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Kære venner 

Sommeren er ved at 

gå på hæld, og hver-

dagen vender tilba-

ge. Efter et mildest 

talt usædvanligt for-

år og en sommer, 

som nok ikke har 

været, som den plejer, håber vi alle på at 

komme tilbage til normalen. 

Men hvad er “normalen”? Hvad er det, vi 

har savnet?  

Måske kan denne tid være en chance til at 

gennemtænke vores hverdag? Hvad har 

jeg lært af de sidste måneder? Hvad viste 

sig at være det vigtigste? Hvad er mindre 

vigtigt?  

Mange af jer oplevede coronatiden som 

en særlig familietid. Der var lige pludselig 

tid til de nærmeste: til ægtefællen, til bør-

nene. Hvordan vil du, at dit familieliv ser 

ud, når du er tilbage på arbejde? Skal alt 

være som før? Hvad skal fylde mest frem-

over? 

Coronatid og ikke mindst denne sommer 

har mindet mange af os om værdien af 

vores nærmeste omgivelser. Værdien af 

vores smukke region eller det lille land, vi 

lever i. “Det er ikke bare Danmark” - lød 

det i reklamerne. Kan der komme noget 

godt af Nazaret - lød det dengang. Det er 

tit svært at se værdien i det kendte, nære 

og uspektakulære. Men Gud kommer 

netop til os i det nære. Der, hvor vi er. I 

vores arbejde. I vores hjem. På vores ga-

de, i vores by og i vores land. Måske kan 

denne tid være en chance til at genopbyg-

ge relationen til dit nabolag? Til at lære 

dem i opgangen eller din gade bedre at 

kende? Til at være mere opmærksom på 

dine kollegaer og medarbejdere.  

I vores del af Europa kan vi være stolte af 

den måde, vi som samfund har håndteret 

epidemien. Af vores fælles indsats og 

dens resultater. Men mange steder i ver-

den er stadig midt i krisen. Desværre ikke 

kun på grund af sygdommen.  

Få dage efter den kæmpe eksplosion i 

Beirut samlede vi penge til jesuitterne i 

byen. Næsten alle institutioner blev øde-

lagt: universitetet, hospitalet, kirken og 

flere andre. Jeres gavmildhed denne dag 

var overvældende! Den har igen vist os, 

hvor meget vi kan, når vi står sammen. De 

ansvarlige for jesuitternes arbejde i Liba-

non har givet udtryk for deres taknemlig-

hed og forsikrer os om deres bøn.  

Måske kan denne situation skærpe vores 

opmærksomhed på, hvordan vi bruger de 

midler, som er os betroet i vores rige og 

retfærdige del af verden. Det, som er en 

selvfølge i Danmark, er en kostbar vare 

bare et par tusind kilometer fra os.  

Trygheden og demokratiet, som vi er så 

stolte over, er noget som så mange kæm-

per for bare et par timers flyvetur fra os. 

Hvad betyder det for dit engagement i det 

lokale miljø? Hvad betyder det for din 

måde at tage imod de retningslinjer, som 
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stadig kommer i forbindelsen med syg-

dommen? Tager du ikke vores på mange 

måder vores velfungerende samfund for 

givet? 

I vores menighed er de kommende måne-

der præget af en god travlhed. Meget skal 

indhentes. Mange børn bliver døbt. Første 

kommunion bliver fejret. Firmander får 

endelig mulighed for at samles omkring 

biskoppen og bekende deres tro. Mange 

bliver viet, og mange unge vil begynde 

deres undervisning i troen. 

Alt det ville ikke være muligt uden en stor 

skare af frivillige, som bruger tid, kræfter 

og energi på at få tingene til at ske. Med 

masser af usynligt forberedelsesarbejde, 

tit sent om natten efter arbejde, og når 

børnene er lagt i seng. Efter en lang studie-

dag eller mange andre aktiviteter. I viser 

os, hvor meget menigheden er vores fæl-

les ansvar. Men også hvor meget menighe-

den er vores fælles hjem. I og mange an-

dre frivillige, ikke mindst dem som står bag 

dette blad, fortjener alles kæmpe tak. 

Menighedens liv vil heller ikke være muligt 

uden dem, som er ansat i kirken. Tit tager 

vi det for givet, at kirken har en sakristan, 

som gør klar til de kirkelige handlinger, har 

styr på de praktiske detaljer og koordine-

rer en flok af frivillige. Det kan lyde som en 

selvfølge, at dåbsattesten er lavet til da-

gen, bryllup meldt til myndighederne, og 

at enhver, som kommer i huset, får en 

venlig behandling på kirkekontoret. 

Det lyder naturligt, at hver eneste krone 

bliver ført ordentlig ind i regnskabet af 

regnskabschefen. Vi er vant til, at kirken er 

ren og pyntet med flotte buketter, når vi 

kommer. At orgelet spiller, når messen 

starter. Mange har måske allerede brugt 

den venlige tjeneste, som fredags-

socialrådgivningen tilbyder.  

I sidste ende er vi måske også vant til at 

komme til messen, som bliver fejret af en 

præst. Til en samtale, skriftemål, barne-

dåb, vielse, begravelse ... 

Bag alt dette arbejde står konkrete men-

nesker. Også de er en vigtig del af vores 

familie og fortjener vores taknemlighed. 

Deres retfærdige løn er også dit ansvar - 

uden dit bidrag gennem kirkeskatten vil vi 

ikke kunne betale for deres arbejde. 

Mange ting bliver sikkert “normale” i det 

kommende skoleår. Men hvordan din 

hverdag vil se ud, afhænger i stor grad af 

dig selv. Måske endda mere, end du selv 

tror.  

Hvordan dit forhold til de kendte menne-

sker omkring dig ser ud afhænger meget af 

dig selv. Af din opmærksomhed og evne til 

at lytte. 

Jeg ønsker for dig, at den nye “normal” 

ikke bliver helt som den gamle, og at den 

gør det muligt for dig at finde ny energi og 

inspiration i alt, som allerede er kendt. 

Kris sj 

”I would maintain that thanks are the highest form of thought; and that 

gratitude is happiness doubled by wonder.” 

― G.K. Chesterton 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Situationen hen over sommeren har pri-

mært været fokuseret på at få startet de 

kirkelige begivenheder, messer, grupper 

osv. op og få menighedsaktiviteter i gang 

igen i det omfang, det er muligt med coro-

na. Det har været rart at se alle i menighe-

den bidrage på positiv vis i samarbejdet 

med at få det hele til at fungere. 

Nye datoer for førstekommunion, firmel-

se, dåb mm er organiseret af præsterne og 

kontoret, så tingene er godt på vej til at 

komme i gang igen. Langsomt får vi opbyg-

get en ny normal midt i det unormale. 

Samtidig er det stadig svært at få større 

initiativer og arrangementer stablet på 

benene som situationen er nu, og med 

den usikkerhed, der er om, hvordan tinge-

ne udvikler sig. Det er svært at mødes 

mange mennesker ellers, da vores lokaler 

jo desværre ikke er så store.  

Menighedsrådet glæder sig til at starte 

igen efter sommerperioden og håber at vi 

kan få gang i flere aktiviteter, grupper mm 

trods corona situationen, hvis vi kan tæn-

ke lidt kreativt.  

Den økonomiske situation i menigheden 

var som bekendt allerede presset inden 

corona. Nu savner vi kollekten. Vi opfor-

drer derfor indtrængende alle til dels at 

betale kollekt gennem MobilePay og gerne 

også at tilmelde sig kirkebidragsordningen. 

Hvis man allerede er flittig kirkeskatbeta-

ler, må man naturligvis også gerne 

genoverveje om man har mulighed for at 

støtte kirken lidt ekstra i den svære tid.  

Vi opfordrer også alle til at holde kontakt 

og være opmærksomme på dem, vi stadig 

savner, dem der er i risikogrupper og ikke 

kan deltage i messerne. Måske er en lille 

snak i telefonen eller andet muligt, med 

dem du kender, så de ved, at de er huske-

de og savnede. Lad os huske hinanden i 

bøn i denne tid. 

- Anne Mette Frey 

En karmelitermunk, en trappistmunk og en jesuit gik tur på stranden. De 

gik og talte sammen, og jesuitten sparkede til en flaske, der lå i sandet. 

Vupti, en ånd fløj ud af flasken. ”I må hver få et ønske opfyldt!” sagde den. 

Karmelitermunken sagde: ”Jeg længes efter stilheden i mit kloster. Jeg vil gerne hjem.” 

Ånden knipsede, og han forsvandt. Trappistmunken sagde: ”Jeg længes efter stilheden i 

mit kloster. Jeg vil også gerne hjem.” Ånden knipsede, og han forsvandt. Jesuitten sag-

de: ”Her er så stille og kedeligt. Jeg ville ønske, mine to venner kom tilbage.”  
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SOGNEBLAD FRA EGEN PRINTER 

Vi er selv begyndt at trykke vores sogneblad. Før udgivelsen kommer der nogle frivillige 

og hæfter bladet. Det har mindsket udgiften til trykkeriet, så den største udgift nu er 

portoen. Udgiften i 2019 var på 11.680 kr. for fire blade og udgiften for 2020 for to bla-

de har været 3.100. kr. 

I foregående år har vi indlagt et girokort til benyttelse for betaling/støtte til sognebla-

det. Bankverdenen i vore dage har forandret sig, så nu nøjes vi med at oplyse kontoen, 

så kan alle overføre et beløb, som den enkelte finder rimeligt. I de foregående år har 

beløbet ligget på 100 kr. og det bliver det ved med.  

Sognebladets konto er i Sydbank, reg.nr. 7110 kontonummer 156 2164. Indbetalinger 

modtages med tak. 

Filip Lykke, Regnskabsfører 

PERIODENS HØJTIDER OG FESTDAGE 

 

 8. september: Jomfru Marias fødsel (f) 

 14. september: Det Hellige Kors’ Ophøjelse (f) 

 21. september: Mattæus (f) 

 29. september: De hellige ærkeengle, Michael, Gabriel og Rafael (f) 

 1. november: Alle Helgen (h) 

 2. november: Ihukommelse af alle afdøde troende (Alle Sjæle) 

 22. november: Jesus Kristus, Universets Konge (h) 
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BILLEDMEDITATION 

Afholdes i Peter Faber Læsesal i juni og juli 

hver anden tirsdag klokken 19.  

8. september:  

Notre Dame du Haut, Ronchamp 

22. september:  

Jesuiterkirken i Seatle 

13. oktober:  

Skæring kirke 

27. oktober:  

St. Nikolaj kirke, Esbjerg 

10. november:  

Lucova kirke i Tjekkiet 

24. november:  

San Vitale, Ravenna 

DEN FRANCISKANSKE SEKULARORDEN 

Sekularfranciskanere lever i deres familier 

den franciskanske ånd af fred, troskab og 

respekt for livet; forsøger at bringer glæde 

og håb til andre og udfører det dem betro-

ede arbejde med kristent tjenersind efter 

bedste evne. 

Ved at følge deres leveregel stoler sekular-

franciskanere på tilstedeværelsen af den 

guddommelige spire, som ligger i menne-

sket og stoler på kærlighedens og tilgivel-

sens forvandlende kraft. 

Du kan bede om en samtale for at høre 

mere og se, om det kunne være noget for 

dig. 

Kontakt:  

René Zwicky: 2343 5362 -

rene@franciskansk.dk 

SAN TORIBIO—FOR SPANSKTALENDE 

Der er messe på spansk følgende lørdage 

klokken 14: 

5. september 

17. oktober 

14. november 

samt: 

19. december klokken 13 

Se også www.chiaarhus.dk 

Kontakt:  

Gilda Suarez: gilda@chiaarhus.dk - 

23741940 

BRUG FOR EN SOCIALRÅDGIVER? 

Socialrådgiver Dorota hjælper gerne—du 

skal blot ringe til hende og aftale en tid: 

23660205  

MEDDELELSER 

 

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably becau-

se generally they are the same people.” 

― G.K. Chesterton 
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Sensommerhilsen fra Skt. Knuds Skole  

— af skoleleder Tina Kruse 

Vi er kommet godt i gang med det nye 

skoleår. Ikke alt er som det var sidste år på 

denne tid. Corona-pandemien udfordrer 

stadig mange steder  vores samfund og 

også vores skole.  

Noget er dog helt som det plejer: Vores 

dygtige lærere bedriver god undervisning, 

vores engagerede SFO-personale tilbyder 

et inspirerende fritidstilbud til 0.-4. klasses

-eleverne, vores grundige pedel og rengø-

ringspersonale gør et stort arbejde for at 

holde rengøringsstandarden endnu højere 

end tidligere, og vores ihærdige admini-

stration og ledelse står til rådighed for 

både elever, forældre og ansatte.  

Skolebestyrelsen har konstitueret sig efter 

forældrekredsmødet i juni. Udviklingskon-

sulent Pernille Aagaard, der er udpeget af 

Pastoralrådet, er ny formand, og kommu-

nikationsrådgiver Rasmus Rysgaard, der er 

forældrevalgt, er ny næstformand.   Der-

udover har bestyrelsen fem menige med-

lemmer.     

Torsdag den 1. oktober kl. 15.30-17.00 

inviterer vi alle interesserede kommende 

børnehaveklassebørn og deres forældre til 

”Kom og se din nye skole” – en eftermid-

dag, hvor det er muligt at se og høre noget 

om børnehaveklassen, SFO’en og skolen 

generelt. Vi håber at se rigtig mange – 

også af jer fra menigheden. Det er vigtigt 

for Skt. Knuds Skole og for vores identitet 

som katolsk skole, at der fortsat er mange 

katolikker, der vælger Skt. Knuds Skole.  Så 

sæt X i kalenderen, hvis du har et barn, der 

skal begynde i skole næste sommer.  

Jeg ønsker jer alle en godt og lun sensom-

mer og et godt efterår! 

De bedste hilsener  

skoleleder Tina Kruse  
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Børnehjørnet 

Kære børn og forældre 

Vi vender tilbage efter en lang sommerferie og glæder os til at se alle de skønne børn 

igen. Pave Frans har sagt, at troen er den største gave, forældre kan give deres børn. Vi 

i menigheden vil gerne støtte jer i den vigtige opgave og har derfor tilbud for børn i alle 

aldre.  På disse sider kan I se menighedens aktiviteter for børn og familier.  

Katolsk familiegruppe  

For familier med små børn. Vi spiser og hygger sammen og deler vores tanker om tro, 

liv og familie. Hvert møde indledes med en kort katekese for børn på dansk. Herefter er 

der leg og aktiviteter for børnene. Gruppen er international, og mange taler engelsk. Vi 

mødes i kirken en lørdag om måneden fra 10 til 13. Første gang 19. september 2020. 

Kontakt:  catholic.family.group@gmail.com 

Den Gode Hyrde Katekese  

Vi bruger alle sanser til at lege og lære om Bibelen og kirkens liturgi. Der er to forløb 

tilpasset aldersgrupperne 3 til 5 år og 5 til 7 år. Det foregår på dansk, cirka en lørdag 

om måneden fra 10 til 12. Første gang 3. oktober 2020.  

Kontakt: good.shepherd.aarhus@gmail.com 

Forberedelse til førstekommunion: 

For børn fra 2. klasse og op, der skal modtage førstekommunion. Barnet skal deltage i 

hele undervisningsforløbet, som foregår en række lørdage fra 10 til 14 samt en week-

end i marts. Der undervises på dansk. Første gang: 3. oktober 2020. 

Tilmelding er obligatorisk, senest den 21. september på katolsk.aarhus.dk  

Kontak: 1.kommunion.aarhus@gmail.com 
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Børnehjørnet 

Forberedelse til firmelse: 

For børn fra 7. klasse og op, der skal firmes. Barnet skal deltage i hele undervisningsfor-

løbet, som foregår en række lørdage fra 10 til 15 samt to weekender. Der undervises på 

dansk. Første gang 3. oktober 2020 

Tilmelding er obligatorisk, senest den 21. september på katolsk.aarhus.dk.  

Kontakt: krzysztofmichalskisj@gmail.com 

Mellemhold 

For børn, der har modtaget førstekommunion, men endnu ikke er blevet firmet. Der vil 

være katekese og aktiviteter for at hjælpe børnene med at vokse i troen. Det foregår på 

dansk ca. en lørdag om måneden fra 10 til 12. Første gang 3. oktober 2020. 

Kontakt: mellemhold.aarhus@gmail.com 

Ministrantgruppen:  

En ministrant er præstens assistent under den hellige messe ved alteret.  Ministranten 

skal bl.a. række præsten brød, vand og vin og måske betjene røgelseskarret. Ved at 

tjene, tager vi aktivt del i messen på en sjov og udfordrende måde. Nødvendige guide-

lines, oplæring og støtte bliver gjort tilgængelige for at ministranterne er godt forbe-

redte på at deltage i messen. 

Kontakt: hejhongogviktor@gmail.com 

Vil du være frivillig?  

Sogneundervisningen i Århus køres af en gruppe dedikerede frivillige. Vi kan altid bruge 

flere hænder, så kom og vær med, hvis du også gerne vil hjælpe børn og unge med at 

vokse i troen og blive en del af kirkens fællesskab.  

Kontakt: ela.orlowska@gmail.com  
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Thérèse af Jesusbarnet – Eukaristien i hendes digte 

- af Ole Nielsen, hovedsakristan 

Vidste I, at Lille Thérèse skrev mere end 100 digte, sange og skuespil? På ganske få år! 

Denne side af vores lille helgen er nok ganske ukendt for de fleste. 

Mange af hendes digte blev skrevet på opfordring fra hendes medsøstre i karmeliter-

klostret i Lisieux. De ville sige: ”Kære lille Thérèse, mon du ville skrive et lille digt til mig 

til min løfteaflæggelse?” eller noget i den stil. 

Thérèse havde sakristantjenesten gennem længere tid. Hun elskede det og havde stor 

kærlighed til Eukaristien, til Kristi skjulte liv i dette sakramente. Hun skrev flere digte, 

som centrerede omkring dette store sakramente. 

 

 

 

 

 

 

 

… så lille som et atom! 

 

 

 

 

Men, hvordan kommer jeg ind? 

Jeg er kun et støvfnug, 

men jeg ønsker kun at hvile i skyggen af helligdommen 

sammen med Kærlighedens Fange. 

Åh, min sjæl længes efter hostien. 

Jeg elsker ham og ønsker ikke andet. 

Det er den skjulte Gud som tiltrækker mig. 

Jeg er Jesu atom ... 

… jeg forbliver altid 

i tabernaklet … 
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Nøglen kan åbne tabernaklet, Eukaristiens fængsel!, … og vores tro er også en nøgle til 

Gud … 

Hun fortsætter med at hylde alteret, patenen, kalken: 

 

 

 

 

 

… og hostien: 

 

 

 

Thérèse levede det skjulte liv i Gud, fuldt ud. Hun var helt forenet med Jesus, smeltet 

sammen med ham. Hendes inderste tanker og følelser kommer på en særlig inderlig 

måde til udtryk i hendes digte.  

Og vi tænker så måske på os selv og vores forhold til Gud, til messen, til Eukaristien. Og 

bliver løftet igen. 

Tak Lille Thérèse! 

 

(Uddrag fra ”The Poetry of Saint Thérèse of Lisieux”, ICS, 1996)  

Lille Nøgle, åh, jeg misunder dig! 

for hver dag kan du åbne 

Eukaristiens fængsel 

hvor Kærlighedens Gud residerer. 

Men, hvilket dejligt mirakel! 

Ved bare en lille ”troens anstrengelse” 

kan jeg også åbne tabernaklet 

og skjule mig hos den Guddommelige Konge … 

… jeg misunder kalken 

hvor jeg tilbeder det guddommelige Blod … 

… Alteret er et nyt Golgata  

hvor Hans Blod stadigt flyder for mig …. 

… Min elskede, kom og bo i mig… 

Bøj dig ned og omdan mig til Dig! 
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FRANS KOM TIL MIG OG TILBØD SIN 

KÆRLIGHED 

Interview med Reidun Fynø om at blive sekular-

franciskaner 
— af Zenia Larsen 

Den 27. april, mens coronaen lagde en dæmper på hele 

samfundet, stod Reidun Fynø midt i kirkerummet og 

aflagde profes. Det vil sige, at hun valgte at blive fuldgyl-

digt medlem af Den Franciskanske Sekularorden eller 

OFS, Ordo Franciscanus Saecularis. Denne højtidelige begivenhed var en vigtig milepæl 

på en rejse, der tog sin spæde begyndelse helt tilbage i 2002. Dengang var Reidun ikke 

katolik, og hun vidste kun, at Frans af Assisi var en katolsk helgen. En dag blev hun bedt 

om at holde et lille foredrag om ham, så hun læste nogle bøger og lagde der første 

gang mærke til, at Frans ville hende noget særligt. 

Det var der, mit kald prikkede mig på skulderen. Foredraget varede kun fem minutter og 

handlede mest om Frans’ glæde ved skabelsen. Kort efter fik jeg et San Damiano-kors i 

gave. San Damiano er den kirke, hvor Frans af Assisi modtog sit kald, da korset i kirken 

talte til ham. Jeg var meget glad for gaven, men i mange år blev det ved det.  

11 år senere, i 2013, gik Reidun til spanskundervisning for at forberede sig på en van-

dring i Nordspanien. Det var her, Frans atter dukkede op i hendes liv. 

Min lærer var Gilda Suarez fra vores menighed. Jeg fandt ud af, at hun var sekularfran-

ciskaner, og hun bar det lille træ-taukors, som er OFS’s ordensdragt. Da jeg i 2014 tog 

ud på vandringen, købte jeg selv et taukors. Det gav mig en god følelse, næsten som om 

det lovede mig noget. En dag sad jeg, der dengang var uvant med bøn, i en franciskansk 

klosterkirke i byen Leon og mediterede på Taukorset. Da blev jeg overvældet af en 

ufattelig stor kærlighed. Jeg oplevede, at Frans kom til mig og tilbød mig at tage del i 

denne kærlighed. Det var overvældende, og jeg var på det tidspunkt ikke i stand til at 

tage imod den.  

Oplevelsen blev et vendepunkt for Reidun. Senere er hun begyndt at forbinde den med 

sit kald, for da hun begyndte at komme til sig selv igen, fik hun en følelse af at have 

begået en smertelig fejl ved at afvise en gave, hun ikke burde have afvist. Hun følte et 

behov for at bede om tilgivelse i håb om at få den tilbage. Herefter begyndte det at 

tage fart. Nu vidste hun, at hun ville være katolik, og det blev hun i 2016. Gilda havde 

lånt hende en bog om Frans af Assisi, og hun læste også bøger af Johannes af Korset og 
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Teresa af Avila. Hun følte sig draget og nåede at overveje, om hun skulle være sekular-

karmelit, før hun besluttede at gå ind i Den Franciskanske Sekularorden.  

Det er åndens arbejde, og jeg forstod bestemt ikke altid, hvorfor og til hvad jeg var på 

vej. Jeg har stadig en kærlighed til karmeliternes spiritualitet og til mange andre grene 

af den katolske tro. Grundlæggende ligner vi hinanden – vi er katolikker, vi er menne-

sker – men fordi vi som mennesker er forskellige, er det godt at have et sted, hvor vi 

kan give vores tro udtryk på en særlig måde i fællesskab med andre, som ligner os.  

Reidun begyndte at deltage i møder med den lokale fraternitet, og i slutningen af 2018 

blev hun optaget som medlem af ordenen. Det er et krav, at man bruger mindst et år 

og en dag som medlem, før man via profes aflægger sine bindende løfter. For Reidun 

betød beslutningen begyndelsen på et mere enkelt og overskueligt liv. Frans af Assisi 

har lært hende at leve mere her og nu uden at spekulere for meget over fortid og 

fremtid.  

Frans var ligefrem og umiddelbart. Hvad skal jeg gøre nu? Genopbygge en kirke i for-

fald? OK! Jeg ved ikke hvordan, men jeg kan da begynde at samle sten til byggeriet. 

Frans var også en fredsskaber, og hans forhold til skabelsen giver et nyt fokus. Re-

spektfuldhedens og ydmyghedens muskler er under træning. Vi er ikke sat på jorden for 

at lave uvenskab og krige, men for at dele med hinanden af den overflod, der er. Vi har 

ikke mere ret til at være her end det mindste insekt, tiggeren i Ryesgade, skovens træer, 

havets fisk og så videre. Enkeltheden er et vigtigt element – hvor meget har vi egentlig 

brug for? Men vær rar ikke at se på, hvordan jeg bor og i mit klædeskab. Det lever end-

nu langt fra op til dette ideal.  

At være fuldgyldigt medlem af Den Franciskanske Sekularorden er altså ikke ensbety-

dende med, at Reidun lever et perfekt liv. Der er snarere 

tale om, at hun i dag har turdet åbne sig – og stadig hver 

dag åbner sig – for Frans’ kærlighed. At hun med hjælp fra 

Frans og Klara hver dag søger at leve sit liv i overensstem-

melse med Guds kald.  

Højeste, ærerige Gud, oplys mit hjertes mørke 
og giv mig en ret tro, et fast håb  
og en fuldkommen kærlighed, 
indsigt og erkendelse, Herre, 
så jeg kan fuldføre din hellige og sande vilje. 
Amen  
 
- Bøn af Frans af Assisi, bedt foran korset i San Damiano 
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Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger 

og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  

Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør,  for at din al-

misse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. 

- Matt. 6: 2-4 



Salme 92, 2-9 

Det er godt at takke Herren 

og at lovsynge dit navn, du den Højeste, 

at forkynde din godhed om morgenen 

og din trofasthed om natten, 

til tistrenget lyre og til harpe, 

til strengespil på citer. 

Du har glædet mig ved din gerning, Herre, 

jeg jubler over dine hænders værk. 

Hvor er dine gerninger vældige, Herre, 

og dine tanker uransagelige! 

De uforstandige forstår ikke, 

og tåberne fatter ikke, 

at de uretfærdige skyder op som planter, 

og at alle forbrydere blomstrer, 

blot for at blive tilintetgjort for evigt; 

men du bor for evigt i det høje, Herre. 


