
Side 1 
 

ASSISI-NYT – OKTOBER 2017 
Festen for Frans m.v. 

Kommende aktiviteter 
 

 
Santa Chiara set fra min ordens kloster d. 7. oktober 2017. 

 

Kære Assisi-venner. 
 

Her i Assisi har vi fortsat sensommervejr med daglig sol og varme. Sene aftener, nætter og 
morgener er kølige men midt på dagen må vi smide bluser, etc., og bare bære vort 
sommertøj. Selvom jeg efter hyrde- og medlemssamlingen i Assisi i september har fået 
ganske travlt på computeren, for at nå mange opgaver, inden jeg snart drager til Danmark, 
søger jeg også jævnligt at komme ud og nyde det smukke vejr. 
 

Festen for Frans – dagen for fred, tolerance og dialog 
En af de vigtigste spirituelle fejringer i Assisi i oktober måned er festen for Frans, som 
sammen med Catharina af Siena er Italiens skytshelgen. Som en indledning til fortællingen 
om dette års fest kommer her historien om Frans’ sidste tid på det fysiske plan i 1226, som 
jeg skrev den i 2005: 
 

”Efter Frans' ridderfærd til Perugia, et års fængsel og efterfølgende langvarige sygdom op til 
23 års alderen var hans helbred knækket. Resten af inkarnationen var præget af 
skrøbelighed og mange smerter i forbindelse med maveonder, knogletuberkulose, de 
blødende stigmater, der gjorde, at han ikke mere kunne gå samt en øjensygdom, der 
blindede Frans' fysiske syn de sidste år. Allerede da Frans i 1224 forlod La Verna efter sin 
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40 dages bøn, meditation, faste og stigmatisering, vidste han, at han ikke mere ville vende 
tilbage til det elskede bjerg, der havde betydet, at hans mangeårige længsel efter at dele 
Kristi lidelse var kronet med en særlig nåde, nemlig gennem stigmatiseringen, hvor han 
kobledes så dybt ind i Kristi offer, at han som den første efter Jesus bar de sårmærker, 
hvorfra offerblodet løb dybt ind i Jordens og Menneskehedens smertelag. Han vidste da, at 
hans mission var ved at være tilendebragt. De sidste to år blev han af brødrene båret 
rundt til forskellige steder i Italien, og da han mærkede, at enden på det fysiske liv var ved at 
nærme sig, bad han brødrene om at bære sig til Porziuncola i dalen neden for Assisi - det 
lille kapel og den stenhytte, hvor han havde samlet sine første brødre, og hvor han 4 år 
senere havde modtaget Klaras løfter om et liv i fattigdom, lydighed og cølibat. Efter nogle 
dages ophold i Assisi, hvor han gav Assisi sin sidste hilsen og velsignelse: 
  

Velsignet være du af Gud min by. 
For takket være dig skal mange sjæle blive frelst,  
i dig skal bo mange tjenere for den højeste, 
og ved dig skal mange blive kaldet til Himmeriget. 
Fred være dig! 
  
bar brødrene ham i slutningen af september 1226 til Porziuncola og lagde ham i den lille, 
ydmyge og enkle stenhytte, der om noget sted var symbolet for hans troskab mod den 
elskede Jomfru Fattigdom. De sidste dage inden sin død gav Frans sine brødre de sidste 
instrukser og lagde dem bl.a. på hjerte frem for alt at bevare deres troskab mod 
fattigdommen og - som symbol herpå - mod det lille, fattige Porziuncola, idet han sagde: 
"Jager man jer ud af den ene dør, så gå ind ad den anden. Thi her er Guds hus og himlens 
port". Endelig velsignede han af hele sit overstrømmende hjerte ikke blot de 
tilstedeværende og de fraværende brødre, men også alle de brødre, der nogen sinde skulle 
indtræde i ordenen. "Jeg velsigner dem," sagde han, "så meget jeg kan, og mere end jeg 
kan". Efter at brødrene havde læst det smukke og dybe Skærtorsdags-evangelium for Frans 
(Johannes 13, 1-16), hvori hele Frans' liv og lære ligesom er samlet, bad han om at blive 
klædt nøgen, så han kunne møde Herren uden at eje mere på denne jord, end han havde 
ejet, da han kom hertil.  
  
Syngende Davids Salme nr. 142 udåndede Frans d. 3. oktober 1226 lige efter mørkets 
frembrud hen under aftenen. Det fortælles, at i den dybe stilhed efter hans overgang kom 
en flok af hans elskede søstre lærkerne flyvende til Porziuncola, og siddende i træer, på 
jorden, på kapellet og stenhytten brød de ud i et sidste kvidrende farvel til deres 
elskede Frans, der så ofte havde glædet dem ved at prædike for dem. I selve Assisi blev 
budskabet om Frans’ overgang spredt til alle, der åndeløst ventede på den måde, at  
klokkerne på den lille ydmyge kirke, Santo Stefano, i Assisi af sig selv begyndte at kime. 
  
Siden Frans' død vi hvert år fejret hans overgang startende med en 9 dages indre og ydre 
forberedelse - Novenaen. Hver aften under denne forberedelsestid celebreres en speciel 
højmesse i Frans' gravkirke. Den bevægende og smukke religiøse ceremoni starter med en 
procession af bedende og syngende franciskanere - ordensbrødre og -søstre samt lægfolk - 
fra pladsen foran Frans' gravkirke til underkirken, hvor messen herefter tager sin 
begyndelse. Efter messen og den dybe kommunion fortsætter vi alle i procession til Frans' 
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grav i krypten, hvor messen afsluttes med bønner og salmer samt en særlig velsignelse med 
den monstrans, som indeholder knoglerester fra Frans.  
 

 
Frans' overgang til de indre planer  

Vægmaleriet på den lille, enkle stenhytte i Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
 hvor Frans døde 

 
 

Hvert år d. 3. oktober - formiddag, eftermiddag og aften - fejres Frans' overgang på stedet, 
hvor han gik over, nemlig i den store Basilica di Santa Maria degli Angeli (Porziuncola) med 
møder, processioner og messer, og d. 4. oktober danner Frans' gravkirke og Sacro Convento 
i Assisi rammerne om den fortsatte fest. Efter en farvestrålende procession fra Piazza 
Comune til Basilikaen af alle de deltagende officials med bannere og modtagelse i Sacro 
Convento af de mange særligt indbudte fejres en højmesse i Frans' overkirke med deltagelse 
af op til 100 celebrerende præster anført af kardinaler, ærkebiskopper og biskopper.  Efter 
højmessen, som hvert år sendes direkte over den statslige tv-kanal, RAI, og som kan følges 
på storskærme flere steder i Assisi og Santa Maria degli Angeli, er der taler fra balkonen i 
Sacro Convento.  
  
Om eftermiddagen er der en speciel og meget smuk festvesper (aftenbønner) i underkirken, 
hvor vi i den totalt fyldte kirke synger vekselsang sammen med Basilikaens fantastisk 
syngende kor. Efter vesperen fortsætter vi i procession til overkirken, hvor den 
religiøse ceremoni bliver afsluttet med, at olivengrene i tusindvis velsignes og uddeles som 
et franciskansk budskab om fred i tråd med duen fra Noahs Ark, der vende tilbage til arken 
med en olivengren i næbet. Afslutningen på ceremonien er som altid, at den 
hovedcelebrerende præst går op i det lille tårn, der er bygget sammen med overkirken. 
Herfra sender han Frans' fredsbudskab ud over hele Jorden ved at løfte Frans' monstrans 
mod alle 4 verdenshjørner. Nogle gange er det den monstrans, hvor der er en af de få 
håndskrevne epistler, vi har fra Frans' egen hånd, idet det som regel var Broder Leone, der 
nedskrev det, som Frans ønskede på tryk. Men i denne monstrans er den håndskrevne 
velsignelse, som han lige efter stigmatiseringen på La Verna gav til Broder Leone, der 
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da havde en periode med tungsind og længsel. På pergament skrev Frans en særlig hilsen til 
Broder Leone og sluttede med den kendte Patriark-velsignelse fra Det Gamle Testamente, 
som Broder Leone opbevarede ved sit bryst i resten af sin inkarnation, og som nu opbevares 
i relikviekapellet i Basilikaen: 
  

Herren velsigne dig og bevare dig. 
Herren lade sit åsyn lyse over dig og være dig nådig. 
Herren vende sit åsyn på dig og give dig fred. 
  
I 2004 godkendte den italienske regering et initiativ, som franciskanerne i Italien, bl.a. Pater 
Mizzi, har arbejdet på i mange år, nemlig at d. 4. oktober fremover er dagen for fred via 
dialog. Den italienske regering besluttede i 2004, at: "d. 4. oktober - festdagen for Frans - er 
en dag, der dedikeres til fred, tolerance og dialog mellem kulturer og religioner baseret på 
de universelle værdier, som Italiens skytshelgener, Frans af Assisi og Katarina af Siena, stod 
for gennem deres bemærkelsesværdige liv og mission". Loven giver bl.a. skoler og 
uddannelsesinstitutioner mulighed for d. 4. oktober at arrangere ceremonier, møder og 
andre arrangementer, som vedrører temaet dialog. Franciskanerne arbejder i dag på, at d. 4. 
oktober som dagen for fred, tolerance og dialog spreder sig ud - også ud over Italiens 
grænser. Muligheden eksisterer bestemt, idet Frans, som nok den eneste af de store kristne 
skikkelser, ikke giver anledning til modsætningsforhold, som f.eks. forståelsen af Jesus 
Kristus gør det, men tværtimod elskes, respekteres og værdsættes af alle religioner og 
kulturer for sit eksempel og universelle budskab om bl.a. den menneskelige families enhed 
som brødre og søstre. Da Franciskanerne de fleste steder rundt omkring på Jorden 
nyder stor respekt og agtelse for deres fortsatte mission i Frans' ånd, er mange 
fredsinitiativer nået det stadium, hvor dørene til de politiske beslutningstagere efter ihærdig 
indsats har åbnet sig, hvorefter visionen har kunnet manifesteres.” 
 

 
Pave Frans på første besøg i Assisi på festdagen for Frans d. 4. oktober 2013. 
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Og efter udnævnelsen i 2013 af vor kære Pave Frans, som går så tæt i fodsporene på den 
lille fattige tiggermunk fra Assisi, er det franciskanske fredsbudskab intensiveret i en verden, 
der har så hårdt brug for fred, medfølelse og broder-/søsterskab. 
 

Festen for Frans i 2017 
Dette års fejring af Frans forløb uendeligt smukt i det flotte oktobervejr. Især aftenen for 
Frans’ overgang (3. oktober) var meget hjerterørende. Jeg deltog som altid i den smukke og 
dybe transitus-messe i Basilikaens underkirke. Padre Mauro Gambetti, Sacro Conventos 
leder, deltog som medcelebrant i messen i Porziuncola, og det var derfor hans 
stedfortræder i Basilikaen, der var hovedcelebrant, med nok 30 koncelebrerende præster og 
alle brødre i procession til alteret. Basilikaens kor sang, så taget løftede sig, og den 
hjerterørende guddommelige hjælp  intensiveres og kulminerede, da vi som afslutning på 
messen gik i procession til Frans’ grav for at modtage hans velsignelse. Da jeg langsomt 
vandrede hjem efter messen, følte jeg Frans’ nærvær så stærkt, at det så sandelig igen i år 
var en særlig hellig aften i Assisi – også på grund af de mange levende lys i haverne og 
kirkeklokkernes ringen efter mørkets frembrud for at markere tidspunktet for Frans’ 
overgang. 
 

 
Højtidelig procession fra Piazza Comune til Basilica di San Francesco, d. 4. oktober 2017. 

 

D. 4. oktober – selve festdagen for Frans – startede med den sædvanlige procession af 
prominente gæster, politiske og kirkelige,  og pilgrimme fra Piazza Comune til Overkirken. I 
år var det regionen Ligurien, der bragte olien til lampen med den evige flamme i krypten 
med Frans’ grav. Biskopper, præster, borgmestre, politiske ledere og øvrige pilgrimme 
vandrede i højtidelig processionen anført af  hornblæser og fanebærere. 
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Padre Mauro Gambetti byder velkommen til festmesse for Frans d. 4. oktober 2017  

i Basilica Superiore di San Francesco. 

 
RAI transmitterede i direkte tv den ekstatisk glædesfyldte festmesse i Overkirken med 
kardinal Bagnasco som hovedcelebrant og med biskopper fra Ligurien, biskoppen i Assisi 
samt generalministre og øvrige ledere i den franciskanske familie som medcelebranter. 
Kirken var fyldt til bristepunktet med de mange gæster og pilgrimme. Som den mest 
prominente politiske gæst i år deltog Italiens premierminister, Paolo Gentiloni, siddende på 
første række med sin hustru.  
 
Efter messen er det blevet en mangeårig tradition, at der holdes taler på balkonen ved Sacro 
Convento, som også tv-transmitteres på denne festdag for Italiens elskede skytshelgen, der i 
Italien godt nok ikke er en helligdag, men alligevel en særlig dag, hvor alle skoler og 
uddannelsesinstitutter som nævnt dedikerer dagen til emner, der handler om fred via dialog 
mellem kulturer og religioner. 
 
Foruden ordenen OFM Conv.’ generalminister og kardinalen var premierminister Paolo 
Gentiloni hovedtaler på balkonen. Jeg lyttede til talerne, og ikke mindst Gentilonis tale var 
en meget smukt hyldest til Frans på hele Italiens vegne og et intenst og kraftfuld budskab 
om vigtigheden af, at vi alle arbejder for fred, og at vilje til dialog er afgørende for at 
fremme fred. 
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Italiens premierminister Paolo Gentiloni taler fra Sacro Convento’s balkon 

 

 
til de hundreder af mennesker, der er samlet på Piazza Inferiore og de tusinder, 

der så med på tv d. 4. oktober 2017. 
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Ærkebiskop Georg Gänswein forestod Frans’ velsignelse fra overkirkens tårn.   

 

Festen for Frans afsluttes som nævnt altid med en særlig højtidelig vesper i Underkirken, 
hvor koret synger for i den stopfulde kirke. Jeg blev glædeligt overrasket, da jeg opdagede, 
at det var Pave Frans’ nære medarbejder, prefekten (chefen) for den pavelige husholdning, 
der var hovedcelebrant.  
 
Jeg oplevede første gang den tyske ærkebiskop Georg Gänswein i 2015, da han var 
hovedcelebrant i Basilikaen under den søndags adventsmesse, som fejres om aftenen, fordi 
den ender med, at det store juletræ på Piazza Inferiore og den store julekrybbe på plænen 
velsignes og tændes under direkte tv-transmission af RAI. Vi var en gruppe på Maria- og 
adventsretræte i Assisi i december 2015, og var dybt berørte af den smukke  
adventshøjmesse, hvor Basilikaens kor sang, så engleriget steg ned i al sin skønhed under 
den meget dybe tjenesteledelse af ærkebiskop Gänswein. Det var under hele messen 
tydeligt, at ærkebiskoppen er et dybt spirituelt, meget hjertevarmt menneske, og han 
overraskede bl.a. ved på vejen op mod højalteret at stoppe processionen flere gange, fordi 
han lige skulle hilse på et barn. Også før og efter messen var kardinalens kærlighed til 
mennesker, ikke mindst børn, åbenbar, og da han gik ud af kirken, faldt hans blik direkte på 
mig. Jeg fornemmede dybden, visdommen og mildheden i hans øjne. 
 
Nu i 2017 havde Pave Frans igen sendt Georg Gänswein til Assisi for at være hovedcelebrant 
under den afsluttende vesper på festdagen for Frans. Det var en meget smuk og dyb vesper, 
som endte med, at vi i procession gik til pladsen foran Overkirken, hvor ærkebiskoppen 
forestod Frans’ velsignelse af Italien og verden, som det ses på fotoet. Og så blev de 
velsignede olivengrene uddelt. Sacro Convento sender hvert år på Frans’ festdag hundreder 
af velsignede olivengrene til mennesker overalt på jorden. 
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Padre Mauro Gambetti og Italiens præsident Mattarella d. 3. oktober 2017. 

 

20-året for jordskælvet, der lagde Assisi øde 
I år er det 20 år siden, at det store jordskælv d. 26. september 1997 med mange efterskælv 
ramte Umbrien og Marche, og som gik meget hårdt ud over Assisi og omkringliggende 
områder. Assisi blev lagt øde i mere end 2 år, før nonner, munke, beboere og pilgrimme 
kunne begynde at vende tilbage.  
 
Jeg husker mit første ophold i Assisi i oktober 1999, hvor min orden var den første, der 
kunne genåbne efter en total renovering af kloster og gæstehus. Jeg husker, hvor 
mennesketom Assisi fortsat var, at Overkirken og Basilica di Santa Chiara, m.fl. var lukkede 
på grund af genopbygning, og at alle bygninger i Assisi var pakket ind i stilladser, der stivede 
murene af, så de ikke faldt mere sammen. 
 
D. 26. september i år var der naturligvis særlige messer i Assisis kirker, inkl. som den største 
i Basilikaen, hvor de 2 brødre og to teknikere blev dræbt, da de under et efterskælv den 
efterfølgende eftermiddag stod ved højalteret i Overkirken, og loftet faldt ned over dem. 
 
I anledningen af 20-års markeringen og festen for Frans, fik vi d. 3. oktober besøg af en 
anden politisk leder, nemlig Italiens præsident, Sergio Mattarella, som nedlagde en krans i 
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Overkirken, og som af Padre Mauro blev vist rundt i kirken og klosteret under helt tydelig 
dyb samtale. Mattarella er en discipel, og som altid knyttede Padre Mauro et særligt 
hjertebånd, som han gør det med alle, inkl. Pave Frans, som han når på et dybere plan. 

 

 
Festmesse i min ordens smukke kapel på ”Covenant Day” d. 7. oktober 2017. 

 

Covenant Day i the Franciscan Sisters and Friars of the Atonement 
Kort efter årets fest for Frans, der altid for mig er et krævende men også meget smukt indre 
samarbejde, kaldte en ny fest, nemlig ”Covenant Day” i min orden. Efter lang brevveksling 
mødtes den engelske, anglikanske nonne Lurana White og den amerikanske, anglikanske 
præst Paul Watson i oktober 1898 og indgik en pagt med hinanden og med Gud om at stifte 
en ny orden under den franciskanske ordensregel ”the Franciscan Sisters and Friars of the 
Atonement”. Blandt andre fester i ordenen fejres ”the Convenant” hvert år d. 7. oktober, og 
i Assisi skete det under en meget hjerterørende og smuk messe i kapellet hos søstrene, hvor 
jeg altid glæder mig over, at Frans og Klara hænger over alteret med Jesus imellem sig – et 
symbol på, hvor vigtige de begge er i deres guddommelige samarbejde og fælles hjælp til os. 
 
Efter messen og den glædesfyldte snak omkring lidt godt til ganen gik jeg ud i den store, 
frodige klosterhave, der – beliggende tæt på Basilica di Santa Chiara og dermed i den 
”feminine” pol af byen - vibrerer så smukt i Maria og Helligånd. Jeg tænkte på mine mange 
gode stunder hos mine kære søstre siden 1999, også sammen med Pater Mizzi, og 
fotograferede som det ses nedenfor og også som fotoet indsat på første side. 
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Frans i ekstatisk lovprisning af Gud - stående på månen med solen i sine hænder i 

klosterhaven d. 7. oktober 2017. 
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Klara er naturligvis også at finde i klosterhaven. 

 

 
Udsigten fra klosterhaven over dalen d. 7. oktober 2017. 
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Basilica di Santa Chiara ses i sin fulde skønhed fra klosterhaven. 

 
 

Kommende aktiviteter  
Snart går turen for mig til Danmark, nemlig d. 17. oktober. Efter en lille uge i Danmark går 
turen for mig og Rie Lengerke med hyrdegruppen i det indre til Paris i den opgave, som vi 
sagde endeligt ja til efter valget af Emmanuel Macron som Frankrigs nye præsident. Det er 
en pioner-gralsrejse for hyrdegruppen, som vi ser meget frem til. Inden rejsen udsender vi 
et Hyrde-Nyt med mere beskrivelse af opgaven, program og inspirationer fra rådet, og efter 
rejsen udsendes et samlet Assisi Mission Nyt til alle Assisi Missions medlemmer. 
 
Efter Paris-rejsen ser jeg frem til to dybe dage i ”the Spirit of Assisi” under weekend-
retræten på Birkemosegård: 

Danmark, Den Gyldne Cirkel, Frederiksværk 
Weekend-retræte i fodsporene på Frans og Klara i "the Spirit of Assisi" 
Lørdag d. 4. november kl. 11-17 og søndag d. 5. november, kl. 10-17 

Weekend-retræte med fokus på Assisi, Frans og Klara, de to store kærlighedens mystikere, som 
i Assisi i 1200-tallet stiftede en orden af tiggermunke og -nonner, der spredte sig til alle 
kontinenter, og som under navnet "Den Franciskanske Familie" i dag fortsat er den største, 
spirituelle ordensbevægelse på jorden. De idealer, forståelser og det indre guddommelige 
samarbejde, som de var pionerer for, er så universelle, at vi også i vor tid kan finde dyb 
inspiration og støtte i vor overgivelsesproces og opgave, når vi fordyber os i deres liv og 
mission. 
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Under og efter Frans og Klara er Assisi blevet et helligsted for dyb hjertecenterudvikling, der 
årligt besøges af 5 millioner mennesker fra alle verdenshjørner, religioner og spirituelle 
traditioner. I vor tid kendes Assisis uendeligt smukke, forvandlende vibrationer af medfølende, 
favnende kærlighed, fred, glæde, opløftelse og indre hellgørende liv under begrebet "the Spirit 
of Assisi", og Frans' og Klaras hellige by anerkendes jorden over som byen for fred og dialog, 
der fremmer manifesteringen af menneskehedens broder-/søsterskab og enheden i alle 
jordens riger. 

Under vore meditationer, tjenesten og den afsluttende healing til smuk musik samt 
indlæggene vil vi blive koblet dybt ind i "the Spirit of Assisi", som fremmer hjertets udvikling i 
en dybere sensitivitet over for Gud. 

 Klik for invitation til weekend-retræten her ... 

 
Hjemkommet til Assisi midt i november går vi snart ind i den nok allersmukkeste og i hvert 
fald mest inderlige måned i Assisi, julemåneden, som jeg som altid glæder mig meget til. 
 
Der er fortsat til på søndag, d. 15. oktober muligt at tilmelde sig den inderlige Maria- og 
adventsretræte, der dog i forhold til det annoncerede er ændret til at foregå over 7 dage fra 
mandag, d. 4. december til mandag d. 11. december – med samme program som den 
annoncerede 8-dages retræte og med euro 40 i reduktion i forhold til alene 7 nætter på 
CEFID. 
 

Adventsretræte med særlig Maria-fordybelse  
4. - 11. december (7 dage) 
 
I den fredelige, stille adventstid i Assisi fordyber vi os i Assisi, Frans og Klara og har et særligt 
fokus på Maria, idet en meget smuk Maria-fejring (Marias ubesmittede undfangelse) finder 
sted hvert år d. 8. december. I Basilica di San Franceso fejres Maria-festen med 9 dages 
indre forberedelse og en uendeligt smuk højmesse, der er som en kulmination på vor 
overgivelse til Maria, ligesom vi gennem meditationer, foredrag og fordybelse på Assisis 
helligsteder forbinder os med Frans og Klara samt åbner os for Englerigets indstrømning 
som en hjælp til hjertets og sindets forberedelse på julens glade budskab. Efter den store 
Maria-messe velsignes og tændes Sacro Convento's store juletræ og julekryppe. 

Kloster: CEFID - Franciskanerordenens smukke interreligiøse dialogcenter i hjertet af Assisi 
med byens smukkeste panorama-udsigt over den store Spoletodal og bjergene mod syd, øst 
og vest.  

Klik for invitation til retræten her ..  
Klik for program for retræten her ..  
Klik for yderligere beskrivelse af retræten her .. 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2017_Frans_Klara_Assisi_Danmark_november_2017.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2017_Assisi_december.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2017_programforslag_december.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/2017_Maria_retraete_yderligere_beskrivelse.pdf
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Som en af de første fællesaktiviteter i 2018 ser jeg frem til lysrejsen til 

MALTA - Middelhavets diamant 
24. april - 3. maj 2018 (10 dage med 9 overnatninger) 

I forårets frodighed på Malta fordyber vi os på ørigets vigtigste og meget smukke 
indstrømningsfoki, nemlig Valletata, Mdina, Rabat, St. Paul's Bay, Marsaxlokk, Mellieha Bay 
og healingsparadiset Den Blå Lagune. På en heldagstur tager vi til Maltas grønne 
healingsparadis, øen Gozo, med fordybelse ved det forhistoriske tempel for den kvindelige 
guddom Ggantija,  i pilgrimskirken Ta' Pinu med Maria Åbenbaring i 1833 samt Ramla 
Bay/Zlendia og Victoria med Citadellet, Gozos "hovedstad". 

Vi bor på franciskanerordenens kloster "Rivotorto" i Birkirkara relativt tæt på Valletta, hvor 
vi mødes til fælles meditationer, tjenester, healinger, sharings og undervisning, og hvor 
lægsøstre serverer os en righoldig morgenmad samt et velsmagende og varieret vegetarisk 
aftensmåltid. 

Rejsen tilbydes medlemmer af Assisi Missions hyrdegruppe samt øvrige medlemmer af 
Assisi Mission, der har været på min. et af Assisi Missions kurser i Assisi og/eller på en 
lysrejse med Assisi Mission. Opfylder du som meditativt trænet ikke denne forudsætning, 
kan du dog sandsynligvis komme med ifølge de anbefalinger fra rådet, som jeg i en 
indtuning modtager.   

Seneste tilmelding er 10. februar 2018, men hurtigere tilmelding anbefales for at få billigst 
mulige flybilletter samt større sikkerhed for plads på lysrejsen. 

Klik her for invitation til lysrejsen .. 
Klik her for foreløbigt program for lysrejsen .. 

 
Med ønsket om smukke oktoberdage for jer alle sender jeg kærlige hilsner 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: http://www.assisimission.net. 
 

 

http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/Malta_2018_invitation.pdf
http://www.assisimission.net/images/stories/brochurer/Malta_2018_programudkast.pdf
../../../../Dropbox/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/BenteNot/AppData/Local/BenteNot/AppData/Local/Microsoft/Windows/BenteNot/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/BenteNot/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RNI6QFM8/bente@assisimission.net
http://www.assisimission.net/

