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Indkaldelse til generalforsamling
og medlemsmøde
lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00
i Sankt Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15
1620 København V
For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingentet for 2015
på 80 kr. være indgået på foreningens konto i Danske Bank (1551 7592523) senest den 28. januar. I yderste nødstilfælde kan man betale
kontant til kassereren inden generalforsamlingen begynder.
Der serveres kaffe, te og kage. Det tilstræbes, at mødet er færdigt kl. 16.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
3. Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab),
debat og godkendelse heraf.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse til 100
kr./år.

5. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen. På valg er Bent Irlov (ønsker
ikke at genopstille) og Helge Clausen (genopstiller). Ikke på valg er
Lene Irlov og Jytte Marie Munksgaard (som begge ønsker at udtræde
af bestyrelsen ved denne generalforsamling).
6. Valg af to suppleanter og en revisor (Eva Vinther er villig til at modtage genvalg som revisor). Punk 6 bortfalder, hvis der ikke kan vælges en ny bestyrelse.
7. Hvis der ikke kan vælges en ny bestyrelse, foreslås Ælnoth nedlagt
eller søgt sammenlagt med Academicum Catholicum. Hvis der er
flertal for ét af disse to forslag, skal det vedtagne forslag behandles
på en ny, uafhængigt af denne, indkaldt generalforsamling. Hvis der
har kunnet vælges en bestyrelse med suppleanter og revisor, bortfalder pkt. 7.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

MEDLEMSMØDE
1. Kort status over bestræbelserne med at skaffe eksterne midler, så
Sankt Andreas Bibliotek kan fortsætte / Helge Clausen.
2. Igangværende projekter inden for katolsk historie / Helge Clausen.
3. Almindelig informationsudveksling vedr. katolsk historie, særligt i
Danmark.
4. Afslutning.
Helge Clausen
Fung. formand
Til medlemmernes orientering: Mellem jul og nytår blev vor formand,
Bent Irlov, ramt af en alvorlig blodprop og er sygemeldt indtil videre. Derfor må jeg som næstformand fungere som formand indtil generalforsamlingen er overstået. Ælnoths medlemmer anmodes om at bede for Bent Irlov helbredelse. Sidste nyt: Det går fremad med Bent; han kommer hjem
på fredag.
Helge Clausen

Ny hjemmeside
Efter at Ælnoths hjemmeside har ligget stille i længere tid, er der nu udformet en helt ny hjemmeside: www.aelnoth.dk. Den gamle hjemmeside ja, der var faktisk to - er lukket ned.

Referat af medlemsmøde den 04.10.2014
Formanden bød velkommen og orienterende de knap 20 fremmødte, herunder flere ikke-medlemmer, om den beklagelige kendsgerning, at hele
bestyrelsen ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling. Det
samme gælder for kassereren. Enten må der findes en helt ny bestyrelse,
alternativt tænkes på en fusion med Academicum Catholicum, hvis det viser sig at være en mulighed. Helge Clausen ville senere holde sit annoncerede foredrag om Jomfru Marias hus i Loreto.
Efter kaffen holdt Helge Clausen et yderst interessant foredrag om den
hellige families hjem i Nazareth, som ifølge overleveringen nu befinder
sig i Loreto på Italiens østkyst. Foredraget blev ledsaget af lysbilleder, der
bidrager væsentligt, når der som her er tale om geografiske steder, der er
ukendt for de fleste, og til illustration af de omtalte bygninger m.m. Ifølge
overleveringen skulle Jesu barndomshjem i Nazareth i året 1291 af engle
være flyttet til Dalmatiens kyst ved Adriaterhavet. Eller rettere sagt, det
rum af huset der var tilbage, og som siges at være det sted Jomfru Maria
modtog åbenbaringen. Efter en kortere periode her blev bygningen atter
flyttet, nu til østkysten i Italien på den anden side af Adriaterhavet, for efter endnu nogle skiftende adresser på denne egn at ende i Loreto.
Så vidt overleveringen, der for så vidt godt kunne være en af de utallige
legender, middelalderen er så rig på. Det har heller ikke skortet på kritik.
Kirken har dog aldrig betvivlet husets ægthed, men har forholdt sig lidt
mere forsigtig hvad den overnaturlige forklaring angår. Men med Helge
Clausens grundige gennemgang om nyere forskning i historiske kilder såvel som arkæologiske undersøgelser, har det vist sig, at overleveringen på
mange punkter er blevet bestyrket.

Netop i 1291 faldt de kristnes vigtigste by i Palæstina, Akkra, for muslimernes fremtrængen og det var almindelig skik at fjerne relikvier og andre
vigtige genstande, når en fjende erobrede landområder. Hele huset er flyttet uden at dele det i mindre stykker, hvilket kan lyde besynderligt. Allerede oldtidens store civilisationer besad dog stor teknisk snilde, så umuligt
har det sikkert ikke været. Overleveringen hævder, at det var engle, der
sørgende for flytningen. Dette har måske sin mere jordnære forklaring i at
en adelsslægt ”De Angeli”, der talte flere korsriddere, havde forbindelser i
Dalmatien og besad jord på den egn, hvor Loreto nu ligger, har forestået
flytningen. Faktisk bekræftes dette af optegnelser i et ældre, nu tabt, håndskrift.
Yderligere har bygningen i Loreto ikke har noget fundament, men er placeret direkte på jorden, oven i købet på en vej. Til gengæld findes i Nazareth, hvor bygningen i sin stod et fundament, hvis mål passer til bygningen
i Loreto.
Murene består af blandet materiale, bl.a. af brændte mursten. De er forsynet med et stregmønster, der kun kendes fra det område bygningen oprindelig skulle stamme fra. Nyere kemiske analyser har vist den samme
sammenhæng. Murene har også en del graffiti, der ligner tilsvarende i Nazareth. Endvidere indeholder de skaller fra strudse, der på tiden for Christi
fødsel endnu fandtes i Palæstina, men ikke i Italien. Man troede tidligere,
at strudseæg blev befrugtet af solens varme, når de var blevet lagt i sandet,
altså uden medvirken af en hanstruds; derfor blev strudseæg anvendt som
symbol på Jesu undfangelse, som også skete uden en mands medvirken.
Dette er blot et kort gengivelse af de mange iagttagelser vi blev gjort bekendt med.
Med Helge Clausens foredrag blev endnu en gang vidne til, at virkeligheden ofte overgår selv den vildeste fantasi. Tusinde tak for det.
Referent: Ulrich

