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Maria, Josef og Jesus-barnet 

Udsnit af den store Bethlehems-scene på plænen foran 
Overkirken til Basilica di San Francesco i julen 2012 

Billedet er taget af Ulla Jensen 

 

 Kære Assisi-venner. 
 
I en gruppe af 12 kvinder fra Danmark deltog vi fra begyndelsen af december i 
forberedelsen af den indre jul ved over 7 dage at fordybe os i Assisi før og under årets 
store fest for Maria d. 8. december, hvor hendes uplettede undfangelse fejres i alle 
katolske kirker og samfund på jorden. I det smukkeste vintervejr med kolde nætter, sne 
på bjergtinderne og lune, solrige dage fordybede vi os i den Maria-fejring i Assisi, som er 
en meget inderlig forberedelse på julens store gave og uendeligt dybt og smukt var det i 
mange meditationer og tjenester samt under de smukke messer og bønner i de 
franciskanske kirker at lytte indad og være redskaber for den guddommelige hjælp, som 
hver julenat tænder tusinder af lys i hjerter på mennesker jorden over.  
 
Under Maria-retræten blev julebelysningen tændt overalt i Assisi, og forretninger, hjem 
og udendørsarealer er nu smykket med Italiens vigtigste juledekoration: 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. Når vinden bevæger de af palæstinensiske kvinder syede klæder 
på de ca. 40 figurerer i naturlig størrelse af mænd, kvinder og børn, virker den store 
Bethlehems-scene levende 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 
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er en af de mest fotograferede Bethlehems-scener i verden, og også jeg kan da heller 
ikke lade være med år efter år at tage billeder.  
 

 
Og sådan ser Bethlehems-scenen ud i julen 2013  

Jesus-barnet kommer i krybben julenat 

 
I Assisi er vi 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 
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 den åndelige udviklingsvej – og også især, når vi 
som lysarbejdere og gralstjenere har sagt ja til at være ”fødselshjælpere” for Den Nye 
tid - kan tiden op mod jul være præget af uforklarlige indre tilstande af træthed, 
indadvendthed, tyngde, sorg, smerte, ensomhed og længsel. Dybere lag af hjertecentret 
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vækkes, og gennem disse dybe hjerteprocesser bliver vi endnu mere sensitive over for 
de lag af hjertesmerte, der ligger i menneskehedens kollektive bevidsthed, og er med 
til at forløse disse. 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. Ved mest muligt at give slip og 
over til det indre arbejde, er det lettere for os at bære det. 
 
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.  
 

 
Julekoncert i Basilica di San Francesco, december 2010 

 
Julekoncerter 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 afholdtes for 28. gang lørdag d. 
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14. december, hvor hundreder af særligt inviterede gæster kommer strømmende til 
Assisi. I en opvarmet og smukt belyst kirke, hvor freskerne fremstår farverige, klare og 
levende, deltog vi denne lørdag i koncerten, som blev optaget af travle kameramænd 
med alverdens udstyr.  
 
Julekoncerten transmitteres i Eurovision af den statslige italienske tv-kanal, RaiUno, d. 
25. december kl. 12.30. Det er hvert år en meget smuk koncert med en verdenskendt 
dirigent, RaiUno’s store symfoniorkester, et stort kor samt forskellige solister. I år var 
der flere solister, nemlig Arisa (italiensk sangerinde) med bl.a. en smuk fortolkning af 
Leonard Cohens ”Halleluja”, Stacy Francis (amerikansk), Paul Sorvino (amerikansk) og en 
meget smukt syngende italiensk opera-trio med 3 unge mænd ”Il Volo” med en smuk 
udgave af ”Holy Night”. Koret, et børne- og voksenkor fra l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia sang som altid, så taget løftede sig. 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.  
 
RaiUno transmitterer også koncerten via Internettet, og har du en hurtig 
internetforbindelse vil du kunne se koncerten på din computer, følgende link: 
 
http://www.rai.it/ 
 
Vælg i højre side ”Dirette tv e radio – Rai1” 
 
Der kommer en kortere reklame i starten, og så starter den direkte tv-streamning. (Jeg 
håber, at også udenlandske IP-adresser kan se Rai på nettet). 
 
Under julekoncerten i 2012 var den verdensberømte komponist Ennio Morricone 
dirigent. Ennio Morricone har i over 50 år komponeret musik til mere end 500 film og tv-
serier (bl.a. musikken til filmen ”the Mission”), og det var derfor en særlig koncert, hvor 
ca. halvdelen var julemusik og den anden halvdel Ennico Morricones opførelse af dele af 
dele sit berømte værk, filmmusikken til ”the Mission”. 
 
Her er en meget smuk indledning til sidste års julekoncert med smukke billeder fra 
Assisi. Symfoniorkesteret, koret og sopranen opfører ”Stille Nacht”. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cJzF79fTkd8 
 
Og her er opførelsen af the Mission’s meget smukke hovedtema dirigeret af 
komponisten selv: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=f6lO-v_H-E8: 
 

http://www.rai.it/
http://www.youtube.com/watch?v=cJzF79fTkd8
http://www.youtube.com/watch?v=f6lO-v_H-E8
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Fra koncerten i 2009 er her en meget inderlig og smuk ”Stille Nacht” med Andrea Bocelli 
og kor: 
http://www.youtube.com/watch?v=aFsHTFWuqAw 
 

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

Padre Magrino OFM Conv. og organisten skimtes yderst til højre 

 
Sacro Convento’s årlige julekoncert 
En anden af de julekoncerter i Assisi, som jeg hvert år ser særligt frem til, er den i 
Underkirken 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. Afslutningen er altid ”Holy Night” med en dygtig solist, 
og da er det som om, at engleriget er fysisk tilstede mellem os, og den frydefulde glæde 
synes ingen ende at tage. Koncerten finder i år sted lørdag, d. 28. december, kl. 18.00, 
og i år vil vi få den ekstra gave, at Frate Alessandro vil være solist. 
 
Som noget nyt streames koncerten direkte, og har du en hurtig internetforbindelse, kan 
du være på nærmest første parket til koncerten. Streamingen vil foregår via følgende 
link: 
www.sanfrancesco.org 
 
Måske koncerten også streames via RaiNews24. Hvis ja, kan du også gå ind på 
http://www.rainews.it/ og vælge (rød menu til højre – den øverste af de røde menuer):  
Live RaiNews 24  
 

Et franciskansk fredarbejde under Den Kolde Krig 
I Assisi-Nyt for julen 2006 beskrev jeg, hvordan franciskanerbrødrene på Sacro Convento 
i Assisi i samarbejde med det statslige italienske tv Rai i 1986 startede den transmission 

http://www.youtube.com/watch?v=aFsHTFWuqAw
http://www.sanfrancesco.org/
http://www.rainews.it/
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af en julekoncert fra Basilica di San Francesco, som er blevet en tradition, der nu har 
varet i 28 år. Jeg har fortalt historien før, men da den viser, at menneskeheden nu 28 år 
senere har taget store skridt på vejen mod fred på jorden, gengives den her i Pater 
Mizzis ord: 
 
Starten på denne tilbagevendende julekoncert i Assisi er et resultat af et særligt 
fredsarbejde, der tog sin begyndelse i 1983. I foråret 1983 afholdt Franciskanerordenen, 
OFM Conv., sit kapitelmøde (møde for hele ordenen, der finder sted hvert 6. år) på 
Sacro Convento i Assisi. Pater Mizzi var delegeret på dette kapitelmøde, idet han blev 
valgt som repræsentant for provinsen Malta. Pater Mizzi fortæller: 
 
”Vi var midt i Den Kolde Krig mellem Vest- og Østblokken, og et af emnerne på mødet 
var frygten for, at en verdensomspændende atomkrig mellem USA og Sovjetunionen ville 
bryde ud. Der var en meget reel risiko for en sådan katastrofe, som lå som et lag af frygt 
i hele menneskeheden. Ved afslutningen af kapitelmødet blev det besluttet, at også vi 
franciskanere i Assisi måtte forsøge at gøre noget for at fremme freden. Vi besluttede at 
sende et budskab samt en invitation til Sovjetunionens præsident Andropov og USA’s 
præsident Ronald Reagan om at komme til Assisi for at tale om fred. Budskabet, som 
blev overgivet præsidenterne af de to landes ambassadører i Rom, blev modtaget med 
taknemmelighed, men de modtog ikke invitationen om at komme til Assisi. I 1984 
besluttede vi så at sende en delegation af franciskanerbrødre fra Assisi til både Det Hvide 
Hus i Washington og til Kreml i Moskva. Delegationens budskab om at arbejde for fred 
og ikke krig blev modtaget med stor respekt og varme af de to præsidenter. Gorbachev 
blev herefter udnævnt til Sovjetunionens præsident, og igen søgte vi at fortsætte 
fredsbestræbelserne ved at sende en delegation fra Assisi til Island, som mødtes med 
Gorbachev, da han opholdt sig i Reykjavik. I april 1986 skete den frygtelige ulykke med 
atomreaktoren ved Tjernobyl i Ukraine, og nu inviterede vi USA’s og Sovjetunionens to 
ambassadører i Rom til Assisi for at tale om fred. Ambassadørerne modtog invitationen 
og i december 1986 kom de til Assisi, hvor vi først havde samtaler om fred med dem på 
Sacro Convento og dernæst ledsagede dem til et møde på Assisis rådhus på Piazza del 
Comune. Mødet med ambassadørerne afsluttedes med en koncert i Basilica di San 
Francesco, som blev den første af de nu 21 (i 2006) julekoncerter, der hvert år er udgået 
fra Assisi.  
 
Kun tre år senere efter denne første koncert, nemlig i 1989, faldt Berlinmuren, det 
kommunistiske styre i Sovjetunionen og Østeuropa brød efterfølgende sammen, og Den 
Kolde Krig blev afløst af begyndende dialog og samarbejde mellem supermagterne og 
Europas før så adskilte stater. I 1990 mødtes præsidenterne, Gorbachev og Bush Senior, 
på Malta, hvor den første aftale om eliminering af nogle af de frygtede våbenlagre, som 
supermagterne havde opbygget under Den Kolde Krig, blev underskrevet. I 1991 var jeg 
for første gang i Rusland, hvor jeg deltog i et interreligiøst møde. Vi blev modtaget af 
Gorbachev i Kreml. Senere blev jeg interviewet til kommuniststyrets officielle avis, og 
artiklen blev illustreret med et foto, hvor jeg var iklædt min munkekutte! Jeg måtte 
næsten knibe mig selv i armen over, at vi nu lykkeligvis var kommet så langt, at religiøse 
ledere åbent blev modtaget i Kreml og fik spalteplads i det officielle nyhedsmagasin.  
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Det er mit indtryk, at også det historiske fredsmøde i Assisi i 1986, hvor Pave Johannes 
Paul II sammen med religiøse ledere fra alle større religioner i verden for første gang bad 
for fred sammen, spillede en stor rolle i denne fredproces – naturligvis sammen med 
mange andre fredsbestræbelser. ”The Spirit of Assisi” begyndte at gøre sit dybere 
arbejde, og selvom vi stadigvæk har meget at gøre i samarbejde med Gud, så breder 
freden sig til flere og flere stater og befolkningsgrupper i verden!” 
 
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 ..  
 

 
Fr. Alessandro Brustenghi, OFM 

 

Frate Alessandro – ”Il tenore del futuro” (fremtidens tenor) 
I julenummeret af Assisi-Nyt fra sidste år introducerede jeg en helt speciel toner, en 
fantastisk smukt syngende franciskanermunk, der bor i Porziuncola-klosteret i Santa 
Maria degli Angeli. Frate Alessandro Brustenghi er godt på vej til at blive 
verdensberømt, og i Italien kaldes han allerede ”Il tenore del futuro” som en værdig 
arvtager for Andrea Bocelli, som jo ellers er vores yndlingstenor her under disse 
himmelstrøg. 
 

http://www.assisimission.net/
http://www.assisimission.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=51
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I 2012 udkom hans debut-cd ”La Voce da Assisi”, og i oktober i år udkom hans anden CD 
”Voice of Joy”, som primært består af julemusik. 
 
 

 
Ny CD: Voice of Joy af Frate Alessandro 

 
Den nye CD er som den første CD via Frate Alessandros smukke, inderlige og samtidigt 
kraftfulde sang i meget dyb samklang med ”the Spirit of Assisi”, og jeg kan anbefale den 
på det varmeste. 
 
Du kan læse meget mere om Frate Alessandros nye CD på hans hjemmeside, dette link: 
http://friaralessandro.com/news#!/proudly-presenting-friar-alessandros-new-albu 
 
Du kan på denne side også høre hans version af den smukke julemusik ”Adeste Fideles” 
og samtidigt se en meget smuk video af Frate Alessandro i Bethlehem, hvor dele af 
CD’en er optaget. Det var hans første besøg i Det Hellige Land, og det betød naturligvis 
meget for ham. 
 
På ovenstående link kan du også bestille CD’en, som så sendes til dig.  
 
Den kun 35-årige Frate Alessandro Brustenghi er så sandelig en meget dygtig toner med 
en gudbenådet stemme, der er kraftfuld og samtidigt fyldt af varme og kærlighed. Og så 
er han rigtigt franciskansk sød, ydmyg, hjertevarm og charmerende, har jeg fundet ud af. 
Han var nemlig en af gæsterne ved den Thanksgiving-middag, som jeg den sidste torsdag 
i november 2012 var til i min orden. Vi var omkring 25 gæster, heraf ca. 10 
franciskanerbrødre fra min orden og OFM (de brune brødre, der har moderkloster i 
Santa Maria degli Angeli). Til min glæde blev jeg placeret lige foran Frate Alessandro ved 

http://friaralessandro.com/news#!/proudly-presenting-friar-alessandros-new-albu
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middagsbordet og kunne derfor let tale med ham. For os glade gæster sang han et par 
numre og med lukkede øjne mærkede jeg, hvordan han også via sin stemme er som en 
åben dør til Gudsriget med kraftfuld nedfældning.  
 
Her er en lille smagsprøve fra hans første CD ”La Voce da Assisi”: 
 
Fr. Alessandro synger ”Broder Sol – Søster Måne” fra Zeffirelli-filmen om Frans: 
http://www.youtube.com/watch?v=fxqVVy0nJYQ&list=PL43CD65583AEB7BCC&index=2
0 
 
Mit yndlingsnummer på den første CD er hans fantastisk smukke, inderlige og kraftfulde 
fortolkning af ”Sancta Maria” fra ”Cavalleria Rusticana”. Denne er også i fuld længde på 
hans debut-CD. Her er et lille udsnit af denne smukke arie: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=K2K3Fvyb6gI 
 
Du kan finde flere smagsprøver på både hans første og hans nye CD, nogle af dem med 
dejlige Assisi-videoer, på YouTube, www.youtube.com. Søg på Friar Alessandro.  
 

 
Fr. Alessandro, Sr. Sue og en anden OFM-franciskanerpræst 

under Thanksgiving middag d. 29. november 2012 hos De Amerikanske Søstre 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fxqVVy0nJYQ&list=PL43CD65583AEB7BCC&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=fxqVVy0nJYQ&list=PL43CD65583AEB7BCC&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=K2K3Fvyb6gI
http://www.youtube.com/
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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 2013, 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, atter er blevet væsentligt intensiveret. I 
forbindelse med og efter andet ophold på Mount Shasta i Nordcalifornien i dette efterår 
har jeg erfaret en åbning af et endnu dybere lag af hjertecentret, hvorigennem der 
flyder en ny dybde af Guds favnende hjerte i en inderlighed og skønhed, som det er helt 
umuligt at sætte ord på. Under meditationer og tjenester efter Mount Shasta opholdet 
har jeg fornemmet, hvordan vi når dybere, længere og bredere ud i menneskeheden 
med en kærlighed, der er så ubeskriveligt smuk, forløsende og favnende, at der ikke 
findes ord for det. 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 med stor 
glæde og taknemmelighed, hvordan denne strøm som en form for guldet i 
Kristusimpulsen møder søgende menneskers hjertelængsel på stadigt dybere måder. 
 
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 6 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. Den indre hjælp og bevågenhed er løbende intensiveret, og også den 
praktiske og økonomiske støtte fra medlemmer i 2013 betyder, at jeg går ind i det nye år 
med stor entusiasme, gå-på-mod og forhåbning. Jeg ser frem til et nyt år, hvor 
missionen med at forstærke og sprede ”the Spirit of Assisi” fortsætter - 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 i 2013 
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 tæt på årsskiftet kan 
jeg således konstatere, at 2013 har været atter et år, hvor op mod 5 millioner 
mennesker er strømmet til Assisi, heriblandt op mod 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 
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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 2013. Under disse retræter er det med 
en følelse af stor mening og nytte, at jeg har delt en længere periode - fra en weekend 
og op til 12 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 2013 
tænker jeg også tilbage på lysrejserne med særlig stor glæde efter de indre inspirationer 
om, at de gjorde en forskel for Guds arbejde med helliggørelse af jorden og 
menneskeheden.  
 

 
Hovedstaden på Malta, Vallettas gyldne farver mod det blå Middelhav 

 
Lysrejsen til Malta i maj 2013 
En af årets lysrejser gik til Malta, diamanten i Middelhavet, der ifølge de guddommelige 
planer skal blive mere og mere som en bro, der forbinder kontinenter, religioner og 
kulturer og ikke en grøft, der adskiller. Middelhavet har et stort healingspotentiale, der 
søges fremmet i vor tid. I en relativt stor gruppe på 25 deltagere opholdt vi os over 10 
dage i det smukke maltesiske ørige, der er præget af en usædvanlig gammel, rig og også 
lidelsesfyldt historie med rødder i flere civilisationsfornyende impulser, bl.a. 
tempelkulturer begyndende fra ca. 5.000 år før Kristus, det græske rige, Romerriget, 
Kristendommen med en dramatisk epoke da Johannitter-ordenen i en ca. 250 år havde 
hovedkvarter på Malta og i 1565 frelste det kristne Malta – og dermed Europa - fra at 
blive en del af det fremstormende islamiske rige. I det smukkeste forsommervejr 
arbejdede vi i 10 intense og glædesfyldte dage med at nedfælde Assisi-gralen i den 
dybde og kraft, at Maltas gral er under udvikling til at blive en forvandlingsgral, dvs. et 
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åndeligt fokus, der ifølge en højere plan og prioritering ligesom Assisi-gralen kan deltage 
i forvandlingen af tyngde. 

 

 
Golden Gate Bridge i San Francisco, d. 17. september 2013 

Billedet er taget af Ulla Jensen 

 
Lysrejsen til USA i september 2013 
En anden af Assisi Missions lysrejser i 2013 gik til USA. Bente Drikakisi fra Norge og jeg 
startede med hyrdegruppen og andre medlemmer af Assisi Mission, som bevidst gik 
med i det indre, i starten af september med 11 dages ophold i USA’s smukke hovedstad 
Washington D.C. Vi arbejdede med hovedfokus på Washingtons vigtigste 
indstrømningsfokus Gralen i Det Hvide Hus, som er en forvandlingsgral, samt i 
Washingtons øvrige indstrømningsfoki, US Capitol med Kongressen og de storslåede 
Memorials ved Potomac River. Endvidere var vi på indre arbejde i staten Virginias 
”Historic Triangle” byerne Jamestown, Yorktown og Williamsburg. Opgaven i USA faldt 
sammen med den højspændte situation i verdenssamfundet efter giftgasangrebet i 
Syrien og præsident Obamas bestræbelser på at sætte en stopper for disse overgreb ved 
først en trussel om militær magtanvendelse over for Syrien og efterfølgende et 
samarbejde mellem USA og Rusland og senere FN’s Sikkerhedsråd om en fredelig 
udlevering og destruktion af de masseødelæggelsesvåben, som Assad-regimet råder 
over. Kampen mellem lys og mørke, som konflikten om Syriens masseødelæggelses- 
våben var et udtryk for, var stadigvæk mærkbar, da vi rejste videre til Californien, hvor vi 
mødte 6 øvrige hyrder til 12 dages arbejde i dels San Franciscos vigtigste 
indstrømningsfoki, bl.a. Golden Gate Bridge og Sillicon Valley med hovedfokus på Apple, 
Microsoft og Google, og dels Vestkystens vigtigste indstrømningsfokus, bjergmassivet 
Mount Shasta. 
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Mount Shastas bjergtinder ved solnedgang d. 23. september 2013 

Vi oplevede det særlige vejrfænomen over bjerget, som af spirituelle 
mennesker opleves som rumskibenes dans med skyer 

Billedet er taget af Ulla Jensen 
 
Mount Shasta er et nærmest ubeskriveligt smukt indstrømningsfokus, der i samarbejde 
med vibrationerne og strømmene i Assisi-gralen kan hjælpe lysarbejdere med at få 
åbnet dybere hjertelag og få indbygget en opløftelse, der kan gøre det krævende indre 
lys- og gralsarbejde lettere at bære. 
 
Denne særlige hjælp fra Assisi-gralen i kombination med Mount Shasta-indstrømningen 
har vi i 2013 haft fokus på under 2 weekend-retræter i henholdsvis Danmark og Norge, 
og også i 2014 vil en eller flere retræter i Skandinavien have dette fokus.  
 
Andre lysrejser i 2013 
Tre andre lysrejser blev en mulighed i 2013. I marts måned var jeg på Malta til det 
forberedende indre og ydre arbejde i forbindelse med grupperejsen, som fandt sted i 
maj.  Padre Silvestro Bejan fra CEFID og jeg rejste sammen til Malta for i samarbejde 
med franciskanerordenen på Malta at lancere den engelske og dermed den originale 
version af de foredrag, som Pater Mizzi gav til mig og skandinaviske grupper i årene 
2004-2007. Bogen er kommet til at hedde ”Exploring the Spirit of Assisi”. Senere i marts 
måned blev bogen også lanceret i Assisi.  
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Bagsiden af ”Exploring the Spirit of Assisi” 

 
Du kan om ønsket læse eller genlæse om disse aktiviteter i Assisi-Nyt for april 2013, der 
er publiceret på Assisi Mission hjemmeside, følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2013_april.pdf 
 

http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2013_april.pdf
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Pave Frans beder ved Frans’ grav d. 4. oktober 2013 

 
Rom blev et særskilt fokus for Assisi Mission i 2013 efter valget af Pave Frans - et fokus 
der naturligvis fortsætter i en indre støtte til den pave, der i fodsporene på den lille 
fattige tiggermunk fra Assisi er gået i gang med en meget stor opgave. Med 
hyrdegruppen, som bevidst gik med i det indre, drog jeg i marts måned i første omgang i 
det ydre alene til Peterskirken med intensiveret lysspor fra Assisi-gralen og indre arbejde 
under kuplen i kirken og på den store plads udenfor. I april måned opholdt Bente 
Drikakisi og jeg os 3 dage i Rom til fortsat indre arbejde.  
 
Om Pave Frans’ mission og virke i det første halve år af hans pontifikat er der på 
hjemmesiden publiceret et Assisi-Nyt for oktober måned, der også omhandler pavens 
besøg i Assisi på årets store fest for Frans, d. 4. oktober 2013, følgende link: 
 
http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2013_oktober.pdf 
 

Tidligt på året, nemlig i februar måned, var Østersøens diamant, Bornholm, et andet 
fokus. Over 5 intense dage arbejdede vi en gruppe med at nedfælde Assisi-gralen på 
Solskinsøen, der i forhold til Guds store forløsningsarbejde er et vigtigt fokuspunkt ikke 
mindst i forhold til de lande fra det tidligere Østeuropa, der grænser op til Østersøen. 
 
Kommende lysrejser i 2014 
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 til de steder, der udpeges i det indre. Derfor vil disse også blive prioriteret 
højt i fremtiden. I 2014 er der således planer om 3 lysrejser: 
 

http://www.assisimission.net/images/stories/nyhedsbreve/2013_oktober.pdf
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Jefferson Memorial i Washington D.C. 

 
Washington i maj måned 2014 
Fra d. 5. til 15. maj 2014 er vi i USA’s uendeligt smukke og storslåede hovedstad med 
indre arbejde og fordybelse i byens vigtigste indstrømningsfoki, Det Hvide Hus, inkl. en 
særlig støtte til Præsident Obama, US Capitol med Kongressen, de storslåede Memorials 
ved Potomac River, Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Roosevelt Memorial og 
Martin Luther King Memorial, m.v. Vi tager også på en heldagstur til Williamsburg i 
Virginia, USA's hovedstad i kolonitiden, hvor de indviede forfatningsfædre virkede samt 
en anden til Mount Vernon, USA's første præsident, George Washingtons elskede 
plantage, der ligger i naturskønne, kuperede omgivelser ved Potomac River i Virginia. 
 
Invitation til lysrejsen til USA: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_lysrejse_USA.pdf 
 
Program for lysrejsen: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programudkast_USA.pdf  
 
Der er stadigvæk pladser på denne lysrejse med tilmelding senest 15. februar, men 
gerne hurtigst muligt for at sikre billige flybilletter over Atlanten. 
 
”Italien Rundt” med Rom, San Giovanni Rotondo og Assisi i maj/juni måned 2014 
Fra d. 31. maj til 12. juni opholder vi os i forsommerens skønhed over 12 dage i Midt- og 
Syditalien, nemlig indre arbejde og fordybelse over 3 dage i Rom til støtte af Pave Frans, 
3 dage i San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo og Pieltricina i Syditalien, hvor vi går i 
fodsporene på Padre Pio samt endelig 6 dage i Assisi i fodsporene på Frans og Klara med 
heldagsudflugter til Eremo delle Carceri og toppen af Assisis hellige bjerg Monte San 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_lysrejse_USA.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programudkast_USA.pdf
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Angelo samt det franciskanske helligsted Le Celle nær bjergbyen Cortona i Toscana, hvor 
Frans ofte mediterede og bad i en grotte, og hvoromkring der af brødrene er bygget et 
meget smukt beliggende kloster i storslået, kuperet og frodig natur. Vi afslutter denne 
dag med healing ved Lago Trasimeno (Trasimenersøen) med en sejltur til Isola Maggiore, 
hvor Frans fastede, bad og mediterede i 40 dage. 
 
Invitation til lysrejsen ”Italien Rundt”: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_invitation_italien_rundt.
pdf 
 
Program for lysrejsen: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_Italien_
Rundt.pdf 

 
Der er kun 5 ledige pladser på denne lysrejse, og hurtigst mulig tilmelding anbefales. 
 

 
Klosteret Niepokalanow, Polen, med den oprindelige trækirke,  

hvor Maximilian Kolbe celebrerede utallige messer 
 

Marias Polen i fodsporene på Maximilian Kolbe i september måned 2014 
Årets 3. store lysrejse er under forberedelse til at finde sted over 10 dage i perioden 6. 
september til 16. september 2014. Gennem 5 dage vil vi fordybe os i Polens smukke og 
intenst vibrerende hjertecenter, klosteret Niepokalanow stiftet af franciskanerpræsten 
Maximilian Kolbe med udflugt til bl.a. Maria helligsted.  Herefter kører vi i lejet bus først 
til Czestochowa med Polens vigtigste helligsted, Jasna Gora med Polens Sorte Madonna, 
og herefter til det sydlige Polen med 5 dage i den lysende kulturby, Krakow med 
fordybelse i bl.a. Skt. Faustinas smukke kloster- og kirkekompleks. Vi tager på to 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_invitation_italien_rundt.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_invitation_italien_rundt.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_Italien_Rundt.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_Italien_Rundt.pdf
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heldagsudflugter til Tatra-bjergenes storslåede natur med fordybelse tæt på 
bjergmassivet Giewont med en uendeligt smuk indstrømning gennem et stort 
Kristuskors samt fordybelse i den charmerende bjergby Zakopane.   
 
Invitation og program forventes publiceret i første halvdel af januar 2014. 
 
Kommende aktiviteter i Skandinavien 
Allerede i februar måned bliver der en mulighed for at samles i Charlottenlund til 
følgende weekend-retræte: 
 
Weekend-retræte med åbning for hjertets skatkammer med hjælp fra "the Spirit of 
Assisi" og "the Spirit of Mount Shasta"  
Lørdag d. 8. februar kl. 11-17.00 og søndag d. 9. februar kl. 10-16.30 
Under retræten vil vi med hjælp fra Assisi-gralen og Mount Shasta-indstrømningen 
fordybe os i en åbning for hjertets dybder og modtage den gave, som hjertets 
skatkammer indeholder - en større evne til at formidle kærlighed, en større indre lytten, 
følsomhed, fred og stilhed. Foruden weekendens meditationer og tjenester som den 
dybeste hjælp til en stabilisering og styrkelse af Gudskontakten, vil vi fordybe os i 
udfordringerne på hjertets udviklingsvej, i forståelser omkring Assisi-gralen og Mount 
Shasta-indstrømningen, ligesom Bente Wolf vil dele forståelser omkring sin livshistorie 
og livsopgave med gruppen. 
 
Invitation til retræten i Charlottenlund: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Charlottenlund.pdf 
 
Erfaringsmæssigt fyldes disse dybere retræter i Danmark hurtigt op, og hurtigst mulig 
tilmelding tilrådes. 
 
Det er planen at tilbyde endnu 2 retræter i Danmark i 2014, sandsynligvis begge i 
Jylland, nemlig 
 
I august måned hos Birgitte Lystlund i Aaes ved Horsens og 
 
I november måned i Langaa ved Aarhus. Bente Wolf og franciskanerpræsten Pater 
Thomas Calleja, OFM Conv. fra Malta vil stå for denne retræte. 
 
Kommende retræter i Assisi 
Den første planlagte kursusaktivitet i Assisi er påskeretræten fra 12. april til 22. april 
2014. 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.  
 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Charlottenlund.pdf
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Invitation til påskeretræten: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Assisi_paasken.pdf 
 

Program for påskeretræten: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_paasken
.pdf 
 
Bemærk at tilmeldingsfristen er d. 10. februar 2014, men hurtigere tilmelding er 
tilrådelig for at få billigst muligt fly i den attraktive påskeperiode.  
 
Den næste kursusaktivitet, hvor vi også opholder os i Assisi er lysrejsen “Italien Rundt”, 
se ovenfor. 
 
Herefter kommer sommerretræten fra 1. juli til 9. juli 2014. Vi fordyber os på Assisis 
helligsteder og opholder os meget i den grønne, frodige natur i Umbrien og Toscana via 
heldagstur til Eremo delle Carceri og toppen af Assisis hellige bjerg Monte Subasio med 
afsluttende healing ved skønt kurbad samt heldagstur til det franciskanske helligsted Le 
Celle nær bjergbyen Cortona i Toscana, hvor Frans ofte mediterede og bad i en grotte, 
og hvoromkring der af brødrene er bygget et meget smukt beliggende kloster i storslået, 
kuperet og frodig natur. Vi afslutter denne dag med healing ved Trasimenersøen med en 
sejltur til Isola Maggiore, hvor Frans fastede, bad og mediterede i 40 dage. 
 
Invitation til sommerretræten: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Assisi_sommerretraeten.
pdf 
 
Program for sommerretræten: 
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_sommer
retraeten.pdf 
 
Og endeligt vil der blive tilbud om en Maria- og adventsretræte i begyndelsen af 
december 2014. 
 
Invitationen til denne vil blive vil blive publiceret i første kvartal 2014. 
 
Assisi-gralen 
Der er ingen tvivl om, at Assisi Missions vigtigste opgave er det indre arbejde med 
løbende at intensivere Assisi-gralen eller ”the Spirit of Assisi”, således at de favnende, 
forløsende, forvandlende og helliggørende vibrationer 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 2013 blevet væsentligt 
styrket. Assisi-gralens virke er meget mere globalt end blot selve Assisi og Italien. 
Gennem lysspor har Assisi-gralen en virkning mange steder på jorden, naturligvis også i 
Norden, og Assisi-gralen indgår som et af hovedfokiene i det verdensomspændende 
netværk af indstrømningsfoki for de guddommelige rigers hjælp til jorden og 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Assisi_paasken.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_paasken.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_paasken.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Assisi_sommerretraeten.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_Assisi_sommerretraeten.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_sommerretraeten.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2014_programforslag_sommerretraeten.pdf
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menneskeheden.  Det mærkes helt tydeligt på vore rejser, vises løbende i inspirationer 
og er også bekræftet af mange af jer, der har deltaget i kurser og rejser. 
 

 
         © Assisi Mission, www.assisimission.net 

Assisi Missions logo 
Billedliggjort af Eskild Tjalve efter inspiration til Assisi Mission d. 1. januar 2013 

 
Hyrdegruppen 
I denne forbindelse tænker jeg også med glæde tilbage på hyrdegruppens arbejde i 
2013. Hyrdegruppen er en meditationsgruppe for de medlemmer af Assisi Mission, der 
føler sig kaldede til at støtte Assisi-gralens forløsningsarbejde på jorden gennem fælles 
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. I 2010 
ønskede det indre råd den udvikling af gruppen, at alle medlemmer af Assisi Mission, 
der følte sig kaldede til denne dybe opgave for Assisi-gralen, kunne søge om optagelse. 
Også med denne udvikling af gruppen er den åndelige bevågenhed og det indre arbejde 
intensiveret. Er du interesseret i at vide mere om hyrdegruppen, er du velkommen til at 
kontakte mig. 
 

http://www.assisimission.net/
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Eskild Tjalves smukke clairvoyante indtryk  

af indstrømningen ind i Assisi-gralen 
www.eskildtjalve.dk 

 
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 via Assisi-gralen i 2013, og som har stillet jer 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.eskildtjalve.dk/
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Når jeg ser tilbage, er den sammenfattende forståelse, at Assisi Missions opgave for 
Assisi-gralen er blevet manifesteret både dybere og bredere i år 2013, 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. 
 
Medfølelse og håb 
Jeg ved, at 2013 har været et krævende 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 Mellemøsten, 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.  
 
Vi kan have forhåbning om at lidelserne ved blot at opretholde det fysiske liv stedse 
mindskes. FN besluttede i år 2000 de såkaldte Millenniummål, som med henblik på 
bekæmpelse af fattigdom og sygdom indeholder otte mål med delmål, der skal nås 
inden 2015. De statistiske undersøgelser i 2012 viste, at tre af målene allerede er nået, 
nemlig halvering af fattigdommen i forhold til 1990, halvering af andelen af mennesker, 
der ikke har adgang til forbedrede drikkevandsforhold samt en lige fordeling af drenge 
og piger i grundskolerne. Ni ud af ti af verdens børn er nu indskrevet i en grundskole, og 
denne vækst har især været til gavn for pigerne, hvor nu næsten lige så mange piger 
som drenge modtager undervisning i grundskoler. Ni ud af ti har adgang til rent 
drikkevand og hver tredje afrikaner tilhører nu middelklassen. 
 
Håbet om en lysere fremtid så vi blive tændt i Nordafrika og Mellemøsten i 2011. 
Impulsen bag ”Det Arabiske Forår” bevirkede på ganske kort tid, at mangeårige, 
undertrykkende diktaturer i Tunesien og Ægypten faldt sammen nærmest som korthuse. 
Også Libyens grusomme diktatur faldt i 2011, efter at Nato – efter en historisk, 
banebrydende FN-Sikkerhedsråds-beslutning om at beskytte civilbefolkningen – gik ind 
med militær støtte for at stoppe overgrebene. I 2013 er der som bekendt sket endnu en 
omvæltning i Egypten med militærets afsættelse af den demokratisk valgte præsident, 
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der med sin regering var i gang med at tilbagerulle den demokratiske proces i landet. Vi 
kan bede for, at den lange proces mod et Egypten som en højere civilisation i regionen i 
2014 igen kommer tilbage på sporet.  
 
Her i slutningen af 2013 er der håb om, at Tunesien kan være en bannerfører for 
videreførelsen af ”Det Arabiske Forår”. Mens egypterne er ramt af det nye militærkup, 
syrerne slås, libyerne er splittet og Yemen truet af opløsning, har tuneserne netop vist 
forsonlighed, tolerance og tillid til deres nye demokrati. Ni bærende politiske partier i 
Tunesien – inklusive de politiske islamister – valgte her i december at overlade deres 
magt til en midlertidig teknokratregering, der har til opgave at føre Tunesien frem til et 
nyt valg. Må det tjene til inspiration for alle arabiske samfund. 
 
I hele 2013 er borgerkrigen i Syrien fortsat med ufattelige menneskelige lidelser, der får 
ethvert følsomt hjerte til at bløde. Selvom vi kan nære stor glæde over, at 
Verdenssamfundet tog et meget stort og vigtigt skridt mod kærlighedens civilisation, da 
det i efteråret lykkedes at starte processen med fredelig destruktion af Syriens kemiske 
våben, så er den syriske befolkning fortsat i stor lidelse som følge af den fortsatte 
krigsførelse med konventionelle våben. Lad os holde visionen om en positiv udvikling på 
den fredskonference, som efter planen skal finde sted i januar i Genevé. 
 
De seneste år har tydeligt vist os, hvordan diktaturets tid er ved at ebbe ud flere og flere 
steder på jorden, og også i Myanmar/Burma blæser der nye vinde. Må vore brødre og 
søstre i Asien, Nordafrika og Mellemøsten gå ind i et lysere år i deres bestræbelser på at 
skabe et friere og mere retfærdigt samfund, og må håbet og modet blive styrket hos alle 
dem, som fortsat lider under diktaturers krænkelse af menneskerettigheder. 
 
Der er grund til at holde håbet og visionen. I begyndelsen af det nye årtusinde var 
antallet af folkevalgte demokratier på bare 30 år firedoblet fra 30 i 1970’erne til 120 i år 
2000. I det nye årtusinde er antallet af diktaturstater faldet yderligere. 
 
2013 betød også en uventet og glædesfyldt udvikling i relationen mellem Iran og 
Verdenssamfundet, der peger frem mod Den Nye Tid. De første forhandlinger i 3 årtier 
mellem USA og Iran har ført til en midlertidig aftale om Irans atomprogram, der på sigt 
vil kunne indlemme landet i Verdenssamfundet. Også i Iran synes der at blæse nye vinde 
efter valget af den mere moderate præsident Rohani. 
 
En anden glædelig begivenhed i 2013, der vækkede og nærer håbet hos millioner af 
mennesker jorden over, er det overraskende valg i marts af Pave Frans som Den 
Katolske Kirkes leder. I hans nu ca. 10 måneder gamle pontifikat har han i fodsporene på 
Frans af Assisi ved sit eget eksempel sat et kærlighedens og medfølelsens fokus på de 
lidende og mest marginaliserede brødre og søstre jorden over, startet vigtige tiltage til  
reformer i kirkens ledelse og i udtalelser antydet en blødgøring af kirkens forståelser og 
praksis, der giver meget håb, mod og fortrøstning. Pave Frans beder altid mennesker, 
han møder, om at bede for sig, for han er bevidst om sin store og vanskelige opgave. 
Denne opfordring til indre støtte kan vi prioritere i 2014. 
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Pave Frans i Assisi d. 4. oktober 2013 

Hans første besøg i Frans’ by 

 
Vi måtte her mod slutningen af 2013 farvel til en af det sidste århundredes største 
pioner for fred, forsoning og tilgivelse, Nelson Mandela. Med hans ofre, vedholdenhed, 
medfølelse samt vilje og evne til det gode var han en af hovedkræfterne bag det 
grusomme Apartheid-styres fald og den fredelige overgang til demokrati i Sydafrika. Det 
eksempel, han satte, vil for altid være et lysende fyrtårn og ideal, som ikke blot brødre- 
og søstre i Sydafrika men vi alle kan arbejde videre mod. 
 
Et særligt håb for mig er det, 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 
mere ansvarlig, kærlig 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 banes. Det 
synes ikke mindst at ske via den stigende innovationslyst og satsning på grøn energi, der 
finder sted i erhvervslivet og i 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 de årlige FN-klimatopmøder bliver der taget skridt, 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 2014 tager et 
større 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. 
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Den globale økonomiske krise har fortsat præget 2013, men her mod slutningen af 2013 
viser den europæiske økonomi de første spæde forårstegn, i kølvandet på USA, hvor 
opsvinget så småt startede i 2012. Politisk er der gjort meget ikke mindst i Europa og i 
USA i de seneste år for at dæmme op for den økonomiske krise, der syntes at have bidt 
sig godt fast, men nu synes det som vi begynder at kunne høste de første frugter. Der er 
dog fortsat brug for 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. Og genvalget i november 2012 af præsident Obama i 
USA for en ny 4-årig periode vil betyde hans vedholdende arbejde for fortsatte reformer 
også med hensyn til at fremme kontrollen med banker og finansvirksomheder, hvis 
misbrug af magt startede den økonomiske krise, ligesom EU netop har vedtaget et øget 
tilsyn med og regler omkring hjælp til nødlidende banker. I krisen ligger drivkraften til 
nødvendige reformer af det hidtil kendte mere primitive kapitalistiske system, som 
tydeligvis spiller mere og mere fallit, og en skabelse af nye modeller for økonomi og 
vækst – modeller som fremsynede økonomer 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 vanskeligere 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. Pave Frans har udtalt, at ungdomsarbejdsløsheden er den største og 
vigtigste udfordring i vor tid. Må rystelserne og lidelserne i kølvandet på den 
økonomiske krise formindskes mest muligt, og må den unge generation med større 
fortrøstning kunne gå fremtiden i møde.  
 
I mange spirituelle kredse var der knyttet store forhåbninger til året 2012, som et af de 
afgørende år, hvor der - ifølge de mest forventningsfulde - kunne ske så store løft i den 
menneskelige bevidsthed, at et nyt kapitel kunne skrives på jorden. Det er blevet 
tydeligt, at 2012 og heller ikke 2013 er gået som disse mest forventningsfulde spirituelle 
mennesker har forudsagt det. Heldigvis mener jeg, for et omfattende bevidsthedsløft 
ville have betydet meget mere lidelse, end den kollektive dagsbevidsthed kunne have 
rummet. Mest mulig lidelsesfri udvikling er en gradvis organisk proces, der tager tid, og 
som fremmes af de mange mindre lysindstrømninger, som vi også i 2013 har været 
vidne til og redskaber for. 
 
Jeg har tillid til, at de vanskelige og dyrekøbte erfaringer, som vi som mennesker går 
igennem, 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 
arbejdet for, at verdens mægtigste nation igen påtog sig et lederskab som 
civilisationsbærer og fornyer. Vi har set dette lederskab præget af idealisme og visioner 
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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. Indenrigs i USA lykkedes det i det første års tid af Obamas 
lederskab at gennemføre reformer som f.eks. sundhedsreformen, populært kaldet 
”Obama-care” og øget kontrol med grådigheden og magtmisbruget hos 
forsikringsselskaber, banker og finansinstitutter, populært kaldet ”Wall Street 
reformen”. Men som bekendt har de store reformers tid i de sidste år af første periode 
stort set været 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 blev 
væsentligt mere synlig og mærkbar i både 2012 og 2013. Her mod slutningen af 2013 
syntes der at være sket et gennembrud, som vi kan glæde os over. Kongressen har 
netop – uden at nå ud på kanten af den økonomiske afgrund – vedtaget et kompromis 
omkring USA’s budget for de næste 2 år – uden at have været i nærheden af den 
afgrund, som vi har set det flere gange tidligere, og som hver gang har rystet det spæde 
økonomiske opsving. Det er således stadigvæk en af mine største glæder, at lyset 
sejrede i USA under valget i november 2012, og at Barack Obama blev genvalgt. En 
glæde, som jeg ved, at jeg deler med millioner af mennesker verden over. Her næsten et 
år inde i Obamas 2. præsidentperiode kan vi holde visionen om, at de næste år vil 
muliggøre en fornyet reformproces.  
 
I inspirationen på valgdagen d. 6. november 2012 kom følgende forståelser: 
 
Obama vistes i et stort lys, der helt omgiver ham. Obama vil stå stærkere, mere viis og 
også mere medfølende i de næste 4 år. Der er en mulighed for et større samarbejde 
mellem de hidtil så splittede fløje i Kongressen, og således kan større reformer ske i 
den næste periode.  
 
Syntesens (enhedens) vinde blæser ind over USA. Healingen af nationens sår fremmes. 
Flere naturkatastrofer vil samle det amerikanske folk i højere grad, end vi har set det i 
det sidste årti. En ny dag gryr nu. Nye vinde blæser. 
 
Vi vil se, hvordan medfølelse og solidaritet vil vokse i det amerikanske folk efter et årti 
med synlig større splittelse og friktion mellem nyt og gammelt.  
 
JOY TO THE WORLD (englene sang i ekstatisk glæde, når disse ord kom igen og igen) 
 
Al den friktion, der er kommet til overfladen i de sidste 4 år, har været et nødvendigt 
skridt til forvandling før et bevidsthedsløft. 
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Den nye dag gryr - ”Joy to the World” 

 
Det er sjældent, at vi på verdensscenen har en politisk leder på det udviklingsniveau, 
som Obama repræsenterer – og så er han endda leder af verdens fortsat mest 
magtfulde nation. Når USA udvikler sig og påtager sig en rolle som civilisationsfornyer, 
har det en meget stor afsmittende virkning på hele Verdenssamfundet. Der er behov for 
vedholdende og intensiveret indre støtte til alle fornyede kræfter, ikke mindst til 
Præsident Obama og hans stab.  
 
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 reflekterer jeg over, og efter 
inspirationerne i november 2011 om Utøyas rolle i fremtiden for disse unge mennesker 
dedikerede mig til mere bevidst at støtte denne næste generation af spydspidser for 
Den Nye Tid. 
 
Det nye år 
Her hen mod slutningen af 2013 er det med fortrøstning, entusiasme 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, 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 vil være en velsignelse og 
dermed 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 
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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.  
  
I mine bestræbelser på at bruge min tid og kræfter på en måde, der bedst muligt støtter 
Assisi Missions dybere fokus, har opprioriteringen i 2013 af ASSISI MISSION NYT – 
medlemsbladet til medlemmer af foreningen Assisi Mission – bevirket, at jeg har 
udsendt 10 af disse nyhedspublikationer, som er dybere, mere esoteriske og universelle. 
Dette større fokus på ASSISI MISSION NYT fortsættes i 2014, og således vil ASSISI-NYT 
kun udkomme, 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 for 2014 DKK 300 (omregnes ifølge kursen d. 1. januar 2014 til et 
tilsvarende beløb i NOK og Euro). Du kan tilmelde dig som medlem ved at sende mig en 
e-mail, der også indeholder din adresse. 

 

 
 
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 
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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 
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 
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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 i 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 
 
 

 

 
Bethlehemsscenen på plænen foran Basilica di San Francesco i julen 2012 

Billedet er taget af Ulla Jensen 
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