Umbrien, Frans og Assisi
Studieaftener forud for pilgrimsvandring omkring Assisi maj 2018
Fire studie aftener, der på forskellige måder bevæger sig omkring munken Frans af Assisi, hans liv
og tanker, og det landskab han levede og færdes i.
Aftenerne er særligt tænkt for de, som gerne vil med på Abildgård Pilgrimsgruppes rejse til Assisi i maj/juni
2018, men alle interesserede er velkomne til, at deltage i aftenerne.
Aftenerne finder sted i Abildgård kirke, Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn

Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 - På vandring i Italiens hjerte.
Hanna og Ernst Hansen fortæller om deres vandring fra Assisi til Rom i foråret
2016 - i ord og billeder.
Introduktion og orientering om Abildgaard Kirkes vandrerejse til Rietidalen og
Assisi maj-juni 2018

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00-21.00 - Introduktion til Frans af Assisi 1.del
Frans af Assisi livsforløb, tanker og tekster og steder. v. Gurli Møller Andreasen

Mandag d. 13. november 2017 kl. 18.00 - 21.00 -Broder Theodor af Assisi
Vi får besøg af danske karismatiske munk, Broder Theodor, der lever som
Franciskanermunk i Assisi. Han fortæller om mange interessante oplevelser
gennem tiden. Theodor fortæller om tiden før han blev munk og om de sidste
25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskaner ordenen i Assisi.
Vi starter aftenen med fællesspisning kl. 18.00
Arrangeret i samarbejde med Pilgrim Nordjylland.

Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00-21.00 - Introduktion til Frans af Assisi 2.del
Frans af Assisi livsforløb, tanker og tekster og steder.
v. Gurli Møller Andreasen
Til melding: gerne fire dage før hvert møde.
Pris for at deltage er alm. møde aftener 40 kr. Aftenen med Theodor og
spisning 75,00 kr.
Gurli Møller Andreasen gma@km.dk tlf. 21 37 19 61
Tilmelding Hanna og Ernst Hansen hannaogernst@gmail.com tlf.22 77 58 94 / 20 88 58 94

