
ASSISI-NYT – JUL OG NYTÅR 2011 
 

 
Udsnit af den store Bethlehems-scene på plænen foran 

Overkirken til Basilica di San Francesco 
 

Kære Assisi-venner. 
 
I forbindelse med årets store fest for Maria d. 8. december indfandt julestemningen sig 
for alvor i Assisi. På denne store festdag tændtes julebelysningen overalt i Assisi, og 
forretninger, hjem og udendørsarealer er nu smykket med Italiens vigtigste 
juledekration: 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. 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 meget dyb 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 
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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 
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 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/da/aktuelle-kommentarer/763-hjerteprocessernes-og-
julens-gaver 
 
Julekoncert fra Assisi 
Juletiden i Assisi og Umbrien er et overflødighedshorn af spirituelle andagter, levende 
krybbespil og smukke koncerter. En af disse koncerter er af helt særlig betydning, 
nemlig den årlige julekoncert fra Frans' overkirke. Den afholdes for 26. gang lørdag d. 
17. 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.  

http://www.dengyldnecirkel.dk/da/aktuelle-kommentarer/763-hjerteprocessernes-og-julens-gaver
http://www.dengyldnecirkel.dk/da/aktuelle-kommentarer/763-hjerteprocessernes-og-julens-gaver
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Julekoncert i Basilica di San Francesco, december 2010 

 
Julekoncerten 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. I 
år er det bl.a. den amerikanske sanger Randy Crawford, der er solist. 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.  
 
Her er nogle meget smukke og stemningsfulde videoer på YouTube fra sidste års 
koncert, som havde flere store solister, fordi det var den 25. jubilæumskoncert: 
 
Assisi Concerto di Natale 2010:  
Michael Bolton og kor synger “Stille Nacht”: 
http://www.youtube.com/watch?v=dh4JAlUyGFk&feature=fvsr 
 
Michael Bolton synger Leonard Cohens ”Hallelulaj”:  
http://www.youtube.com/watch?v=T1rNAKYFDic 
 
Michael Bolton synger ”Holy Night”: 
http://www.youtube.com/watch?v=PBsK6YpVFas 
 
Noa synger ”Ave Maria”: 
http://www.youtube.com/watch?v=_cCcEhqrjG8&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=dh4JAlUyGFk&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=T1rNAKYFDic
http://www.youtube.com/watch?v=PBsK6YpVFas
http://www.youtube.com/watch?v=_cCcEhqrjG8&feature=related
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Det ser ud til, at næsten hele julekoncerten 2010 i Assisi ligger på YouTube, se følgende 
link: 
 
http://www.youtube.com/results?search_query=Concerto+di+Natale+Assisi&oq=Conce
rto+di+Natale+Assisi&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=375617l387009l0l387253l29l2
5l4l11l15l1l393l2223l0.3.3.3l9l0 
 
Og fra koncerten i 2009 en meget smuk ”Silent Night” med Andrea Bocelli og kor: 
http://www.youtube.com/watch?v=aFsHTFWuqAw 
 
En anden af de julekoncerter i Assisi, som jeg hvert år ser særligt frem til, er den i 
Basilica di San Francesco, hvor Padre Magrinos fabelagtigt dygtige kor igennem 1½ time 
er som åbne døre til englerigets ekstatiske glæde. I en propfuld underkirke rejser hårene 
sig, taknemmelighedens tårer løber, og hjertet åbner sig dybere for julens indre mirakel. 
Under afslutningen med ”Holy Night”, hvor en meget dygtig tenor er solist, er det som 
om, at engleriget er fysisk tilstede mellem os, og fryden synes ingen ende at tage. Så 
glæder vi os bare inderligt til fejringen af ”Hellig Tre Konger” d. 6. januar, fordi 
Basilikaens kor altid igen synger ”Holy Night” som en afslutning på julen. Julekoncerten 
med Basilikaens kor finder sted d. 28. december hvert år. Kun et år blev vi snydt for den, 
fordi vi lige denne dag havde så kraftigt et snefald i Assisi og dalen, at trafikken brød helt 
sammen. Ingen biler kunne komme op ad Assisis stejle gader og også i dalen var det så 
kaotisk, at mange kormedlemmer måtte opgive at komme frem. 
 

 
Julekoncert i Basilica di San Francesco d. 28. december 2010 – 

Padre Magrino OFM Conv. og organisten skimtes yderst til højre  

 

http://www.youtube.com/results?search_query=Concerto+di+Natale+Assisi&oq=Concerto+di+Natale+Assisi&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=375617l387009l0l387253l29l25l4l11l15l1l393l2223l0.3.3.3l9l0
http://www.youtube.com/results?search_query=Concerto+di+Natale+Assisi&oq=Concerto+di+Natale+Assisi&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=375617l387009l0l387253l29l25l4l11l15l1l393l2223l0.3.3.3l9l0
http://www.youtube.com/results?search_query=Concerto+di+Natale+Assisi&oq=Concerto+di+Natale+Assisi&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=375617l387009l0l387253l29l25l4l11l15l1l393l2223l0.3.3.3l9l0
http://www.youtube.com/watch?v=aFsHTFWuqAw
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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”. For 
arkivet klik her ..  
 
CEFID – Centro Francescano Internazionale per i Dialogo 
En af Assisi Missions opgaver er at give støtte til den økumeniske og interreligiøse 
dialogmission på Franciskanerordenens (OFM. conv.) center i Assisi – CEFID. Mit 
samarbejde med Padre Silvestro Bejan OFM Conv., leder af ordenens dialogmission, er 
blevet intensiveret i 2011, og således har alle grupper på retræte i Assisi boet på CEFID – 
til stor glæde for alle. CEFID’s indre og ydre skønhed og fred, den centrale beliggenhed 
midt i Assisi, de gode faciliteter og den vigtige og meningsfulde mission, som vi støtter, 
har bidraget til, at retræterne har været uendeligt opløftende og berigende. 
 
Jeg følger løbende Padre Silvestros aktiviteter, og i 2011 har de foruden de mange 
dialogmøder i Italien, som han jævnligt deltager i, især bestået af: 
 
Undervisningsmateriale til ordenen om dialogarbejde. Da Padre Silvestro tiltrådte som 
leder af CEFID, bad ordensledelsen ham om at have et særligt fokus på undervisning af 
franciskanerbrødre og –søstre i dialogarbejdet med andre religioner og kulturer, således 
at ordens dialogmission blev styrket i bredden. Ordenen har jo missioner og klostre på 
alle kontinenter, og dermed også i alle de lande, der er præget af, at flere religioner, 
kulturer og traditioner lever sammen. Derfor er det så vigtigt, at brødre og søstre støttes 
i, hvordan de kan fremme broder-/søsterskabet mellem religioner og kulturer via 
dialogmissionen. 
 
Jeg har fulgt, hvordan Padre Silvestro i hele 2011 har arbejdet med dette 
undervisningsmateriale, og ofte har han vist mig, hvor langt han var kommet med det. 
Det var således en stor dag, da det i kunne publiceres i efteråret. 
 
Materialet på i alt 137 sider, der findes på alle ordenens fire hovedsprog italiensk, 
engelsk, spansk og polsk, består af følgende bøger/hæfter: 
 

1. Dialog – en del af ordenens mission 

2. The Spirit of Assisi 
3. Den økumeniske dialog (dialog mellem de kristne kirkesamfund) 
4. Den interreligiøse dialog  
5. Dialog med ateister og kulturer 

 
Har du lyst til det, kan du finde materialet på CEFID’s hjemmeside, følgende link: 
 

http://lospiritodiassisi.org/sussidi.ht 
 

http://www.assisimission.net/
http://www.assisimission.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=51
http://lospiritodiassisi.org/sussidi.ht
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Velsignelse af CEFID’s museum og arkiver d. 24. oktober 2010 

Padre Silvestro står til venstre for generalministeren, Padre Marco Tasca 
 

Som underviser rejser Padre Silvestro til møder med brødre og søstre i ordenen, og han 
modtager også disse i Assisi til undervisning på CEFID. 
 
Et sådant længere undervisningsforløb organiseret af Padre Silvestro finder sted hvert 
år, hvortil brødre i ordenen inviteres. Det næste, nr. 5 i rækken, finder sted i Tyrkiet i 
dagene 8-14. januar 2012 ”Pro dialog dei Frati Minori Conventuali” med hovedtemaet: 
”Blandt muslimer i kraft af guddommelig inspiration”. 
 
Ordensledelsen ønsker, at Padre Silvestro i sit dialogarbejde har et særligt fokus på 
Islam, idet dette dialog- og fredsarbejde – som vi så tydeligt alle oplever det – er det 
vanskeligste af alle. Derfor afholdes dette undervisningsforløb i januar måned i Tyrkiet, 
og brødre, som jorden over arbejder i islamiske lande, er inviteret til at give deres 
vidnesbyrd. I mødet vil også en ortodoks præst fra Tyrkiet, eksperter i islam, samt en 
mufti komme med indlæg, ligesom hver dag naturligvis byder på spirituel fordybelse 
med bønner og messer. 
 
Martin Benedict – et instrument for kærlighed, medfølelse og fred 
En anden aktivitet i 2011, som lå og ligger Padre Silvestros hjerte meget nær, var 
organisering af en fejring og møderække i hans hjemland Rumænien af 25 års jubilæet 
for Padre Martin Benedicts OFM Conv. (1931-1986) overgang.  
 
Martin Benedict var en rumænsk franciskanerpræst, der foruden sin ordination som 
præst, var doktor i medicin. På grund af kommunistpartiets voldsomme forfølgelser af al 
religiøsitet i Rumænien måtte Martin Benedict virke som præst i det skjulte, men blev i 
de senere år af sit liv opdaget af det hemmelige politi, og han blev herefter udsat for 
mange forfølgelser, herunder arrestationer, forhør og drabsforsøg med gift og biler, der 
forsøgte at køre ham ned.  
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Han blev kendt og højt elsket som den godhjertede doktor, der altid bad, og som 
varetog både de kropslige og åndelige behov hos sine patienter. Et år efter hans død 
begyndte vandet i brønden ved hans hjem at have duften og smagen af roser og på kort 
tid blev den lille by, Galbeni, et velbesøgt pilgrimsmål til stor fortrydelse for 
kommunistpartiet, der forsøgte at stoppe tilstrømningen af mennesker, men forgæves. 
Der begyndte at indløbe beretninger om mirakler og uforklarlige helbredelser, og 
mennesker begyndte intensivt at bede til Martin Benedict. 
 
 

 
Martin Benedict OFM Conv. (1931-1986) 

 
Nu er en saligkåringsproces af Martin Benedict sat i gang. Det omfattende materiale til 
denne er især udarbejdet af Padre Silvestro og hans bror, som også er franciskanerpræst 
med et virke i Østrig. I forbindelse med den 3 dages fejring i Galbeni af 25 års jubilæet 
skabte Padre Silvestro – foruden invitation og organisering af dagene - en uendeligt 
smuk video, der i billeder, tale og meget smuk underliggende musik fortæller om Martin 
Benedicts liv. ”Var du ikke blevet kaldet til et virke som Franciskanerpræst, kunne du 
altså være blevet filmskaber,” sagde jeg ofte til ham i den periode, hvor han arbejdede 
med den smukke film. 
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En del af fejringen i Rumænien i sommers var også, at Martin Benedicts legeme blev 
flyttet til en nyt, smukt gravsted, der egner sig til meditativ fordybelse og bøn. 
Gravstedet er især skabt af Padre Silvestros far og hjælpere. 
 
Har du lyst til det, kan du læse mere om Martin Benedict på denne hjemmeside, som i 
øvrigt også er skabt af Padre Silvestro og hans bror: 
 
http://martinbenedict.org/lingue/eng.html 
 

 
27. oktober 2011, verdensreligionerne til fredsmøde i Assisi 

 
25. års jubilæum for det første, historiske fredsmøde mellem verdensreligionerne 
I år, d. 27. oktober 2011, var det 25 år siden, at ledere fra alle verdensreligionerne for 
første gang mødtes i Assisi for sammen at bede for fred. Det blev det historiske 
bønsmøde i Assisi indkaldt af Pave Johannes Paul II, der skabte gennembruddet for, at 
interreligiøs dialog ikke blot var smukke ord i Vatikan-dokumenter fra det 2. Vatikaner-
koncil i 1962-65, men blev til en praksis, der i vor tid udfoldes gennem talrige større og 
mindre møder på alle niveauer verden over. 
 
Hvert år i Assisi har vi markeret dagen for dette første, historiske møde, og nu i 2011 
skulle det naturligvis markeres på helt særlig måde. Vatikanet startede allerede året før 
på arrangementet, som kom til at hedde: ”Pilgrims of Truth, Pilgrims of Peace” med det 
formål, at mødet skulle være en dag for refleksion, dialog og bønner om fred og 
retfærdighed i verden. 
 
Dagen oprandt som en smuk, solrig og lun efterårsdag, og allerede fra morgenstunden 
var Assisi præget af en helt særlig og meget smuk stemning af fred. Jeg følte Frans’ 
nærvær så intenst og bevægende, og der var helt tydeligt for mig, at der blev givet 

http://martinbenedict.org/lingue/eng.html
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meget stor bevågenhed fra de indre riger. De 300 religiøse ledere fra forskellige 
religioner kom til Assisi med et særtog fra Vatikanet, og hundreder af andre pilgrimme 
fra forskellige religioner strømmede til vor lille by. De religiøse ledere kom fra: Den 
Katolske Kirke anført af Pave Benedikt, Kristendommens reformerte kirker, Den 
Ortodokse Kirke, Jødedommen, Hinduismen, Jain, Sikh, Buddhismen, Bahai, 
Konfutsianismen, Zarathustrianismen,Taoismen, Shintoismen og Islam. Også ledere fra 
traditionelle religioner i Afrika, Amerika og Indien deltog sammen med prominente ikke-
troende samt politiske repræsentatner.. Det var glædeligt at erfare, at denne gang var 
antallet af religiøse ledere fra Islam helt oppe på 62 fra mange forskellige lande. For 25 
år siden var der alene 11 muslimer og i 2002, hvor Pave Johannes Paul II afholdt endnu 
et bønsmøde i Assisi, var der 32 muslimer.  
 
Mødet startede i Basilica di Santa Maria degli Angeli, hvor de mest prominente af 
lederne skiftedes til at give et indlæg. Efter en ydmyg franciskansk frokost med brødrene 
i Porziuncola blev mødedeltagerne kørt til Assisi, hvor eftermiddagens program på 
Piazza Inferiore foran Underkirken skulle finde sted.  
 

 
Piazza Inferiore d. 27. oktober 2011 

 

Mødet på Piazza Inferiore blev transmitteret direkte af det statslige RaiUno, og vi kunne 
på storskærm foran overkirken følge alle enkeltheder. Det blev indledt med meget 
smukke spirituelle sange og dans af kvinder og mænd fra forskellige lande og kulturer, 
og herefter gik de religiøse ledere, der sad på podiet, en efter en op til talerstolen og 
oplæste en smuk tekst som en højtidelig fornyelse af engagementet for kærlighed, fred 
og retfærdig i verden, mens en gruppe musikere spillede uendeligt smuk meditativ 
musik til, bl.a. Jules Massenets hjerterørende ”Meditation”. 
 
Der var andre smukke indslag, bl.a. fik alle religiøse ledere på podiet et symbol på fred i 
form af en olielampe skabt til dagen, og da brødrene på Sacro Convento slap 27 hvide 
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fredsduer løs, blev den smukke meditative stemning fyldt med glæde, som det ses på 
fotoene nedenfor. 
 

 
Fredsduerne skabte en stemning af glæde 

 

 
Brødrene på Sacro Convento slipper de 27 hvide fredsduer løs 
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Under resten af eftermiddagens program oplevede vi, hvordan duerne ”hyggede” sig i 
Assisi. De forblev blandt os og satte sig snart her, snart der.  
 
Mødet sluttede med, at de religiøse ledere i procession gik til Frans’ grav i krypten for at 
bede. Koret sang uendeligt smukt og kraftfuldt i underkirken under denne procession og 
bøn, og da lederne kom op fra krypten, kunne de da heller ikke lade være med at stoppe 
op i underkirken for at lytte til koret. 
 
Her er en lille video fra processionen og bønnen ved Frans’ grav med korets kraftfulde 
sang: 
 
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/visualizza_video.php?id_multimedia=1314 
 
Hen på aftenen blev de religiøse ledere i særtoget bragt tilbage til Vatikanet, hvor de 
tilbragte næste formiddag i møde med Pave Benedikt. 
 
Mødet i Assisi nød stor bevågenhed fra hele verden, og  også Præsident Barack Obama 
overbragte via den amerikanske ambassadør i Rom en personlig hilsen til Sacro 
Convento:   
 
”I send greetings to all those participating in ”Pilgrims of Truth, Pilgrims of Peace: A Day 
of Reflection, Dialogue and Prayer for Peace and Justice in the World.” 
 
Throughout history, faith has shaped our philosophies, our perspectives, and our lives. It 
has helped us find the vision to see the world as it is and the strength to address the 
most pressing challenges of our time. 
 
Twenty-five years ago in Assisi, Pope John Paul II reminded us of the importance of 
opening our ears and hearts to our brothers and sisters with different beliefs or points of 
view. Through interfaith dialogue, we can unite in common cause to lift up the afflicted, 
make peace where there is strife, and find the way forward to create a better world for 
ourselves and our children. 
 
I send my personal greetings and sincere gratitude to his Holiness Pope Benedict XVI for 
his leadership at the important gathering, and wish you all the best for a rewarding 
experience. 
 
Underskrevet af Barack Obama” 
 
Brevet med præsidentens officielle foto hænger nu indrammet på Sacro Convento. 
 
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.   

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/visualizza_video.php?id_multimedia=1314
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Når jeg ser tilbage på 2011, har jeg et billede i mit indre af en række smukke, skinnende 
perler. Det har 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 en retræte i Assisi eller udlandet 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 
retræte syntes vibrationerne af denne nådefulde kærlighed gennem Marias og Jesu 
Hellige Hjerte at være blevet endnu mere kraftfulde. Jeg erfarer, 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 2011, 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 4 år og 9 måneder gammel, og det er fortsat 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 støtte fra medlemmer i 2011 betyder, at jeg går ind i det nye år med 
entusiasme, mod og forhåbning. I skrivende stund er vi 120 medlemmer af foreningen. 
Medlemsskaren kommer primært fra Danmark og Norge. 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 2011 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 til deres processer. 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 udenlands i 2011. Under disse retræter er det med 
en følelse af mening og nytte, at jeg har delt en længere periode - fra en weekend og op 
til 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 2011 
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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.  
 

 

 
Polen i maj 2011 - alteret i Maximilians Kolbes trækirke fra 1927, hjertet på Niepokanalow 

 
En af årets lysrejser var turen til Polen i maj måned 2011. I en gruppe på 12 medlemmer 
af Assisi Mission opholdt vi os i 10 dage i Marias Polen, hvis folkesjæl har nogle særlige 
dybder af den favnende, medfølende kærlighed skabt gennem de mange århundreders 
lidelser, som landet har oplevet. Igennem 5 dybe dage opholdt vi os med indre arbejde i 
Polens mere og mere kraftfulde hjertecenter, klosteret Niepokalanow, som Maximilian 
Kolbe stiftede i 1927, og som fortsat er verdens største. Herefter drog vi sydpå via 
Czestochowa med Polens Sorte Madonna til den lysende kulturby Krakow tæt på de 
majestætiske Tatra-bjerge i grænselandet mod Slovakiet og Tjekkiet. Vi fordybede os 
med indre arbejde bl.a. på Sr. Faustina Kowalskas smukke klosterkompleks og var med 
vor gode guide franciskanerpræsten Stanislaw Jaromi på udflugt i Tatra-bjergene, bl.a. til 
den idylliske højlandsby Zakopane. Det var 2. gang, at vi i en gruppe var i Polen, og det 
var mit 4. ophold i landet. Det er meget opløftende og håbsgivende at erfare, hvordan 
det indre arbejde er skredet godt frem i disse 4 år, og at Polens dybe, smukke 
hjertestrømme åbnes mere og mere. Lysrejsen i Maximilian Kolbes fodspor i Polen er 
beskrevet i ASSISI MISSION NYT nr. 3 i 2011. 
 
Også lysrejsen ”Italien Rundt” i september måned, hvor vi i en gruppe på 14 medlemmer 
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, 
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hvor dybt meningsfyldte og opløftende sådanne aktiviteter er. Denne er beskrevet i 
ASSISI MISSION NYT nr. 5 i 2011. 
 
 

 
Syditalien, San Giovanni Rotondo i september 2011 - Den Gyldne Krypt med Padre Pios grav  

 
Året sluttede med en smuk og bevægende opgave, som blev aktuel og presserende efter 
tragedien i Norge d. 22. juli.  I november måned drog jeg til Danmark og senere Norge 
med weekend-retræter. I Oslo arbejdede vi i en gruppe af gralstjenere på de steder, der 
blev særligt berørt af terroranslaget på Regeringskvarteret og massakren på Utøya i 
sommers, og i den efterfølgende weekend arbejde vi videre under nogle meget 
kraftfulde tjenester. ASSISI MISSION NYT nr. 7 i 2011 beskriver denne opgave. Da der i 
det store netværk af modtagere af ASSISI-NYT er mange nordmænd, og mange danskere 
måske også er interesseret i Norges dybe forløsningsproces, der blev aktiveret af 
terroranslaget, er en beskrivelse med inspirationer nu publiceret på hjemmesiden som 
ASSISI-NYT- december 2011. Du kan åbne dette ved at klikke her .. eller gå ind på 
hjemmesiden www.assisimission.net under ”Nyhedsbreve” og ”Arkiv”.  
 

http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2011_december.pdf
http://www.assisimission.net/
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I november arbejdede vi i Oslo og var også på Utvika Camping og Utøya 

Mindestenen på kajen ved Utvika Camping – over for ses Utøya 
På stenen står: 

”Hvis en mann kan vise så mye hat, tænk på så mye kjærlighed vi kan vise sammen”. 
Her på Utvika Camping, 22. juli 2011, tok vi i land ca. 250 ungdommer fra Utøya. 

Hilsen oss camping gjester og beboere  

 
Kommende lysrejser 
Der er fra de indre arbejdsgivere stor bevågenhed 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 udpeges i det indre. Derfor vil 
disse også blive prioriteret højt i fremtiden.  
 
I marts måned 2012 drager jeg til Malta for både i det indre og det ydre at forberede en 
fællesrejse sandsynligvis i april/maj 2013 til denne ø i Middelhavet, der danner bro 
mellem Europa og Afrika/Mellemøsten. Opgaven på Malta er blevet aktuel efter ”Det 
arabiske Forår” således at Assisi-gralen på dybere måde kan give støtte til udviklingen i 
Nordafrika/ Mellemøsten, og Middelhavet igen kan blive en bro, der forbinder Europa 
og det afrikanske kontinent. 
 
I maj måned tager vi på årets store lysrejse 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. Endvidere vil to af os 
fortsætte det indre arbejde på New York’s indstrømningssteder, Frihedsgudinden, 
Ground Zero eller i dag kaldet 9/11 Memorial samt FN-bygningen, som blev opstartet i 
2009, ligesom vi vil forbinde gralen i Det Hvide Hus med Californiens vigtigste 
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indstrømningsfokus, Mount Shasta. Jeg forudser også, at arbejdet i New York vil blive en 
indre støtte til ”Occupy Wall Street” impulsen.  
Se invitation til rejsen til Washington her .. 
Se program for rejsen til Washington her .. 
 
Også i 2012 tilbydes for 5. år i træk lysrejsen ”Italien Rundt”, hvor vi foruden ophold i 
Assisi og Rieti-dalen også opholder os i Padre Pios San Giovanni Rotondo, Monte San 
Angelo og Pietrelcina. Da der er så mange interesserede til denne lysrejse, planlægges 
afholdt to i 2012, nemlig i juni og i september. Mere herom vil komme hurtigst muligt.    
 
Der er ingen tvivl om, at den vigtigste opgave, nemlig det indre arbejde med at 
forstærke Assisi-gralen eller ”the Spirit of Assisi”, således at de forløsende, 
forvandlende og helliggørende vibrationer – og som det nye skridt i Guds 
udstrømningsarbejde også en intensivering af vibrationerne af Jesu og Marias Hellige 
Hjerte - 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. Assisi-gralen 
er atter i 2011 blevet væsentligt styrket. 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 
2011. Hyrdegruppen er en meditationsgruppe for de medlemmer af Assisi Mission, der 
føler sig kaldede til at støtte Assisi-gralen gennem meditative tjenester. 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 52 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 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 2011, 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."   
 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_lysrejse_USA.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_programudkast_USA.pdf
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Når jeg ser tilbage, er den sammenfattende forståelse, at opgaven i Assisi ikke mindst på 
et indre plan, er blevet manifesteret dybere i år 2011, 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 respons har givet støtte til 
missionen i Assisi.  
 
Medfølelse og håb 
Jeg ved, at 2011 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 OFM Conv. 
(ASSISI-NYT 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.  
 
Håbet om en lysere fremtid så vi blive tændt i Nordafrika i år. Impulsen bag ”Det 
Arabiske Forår” har på ganske kort tid bevirket, at mangeårige, undertrykkende 
diktaturer i Tunis og Ægypten faldt sammen nærmest som korthuse. Også Libyens 
grusomme diktatur faldt i løbet af et halvt års tid, efter at Nato – på en historisk, 
banebrydende FN-Sikkerhedsråds-beslutning om at beskytte civilbefolkningen – gik ind 
med militær støtte til oprørsstyrkerne. Vi mangler endnu at se Syriens diktatur give op, 
men med befolkningens vedholdenhed og det stadigt stigende internationale pres – 
også fra Den Arabiske Liga – kan vi holde visionen om, at blodbadet snart får en ende. 
2011 har så tydeligt vist os, hvordan diktaturets tid på jorden er ved at ebbe ud. Må vore 
brødre og søstre i Nordafrika og Mellemøsten gå ind i et lysere år i deres bestræbelser 
på at skabe et friere samfund, og må håbet og modet blive styrket hos alle dem, som 
fortsat lider under diktaturers krænkelse af menneskerettigheder. 
 
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 mere og mere 
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, tankeløs udnyttelse af ressourcerne og forurening erstattes af en stedse 
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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, kan vi alle holde visionen om, at fremskridt nu for alvor 
banes. Det synes ikke mindst at ske via den stigende innovationslyst og satsning på grøn 
energi, der finder sted i erhvervslivet og befolkningerne i Europa og i nogle stater i USA. 
På det politiske niveau synes det p.t. at gå noget trægt med mod til beslutninger af mere 
vidtrækkende karakter. På det netop afsluttede FN-klimatopmøde COP17 i Sydafrika 
blev der taget endnu et skridt mod en aftale, der på sigt forhåbentligt vil forpligte lande 
til reduktioner i C02 udslippet, men ifølge flere eksperter går det for langsomt i forhold 
til at tøjle temperaturstigningerne og dermed klimaforandringerne. Lad os holde håbet 
og visionen om, at vi i 2012 tager et stort skridt som en mere samlet menneskehed og 
kommer 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 har fortsat præget 2011, og også i Europa har vi nu 
oplevet og oplever stadigvæk megen uro og usikkerhed på finansmarkederne især 
affødt af gældsproblemerne i Sydeuropa. I denne forbindelse kan den 
græsrodsbevægelse – Occupy Wall Street – som vi så blive født i USA i 2011, blive en del 
af den positive modkraft, der gør op med den grådighed og det magtmisbrug, som den 
rigeste 1% af befolkningen ikke blot i USA men også i Europa belaster 
verdensøkonomien med. I krisen ligger drivkraften til nødvendige reformer af det 
kapitalistiske system, som tydeligvis spiller mere og mere fallit, og en skabelse af nye 
modeller for vækst – modeller som fremsynede videnskabsmænd allerede har arbejdet 
med i flere årtier.  
 
Selvom mange i den vestlige verden fortsat 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. Gennem min jævnlige kontakt til Fr. John Kapenda i Zambia hører 
jeg om, hvor hjerteskærende hård denne kamp er blevet i de sidste år med global 
økonomisk krise.  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 gradvist 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 større international dialog og samarbejde, der bl.a. 
har ført til en nedrustningsaftale mellem USA og Rusland og afslutningen af krigen i Irak. 
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Indenrigs i USA lykkedes det i det første års tid af Obamas lederskab at gennemføre 
reformer som f.eks. sundhedsreformen og øget kontrol med grådigheden og 
magtmisbruget hos forsikringsselskaber, banker og finansinstitutter, populært kaldet 
”Wall Street reformen”. Men som bekendt er de store reformers tid lige nu stort set på 
”stand-by”, idet demokraterne ved det i 2010 afholdte midtvejsvalg tabte flertallet i 
Repræsentanternes Hus og kun med nød og næppe beholdt det i Senatet. Friktionen 
mellem fornyelse og konservatisme i det amerikanske samfund er blevet endnu mere 
synlig og mærkbar i 2011. I denne politiske situation må vi forvente, at der i bedste fald 
ikke før efter næste valg i november 2012 vil kunne gennemføres større reformer. Det 
er sjældent, at vi på verdensscenen har en leder på det udviklingsniveau, som Obama 
repræsenterer – og så er han endda leder af verdens fortsat mest magtfulde nation. Der 
er derfor behov for vedholdende og intensiveret indre støtte til alle fornyede kræfter i 
USA, ikke mindst Obama, og denne støtte er endnu mere påtrængende i valgåret 2012.  
 
Naturligvis er det vigtigt at give indre støtte til alle idealistiske og fornyende kræfter, 
herunder netværket af disciple på jorden, der ofte står alene i meget friktionsfyldte 
opgaver som spydspidser for Den Nye Tid. Det bliver simpelthen for vanskeligt for dem 
uden intens indre støtte, og denne kan vi fremme gennem positive tankeformer, bønner 
og lystjenester. Også de unge lysarbejdere og disciple reflekterede jeg over under 
novembers opgave i Oslo, og dedikerede mig til mere bevidst at støtte denne næste 
generation af spydspidser for Den Nye Tid. 
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2011 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.  
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I mine bestræbelser på at bruge min tid og kræfter på en måde, der bedst muligt støtter 
Assisi Missions dybere fokus, har opprioriteringen i 2011 af ASSISI MISSION NYT – 
medlemsbladet til medlemmer af foreningen Assisi Mission – bevirket, at jeg har 
udsendt 7 af disse nyhedspublikationer, som er dybere, mere esoteriske og universelle. 
Dette større fokus på ASSISI MISSION NYT fortsættes i 2012, og således vil ASSISI-NYT 
kun udkommer, når tid og kræfter muliggør det, og når jeg virkeligt har noget på hjerte, 
som skønnes interessant for det større netværk af modtagere med publicering på 
hjemmesiden. Hvis du som læser af ASSISI-NYT gerne fortsat vil følge med i Assisi 
Missions dybere og mere globale fokus og opgave, anbefales du at blive medlem af 
foreningen Assisi Mission, således at du modtager ASSISI MISSION NYT. Alle 
medlemmer, der føler for det, 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 210 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 workshops: 
 

 
Marias og Jesu Hellige Hjerte 

 
Gralsarbejde i Jesu og Marias Hellige Hjerte i ”the Spirit of Assisi”  
Workshop på Christiansvej 25, 2920 Charlottenlund  
Lørdag, d. 4. februar kl. 11-17.30 og søndag, d. 5. februar 2012 kl. 10-16.30  
 
”the Spirit of Assisi” – en gave til hjertets længsel 
Workshop i Maria-hus, Mariann Liv Thomsen, Slagelse Landevej 141, 4241 Vemmelev 

 Lørdag, d. 12. februar kl. 10-18.00  
 
Jeg arbejder p.t. med invitationer inkl. program for disse to workshops, som udsendes 
og publiceres på hjemmesiden hurtigst muligt. Nu kan du reservere datoerne, hvis du 
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har lyst til et dybt og opløftende samvær i ”the Spirit of Assisi,” hvor du endda ikke 
behøver rejse så langt som til Assisi.  
 
Aktiviteter i Assisi 
Den første planlagte kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra 30. marts til 9. april 
2012. 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 præger deres videre proces og virke.  
 
Invitation til påskeretræte – klik her .. 
Program for påskeretræte – klik her .. 
 
Bemærk at tilmeldingsfristen er d. 15. januar 2012, 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 indre 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 julebrev 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 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_Assisi_paasken.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2012_programforslag_paasken.pdf
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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 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. 
 

 
Bethlehemsscenen på plænen foran Basilica di San Francesco 

 
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 
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Julebelysning i Asissi julen 2011 
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