtaget 
flere grupper af brødre og søstre til undervisning på CEFID, ligesom han har rejst rundt 
til forskellige større møder i ordenen. Fra nu af støttes denne undervisning på CEFID af 
museet/arkivet, som brødre og søstre kan studere. Også forskere i interreligiøs og 
økumenisk dialog vil have mulighed for studier på CEFID, og nogle ph.d.-studerende har 
meldt deres interesse. 
 

                                                 
1 Sankt Antonius af Padua (1195-1231) levede samtidigt med Frans og blev optaget i 

hans orden.  Han var præsteviet i Augustinerordenen, inden han indtrådte i Frans’s 

orden ”Frati Minori”. Frans kaldte ham ofte: ”Min biskop”. Har du lyst til at læse mere 

om denne franciskanske mystiker og helgen, findes der på Assisi Missions hjemmeside 

under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv” i ASSISI-NYT for marts 2005 en beskrivelse af hans 

liv og virke. 
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Et udsnit af arkivet/museet med dokumenter, billeder og nogle af de gaver,  

som Pater Mizzi modtog gennem årene. 

Dokumenterne er ordnet i alle de hvide kassetter og kan let fremfindes via 

computersøgning 

 
Ikke blot det store kontor med museum og arkiv var en fornyelse, som Padre Silvestro 
glad kunne fremvise d. 24. oktober. En anden fornyelse var en ny billedophængning på 
CEFID. Nogle medlemmer har doneret til de rammer, som nu omgiver ca. 80 fotos fra 
ordenens og CEFID’s historie om den interreligiøse mission. Når man i dag kommer ind 
på centeret, får man via disse smukke billeder straks øje på centerets mission. Padre 
Silvestro vil skabe en lille bog, der forklarer hvert enkelt billede. 
 

 
Padre Silvestro fremviser for generalministeren, Padre Marco Tasca, 

den nye billedophængning på CEFID  
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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 2010, har jeg et billede i mit indre af en række smukke, skinnende 
perler. Det har det været en inderlig glæde for mig at erfare, at den åbning af ”the Spirit 
of Assisi,” som inspiratorerne i begyndelsen af 2009 overraskende præsenterede som 
strømmen af Maria og Jesu Hellige Hjerte, er blevet mere og mere intens året igennem, 
Denne uendeligt smukke guddommelige strøm, som på én og samme tid åbner, favner, 
forvandler og healer, har flydt ind i alle aktiviteter året igennem i stadigt stigende grad. 
Mange gange efter afslutningen af et kursus i Assisi eller i Danmark og Norge har jeg 
med taknemmelighed tænkt: ”Nu kan vibrationerne da ikke blive smukkere eller dybere”, 
men hver gang er jeg blevet overrasket og endnu mere taknemmelig over, at under næste 
kursus var vibrationerne af denne nådefulde kærlighed gennem Marias og Jesu Hellige 
Hjerte endnu mere kraftfulde. Jeg har gennem året erfaret, hvordan denne strøm som en 
form for Guldet i Kristusimpulsen møder søgende menneskers hjertelængsel på så dyb en 
måde, at jeg fornemmer, at de åbninger, forvandlinger og healinger, der er sket under 
kurserne i 2010, er endnu dybere end tidligere. 
 
Har du lyst til at læse mere om strømmen fra Jesu og Marias Hellige Hjerte, er der et 
uddrag af den inspiration, som blev givet ved årsskiftet til 2009, i ASSISI-NYT for 
februar 2009, som er publiceret på hjemmesiden under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”.  
 
Foreningen ASSISI MISSION 
Foreningen ASSISI MISSION er nu 3 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 2010 betyder, at jeg går ind i det nye år med stor 
entusiasme, mod og forhåbning. I skrivende stund er vi 115 medlemmer af foreningen. 
Medlemsskaren kommer primært fra Danmark og Norge, men også 4 engelsktalende 
medlemmer fra England og Tyskland er med. 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.  
 
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 2010 har været atter et år, hvor mellem 4 og 5 millioner mennesker 
er strømmet til Assisi, heriblandt ca. 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 fortsætter pilgrimme med at strømme 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.  
 
Det er naturligvis en særlig stor glæde for mig at tænke tilbage på Assisi Missions 
aktiviteter med retræter i Assisi og i Skandinavien. Under disse retræter er det med en 
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følelse af mening og nytte, at jeg har delt en længere periode - fra en weekend og op til 
påskeretrætens og rundrejsens ”Italien Rundt” 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 2010 tænker jeg også tilbage på lysrejserne med stor glæde 
efter de indre inspirationer om, at de gjorde en forskel for Guds arbejde med helliggørelse 
af jorden og menneskeheden.  
 

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

 
Årets helt store lysrejse var turen til Washington i maj/juni måned 2010. I en gruppe på 
15 medlemmer af Assisi Mission opholdt vi os i 11 dage i USA’s storslåede og smukke 
hovedstad med indre arbejde på de vigtigste indstrømningssteder i byen, nemlig Det 
Hvide Hus, Capitol Hill, Lincoln Memorial, Mount Vernon, ligesom vi på ture til andre 
af Washingtons smukke seværdigheder var instrumenter for at trække lysveje. Bortset fra 
to dage på luksushotel i byens centrum boede vi på min ordens pragtfulde kloster i smuk, 
kuperet, frodig natur i Washingtons udkant.  
 
Også lysrejsen ”Italien Rundt” i september måned, hvor vi igen var en lille gruppe 
medlemmer, der opholdt os i Padre Pios San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo og 
Pieltrelcina i Syditalien samt i Assisi med tur til Rietidalen, tænker jeg tilbage på med en 
oplevelse af, hvor meningsfyldt sådanne aktiviteter er. Denne er beskrevet i 
medlemsbladet ASSISI MISSION NYT nr. 3 i 2010. 
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Den nye, gyldne krypt i Chiesa di San Pio i Monte San Angelo, hvor Padre Pio ligger begravet 

Vor sidste tjeneste i krypten i september 2010 

 
Årets sidste lysrejse i november måned til en af Norges nordligste byer, den lysende 
Tromsø, ca. 500 km nord for polarcirklen var endnu en helt enestående oplevelse for os 4 
hyrder, der tog af sted. Den er beskrevet i ASSISI MISSION NYT nr. 4 i 2010.  
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Nordlys over Tromsø 

 
Der er fra de indre arbejdsgivere stor opmærksomhed på og støtte til disse lysrejser, hvor 
vi bevidst stiller os til rådighed for det indstrømningsarbejde, som lige nu ønskes fremmet 
det pågældende sted. Som det inspireres til mig, er det en af mine vigtigste opgaver at 
tage af sted alene eller med grupper til de steder, der i det indre udpeges. Derfor vil disse 
også blive prioriteret højt i fremtiden. I slutningen af marts måned 2011 tager jeg atter til 
Washington, for at stå til rådighed for det indre arbejde med at styrke fornyelsens impuls 
under Barack Obama og indstrømningen ind i Det Hvide Hus samt Washingtons andre 
indstrømningsfoki. I maj måned 2011 er vi en gruppe, der samlet rejser i Maximilian 
Kolbes fodspor til Polen, hvor vi opholder os dels på det kloster, Niepokalanow, som han 
stiftede og dels i Krakow. Igen i september 2011 tilbydes en ny rejse ”Italien Rundt”, 
hvor vi foruden ophold i Assisi og Rieti-dalen også opholder os i San Giovanni Rotondo, 
Monte San Angelo og Pietrelcina.   
 
Den næste fælles rejse til Washington kommer sandsynligvis til at ligge i 2012. Jeg 
arbejder p.t. med en impuls om, at vi på denne næste grupperejse inddrager et af 
Californiens vigtigste indstrømningssteder, nemlig Mount Shasta. Vi kommer frem til 
2012, før det bliver muligt for mig at tage til Mexico på den opgave, som overraskende 
for mig blev inspireret ved årsskiftet 2009/2010. 
 
Også de 4 rejser til Skandinavien i 2010, der foruden generalforsamling bød på 4 
weekendkurser i Danmark og 2 i Norge samt to hyrdesamlinger tænker jeg tilbage på 
med stor glæde og følelse af mening.   
 
Der er ingen tvivl om, at den vigtigste opgave, nemlig det indre arbejde med at forstærke 
”the Spirit of Assisi”, således at de forløsende, forvandlende og helliggørende vibrationer 
– og som det nye skridt i Guds udstrømningsarbejde også vibrationerne af Jesu og Marias 
Hellige Hjerte - kan nå et endnu større område og kan plantes som lysspor og 
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lysvibrationer rundt omkring på jorden af mange af de lysarbejdere, der kommer til 
Assisi, er blevet væsentligt intensiveret i 2010. Det mærkes helt tydeligt, er løbende vist i 
inspirationer og er også bekræftet af mange af jer, der har været på fornyet besøg i Assisi.  
 
I denne forbindelse tænker jeg også med glæde tilbage på hyrdegruppens arbejde i 2010. 
Hyrdegruppen er en meditationsgruppe for de medlemmer af Assisi Mission, der føler sig 
kaldede til at tjene Assisi-gralen. Hyrdegruppen blev skabt i sommeren 2008 efter 
inspirationer fra det indre råd bag Assisi-gralen, og har udviklet sig væsentligt i tiden, der 
er gået. P.t. er vi 50 hyrder, der to gange ugentligt laver en fællestjeneste med hovedfokus 
dels på Assisi-gralen og dels på Assisi-gralens støtte til gralsarbejdet i Washingtons 
vigtigste indstrømningsfokus, Det Hvide Hus. I 2010 ønskede det indre råd den fornyelse 
af gruppen, at alle medlemmer af Assisi Mission, der følte sig kaldede til denne dybe 
opgave, kunne søge om optagelse. Også med denne vækst i gruppen er det indre arbejde 
væsentligt intensiveret. 
 
Jeg retter en tak af hjertet til jer brødre og søstre i Skandinavien og øvrige lande, der har 
følt jer kaldet til at støtte Guds arbejde i Assisi i 2010, 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, som overhovedet muligt fra de af jer, der 
føler jer dedikeret til ”the Spirit of Assisi”.  
 
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, jeg har at give, men 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 dybere i år 2010, 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 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.  
 
Medfølelse og håb 
Jeg ved, at 2010 har været et vanskeligt år for flere af jer læsere af ASSISI-NYT, og at 
det stadigvæk er vanskeligt for nogle af jer.  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, naturkatastrofer, krig, forfølgelse og undertrykkelse af selv de mest 
basale menneskerettigheder. Efter min dybere kontakt til Fr. John Kapenda (ASSISI-NYT 
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for august 2008) tænker jeg stadigvæk ofte på Afrika, ikke mindst Afrikas børn, og jeg 
mærker, hvordan mit hjerte bløder over, at nogle af Guds børn lider så meget. Det 
afrikanske kontinent 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 atter tages forøgede skridt mod at 
reducere den forurening af Søster Moder Jord, som de sidste års ekstreme vejrforhold har 
vist os, at Hun lider voldsomt under (se evt. ASSISI-NYT for 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 stedse mere ansvarlig og etisk behandling af alle 
jordens riger. Efter nogle år med større og 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 alvorligt, kan vi alle holde 
visionen om, at vejen nu for alvor banes. Det netop afsluttede FN-klimatopmøde COP16 i 
Mexico giver os alle et fornyet håb, idet den grundlæggende mistillid mellem rige og 
fattige lande, som blev udspillet under det nedslående COP15 i København i slutningen 
af 2009, i Mexico på grund af gennemsigtighed og åbenhed i alle forhandlinger blev 
afløst af, at 193 lande tilsluttede sig en sluterklæring, der af de fleste kommentatorer 
betegnes som et nyt skridt på vejen mod den globale aftale, der for alvor begrænser 
global opvarmning. Lad os holde håbet og visionen, og må vi i 2011 tage et stort skridt 
som en mere samlet menneskehed og komme nærmere den sensitivitet, visdom, dybe 
respekt og kærlighed til hinanden og til alle naturens riger, som Frans også i dag står som 
så smukt et ideal for. 
 
Den globale økonomiske krise, der satte sine dybe spor i 2009, har også præget 2010.  
Selvom mange i den vestlige verden kan drage en meget nyttig lære om større mådehold 
og en bedre balance i forhold til materialisme og overforbrug, er også de lande og 
befolkningsgrupper fortsat ramt, 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 – ikke mindst de mange unge, der uddanner 
sig til arbejdsløshed. Må rystelserne og lidelserne i kølvandet på den økonomiske krise 
formindskes mest muligt.  
 
Jeg har tillid til, at vanskelige og dyrekøbte erfaringer vil medvirke til en 
erfaringsdannelse, der modner større befolkningsgrupper og erstatter begærskræfterne 
med en større hjertesensitivt, broder-/søsterskab og solidaritet. Håbet om en bedre verden 
med et forøget globalt broder-/søsterskab og internationalt samarbejde blev væsentligt 
forstærket, da Barack Obama i 2009 blev indsat som USA’s præsident. Siden sin 
indsættelse har Obama og hans administration vedholdende arbejdet for, at verdens 
mægtigste nation igen påtog sig et lederskab som civilisationsbærer og fornyer. Vi har set 
dette lederskab, præget af visioner kombineret med sund realisme i både 
indenrigspolitiske og udenrigspolitiske forhold siden Obamas indsættelse. 
Udenrigspolitisk har vi set, hvordan koldkrigsbilledet og den hårde retorik er blevet afløst 
af bestræbelser på international dialog og samarbejde, der bl.a. har ført til en 
nedrustningsaftale mellem USA og Rusland og et nyligt Nato-topmøde med større 
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reformer af forsvarsalliancen. Indenrigs i USA er det lykkedes at gennemføre store 
reformer som f.eks. sundhedsreformen og kontrollen med grådigheden og magtmisbruget 
hos forsikringsselskaber, banker og finansinstitutter, populært kaldet ”Wall Street 
reformen”. Men som bekendt er de store reformers tid lige nu på ”stand-by”, idet 
demokraterne ved det nyligt afholdt midtvejsvalg tabte flertallet i Repræsentanternes Hus 
og kun med nød og næppe beholdt det i Senatet. I denne politiske situation må vi 
forvente, at i hvert fald indtil næste valg i november 2012 vil større reformer ikke kunne 
gennemføres, og alt lovgivningsarbejde er vanskeliggjort og vil bære præg af mange 
kompromisser for overhovedet at komme igennem Kongressen. Et eksempel herpå er 
Obamas nylige forlig med ledende republikanere omkring de skattelettelser, som 
Præsident George W. Bush stod for, og som udløber i år. Obama har siden sin indsættelse 
ofte slået til lyd for, at Bush’ skattelettelser til den rigeste del af befolkningen skulle 
ophøre, således at denne privilegerede klasse mere retfærdigt bidrog til 
samfundsøkonomien. I konsekvens af den ændrede magtbalance efter midtvejsvalgt har 
han nu valgt at anbefale Kongressen at stemme for en fortsættelse af disse skattelettelser, 
mod at republikanerne accepterer fortsatte skattelettelser til middelklassen og en 
forsættelse af statens hjælp til arbejdsløse amerikanere. I de næste to år vil friktionen 
mellem fornyelse og konservatisme i det amerikanske samfund utvivlsomt blive endnu 
mere synlig, og politisk vil det betyde ”det muliges kunst”. Det vil tære på kræfterne hos 
Obama, hans stab og alle de politikere, der i de sidste to år idealistisk har kæmpet for 
større reformer. Derfor er der behov for intensiveret indre støtte til fornyelsens impuls 
under Obama.  
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2010 er det med ganske megen fortrøstning, entusiasme, 
glæde og tillid, at jeg ser frem til at tage hul på det nye års opgaver i Assisi Mission med 
de udfordringer og vanskeligheder, der naturligt vil ligge heri. 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 2010 reflekteret over, hvordan jeg bedst bruger min tid og kræfter. Som det 
sikkert også er gældende for mange af jer læsere, synes arbejdsopgaverne blot stedse at 



 16

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 2010 end tidligere. Ikke mindst har det været glædeligt 
for mig fortsat at prioritere tid til ASSISI MISSION NYT, hvor jeg i 4 numre i 2010 samt 
et par andre e-mails har kunnet dele visse udviklinger og udfordringer i missionen, 
dybere forståelser, erfaringer og refleksioner med medlemmer af foreningen.  
 
Der ligger forsat ganske mange impulser, som endnu ikke er manifesteret. Der er bl.a. 
nogle rejser med ”the Spirit of Assisi”, nogle nyskabelser på hjemmesiden og den danske 
bog med Pater Mizzis foredrag. Derfor må jeg også i 2011 være opmærksom på at 
prioritere min tid, så den i højere grad bruges på de områder, hvor jeg mener at gøre en 
større forskel. Dette er jo en testning og træning, der gælder os alle. Det betyder, at jeg i 
2011 fortsat må vægte tilbagetrækningsperioder, ikke mindst under rejser, 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 nok 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. 
 
I sidste nummer af ASSISI-NYT for september 2010 beskrev jeg det nyere dybere fokus 
for Assisi Missions opgave for Assisi-gralen. En af konsekvenserne af den nye 
prioritering er, at ASSISI-NYT til det større netværk nedprioriteres. Det vil blive kortere 
og 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. 
 
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. 
 
Kommende aktiviteter  
Det nye års første kursusaktivitet bliver to weekend-retræter i Danmark. 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 følgende to weekend-workshops: 
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Marias og Jesu Hellige Hjerte 

 
Helliggørelse i ”the Spirit of Assisi”  
Workshop i Birgitte Lystlunds smukke atelier i Horsens 
Lørdag, d. 12. februar kl. 11-18 og søndag, d. 13. februar 2010 kl. 10-17  
 
Helliggørelse i ”the Spirit of Assisi”  
Workshop på Christiansvej 25, 2920 Charlottelund  
Lørdag, d. 19. februar kl. 11-18 og søndag, d. 20. februar 2010 kl. 10-17  
 
Jeg arbejder p.t. med en invitation inkl. program for disse to workshops, som udsendes og 
publiceres på hjemmesiden hurtigst muligt. Nu kan du reservere datoerne, hvis du har lyst 
til en dyb weekend i ”the Spirit of Assisi,” hvor du endda ikke behøver rejse så langt.  
 
Der bliver sandsynligvis ikke mulighed for andre kurser i Danmark i 2011, idet november 
måned er reserveret til Norge samt evt. et ophold ved Mount Shasta i Californien for at 
forberede en kommende fællesrejse til USA. 
 
Aktiviteter i Assisi 
Den første planlagte kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra 14./15. april til 25. 
april 2011. 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 for næsten 2.000 år siden, som er Kristusimpulsens guld og 
indre rødder.  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 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.  
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Brochuren for påskeretræten findes på www.assisimission.net under ”Kurser og retræter” 
og ”Kurser i Assisi.” 
 
Bemærk at tilmeldingsfristen er d. 17. januar 2011, men hurtigere tilmelding er 
tilrådelig for at få billigst muligt fly i den attraktive påskeperiode. 
 

 

 
 
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 englenes nedstigen. Som afslutning på dette 
nyhedsbrev vil jeg gernefortælle 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 
Oberndorf, hvortil Joseph Mohr nu var blevet overført. Joseph Mohr døde i 1848 lige så 
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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 
  

 
Udsnit af Bethlehems-scenen foran Basilica di San Francesco, julen 2010 
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