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Hvis vi er forenede, er Jesus iblandt os.  
Og det er det, der tæller.  

Det er mere værd end nogen anden skat, vort hjerte kan eje:  
mere værd end mor, far, søskende eller børn.  

Det er mere værd end hjem, arbejde og ejendom;  
mere værd end en hel storbys kunstskatte.  

Det er mere værd end alle vore forretninger,  
mere end naturen, der omgiver os  

med blomster, enge, hav og stjerner.  
Det er mere værd end vores sjæl.  

 

Også vor tid er Hans tid, Ham iblandt os,  
Ham levende i os, som er i færd med at opbygge  

Hans Legeme i kærlighedens enhed.  
 

Men Jesus i blandt os bør nå ud til mange;  
Vi skal være med til at lade Ham vokse i andre lemmer,  
og ligesom Han gøre os til bærer af den Himmelske Ild.  

Gøre alle til ét, og lade den Ene være i alle! 
 

Så lad os leve det liv,  
som Han øjeblik for øjeblik skænker os i kærlighed.  

Buddet om den indbyrdes kærlighed er det grundlæggende.  
Derfor har alt, der udspringer af ægte broderkærlighed, værdi;  

og intet, vi gør uden denne kærlighed, betyder noget som helst,  
for Gud er Fader,  

og i Hans hjerte er der altid og alene plads til Hans børn. 1 
 

                                

Chiara Lubich  

 
 
 
1  Mønstre af lys, Forlaget Ny Stad 1996, s. 62s 
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Efter 35 år i Danmark lukker Focolare bofællesska-
bet i Valby per 1. juli. Huset har dannet ramme om 
mange dejlige møder med familier, børn og unge; 
stunder som vi er meget taknemmelige for, og som 
vi håber har båret frugt i mange mennesker. Dette 
nummer af Ny Stad er det sidste, men som bebudet, 
vil vi følge op med et digitalt nyhedsbrev om Focolare-bevægelsens ve og vel i 
Danmark og i verden. Sådan vil vi være et bindeled i Focolare-familien nær og 
fjern. Du kan læse nyhederne på www.focolare.dk, hvor du også kan finde dato-
er for fremtidige møder, for Focolare-bevægelsen fortsætter i Danmark. 
 
 

 
Kære venner, 
 

Hvordan sammenfatter man 30 år af ens liv på få linjer?  
30 år i et land, som har givet mig så meget fra rugbrød og sal-
mer til pædagogisk frisind. Jeg er dyb taknemmelig for at have 
fået lov til at leve og vokse både som menneske og kristen i et 
bofællesskab, med kolleger og alle, der udgør Focolare-familien 
her i landet.  
Og heldigvis er det ikke slut endnu, for det er meningen, at jeg fortsæt kommer 
til Danmark et par gange om året, for sammen med jer at leve og arbejde for en 
mere forenet verden. 
Af hele mit hjerte Tak, for jeres tillid og omsorg og 1  
         på gensyn!  Joke Bos 
 

 
Kære alle 
 

Da jeg kom til Danmark i januar 2006 blev jeg modtaget med 
en ’overraskelsesreception’. Hvor var det dejligt med det 
samme at møde så mange søde mennesker. Jeg følte mig 
SÅ velkommen! Og hvor har jeg haft mange gode oplevelser 
i de efterfølgende år: Dejlig mad som karrysild og ris a la 
mande, et fantastisk sted at bo, en vidunderlig natur, glade 
børn på arbejdet og kære kolleger, smukke danske julesan-
ge, spændende kirkedage og inspirerende kirkevandringer, 

hyggelige stearinlys, gode udfordringer (til at stole mere på Ham, og lære mig 
selv bedre at kende), dybe samtaler, en ny forståelse af troen og Guds nåde, 
og1 venner som for altid forbliver i mit hjerte.  
Tusind tak til enhver af jer som har været med til at give mine dage kulør!  
Selv om jeg tager til Norge, fortsætter vi sammen med at leve for Jesu ønske om 
Enheden i verden.  
      På glad gensyn!!  Ella Gerrickens 
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TEGN FRA HIMLEN 
 

Mens jeg ventede på at få et tjek-op 
hos lægen, kom jeg til at overhøre 
en kvindes samtale. Hun var gravid 
med sit fjerde barn og sagde til se-
kretæren, at hun ikke kunne behol-
de barnet på grund af sin økonomi-
ske situation. 'Gud vil passe på bar-
net', konkluderede hun. Da jeg ikke 
syntes jeg kunne forblive ligeglad 
med denne nyhed, fortalte jeg det 
straks til mine nære venner, og 
sammen besluttede vi at indsamle 
en kollekt af midler os indbyrdes. 
Derefter tog jeg hen til lægens se-
kretær og bad hende om at give 
pengene til den kvinde, uden at op-
give dens kilde. I mellemtiden betro-
ede vi hele sagen til Gud.  
Tiden gik, og vi vidste ikke noget 
om resultatet; nogen havde lagt 
mærke til at kvindens mave fortsatte 
med at vokse (vi bor i en lille by, 
hvor vi alle kender hinanden). Til 
sidst blev et smukt lille barn født. 
Efter et år modtog jeg kvindens tak, 
eftersom hun havde gættet hvor  

 
 
 
 
 
 
 

pengene var kommet fra: 'Dagen før  
aborten, havde jeg bedt Gud om at 
oplyse mig om, hvad der ville være 
det rigtige at gøre. Sent om aftenen 
kom lægens sekretær forbi hvor jeg 
boede med jeres konvolut. For mig 
var det et tegn fra himlen.  
 

R. - Italien 

 

STRYGEJERNET 

 

Corina havde brug for et strygejern. 
Min første tanke var, at betro hen-
des behov til Guds forsyn. Senere 
inviterede en kvinde mig til en sog-
nefrokost. Da jeg havde så mange 
ting, jeg skulle gøre, havde jeg lyst 
til at sige 'nej'. Men jeg accepterede 
simpelthen for at gøre hende glad. 
Jeg sad sammen med nogle ældre 
kvinder omkring kaffen. De var gla-
de for at have et ungt menneske i 
deres midte. Det var der, at jeg så 
en bekendt; hun havde købt et stry-
gejern, men det var for tungt til hen-

de, og hun spurgte 
mig, om jeg kendte 
nogen, som havde 
brug for det. Jeg 
blev glad og tænkte 
straks på min bøn. 
 

I. - Schweiz 
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Som du har kunnet læse sidste gang, er dette det sidste nummer af papirudgave af Ny Stad. 
Kontakten fortsætter gennem et digitalt nyhedsbrev, som I kan melde jer til ved at sende en 
E-mail til: info@focolare.dk 
Livets Ord vil hver måned blive lagt på vores hjemmeside www.focolare.dk. Hvis ikke du i 
forvejen får en E-mail fra os med et link til Livets Ord, kan du sende os din mailadresse. For 
jer, der ikke har adgang til Internettet, finder vi en løsning, så I fortsat får det tilsendt med po-
sten. Vær venlig og giv os besked herom inden 1. juni. (tlf.: 2148 8432) 

Jeg vil  
finde min 
vej i livet. 

Den er  
til dig! 

Tak for det! 
Har du fundet 

din vej? 

Nej! Men jeg er 
begyndt at for-
stå vejviserne! 


