Landsudvalgets årsberetning 2012-2013
- ved medlemsmødet i Areopagos Danmark, 20. april 2013 i Møllevangskirken, Århus.

Landsudvalgets arbejde og sammensætning
Landudvalget blev ved sidste medlemsmøde sammensat med følgende 4 medlemsvalgte medlemmer:
Jesper Nymann Madsen (formand), Peter Buch, Simon Astrup og Dorthe Davidsen Langås. Stiftelsens styre
har siden efteråret 2012 været repræsenteret ved Anette Ejsing. Som suppleanter, der som regel deltager i
alle møder, blev valgt henholdsvis Elizabeth Knox-Seith og Johnny Rønved. Simon måtte i efteråret udtræde
af Landsudvalget, og Elizabeth blev suppleret ind. Pr. 1. april 2013 er Dorthe blevet ansat i Areopagos og er
derfor også udtrådt af Landsudvalget, hvorved Johnny blev suppleret ind på hendes mandat.
Landsudvalget har afholdt 5 ordinære møder siden sidste årsmøde. Herunder et fælles møde med det
norske Landsudvalg.
Medlemsarrangementer
Der har som sædvanlig været afholdt en række arrangementer for medlemmer og andre interesserede.
Som regel arrangerer vi sådanne møder i samarbejde med andre, fordi det skaber større opmærksomhed
og sikrer bredere deltagelse, ligesom det giver flere muligheder for at lave interessante aktiviteter.
I samarbejde med I Mesterens Lys har vi inviteret til en række mindre retræter, til kurser og årstidsgudstjenester i årets løb. Vi oplever, at stadigt flere derigennem får berøring med Areopagos’ arbejde og
også får interesse for andre dele af arbejdet, abonnerer på vores blad og melder sig ind i Areopagos
Danmark. Dette er nok den væsentligste kanal for nye medlemmer de sidste par år.
Sommerstævnet 2012 blev holdt i Norge under temaet ”Hvad er da et menneske?”, og denne gang var der
ca. 20 danske deltagere, som fandt vej derop. I alt deltog omkring 200 i stævnet, som dermed blev et af de
mest besøgte sommerstævner i Areopagos’ nyere historie. Det er godt at være en gruppe sammen af sted,
og mødet blev en god anledning til både at få ny information om Areopagos’ arbejde, møde venner og
medarbejdere fra vores partnere i Hong Kong, Kina og fra Norge. I år er det det danske Landsudvalg, som
har haft ansvar for planlægningen af stævnet, der afholdes på Galleri Emmaus i Haslev med temaet ”Dialog
forandrer liv”. Vi håber på et flot fremmøde også her. Tag gerne en stak programmer med herfra og del ud
til venner og bekendte.
I september indbød Areopagos sammen med Danmission og Helligåndskirken til dialogforedrag med den
libanesiske sheikh og druserleder Sami Abul Mouna under overskriften ”Fra vrede til forsoning”. Han
fortalte om det at leve som religiøst – og ofte undertrykt – mindretal, og hvordan han havde erfaret, at
dialogen og forsoningen kan lykkes, selv under svære ydre vilkår.
Areopagos har været en af drivkræfterne i forsøget på at oprette en Københavnsk lokalgruppe under det
internationale netværk URI (United Religions Initiative). Et tværreligiøst netværk, der arbejder med
forskellige problemstillinger af fælles interesse uanset religiøs baggrund. Det kan handle om trosfrihed og
undertrykkelse af rettigheder, om etiske og humanitære spørgsmål, fredsinitiativer o.m.a. Netværket har i
flere år haft en lokalgruppe i Århus. I København er den stadig lille og har ikke så mange ressourcer, så vi
ved endnu ikke, om den kommer til at fortsætte.

I oktober fyldte vores mangeårige nære samarbejdspartner IKON 20 år. Areopagos var repræsenteret ved
både stabsmedlemmer og Landsudvalgsmedlemmer, ligesom flere Areopagos-medarbejdere deltog i
panelsamtaler m.v. Også flere af vores medlemmer deltog i programmets mange tilbud. Vi ønsker tillykke til
IKON – også med den beslutning, som blev offentliggjort i forbindelse med jubilæet, at de fremover indgår i
et meget tæt administrativt samarbejde med Danmission, som med tiden forventes at føre til en egentlig
fusion. Vi håber på og regner med, at dette samtidig vil føre til et nærmere samarbejde også mellem
Areopagos og Danmission, der hvor vi har fælles interesser og opgaver.
Første weekend i november stod Areopagos Danmark igen for den store fælleskirkelige stand på
Mystikkens Univers i København, hvor vi samarbejdede med Bibelselskabet, Den Lyttende Kirke,
PilgrimsDanmark og I Mesterens Lys. Mystikkens Univers er et af de vigtige steder for kirken at være, når vi
har til formål at møde det åndeligt søgende menneske med evangeliet. Her findes en åbenhed og
nysgerrighed for samtale om tro, religion og åndelige erfaringer, som man ikke finder mange andre steder i
en dansk sekulariseret virkelighed. Messen blev fulgt op med et tilbud ugen efter om en meditationskoncert i en kirke i København, hvor en pæn del af dem, vi havde været i kontakt med på messen, mødte op
til musik, stilhed og yderligere samtale.
I slutningen af november blev det store spiritualitetsstævne på Emmaus afviklet under temaet ”Nyt mod til
at være kirke”. Der deltog over 140 mennesker på weekendseminaret ,som vi arrangerede i et samarbejde
med Galleri Emmaus og den lokale sognekirke i Haslev. Stævnet er et forsøg på at genoplive de tidligere
folkekirkelige spiritualitetskonferencer, som vi var en række organisationer, der stod bag. De tidligere
stævner var også en succes rent deltager- og indholdsmæssigt, men organiseringen blev noget kompliceret
af, at vi var op mod en halv snes organisationer, der stod bag. I den nye model er det Emmaus, som står for
hele det administrative apparat, og Areopagos og Haslev kirke byder primært ind med programindhold. Og
vi kan så fra år til år invitere andre med til at komme med workshops, foredrag osv. Vi håber i den model at
have fundet en holdbar model for et årligt tilbagevendende Emmaus-stævne, hvor vi kommer i kontakt
med mange kirkelige aktører, som vi deler interesser med. Med denne model lykkedes det at arrangere et
stort og spændende stævne, der økonomisk kunne hvile i sig selv.
I februar måned havde Areopagos en praktikant fra 3K-uddannelsen (Kultur, Kristendom og
Kommunikation). Han tilhører den japanske buddhistiske bevægelse Soka Gakkai, og det blev anledningen
til, at vi arrangerede to dialogaftner med dem. Den første var hos Soka Gakkai på Østerbro, hvor vi blev
introduceret til deres historie og deres praksis. Efterfølgende havde vi en lang og god samtale om Soka
Gakkai, deres relation til andre buddhistiske grupperinger og talte en del om forskelle og ligheder mellem
deres buddhistiske skole og kristen tro. Andet arrangement var på Diakonissestiftelsen, hvor vi først
mødtes i Diakonissens kirke, hvor der indledningsvis blev fortalt om Reichelt og Areopagos’ historie,
hvorefter der var introduktion til en fælles Christfulness-meditation. Som en del af dette blev der også givet
en introduktion til den ortodokse Jesus-bøn eller Hjerte-bøn. Igen sluttede aftenen med en god og lang
samtale om de nu to fælles erfaringer, vi sammenlignede lignelsen om den fortabte søn med en lignende
fortælling fra Lotussutraen, som er Soka Gakkais vigtigste skrift. Det blev et par meget gode og fortrolige
samlinger, og der blev bygget relationer, som vi tror, der kommer mere ud af hen ad vejen.
Samarbejdet med Stiftelsen
Selv om medlemsforeningen Areopagos Danmark og Stiftelsen Areopagos er to juridisk forskellige
organisationer, så deler vi formål og samarbejder i det daglige, som om vi er en og samme organisation og
mission. Stiftelsens danske kontor og stab har sekretariatsfunktionen for medlemsforeningen og mange af
aktiviteterne overlapper eller er helt fælles. Medlemsforeningen udgør bl.a. et folkeligt
rekrutteringsgrundlag for Stiftelsens arbejde, og Stiftelsen er med til at sikre den økonomiske og praktiske
ramme omkring medlemsforeningens arbejde.

Ved sidste års repræsentantskabsmøde i stiftelsen godkendte de en vedtægtsændring, som det danske
Landsudvalg har ønsket og arbejdet for i flere år. Ændringen betyder, at der fremover ikke er særskilt valg
at medlemsrepræsentanter til stiftelsens arbejde, men at det i stedet er de medlemsvalgte medlemmer af
Landsudvalget, som også er medlemsforeningens repræsentanter i stiftelsens Repræsentantskab. Det har
tidligere skabt en del frustration og forvirring i organisationen, at medlemsforeningernes repræsentanter
kun blev indkaldt til et årligt møde og derfor havde svært ved at have fingeren på pulsen med den
organisation, som de skulle være Repræsentantskab for. Samtidig har kontakten mellem
repræsentantskabsmedlemmerne og medlemsforeningens daglige arbejde været meget sporadisk, så det
har været svært for dem at repræsentere den forening, de var valgt af. Med den nye ordning håber vi, der
kommer langt større sammenhæng i organisationens arbejde og de forskellige besluttende organer. Det
første repræsentantskabsmøde i den nye struktur finder sted umiddelbart før sommerstævnet i Haslev til
juni.
Dansk stab
På det danske kontor har der efter mange år med en temmelig uforandret stab været en del udskiftning det
seneste år. I marts måned sidste år fik Birger Nygaard nyt arbejde som leder af Folkekirkens Mission under
Det Mellemkirkelige Råd. Lars Mollerup-Degn blev konstitueret som landsleder i hans sted året ud, mens
organisationen vurderede forskellige muligheder for strukturering, stabssammensætning,
samarbejdsrelationer m.v. Der har således hele det sidste år været en underbemanding på kontoret, så
nogle ting har nok ikke kunnet følges op i samme grad, som vi kunne ønske det. Men fra nytår blev Lars
Mollerup-Degn ansat som ny landsleder, og processen med at finde en ny projektkoordinator kunne sættes
i gang. Det er så mundet ud i, at vi indtil videre har ansat to personer på deltid, da denne ordning lige nu
passede bedst for alle parter. Dermed har vi fået to nye medarbejdere i den danske stab: Dorthe Davidsen
Langås, der er tidligere volontør i Ascension House, er uddannet lærer og har arbejdet som dialogmissionær
i Afrika i godt 10 år sammen med sin familie. Dorthe har indtil sin ansættelse siddet i det danske
Landsudvalg og var formand for stiftelsens Repræsentantskab, så hun kender organisationen godt. Den
anden nyansatte er Inga Provstgaard Mogensen, der er uddannet sygeplejerske og derudover har taget en
projektlederuddannelse og netop nu er ved at færdiggøre en master i projektledelse. Inga har bl.a. boet og
arbejdet i Tanzania i seks år, og hun har arbejdet som international missionskonsulent hos Luthersk Mission
med ansvar for børne- og unge-missionsprojekter. Både Dorthe og Inga kommer til at arbejde med
projektledelse, organisationsopbygning og fundraising, så de kommer til at have tæt kontakt med
medlemmer og Landsudvalgets arbejde. Da de begge er bosat i Jylland, håber vi samtidig, at det kan være
med til at styrke vores jyske bagland yderligere. Velkommen til jer! Ud over disse ændringer består den
danske stab fortsat af Merete Riis Jensen som kommunikationsmedarbejder og dansk redaktør af Tørst, Ole
Skjerbæk Madsen som missionspræst og Elisabeth Dørken som debatredaktør på www.religion.dk og
www.kristendom.dk. Birger Nygaard er et år endnu tilknyttet Areopagos i en mindre %-stilling for at sikre
en god overdragelse af det arbejde omkring kinesere i Danmark, som han har stået i spidsen for de senere
år. Endelig køber vi stadig en del af Kirsten Grubes arbejdstid til at stå for koordinering af
spiritualitetsnetværksarbejdet. Resten af hendes tid arbejder hun for Center for Ungdomsstudier, som vi
deler kontorgang med.
Asiensfokus
Landsudvalget har overtaget ansvaret for at videreføre arbejdet med at holde særligt fokus på
asiensarbejdet i Areopagos, efter Østasienskredsen sidste år måtte stoppe sit arbejde på grund af svigtende
kræfter. Vi har fulgt op på dette på forskellig måde. Dels sker der en del igennem arbejdet med KinaFokus,
hvor landsudvalgets Peter Buch sidder med i ledelsesgruppen, dels sender vi fortsat Tao Vindens Bjerg ud
med jævne mellemrum. Nu i samarbejde med Kinakredsen, der hører under Danmission, således at begge
nyhedsbreve kommer længere ud. Desuden er det hensigten at arrangere halvårlige
foredragsarrangementer eller seminarer med fokus på arbejdet i Asien. Dette er bl.a. grunden til, at vi på

medlemsmødet i år har givet god tid til oplæg ved leder af Asiensarbejdet Grethe Raddum. Landsudvalget
vil i øvrigt arbejde for, at Areopagos forbliver en Asien-mission og hele tiden søge nye muligheder for
samarbejde og udveksling gennem støtte til projekter, udsendelse af volontører, gennemførelse af
studierejser osv. Landsudvalget har endvidere finansieret, at vores associerede missionær Christian
Hermansen fra Japan sammen med en japansk professor-kollega kan komme og holde workshop på Danske
Kirkedage i Aalborg.
I løbet af det sidste år har vi haft besøg af to grupper fra Kina og Hong Kong. I maj måned var leder af Tao
Fong Shan Christian Center på studiebesøg i København med en større gruppe kirke- og menighedsledere
fra Hong Kong. De var her for at studere dansk kirkeliv og samspillet mellem det kirkelige diakonale arbejde
og det offentlige sociale system. Det var igen Peter Buch, som tog det store slæb med planlægningen af
deres ophold. Den anden gruppe bestod af unge topprofessionelle kristne musikere og dansere med
tilknytning til vores samarbejdspartner, kulturcentret Nordica i Kunming. De optrådte flere gange både i
den svenske kirke og Helligåndskirken i København og ude på Strøget, hvor mange stoppede op og så og
lyttede med. Senere var de med på sommerstævnet i Norge.
Vi har også ønsket at tænke vores asiatiske tradition ind i sommerstævneprogrammet i år. Således vil man
kunne møde flere af medarbejderne fra Tao Fong Shan, og lederen af Art Division vil holde en kreativ
workshop. En tidligere missionær i Thailand vil fortælle om, hvordan hans arbejde og tænkning i dag er
præget af mødet med Reichelts tænkning, og en engelsk filosofiprofessor, der tidligere i over 20 år var en
prominent tibetansk buddhist vil fortælle, hvorfor han i 1999 valgte at konvertere til katolicismen. Og så vil
vores hjemkomne seniorvolontører medvirke. Vi håber at se mange af jer i Haslev d. 28. – 30. juni!

Jesper Nymann Madsen, formand

