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 Tidlig forårsstemning i Assisi d. 25. februar 2011 

                                                                        

Kære Assisi-venner. 

 

I Assisi mærker vi nu den tidlige forårsstemning, hvor dage med sol og lune temperaturer 

begynder at vække den sovende natur. Efter mit ophold i mere end 3 uger i Danmark i 

januar/februar måned, har jeg nu igen mere tid til computeren og til at reflektere. 

 

Jeg reflekterer lige nu bl.a. over den frigørelsesbølge fra diktaturets åg, der i disse 

måneder skyller ind over Nordafrika og Mellemøsten.  Efter Tunesiens relativt fredelige 

frigørelse fra det undertrykkende styre, gik der kun 18 dage, før Egyptens diktator 

gennem 30 år, præsident Mubarak, også måtte kaste håndklædet i ringet og træde tilbage, 

hvorefter landet nu alene regeres af militæret, indtil en ny forfatning er skrevet og et frit 

valg planlagt til september 2011 forhåbentligt kan finde sted. Og i de sidste uger er det 

især opstanden i Libyen, som har tiltrukket sig opmærksomhed. Den højspændte, 

kaotiske situation i landet med store flygtningestrømme, og Verdenssamfundets 

reaktioner synes at udvikle sig time for time. 

 

Med disse helt tydelige tegn på, at fornyelsesbølge efter bølge skyller ind over land efter 

land, over befolkningsgruppe efter gruppe i denne tid, vil jeg gerne dele den inspiration, 

som jeg modtog på det nye års første dag, med alle tilknyttet Assisi Missions netværk. 

Dette Assisi-Nyt handler således ikke alene om Assisi, men om de mere globale indtryk, 

som jeg modtog. Medlemmer af Assisi Mission modtog hele inspirationen allerede i 

begyndelsen af januar måned. 
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INSPIRATION FOR 2011 OG FOR DET NYE ÅRTI 

Traditionen tro blev årets første dag i 2011 helliget den inspiration for det nye år, som jeg 

hvert år beder om at måtte modtage fra det indre råd bag Assisi-gralen. 

 

Inspirationen blev på nogle områder en overraskelse for mig i dens ganske detaljerede 

uddybninger omkring 2011 som fortrøstningens år og hele årtiet som forhåbningens og 

fortrøstningens årti. Jeg har kigget tilbage på årsinspirationen d. 1. januar 2010 og kan 

se, at der kom nogle antydninger, som nu d. 1. januar i år blev væsentligt uddybet. Denne 

del af inspirationen flød helt af sig selv, uden at jeg overhovedet var begyndt at stille 

spørgsmål.  

 

De vigtigste dele af inspirationen kommer her i håbet om, at den vil være med til at give 

jer hver især den glæde, det håb, den fortrøstning og det gå-på-mod, som gør, at vi alle 

med ”oprejst pande” og fulde af entusiasme, idealisme og glæde kan fortsætte vort indre 

og ydre tjenestearbejde i 2011 for ”the Spirit of Assisi” eller for de guddommelige 

strømme og impulser, som den enkelte føler sig knyttet til. 

 

 
Tjeneste for Assisi-gralen - Frans og Klara i Gudsilden 

 

Inspiration modtaget d. 1. januar 2011 

Jeg får vist indstrømningen til jorden og menneskeheden med indstrømningsfoki rundt 

omkring på jorden – mange steder på jorden, hvorigennem Gudsriget stimulerer de 

fornyelser, forandringer, bevidsthedsløft, der søges givet menneskeheden. Disse 

indstrømninger kommer fra høje guddommelige foki i de indre verdener. Et uendeligt 

smukt billede af al den hjælp, der gives til jorden og menneskeheden. 

 

Det vises, hvordan disse indstrømninger fra Gudsriget gradvist vil højne bevidstheden i 

menneske efter menneske, i gruppe efter gruppe, i land efter land. Det er meget smukke 

billeder af, hvordan Gudsrigets hjælp med kærlighedsstrømme vækker hjerte efter hjerte, 

og hvordan menneskehedens mentallegeme stimuleres af klarhedens indstrømning, 

således at flere og flere vil kunne forbinde sig med højere mentale verdener og med 

skabende tænkning, med iderigdom og kreativitet, og således at disse mennesker vil være 

med til at skabe de opfindelser og fornyelser, der vil løse jordens mangeartede 

problemer. De vil skabe de teknologiske og videnskabelige fremskridt, der vil være med 
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til at løse problemer omkring energi, klima og klimaets forandringer i vor tid, 

fattigdomsbekæmpelse, nye økonomiske systemer, sygdomsbekæmpelse. Lidt efter lidt vil 

løsninger skabes. 

 

Fortrøstningens og optimismens årti 

Det vises, at vi kan gå ind i det nye år med stor fortrøstning, fordi der er sået så mange 

frø, der ligger så mange lysende spor som en slags funklende stjerner i menneskehedens 

kollektive bevidsthedsfelt, at det bliver lettere og lettere for pionerer og disciple at stå 

som spydspidser for de fornyelser og forandringer, som stimuleres. Det bliver lettere og 

lettere at manifestere fornyelser, forandring, fremskridt. Det er meget meget smukke 

billeder af et fortrøstningens årti. 2010-2020 er et fortrøstningens årti, hvor 

menneskeheden kan begynde at høste frugterne af de mange lidelseserfaringer, som har 

udspillet sig på jorden, og som har ført til dybe erfaringsdannelser. 

 

Når vi ser det fra det jordiske plan, får vi ofte øje på, at der stadigvæk er store 

grupperinger i menneskeheden, der er præget af megen træghed, af mere primitive 

begær, af tyngde, megen Solar Plexus friktion. Når vi kigger mere overfladisk på det fra 

det jordiske plan, kan det se noget håbløst ud, men vi skal vide, at der nu ligger så mange 

lysende spor i den fællesmenneskelige bevidsthed, at det vil gå hurtigere, end vi forventer 

– også os, der er esoterisk indstillet, og som søger at forstå Guds plan på jorden. Det vil 

gå hurtigere, end vi lige nu forventer med at forvandle de tungere vibrerende 

bevidsthedsområder. 

 

Det er meget smukke billeder af den optimisme og den fortrøstning, som vi som 

menneskehed roligt kan have. Tiden for dommedagsprofetier er forbi på jorden. 

 

Vibrationerne i det fællesmenneskelige bevidsthedsfelt, der stimulerer hjerteåbning og 

højere kreativ tænkning er nu så stærke, at det er tiden, hvor bevidsthedsløft efter 

bevidsthedsløft vil ske i et stadigt højere tempo.  

 

Europa i fortrøstningens årti 

Europa har fortsat en rolle med at være pioner og bannerfører for mange af de 

forandringer og fornyelser, der vil komme. Det vises, at Europa er mere og mere bevidst 

om og påtager sig denne rolle. Det vistes også under klimaforhandlingerne i december 

2010 under FN-topmødet i Mexico, hvor det Europæiske Fællesskab påtog sig en rolle 

med visioner og villighed til at forpligte sig, der blev en af hovedårsagerne til 

resultaterne på mødet om at løse de energimæssige problemer og dæmpe 

klimaforandringer. 

 

Under de mange møder i Mexico var det primært repræsentanter fra Europa, der stod i 

en vedholdenhed omkring nogle højere mål og en villighed til at ofre for at fremme de 

politiske beslutninger, der kan føre til, at klimaforandringerne og verdens 

energiproblematikker løses. Det vises som om, at EU bestod en prøve under disse 

klimaforhandlinger, der gør, at der nu er tilladt mere hjælp til Europas bestræbelser – 

også de politiske – på at dæmme op for klimaforandringer. Takket været et relativt 

samlet, visionært, vedholdende europæisk initiativ på klimatopmødet, blev der nået nogle 

aftaler, der kan bane vejen for mere ambitiøse aftaler på de næste politiske topmøder. 
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Det vises, at der er dannet et særligt råd i det indre, der skal hjælpe og stimulere Europas 

rolle som civilisationsfornyer. Europa er blevet tildelt nogle særlige ressourcer til sin 

pionerrolle, fordi en testning under klimatopmødet i Mexico blev bestået.  

 

Det vises, at der er mange virksomheder, der har set nødvendigheden af at fokusere på de 

nyskabelser, opfindelser og de teknologiske fremskridt, der vil fremme, at problemerne 

omkring energi, global opvarmning og klimaforandringer løses. Der er utrolig megen 

innovativ kraft til stede i mange virksomheder, som mere eller mindre har indset, at den 

gamle måde at drive forretning på skal erstattes gradvist af højere etiske idealer omkring 

større global ansvarlighed, og at dette er vejen til at skabe den vækst i virksomheden, 

som stadigvæk ligger som en grundsætning. 

 

Dette er en del af grunden til, at vi kan kalde 2011 forhåbningens og fortrøstningens år. 

Der er sket noget, der gør, at hele årtiet 2010-2020 har som en lysende overskrift: 

Fortrøstningens og forhåbningens årti. Vi vil se fornyelser – flere fornyelser end selv 

esoterisk indstillede kan forestille sig lige nu. 

 

Dette årti vil blive et årti hvor mange gamle mønstre, mange gamle måder at tænke på, 

mange gamle værdier erstattes af de værdier, der peger frem mod en langt større helhed 

omkring manifestering af broder-/søsterskab, kreativ tænkning og iderigdom, der vil 

skabe store forandringer. 

 

Når vi i 2020 tænker tilbage på det netop afsluttede 2010-2020, vil vi være overraskede 

over så mange fornyelser, som Verdenssamfundet gennemgik på ganske kort tid. På trods 

af friktion, træghed og megen modstand, vil fornyelsens impuls brede sig med en hast, 

som vi ikke har set før i menneskehedens historie, og som vil overraske og forundre os. 

 

Land efter land i Europa vil tilslutte sig fælles værdier præget af visioner om en 

menneskehed, der lever langt mere som en samlet familie med fokus på at gøre det bedste 

for helheden. Til trods for, at det lige nu ser anderledes ud, vil skellet mellem rig og fattig 

i Europa blive mindre og mindre. Der vil brede sig en ånd af større respekt og 

værdsættelse af ethvert menneskes unikke værdier og bestræbelser på at give hvert enkelt 

menneske muligheder for det meningsfyldte liv, hvor de bidrager på positiv måde til det 

fælles hele.  

 

Andre lande og områder på jorden, inkl. USA, vil kigge mere og mere til Europa. 

Europas rolle, som har stået ganske meget i skyggen af USA’s rolle, vil blive mere tydelig 

i dette årti.  

 

Hvad når vi ser internt på landene i Europa? Nogle lande har store økonomiske problemer 

og en befolkning, der syntes – som vi har set det bl.a. i Grækenland og Frankrig – uvillig 

til økonomiske ofre? 

 

Problemerne synes store lige nu. Men det vil gå hurtigt med, at mennesker omstiller sig 

til en hverdag, der er præget af mere mådehold i det private forbrug. Flere og flere vil 

opdage velsignelsen ved ikke blot at bruge penge og ressourcer uden omtanke. Flere og 

flere vil opdage, at det i sig selv ikke giver nogen mening, dybde eller glæde. Hurtigere 

og hurtigere vil flere og flere mennesker opdage livets sande værdier. Det vil gå 

hurtigere i Europa, end de fleste lige nu forventer.  
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Klimatopmødet i Mexico var udslagsgivende for dette på den måde, at Europa tog en 

rolle under dette møde, der gjorde, at der skete fremskridt og bevidstheden blev vækket 

hos flere repræsentanter fra andre lande om nogle fælles mål, der tilgodeser hele 

menneskeheden.  

 

USA 

Også i USA vil vi se, at fornyelsens bølge ikke kan stoppes på trods af, at Midtvejsvalget i 

november gav mange skeptikere et billede af, at Obama og de idealer, han står for, nu får 

sværere vilkår. Også de næste 2 år før næste valg vil være præget af, at reformer 

gennemføres, der fornyr samfundet, der fremmer uddannelse, der fremmer større lighed i 

befolkningen, der fremmer løsninger omkring energi og klima. Også på disse områder vil 

der være fremgang.  

 

Der ligger så stærke spor i den amerikanske folkesjæl. Sporene omkring lighed og 

broder-/søsterskab, at selv i de næste 2 år med en svækket demokratisk repræsentation i 

Kongressen, vil der ske fornyelser. Der vil være større medvind for de nyskabende, 

fornyende kræfter, og modstanden i form af konservatisme, begær, egeninteresser vil 

mindskes. 

 

Vi vil se, at der bliver større medvind for det, som Obama står for. Der er vækket så 

megen modstand i disse første to år af hans præsidentperiode – alt dette er kommet op til 

overfladen, og flere og flere vil gennemskue, at dette ikke giver det samfund, som ligger 

som visionen og drømmen i den amerikanske folkesjæl. 

 

I ugerne efter midtvejsvalget fik Obama gennemført nogle store reformer på området 

omkring statslig hjælp til den trængte amerikanske økonomi, ophævelse af forbuddet mod 

homoseksualitet i militæret og Kongressens godkendelse af Obamas nedrustningsaftale 

med Rusland. For mange skeptikere var det overraskende, at i så vanskeligt et politisk 

klima i ugerne efter midtvejsvalget lykkedes det at gennemføre disse love. 

 

Vi vil set det fortsætte, også nu, hvor Repræsentanternes Hus skifter flertal til 

republikanerne. Der vil være flere og flere republikanere, der er mere midtsøgende. De 

mærker stemningen i befolkningen og erkender, at gamle stier ikke mere kan betrædes, og 

at fremtiden er i samarbejdets ånd. Obstruktiv politik med at gå imod alt for kortsigtede 

politiske sejre bliver mindre og mindre belønnet i USA. Det betyder, at flere og flere 

republikanere vil være villige til at samarbejde om nogle mere holdbare principper. 

 

Der ligger nogle spor i den amerikanske folkesjæl af generøsitet, broder-/søsterskab og 

ønsket og drømmen om lighed, der gør, at flere og flere i det amerikanske samfund bliver 

mere og mere modne og ansvarlige omkring at skabe et amerikansk samfund, der 

tilgodeser en langt større helhed. 

 

I denne forbindelse er nogle af de allerrigeste i USA – anført af Bill Gates – gået sammen 

om at donere en større del af deres umådelige formuer til gavn for det amerikanske 

samfund og Verdenssamfundet som sådan. Dette ligger som et stærkt incitament til, at det 

amerikanske samfund udvikler sig mod større lighed, større solidaritet, større 

ansvarlighed over for helheden. Det vil blive mere og mere flovt og pinligt at være rig 

amerikaner og ikke bidrage på afgørende måde til hele Verdenssamfundet. Flere af de 
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rige vil erfare den glæde og den dybe mening ved at vise langt større ansvarlighed for 

helheden. 

 

I kan med fortrøstning se frem også til de næste 2 år i forhold til, at den fornyelsesbølge, 

som Obama har taget et hovedansvar for, vil fortsætte. Flere i det amerikanske samfund 

vil indse værdien af de idealer, som han står for, og at de må gennemføres for at 

virkeliggøre de fremskridt på jorden, der vil skabe bedre trivsel for en større helhed, løse 

problemer omkring energi og klima, fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse. 

 

ASSISI MISSION 

Assisi Mission skal bevare fokuset på, at det at være med til at fremme Assisi-gralens 

vibrationer og strømmer i jordens og menneskehedens bevidsthedslag har det 

hovedformål at udvikle og stimulere menneskehedens hjertecenter. Assisi-gralens 

vibrationer og strømme, som er så unikke til at fremme hjertets forståelse og liv, er 

fortsat uendeligt vigtige i dette årti. Uendeligt vigtigt i forhold til at holde den mest 

optimale balance mellem det følsomme hjerte og den kreative, iderige højere tænkning, 

som stimuleres så stærkt i menneskeheden i disse år. Hjertets sensitivitet og udvikling 

mod større samfølelse, broder-/søsterskab og ansvarlighed for en større helhed er en 

forudsætning for, at de mange opfindelser og fornyelser via kreativ og innovativ 

tænkning, som skabes via kontakt til højere vibrerende lysverdener, er til gavn for 

menneskeheden som helhed og ikke tjener til at imødekomme særinteresser eller 

økonomisk vinding for en enkelt eller nogle enkelte. 

 

Hjertets følsomhed og udvikling mod større samfølelse, større empati, vil fremme, at al 

nytænkning og nyskabelse stilles mere universelt til rådighed for brødre og søstre på 

jorden som helhed. 

 

Assisi Mission kan fortsat holde fokus på at det at tjene Assisi-gralen, at søge at fremme 

Assisi-gralens vibrationer i et bevidst samarbejde med Gudsriget, er at medvirke til at 

hjertets forståelse, liv, kærlighed bliver stærkere og stærkere i menneskeheden. Dette er 

Assisi-gralens vigtigste opgave, samtidig med, at Assisi-gralen er den forvandlingsgral, 

der kan forvandle tungere bevidsthedsområder i menneskeheden og på jorden på særlig 

kraftfuld og omfangsrig måde. Assisi-gralen når mange områder på jorden via de mange 

lysspor, der er dannet til tungere vibrerende områder. Og efter en højere plan trækkes 

løbende tungere vibrerende stof ind i Assisi-gralen til en forvandling.  

 

Alle i Assisi Mission kan se frem et nyt år, hvor Assisi-gralens dybe hjertevibrationer 

fremmes også i den enkelte. Disse fremmes på det fællesmenneskelige bevidsthedsplan, 

men de fremmes også i den enkelte. Alle jer, der føler for og har dedikation til Assisi-

gralen, vil komme i større og større samklang med den dybe Kristuskærlighed og med de 

smukke favnende, omsluttende og healende vibrationer af Jesu og Marias Hellige Hjerte. 

De vibrationer, som uendeligt mange mennesker har en ubevidst eller bevidst længsel 

efter, fordi det netop er de vibrationer, hvori vi møder Guds favnende, omsluttende, 

healende kærlighed. Alle i Assisi Mission kan se frem til et nyt år, der vil betyde en større 

samklang med Guds hjerte gennem strømmene af Jesu og Marias Hellige Hjerte. 

 

Jeg reflekterede meget over inspirationen i de første dage af det nye år, og delte den også 

med Asger Lorentsen fra Den Gyldne Cirkel, som bekræftede, at den ligger helt i tråd 

med hans generelle forståelser, og i øvrigt den inspiration som han og hans hustru 
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Yvonne Wassini modtog sidste år. Jeg oplever en usigelig glæde over de billeder og 

forståelser, der blev givet. Sikke en gave, at vi lever i et årti, hvor bevidsthedsløft efter 

bevidsthedsløft vil ske i et stadigt højere tempo, og hvor opfinderånd, skabende tænkning 

og kreativitet vil skabe de teknologiske og videnskabelige fremskridt, der vil være med til 

at løse de alvorlige problemer omkring energi, global opvarmning, klimaforandringer, 

fattigdomsbekæmpelse, sygdoms- bekæmpelse, nye økonomiske systemer, etc. Det er da 

en utroligt spændende tid at leve i, og hvor bliver det spændende i 2020 – som 

inspirationen siger det - om det bliver fra det fysiske plan eller fra det indre plan – at 

kigge tilbage på det forgangne årti, hvor fornyelsens impuls bredte sig med en hast, som 

vi ikke har set før i menneskehedens historie, og som vil overraske og forundre os.  

 

Det har helt tydeligt været det indre råds ønske at fremme håb, entusiasme og optimisme 

via denne inspiration. Som mennesker har vi let ved at miste dette, når vi med ”jordiske 

øjne” kigger på den megen tyngde, Solar Plexus friktion, begær, etc., der fortsat præger 

store dele af menneskeheden, og det svinder endnu mere, når vi ser, at forsøg på at løse 

de store problemer omkring energi og klima, fattigdom, sygdom, konflikter ikke går så 

hurtigt, som vi kunne ønske os. Og når vi mister håbet, entusiasmen og optimismen, 

mister vi ofte også gå-på-modet, vedholdenheden og evnen til at stå fast, når det 

”stormer” omkring os. Det bliver dermed en selvforstærkende spiral, som vi ifølge 

inspirationen har al mulig grund til nu at søge at bryde! 

 

Jeg ser det ikke som, at nu kan vi ”hvile på laurbærbladene”, men som, at vi med håb, 

fortrøstning og gå-på-mod kan fortsætte og intensivere vort indre arbejde, der gør en stor 

forskel i dette årti med brydning mellem gammelt og nyt. Alle mennesker har særlige 

kvalifikationer og gaver at give til det store bevidsthedsløft i menneskeheden, der 

stimuleres. Nogle har primært opgaver i det ydre, andre har både i det ydre og det indre, 

og nogle har primært i det indre. Jeg ved, at det for mange lysarbejdere og gralstjenere er 

vanskeligt at tage til sig, at du gør en stor forskel i dit indre arbejde, og at al den tyngde, 

træthed, indadvendthed, smertelige tilstande i krop og hjerte er et kors, du bærer sammen 

med Kristus og øvrige ”fødselshjælpere”, både på de indre planer og sammen med 

tusinder af lysarbejdere og gralstjenere på jorden. Vort indre arbejde gør en stor forskel, 

og jeg håber, at årsinspirationen kan befordre disse erfaringer og fremme håb, entusiasme 

og vedholdenhed hos os alle. 

 

Med hensyn til Europa var inspirationen om en testning under det nylige klimatopmøde i 

Mexico og mulighed for mere åndelig hjælp til Europas pionerrolle også en overraskelse 

for mig, ligesom de håbefulde inspirationer om USA giver et godt udgangspunkt for at 

intensivere vort indre arbejde for den fornyelsens impuls, som Obama står som en 

spydspids for.  

 

Også i år havde det indre råd i inspirationen et fokus på Assisi-gralens særlige opgave i 

Guds forløsningsarbejde i hele menneskeheden og på jorden, og den i vor tid vigtige 

balance mellem hjertet og mentallegemet i Gudsrigets stimuleringer af hjælp til, at 

menneskeheden udtænker og opfinder de nyskabelser, der vil løse de store, komplicerede 

problemer på jorden omkring f.eks. energi og klima. Det er da en smuk opgave at være 

med til at repræsentere Guds hjerte og dermed være med til at fremme medfølelse, 

empati, broder-/søsterskab og større global ansvarlighed. At arbejde i Assisi-gralens 

strøm fra Guds hjertecenter gennem Kristus og Marias og Jesu Hellige Hjerte er da noget 

af det smukkeste og dybeste, man kan få som opgave, ikke? I hvert fald når det er det 
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mest naturlige fokus og den dybeste samklang, som nogle af os har. Vi kan samtidigt 

inderligt glæde os over, at andre har andre specialer, og at vi dermed alle har vigtige 

bidrag at give. 

 

 
En af Assisi smukke middelaldergyder med udsigt over dalen 

 

Kommende aktiviteter i Assisi 
Nu hvor foråret er ved at indfinde sig, nærmer tiden sig for Assisi Missions retræter. I 

første halvår 2011 er der følgende muligheder for fordybelse i Assisi: 

 

14. april – 25. april – påskeretræte (11 dage) 

Sammen med Franciskanerne går vi inderligt i fodsporene på Jesus fra indtoget i 

Jerusalem palmesøndag, gennem nadverindstiftelsen og overgivelsen i Gethsemane Have 

skærtorsdag ind i langfredags store offer, der kulminerer med kærlighedens og lysets sejr 

under den ekspansive og glædesfyldte opstandelse påskemorgen. Invitationen kan åbnes 

ved at klikke her .. 

 

17.-25. maj – fortsætterkursus med fordybelse i den franciskanske mystik, Maria og 

naturen (8 dage) 

Gennem årene har mange mennesker fra især Danmark og Norge deltaget i et eller flere 

af Assisi Missions kurser i Assisi. For jer tilbydes en retræte i maj måned. Hvis du har 

lyst til en fordybelse i Assisi i forsommerens pragt og dejlige vejr, er der en mulighed på 

dette fortsætterkursus. Invitationen kan åbnes ved at klikke her .. 

 

 

 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_Assisi_paaske.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_Assisi_maj_franciskansk_mystik.pdf
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14. juni – 22. juni – sommerretræte for norsk gruppe (8 dage) 

Introduktion til Assisi, Frans og Klara i den smukke solrige højsommermåned i Assisi. 

Foruden fordybelse i Assisi, har vi heldagsture til Eremo delle Carceri/Subasio og La 

Verna.  

Retræten tilbydes i samarbejde med Margaret H. Espeseth, Forum for Indre Liv, Ålesund, 

Norge. www.forum-for-indre-liv.com. 

Klik for invitation til retræten her … 

Klik for program for ugen her … 

  

28. juni – 6. juli – sommerretræte for dansk gruppe (8 dage) 

Introduktion til Assisi, Frans og Klara i den smukke solrige højsommermåned i Assisi. 

Foruden fordybelse i Assisi, har vi heldagsture til Eremo delle Carceri/Subasio og La 

Verna.  

Retræten tilbydes i samarbejde med Mariann Liv Thomsen, Maris hus, Vemmelev, 

Danmark. www.maria-hus.dk. 

Klik for invitation til retræten her … 

Klik for program for ugen her … 

 

Der er bestilt/bestilles individuelle flybilletter med fællestransport mellem Rom og Assisi 

retur. Da det er dagsprisen på sådanne flybilletter, der er gældende, er hurtig tilmelding 

tilrådelig. 

 

Medlemskab af Assisi Mission 
Som jeg skrev om i sidste ASSISI-NYT er der sket en omprioritering af mine opgaver, og 

derfor må jeg nedprioritere dette nyhedsbrev, for at give større fokus til de dybere 

opgaver, herunder kommunikationen til medlemmer af Assisi Mission og til den særlige 

meditationsgruppe for Assisi-Gralen, kaldet hyrdegruppen. Hvis du som læser af ASSISI-

NYT gerne fortsat vil følge med i Assisi Missions nu dybere og mere globale fokus og 

opgave, kan du 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, ligesom medlemmer også får særlige 

invitationer til at være med i det indre på Assisi Missions rejser. 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 210 eller euro 27. Du kan tilmelde dig som medlem ved at sende mig en e-mail, der 

også indeholder din adresse. 

 

Med håbet om et smukt forår for jer alle, sender jeg 

 

kærlige hilsner – fred og alt godt fra Assisi 

   

Bente 

 

 

 

ASSISI MISSION ♦ c/o Bente Wolf  

Via Fortini 7 ♦ I-06081 Assisi (PG) ♦ Italy  

tel: +39 075 8155 278 ♦ e-mail: bente@assisimission.net 

web: www.assisimission.net 

http://www.forum-for-indre-liv.com/
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_Assisi_juni_norsk_gruppe.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_juni_programforslag_norsk_gruppe.pdf
http://www.maria-hus.dk/
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_Assisi_juni_dansk_gruppe.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2011_juni_programforslag_dansk_gruppe.pdf
mailto:bente@assisimission.net
http://www.assisimission.net/

