
Årsberetning for Tro og Lys, Danmark, 2020-2021 

Så er der gået endnu et mærkeligt år, som har været præget af coronakrisen, der desværre ikke 

helt har forladt hverken Danmark eller den øvrige verden. Vi har igen måttet aflyse nogle 

arrangementer, som vi havde glædet os til. Vores St. Bededagsretræte - og generalforsamling i 

forbindelse med denne - måtte vi aflyse, og det samme skete for vores pilgrimstur til Lourdes, der 

skulle have været i juli i år. Der var for stor usikkerhed omkring restriktioner og smitterisiko. Vores 

generalforsamling blev udsat til september, og vores pilgrimstur til Lourdes er blevet udsat til 

næste år. Vi håber så, at det på det tidspunkt endelig bliver muligt at fejre 50 års jubilæum for Tro 

og Lys, som egentlig er i år. Det vil sige, at det internationale jubilæum er i år. Tro og Lys, Danmark, 

blev faktisk dannet året før, men vi kunne ikke fejre det sidste år – bortset fra en lille 

festligholdelse efter generalforsamlingen i september 2020.  

Tro og Lys, International, arrangerede omkring påske i år (hvor det officielle 50 års jubilæum var) 

en videofejring med forskellige indslag. Nogle Tro og Lys-grupper rundt omkring i verden havde 

lavet indslag med sang, dans eller korsvejs-dramatiseringer. Der var også nogle taler af forskellige 

Tro og Lys-ledere, der fortalte om tilblivelsen af Tro og Lys. To dage kunne man deltage i 

videomøder med Tro og Lys-medlemmer fra det meste af verden. Noget overvældende, men også 

smukt og rørende. Det var fint, at dette kunne lade sig gøre, når fysiske møder p.gr.a. coronakrisen 

ikke var mulige. 

Sidste år blev vi nødt til at aflyse vores elskede Tro og Fællesskabs-retræte på Liagård, og det 

måtte vi desværre også i år. Vi håbede til det sidste, at det kunne lade sig gøre, men 

restriktionerne for indrejse i Norge blev ikke fjernet, så vi måtte med sorg aflyse rejsen til Norge. 

Midt i dette mørke viste der sig pludselig et lys, og det var muligheden for at arrangere vores Tro 

og Fællesskabsretræte d. 29/6 til d. 4/7 på Åsebakken ved Høsterkøb, hvor søstrene dér lod os 

have deres gæstehus og et samlingshus til spisning, oplæg m.m. Det var kun for danskerne, da 

nordmændene fastholdt at holde deres retræte på Liagård. Vi havde 6 skønne dage sammen, hvor 

p. Erik holdt oplæg for os, og hvor alle ydede deres bedste til fælles gavn. Vi måtte selv stå for 

indkøb af mad og madlavning, men det gik fint med at hjælpes ad. Alle var glade, og vi sluttede 

med en fantastisk fest, der startede med et festmåltid, som Bethlehems-gruppen stod for. Vi 

havde protestantisk eller katolsk gudstjeneste hver dag, og nogle gange var det i søstrenes kapel, 

som de gæstfrit lånte os. Søstrene viste os en fantastisk generøsitet, og da vi rejste, fik vi at vide, 

at de ikke ønskede penge for vores ophold. Det var svært at tage imod dette, så vi har i 

bestyrelsen besluttet, at 10.000 kr. af beløbet, som vi skulle have betalt, vil blive sendt til Tro og 

Lys i Brasilien, da det er dér, priorinden på Åsebakken, Ana Maria, kommer fra. Der er stor nød 

mange steder i Brasilien, og de har været hårdt ramt af Covid19. På retræten havde vi en dag 

besøg af en journalist fra Kristeligt Dagblad. Hun fulgte os og deltog i de forskellige aktiviteter 

denne dag og også den efterfølgende dag til fodtvætningen. Hun skrev en fin artikel, og en 

fotograf tog nogle gode billeder. 

Vores Tro og Lys provins ”Nordlys” har på forskellig vis været ramt af Covid19. Provinsrådet skulle 

have afholdt provinsrådsvalg i september i år, men p.gr.a. usikkerhed om mulige rejserestriktioner 

for medlemmerne, blev valget udskudt til næste år. Det er nu planlagt til at blive afholdt d. 1-3/4-



2022 i Norge. Nærmere info vil komme senere. Der er flere provinsrådsmedlemmer, der træder ud 

af rådet, så der skal vælges nye rådsmedlemmer – bl.a. fra Danmark, da Kirsten p.gr.a. vores regler 

ikke længere kan være i rådet. Hun har været der i 12 år, så nu trænger der til nyt blod i rådet! 

De forskellige Tro og Lys-grupper er så småt ved at komme i gang igen i Danmark ovenpå 

nedlukningen. Her kommer lidt informationer fra grupperne: 

Vesterbro-gruppen (Inge skriver): Vi var en del fra Vesterbrogruppen, der deltog i Tro & 

Fællesskabs-retræten på Aasebakken. Det var en stor velsignelse, og det føltes dejligt ”normalt”!  

Vi har desværre ikke kunne mødes, indtil vi i juli havde en udflugt til Stine, hvor vi havde messe  

med P. Allen og blev forkælet af Stine og hendes mand. Vi er allerede inviteret til at gentage det  

næste år, TAK Stine! 

Vi har holdt kontakt med gruppen med gåture, telefonsamtaler og få hjemmebesøg . Vi har også  

sendt 6000kr (tror jeg), som vi plejer til Tro & Lys international til SOLIDARITET. 

Vi planlægger at starte vore Tro & Lys-møder 16. oktober. Vi har lavet et ”normalt” program, som 

vi håber bliver muligt at gennemføre på forsvarlig vis. Der er omkring 1000 smittede dagligt i  

øjeblikket! (17.08.21) 

Vi er begyndt at planlægge Himmelske Dage i Roskilde. Erik har allerede haft kontakt med dem. Vi 

skal nok have et telt som i Herning og bo på det lokale vandrehjem i Roskilde 26.5-29.5.22. Helle  

tager kontakt til vandrehjemmet. Vi regner også med Tro & Fællesskabsretræte på Lia gård 4.7-

10.7 + 1 rejsedag på begge sider. Og endelig Lourdesvalfarten for at fejre vort 50 års Tro & Lys  

jubilæum 23.7-30.7.  

Bethlehems-gruppen (Simon skriver): På grund af begrænsninger i kontaktmuligheder, som 
skyldes Corona-krisen, er der er ikke meget at fortælle. Bortset fra et enkelt møde i begyndelsen af 
sæsonen er vi ikke mødtes fysisk på nær to møder før sommerferien. Ved det ene møde var vi en 
udflugt til Zoologisk Have, hvor vi spiste et glædesfyldt måltid sammen. Vi har haft nogle Zoom 
møder til glæde for vores medlemmer, og nogle deltog i et Zoom møde med Tro og Lys i Frankrig 
på engelsk.  Den unge del af gruppen har (på opfordring af Ann i England) været med til at 
forberede Guidelines for sæson 2021-22.  De har skrevet det 5. afsnit, der handler om Nikodemus. 
Efter sommerferien har vi haft den glæde at mødes fysisk og udveksle erfaringer første søndag i 
september. Der er kommet et meget fyldigt program for næste sæson (se www.trooglys.dk ), og 
det glæder vi os til.  Ulla og Amalie vil være med til at forberede møderne i år, og det glæder vi os 
også til. 

Dronninglund-gruppen (Marianne skriver): Vi i Dronninglund gruppen regner med at fortsætte 

som før coronaen. 

Vi følger kirkeåret og snakker sammen om, hvad hver begivenhed i biblen og i Kirken betyder. Vi 
beder og synger (danser og synger fællesskabssangen), spiser sammen, går tur eller køre ud på tur 
i bil.  
Vi er jo kun 3: Ole og os.  
Det er en lille gruppe, men vi magter ikke at forsøge at udvide, evt. gennem sognet, om det var 
muligt. 

http://www.trooglys.dk/


Men vi er trods alt 2 til 1, hvilket vel svarer meget godt til forholdet mellem udviklingshæmmede og 
såkaldt normale i større grupper og på Retræten.  
Vi starter op i sidste uge af september, da vi først skal afvikle en ferie i september. 
Håber I får en god generalforsamling. 
 
Aarhus/Tilst-gruppen (Kirsten skriver): I den forløbne sæson har der ikke blevet holdt noget Tro og 

Lys-møde i vores gruppe. Det skyldes (som i de andre grupper) corona-krisen. Elisabeth og 

Johannes har rigeligt at se til i øjeblikket, så de har ikke overskud til at afholde noget møde før i 

foråret. Deres datter Hannah er ivrig efter at få en ny dato for et møde, men den er endnu ikke 

fundet. Måske kan det lade sig gøre at mødes en dag inden jul i den katolske kirke, men dér er der 

heller ikke endnu fundet en dato. Vi får se! 

I bestyrelsen håber vi på mere normale tilstande, så vi igen uden problemer kan mødes, kramme, 

synge, spille, snakke, danse, bede sammen – og hvad vi nu har lyst til at gøre i vores grupper. Det 

er trods alt bedre at mødes fysisk end at snakke sammen via en computer, tablet eller telefon. Lad 

os bede om, at coronaen er slået tilbage – eller snart bliver slået tilbage både i Danmark og i 

resten af verden.  

Hav det godt og pas godt på jer selv og hinanden! 

Kærlig hilsen 

Inge, Helle, Simon, Ulla, Marie og Kirsten 

Bestyrelse for Tro og Lys, Danmark 


