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GENERALRÅDET OVERSIGT

“Interkulturalitet opstår, når 
mennesker fra forskellige 
kulturer træffer valg, der 

er baseret på troen på at leve 
sammen og lære af hinanden 
med ønsket om at lade sig 
forvandle. At leve en interkulturel 
livsstil er en ”beslutning, der 
kommer fra hjertet”, et kald, en 
nådegave, en personlig og fælles 
omvendelsesproces. Det er et 
tegn på håb i verden af i dag” 
(Generalkapitlets Slutdokument 
2021).

Ved Sankt Josephs Søstrenes 
grundlæggelse på ny i 1808, da de 
nye søstre tog deres ordensdragt 
på, sagde p. Piron, der fejrede 
messen, følgende profetiske ord: 
”I er kun få, mine døtre, men som 
en sværm af bier vil I sprede jer 
overalt. Når I formerer jer, skal 

I altid bevare den enkelhed og 
ydmyghed, som bør kendetegne 
Sankt Josephs døtre.” 

I løbet af århundreder har 
Kongregationen spredt sig til 
fjerne lande og er kommet i 
kontakt med forskellige kulturer 
og folk med forskellige sprog, 
trosretninger, racer, fester og 
ritualer. Hver kultur har noget 
unikt at dele fra deres kultur og 
noget unikt at lære af den anden 
kultur. At opdage og tilpasse 
sig de grundlæggende værdier 
i den nye kultur og lade sig 
udfordre og forvandle af den er 
grundlæggende en beslutning, 
som hjertet træffer i indre frihed, 
tro og kærlighed.

Vi læser i det eukaristiske 
brev: ”... her er målet for vort 
ordenssamfund, der skal være 
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 Sr. Celine

helt blottet for sit eget. Det 
stræber efter at virkeliggøre 
denne dobbelte og fuldstændige 
forening af os selv og vor kære 
næste med Gud, af os selv med 
alle andre, hvem de så er, og af 
alle mennesker med hinanden 
og med os, men alt i Jesus og 
i Gud, hans Far.” Hvis vi lytter 
godt efter, kan vi i disse linjer 
fornemme et ekko af p. Médaille, 
der opfordrer sine døtre til at 
danne og leve i interkulturelle 
fællesskaber.

Vi er alle forbundet med 
hinanden, og vi må lære at se og 
nærme os andre kulturer med 
en følelse af forundring, respekt 
og forståelse, som vil hjælpe os 
med at overvinde fordomme og 
frygt. Interkulturel levevis er en 
livslang proces af gensidig given 
og modtagen. ”Et samfund, der 
er polariseret i ’OS’ og ’DEM’, vil 
aldrig opnå et interkulturelt liv. 
Kun i et fællesskab, der stræber 
efter at blive ’VI’, kan det muligvis 
lykkes” (Fra bogen af Anthony 
J. Gittins: ”Living Mission 

Interculturally”).
Et interkulturelt fællesskab 

er bygget på tro. I frihed og 
åbenhed rækker vi ud for at 
tage imod hinanden, og lidt 
efter lidt opdager vi værdierne 

og skønheden i en anden kultur. 
Ved bevidst at acceptere og 
respektere vores forskelligheder 
bliver vi gradvist forvandlet, og en 
ny kultur af relationer, enkelhed 
og glæde fødes.
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Sr.  Angela Rammé
   

Danmark

J  P  I  C

Frivillige klar til at tilbyde forfriskninger 
til kvinder på gaden

I mere end 100 år har ”Red-
Light District” i Danmark 
ligget i bydelen Vesterbro i 

gaderne bag hovedbanegården 
i København. I dag er handlede 
nigerianske kvinder en af 
de mest fremtrædende 
nationaliteter, der er 
sexarbejdere i København. 
Den danske organisation 
EXIST’s mission er at forebygge 
menneskehandel og hjælpe 
nigerianske kvinder i prostitution 
tilbage til livet ved at hjælpe dem 
med at udvikle kompetencer 
i samarbejde med en række 
aktører i Danmark og Nigeria. 
Via sikre opholdssteder i Nigeria 
kan kvinderne få et selvstændigt 
liv med arbejde, uddannelse og 
rehabilitering. 

En måde at arbejde med 
og for kvinderne på gaden på 
er Natcaféen, der blev etableret 
af Karin Kjærgaard, som er en 
dansk aktivist, der er daglig 
leder af projektet. Caféen er et 
økumenisk projekt og drives af 
frivillige. Jeg har været frivillig 
i Natcaféen siden sommeren 
2021, og jeg slutter mig til 
gruppen af frivillige én gang om 

måneden. Caféen er et sted, hvor 
de nigerianske prostituerede er 
velkomne til at tage en pause 
under eller efter arbejdet, 
og hvor der er en afslappet 
atmosfære, hvor man kan føre 
uformelle samtaler og skabe 
mulighed for at opbygge tillid. 
Omkring 30 frivillige - for det 

meste universitetsstuderende 
- er involveret i caféen. Der er 
kun to af os (mig og en anden 
ordenssøster), som ikke er 
studerende.  Caféen er åben 
hver onsdag i tidsrummet kl. 
23.30 - 03.30 og har en person 
som ansvarlig leder sammen 
med 5-6 frivillige. 
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Sr. Shakila Bhatti   
  

Pakistan

Menneskerettigheds-
forkæmpere, advokater 
og journalister blev 

forfulgt og undertiden 
retsforfulgt af den pakistanske 
regering 2020 for at modsætte 
sig regeringens ledere og deres 
politik.

Vold, diskrimination og 
forfølgelse af kvinder, religiøse 
mindretal og transpersoner 
fortsatte, og myndighederne 
undlod ofte at yde tilstrækkelig 
beskyttelse eller stille 
forbrydere til ansvar. Selv da der 

kom flere anklager om tortur og 
drab begået af myndighederne 
frem, undlod regeringen at stille 
politi og domstole til ansvar. 
Adskillige personer blev dræbt 
i militante islamisters angreb 
på embedsmænd ved politi 
og domstole samt religiøse 
mindretal.

Medlemmer og 
sympatisører af politiske partier 
i Pakistan er blevet arresteret. 
Flere oppositionsmedlemmer 
herunder tidligere 
statsoverhoveder og ministre, 

er blevet anklaget for politisk 
motiveret korruption.

Som følge heraf har 
retfærdighed og fred meget 
forskellige betydninger i vores 
samfund og kultur. Det gør ondt 
at se enkeltpersoner leve, som 
om det var deres skæbne at 
blive mishandlet. Guds idealer 
er retfærdighed og fred, som 
alle trosretninger tror på og 
prædiker. Mange påvirkes af 
synspunkter, der fast står på, at 
andre personer ikke er værdige 
til respekt. Disse personer tager 

De frivillige mødes 
normalt kl. 23.00 for at gøre 
caféen klar. Efter et kort 
teammøde ved midnat går 
de to første frivillige rundt 
på gaderne i ”Red-Light 
District” for at nå ud til 
kvinderne, tilbyde dem te, 
slik og kondomer og fortælle 
kvinderne, at caféen er 
åben. Disse ture fortsætter 
hele natten og udføres af et 
skiftende hold af frivillige. Inde 
i caféen tilbydes kvinderne 
te, frugt og sandwichs 
samt små aktiviteter som 

smykkefremstilling og brætspil, 
som frivillige har taget initiativ 
til. Det kan også være, at 
kvinderne bare ønsker at sidde 
og slappe af uden at tale med 
en frivillig. De frivillige er til 
rådighed for at møde kvinderne 
og deres behov i øjenhøjde.

De frivillige mødes 
regelmæssigt for at lære mere 
om de nigerianske kvinders 
kulturelle baggrund, deres 
religion, deres afhængighed 
af mænd og voodoo-præster, 
men også om det danske 
sexmarked og politikernes 

manglende ansvarlighed i 
forhold til at anerkende disse 
marginaliserede kvinders liv. 
Ved politisk at vende det 
blinde øje til disse kvinder, 
som bor i Danmark, og hvis liv 
er til gavn for danske borgere 
på forskellige måder, spiller 
den danske stat selv en rolle 
i undertrykkelsen af dem. 
Målet er imidlertid at skabe et 
København uden kvindehandel. 
Derfor har EXIST nedsat en 
fokusgruppe i dialog med de 
lokalpolitikere, der er klar til at 
lytte og handle. 
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ikke hensyn til kvinder, selv 
om kvinder er blandt de mest 
kraftfulde medlemmer af vores 
samfund. De er modige, villige 
til at ofre sig, håbefulde og ofte 
mødre.

Som en kristen kvinde, 
der prioriterer evangeliets 
idealer højere end alt andet i 
mit apostolat, er jeg klar over, 
at der er kvinder, der oplever 
diskrimination, blot fordi de er 
kvinder. Og denne diskrimination 
er værre, hvis de ikke tilhører 
flertallets tro eller hudfarve. 

De bliver nægtet job, 
nægtet at tage husarbejde eller 
bliver mishandlet og endda 
slået ihjel, hvis de hæver deres 
stemmer samtidigt med, at 
nogen står på deres side for 
retfærdighed. Blasfemiens sværd 
hænger over deres hoveder, 
og nogle gange forsvinder 
anklagerne sporløst.

På grund af fattigdom kan 
kvinder blive købt eller handlet 
uden videre betaling. Mange 
NGO’er og religiøse grupper, 
der arbejder for retfærdighed 
og fred, er håbefulde, men 

situationen og systemet får alle 
deres bestræbelser til at føles 
ubetydelige.

Vores tilstedeværelse 
er afgørende, fordi vi i vores 
institutioner fremmer og øger 
bevidstheden om, hvor vigtig 
retfærdighed er, og hvordan 
vi gennem retfærdighed kan 

leve i fred. Alle menneskers 
grundlæggende behov kan 
opfyldes af Skaberværket, så 
hver enkelt vil have nok til at 
leve som en familie og tage sig 
af hinanden og bruge jorden 
som et fælles hjem, hvor alle er 
forenet og respekteret og lever i 
retfærdighed og fred.

  Stærke pakistanske kvinder
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Sr. Dr. Shobha Oliakattil CSJ  
  

Pachmarhi-provinsen, Indien

Kurset ”Rødder og vinger” er 
et forløb på en måned for 
jesuitter og ordenssøstre, 

der lever og følger den 
ignatiansk spiritualitet. Dette 
kursus har været afholdt siden 
2009 af jesuitkonferencen i 
det sydlige Asien. I 2022 blev 
det ligesom tidligere afholdt på 
”Sacred Heart College” i Indien.  
Dette års kursus var historisk, 
fordi kvindelige ordenssøstre 
for første gang siden starten 
blev optaget på dette 30-dages 
fordybelseskursus sammen med 
jesuitterne. Vi var 22 deltagere, 
hvoraf 3 var Chambéry-søstre 
fra Pachmarhi-provinsen – 
sr. Susmita Ekka, sr. Namita 
Parithykattil og sr. Shobha 
Oliakattil.

Ignatius’ selvbiografi, de 
åndelige øvelser, hans breve 
og åndelige dagbog samt 
Jesuitternes Konstitutioner blev 
gennemgået. Kulminationen var 
en otte dages retræte.

Hele det fire uger lange 
program var en invitation og en 
opfordring til det åndelige liv 

ved at gå dybere ned i rødderne 
af den ignatianske spiritualitet 
og derefter udfordre os selv til 
at ”flyve langt og vidt” og tage 
vinger på for at være til tjeneste 
for mennesker i nød.

Efter en konstant 
opfordring fra sin ledsager 
Nadar dikterede den hellige 
Ignatius sin selvbiografi til Da 
Camara som en arv, der skulle 

overdrages til hans efterfølgere. 
Undervejs kontrollerede han 
hele tiden sin forfængelighed, 
som kan sammenlignes med ego. 
For Ignatius var hengivenhed 
at finde Gud i alle ting. Hver 
gang han skulle træffe vigtige 
beslutninger, fejrede han mange 
messer, og de var alle under 
tårer.

Alle de nådegaver, som 

PROVINS/REGION/MISSION

 Blandt jesuitterne. Sr. Susmita Ekka, sr. Namita 
Parithykattil og sr. Shobha Oliakattil. (fra venstre til højre)
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den hellige Ignatius modtog 
fra Gud, er en arv, som er 
givet til os. Ignatius oplevede 
loyalitet og overgivelse til den 
guddommelige majestæt som en 
befrielse. Gennem intim forening 
med Kristus kommer man til 
at dele sin egen erfaring - den 
erfaring, som Jesus havde fået 
af Faderen, af Gud som absolut. 
At finde Gud i alle ting bliver den 
ultimative befrielse.

Ignatius’ åndelige øvelser 
fører én ind til kernen af den 
ignatianske spiritualitet. Den er 
en praktisk anvendelse af Guds 
store plan for skabelse, frelse og 
åndelig vækst. Den hjælper én 
til at slippe af med alle uordnede 
følelser og til at søge og finde 
Guds vilje. Dette er naturligvis 
for at kunne stå til tjeneste for 
andre. Så efter at have øvet sig 
gav Ignatius de samme øvelser 

til almindelige mennesker, 
hvilket medførte en 180 graders 
forandring i deres liv.

Det er ret fascinerende 
at bemærke, at de samme 
åndelige øvelser ikke har nogen 
større virkning eller forvandling 
i de fleste retrætedeltageres 
liv i dag.  Det er vigtigt for 
os at genkende og være 
opmærksomme på de gode og 
onde ånders bevægelse i vores 
daglige liv og være på vagt. 
Denne bevidsthed vil hjælpe os 
til at være mennesker, der kan 
skelne og som er skabt i Guds 
billede og i lighed. Ignatius af 
Loyola insisterede på både et 
generelt samt et specifikt og 
dagligt ”kærligt tilbageblik” for 
at opfylde formålet med vores 
skabelse, nemlig at lovprise, at 
ære og tjene Gud.  

Denne måned var for mig 

en periode, hvor jeg lærte Jesus 
at kende og levede sammen 
med ham. Mit fællesskab med 
Jesus blev meget styrket. Det 
samme blev bevidstheden om, at 
Jesus og jeg er ét, og at vi hver 
især er skabt i Guds billede og i 
lighed. Jeg fik en dyb og stærk 
bevidsthed om, at vi er kaldet 
og sendt ud for at bære frugt og 
frugt i overflod.

Det var godt at kende og 
tænke over vores Kongregations 
ydmyge begyndelse. Ligesom 
den hellige Ignatius af Loyola 
samlede de første ledsagere, 
samlede p. Jean Pierre Médaille 
- vores grundlægger - den første 
lille gruppe kvinder efter krigen 
i det 17. århundrede. Må vi 
Sankt Joseph Søstre fortsætte 
med at gøre vores rødder i den 
ignatianske åndeligheds jord 
dybere og tage vinger.

Sr.  Antonia Constantina Mandro   

Bolivia

Den 27.-29. april 2022 
blev der afholdt en 
workshop i Cochabamba 

af Forebyggelseskommissionen 
i den bolivianske konference 
for ordenfolk. Formålet var at 
gøre folk opmærksomme på og 
uddanne dem til at forebygge 

misbrug af mindreårige og sårbare 
personer. Sr. Patricia Espinosa 
Fernández, der er psykiater 
og kommer fra Mexico City, 
var underviser og ekspert på 
workshoppen. Hun er specialist 
på dette område og står for 
at uddanne i forebyggelse 

af misbrug i mange kirkelige 
institutioner. 

Der var 90 deltagere til 
denne workshop. Blandt dem 
var lægfolk, der arbejder i den 
katolske kirke, medlemmer af 
stiftets præsteskab og ordenfolk, 
som udgjorde langt de fleste.
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De emner, der blev 
behandlet, handlede om 
seksuelt misbrug generelt, og 
hvordan man kan forebygge 
misbrug på det kirkelige område 
samt inden for undervisning 
og uddannelse. Vi drøftede 
og fik mere viden om dette 
vanskelige problem, og hvordan 
det påvirker den psykoaffektive 
og seksuelle modenhed. Vi 
havde også en diskussion om 
karakteristika ved seksuelle 
overfaldsmænd. Desuden 
bemærkede eksperten, at de, 
der er ansvarlige for seminarier 
og uddannelsessteder 
for ordensfolk, skal være 
opmærksomme på disse 
spørgsmål, når de hjælper den 
enkelte med deres discernment 
om deres kald.  

Med hensyn til seksuelt 
misbrug blev det fremhævet, at 
mellem 75 og 80% af tilfældene 
forekommer i familierne; et 
sted, hvor personen burde 
være mest sikker. Det er yderst 
vigtigt at udbrede viden om 
pastoral tjeneste i familierne. I 
Latinamerika er vold blevet en 
”kultur”, og det er en situation, 
der hurtigst muligt skal 
udryddes. I øjeblikket sker der 
en stigende udnyttelse 
af mindreårige på 
sociale medier. Seksuelt 
misbrug bør ikke kun 
være et problem for 
de seksuelt misbrugte. 
Hele samfundet må 
forpligte sig til at udrydde 
dette onde, som er 
blevet indlemmet i en 
”voldskultur”.

Kommissionen 
gentog, at der er 
behov for at arbejde 
for ”forebyggende 
støttenetværk”, skabe 
sunde og sikre miljøer, at 
give plads til at lytte til 
ofre og overlevende efter 
misbrug og uddanne folk 

til at være ”skadesbehandlere” 
for primære og sekundære 
ofre. Det er også nødvendigt 
at kende landets strafferetlige 
regler, den kanoniske kodeks 
og de seneste dokumenter fra 
Pave Frans om procedurer på 
det kirkelige område.

Det er vigtigt at nævne, 
at der planlægges andre 
kurser for at uddybe denne 
viden og støtte de religiøse 

Kongregationer med hensyn til 
handlingsplaner, forebyggelse, 
adfærdskodekser og 
retningslinjer for bispedømmer 
og religiøse ordener.

I Regionen i Bolivia 
foreslår vi at uddanne os selv, 
at fremme en kultur af ikke-
vold eller en fredskultur og at 
deltage i netværk, der arbejder 
til fordel for livet og lytter og 
ledsager ofre og familier.

Sankt Joseph Søstre af Chambéry og Dr. Patricia

 Gruppen af deltagere
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Sr.  Anette Moltubakk
  

Norge

Den 4. april 2022 bød 
Søstrene på Grefsen 
Søstre fra de forskellige 

Kongregationer i Oslo velkommen 
til et aftenseminar om 
forebyggelse af seksuelt misbrug.  
Dette var en del af et program, 
der afholdes i de tre norske 
bispedømmer, hvor en katolsk 
kvindelig lærer tilbyder kurset i 
de forskellige sogne. Regner vi 
det kursus, der blev tilbudt hos os 
med, har hun afholdt kurset 22 
gange i vores stift og har planer 
om at besøge resten af sognene i 
slutningen af efteråret.    

Betydningen af et sådant 
kursus kan ikke overvurderes, 
hvilket blev klart i 2010, da 
biskoppen af prælaturet i 
Trondheim blev afsat på grund 
af seksuelt misbrug. Siden da 
har den norske kirke udarbejdet 
“kortfattede og nyttige 
retningslinjer for, hvordan man 
skal håndtere sager om mistanke 
om en kirkelig ansats seksuelle 
adfærd, der er upassende og/
eller afvigende, fra en kirkelig 
medarbejders side”.

Alle, der arbejder med børn, 
unge og sårbare voksne, hvad 
enten det er præster, Søstre 
eller lægfolk, skal gennemføre 
kurset om forebyggelse af 
seksuelt misbrug. Kurset er en 
måde at sikre, at kirken er et 
sikkert sted for alle, et sted, hvor 
alle bekymringer kan komme 

til udtryk og tages alvorligt. Og 
misbrug kan ske hvor som helst.  
Alle præster, ansatte og frivillige 
skal kende og acceptere de etiske 
retningslinjer, som kirken har 
fastlagt. Disse omfatter blandt 
andet respekt for andres fysiske 
og følelsesmæssige grænser, 
undgå kontakt med mindreårige 
på sociale medier og der skal være  
mindst tre personer til stede, 
når man er sammen med en 
mindreårig. Med den teknologiske 
udvikling i dag er det vigtigt 
at være opmærksom på, at de 
samme standarder gælder både 
i den fysiske og i den virtuelle 
verden.  

Sognepræster og 
menighedsråd er ansvarlige for 
at føre retningslinjerne ud i livet 
med konkrete foranstaltninger, 

der bliver en del af vores rutine.  
Uden for sognet vil man i klostre, 
seminarier, katolske skoler, 
Norges unge katolikker og andre 
katolske organisationer blive gjort 
opmærksom på retningslinjerne, 
som har til formål at gå videre end 
misbrug begået af kirkens ansatte. 

Der sker en ændring i 
samfundet og selv meget unge 
mennesker har adgang til 
seksuelt indhold via de nyere 
kommunikationskanaler, ligesom 
pornografien er let tilgængelig. 
Med disse massive ændringer i 
samfundet og i vores relationer vil 
kirkens ansatte blive stillet over 
for spørgsmål, som hidtil stort 
set har været fraværende. Det 
betyder, at præster og ansatte 
også kan beskyttes med de etiske 
retningslinjer.
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Som vi læser i Prædikerens 
bog (3:1): ”Alting har en tid 
... ” – så efter en lang pause 

på tre år på grund af Covid-19 
er tiden kommet for os, de 
indiske søstre fra LAC i Europa, 
til at berige og give hinanden 
energi. Det gjorde vi på vores 
møde i Chambéry den 22.-24. 
april 2022. De tre Provinsråd 
havde planlagt et møde, hvor 
vi kunne lære bedre at forstå 
Kristi mission, som er betroet 
til hver enkelt i vores forskellige 
tjenester, mens vi tjener hans folk 
i overensstemmelse med vor tids 
kald og behov.

Vi var seks deltagere: 
sr. Mary (Kongregationen af 
Lyon), sr. Anna og sr. Anila 
(Kongregationen af Annecy) og sr. 
Santhi, sr. Jayarani og sr. Sujatha 
(Kongregationen af  Chambéry), 
som søgte at støtte hinanden 
med vores dybe udveksling ved 
hjælp af billedet af ’’perler’’ - både 
hvide og sorte.  De hvide perler 

Sr. Shanti,  sr. Jayarani, sr. Sujatha 

Frankrig

Kurset var værdifuldt på 
flere måder. Det gav os ord 
til at kunne udtrykke, hvad 
det handler om.  Det lærte os, 
hvordan vi skal reagere, når vi 
ser/hører noget, hvad vi skal 
gøre, og hvordan vi skal følge 
op på dette. Vi arbejdede også 
med eksempler på konkrete 

situationer, så vi kunne 
diskutere, hvad vi skulle gøre. 
Og vi fik udleveret mapper med 
materiale, som vi kan studere 
nærmere og vende tilbage til.

Kurset var meget nyttigt og 
vigtigt for vores yngre Søstres 
arbejde, som er volontører i 
sognene, læser op ved messen, 

deler nadver ud, underviser børn 
i katekismen og er involveret i 
koret og ungdomsarbejdet. På 
grund af de mange måder vi er 
sammen med børn og unge på, 
har vi planer om at udarbejde 
vores egne retningslinjer for 
Provinsen om dette emne i de 
kommende måneder.

var vores inspirationskilder, 
læring, missionserfaringer og 
vores mod til at vove os ud 
i de nye missioner. De sorte 
perler var vores udfordringer, 
vanskeligheder, bekymringer, 
begrænsninger og frygt.  Sammen 
forsøgte vi at reflektere over, 
hvordan vi er trofaste i forhold 

til at leve vores karisme og 
spiritualitet.

Efter en åbningsbøn, som 
Søstrene fra Annecy havde 
forberedt, om temaet vores 
livsrejse, talte sr. Jona om vores 
første seks søstre i Le Puy, som 
modigt kastede sig ud i det 
ukendte, da de alene regnede 

Bagerst: sr. Jayarani, sr. Jona, sr. Anna og sr. Shanti.  
Forrest: sr. Mary, sr. Sujatha, sr. Anila



med en karisme, som er at skabe 
enhed. Vi kan ikke leve karismen 
uden kommunikation. Kurset 
fokuserede på det faktum, 
at vi som mennesker altid 
kommunikerer gennem alt, hvad 
vi siger og gør. ”Kommunikation 
er et vigtigt emne for Sankt 
Joseph Søstrene. For at leve 
vores karisme om den dobbelte 
og fuldstændige forening er vi 
nødt til at kommunikere, og det 
er meget vigtigt for os.” ”Med 
gode kommunikationsevner 
kan vi opbygge vores forhold til 

andre, til naturen og til Gud.” 
”Gennem dette kursus 

blev jeg opmærksom på, at vi 
kommunikerer lige fra vi vågner, 
til vi går i seng. Vi kommunikerer 
konstant ved hjælp af vores fem 
sanser.” 

Dette kursus, som blev 
ledet af sr. Navya, var baseret 
på kommunikation og vores 
levevis: Vi kommunikerer med 
andre, med naturen, med Gud 
og med os selv. Vores forhold 
til Gud, til andre, til naturen 
og til os selv er integreret i 

med Guds forsørgelse. Hun 
udfordrede os derefter til at 
omfavne vores sårbarhed og til at 
bevæge os fremad som disse seks 
søstre.

Temaet for vores møde 
var synodalitet i dens tre 
dimensioner: vores menneskelige 
familie på denne jord, Kristi 
legeme og ordenslivet. Hver af 
os delte vores overvejelser om 
disse emner. Vi uddybede vores 
refleksioner gennem en meditativ 
vandring i naturen, hvor vi så, 
rørte ved, duftede til, observerede 
og lyttede - alt sammen med 
respekt for den andens rum. 

Dette gjorde det muligt for os 
at reflektere over dagen, da vi 
mindedes betydningen af de 
forskellige måder, vi gik på i 
forhold til hinanden: foran eller 
bagved nogen, ved siden af en 
anden, alene eller sammen.

Vi blev velsignet af den tid, 
vi tilbragte sammen med vores 
ældre Søstre på plejehjemmet.  
En aften arrangerede vi et 
kulturelt program for at lære 
dem at kende.  Et andet 
mindeværdigt øjeblik var at få 
deres velsignelse til at fortsætte 
vores missionsrejse.

Og om søndagen gav vi 

sammen med sr. Jona eukaristien 
liv i vores lokale sogn. 

Disse to dage var en gave 
for os. De uddybede vores følelse 
af enhed og tilhørsforhold til 
familien af Sankt Joseph Søstre.  
De gav os mulighed for dele 
åbent, opmærksomt lyttende 
og med et modtageligt hjerte. 
Og vi blev alle motiveret og 
opmuntret af hinanden til at dele 
vores daglige levede erfaringer 
både i fællesskabet og på vores 
missions- og tjenestesteder.  Vi 
forlod mødet forenet i bøn og 
med ønsket om at mødes igen i 
fremtiden.

EN UGE OM KOMMUNIKATION 
FOR NOVICER
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Sr. Navya Neelam CSJ

Pachmarhi-provinsen, Indien

Der blev afholdt et 
otte-dages kursus om 
kommunikation for novicer 

fra de fire indiske Provinser 
på ”Fox Rock” (Pachmarhi-
provinsen) fra den 28. marts 
til den 6. april 2022. Sr. Navya 
Neelam (koordinator for ICC - 
Kongregationens internationale 
kommunikationskommission) 
stod for det, og 24 novicer 
og seks postulanter deltog på 
kurset. 

Kommunikation er en 
levevis for Sankt Joseph Søstre 
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kommunikationsprocessen. 
Vi kommunikerer med 
Gud gennem vores bøn. Vi 
kommunikerer med andre 
gennem vores forhold til dem. 
Vi kommunikerer med naturen 
gennem vores samspil med den. 
Vores liv er i sig selv 24 timers 
kommunikation.  

”Aftenen var det bedste 
tidspunkt på dagen; timen med 
tilbedelse ledet af sr. Navya. 
Hver dag blev der organiseret 
forskellige måder at bede 
på, der var forbundet med 
kursusdagen, og vi uddybede 
vores forhold til Gud ved 
hjælp af variationer i sang, 
musik, videoer, refleksioner, 
kropsbevægelser, deling osv.” 
Vi blev opmærksomme på, at 
vi ofte har en tendens til at se 
på Gud som en købmand, der 
giver os alt, hvad vi beder ham 
om, men nu fik vi mulighed for 
at se på Gud som en kærlig Far, 
der elsker at være venner med 
os, og som en far, der viser al sin 
kærlighed til os.

”Jeg lærte vores verdens 
virkelighed at kende gennem 
den præsentation, vi havde i 
grupperne om krigen mellem 
Rusland og Ukraine.” ”Jeg lærte 
for første gang at surfe på 
internettet, mens jeg søgte på 

Rusland og Ukraine-krigen.” Vi 
fik mulighed for at lære at skrive 
nyhedsartikler, portrætter og 
klummer. 

Forskellige aktiviteter som 
Bibel-sketches, gruppe- og 
individuelle præsentationer, 
diskussioner i grupper, en-
til-en-deling, fotografering, 
skrivning af artikler, skrivning 
af referater, øvelse i læsning af 
dagens tekster og optagelse 
af videoer til YouTube holdt os 

alle interesserede og aktive i hele 
programmet.  

“Min længe ventede 
drøm gik i opfyldelse, da jeg 
fik lov til at holde det digitale 
spejlreflekskamera i mine hænder 
og lærte at tage billeder.” ”Det var 
glædelige og lykkelige øjeblikke 
for os.” “Kurset har hjulpet mig 
til at vokse i min kommunikation 
med andre, være kreativ i min 
kommunikationsstil og opleve 
Gud mere intimt.”

 Novicerne lærer at tage billeder med et digitalt
 spejlreflekskamera 


