Landsudvalgets årsberetning til medlemsmødet
Lørdag d. 26. april 2014.
Landsudvalgets har siden sidste medlemsmøde holdt 5 ordinære møder. Herudover har de i
forbindelse med repræsentantskabsmødet i Haslev umiddelbart før sommerstævnet, holdt
fællesnordisk landsudvalgsmøde med det norske landsudvalg. I februar måned holdt
landsudvalget og staben et heldagsmøde med retræte, hvor der blev tid til at gå mere i dybden
med emner og overvejelser om arbejdets udvikling.
Dialog og offentlige arrangementer
I årets løb har der igen været arrangeret flere offentlige møder, dialoger og seminarer, med fokus
på Areopagos’ kerneområder: kirkens møde med østlig inspireret spiritualitet og arbejdet med
kristen spiritualitet. Disse har været:
•
•
•

•

•

•

2 dialogmøder med den buddhistiske gruppe Sokka Gakkai, med japanske rødder. Vi holdt
et møde hos dem og et hos os, og fik skabt gode kontakter.
I samarbejde med IKON og DKS arrangeredes dialogdag mellem vores direktør Raag Rolfsen
og valgmenighedspræst Grønkær fra Vartov om gudbilleder.
Offentlige møder i Helligåndskirken
o besøg af Indisk danskegruppe og foredrag, som desværre blev aflyst p.g.a. sygdom i
gruppen
o Stort dialogarrangement en hel lørdag om spirituel praksis med deltagelse af
musiker Peter Bastian, zenmester Denko John Mortensen og pilgrimspræst
Elizabeth Knox-Seith
o Vinterseminar i samarbejde med IKON, Danmission og Menighedsfakultetet under
temaet: At komme til sig selv – om tro, identitet og åndelig dannelse
Sommerstævnet 2013 i Haslev under temaet ”Tro forandrer liv” var naturligvis en af de helt
store aktiviteter, med adskillige spændende gæster og oplægsholdere, for delte ud af deres
erfaringer med dialog, kultur- og trosmøde, både med religionsteologiske, kulturelle,
sociale og musikalske indfaldsvinkler.
Et koncept vi kalder Areopagos-Torvet har set dagens lys. Overordnet set handler det om at
skabe rum for at mennesker af forskellig trosbaggrund og erfaring kan mødes for at dele af
deres tro og erfaring i gensidig tillid og nysgerrighed – som det skete på Areopagos-højen i
Athen på Paulus’ tid. Møderne er netop nu ved at tage konkret form. I København er de
første 3 møder planlagt på Diakonissestiftelsen i tiden frem til sommerferien. Rammen
bliver ”Bøn i bevægelse”. I Århus har vi fået et samarbejde i stand med studenterpræsten,
så Areopagos-Torvet kommer til at foregå på universitetet.
Ole og Lars deltager stadig i det religionsteologiske netværk om kirkens møde med
nyåndeligheden, der arrangeres hvert halve år i Løgumkloster i samarbejde mellem
Folkekirke og Religionsmøde, Teologisk Pædagogisk Center og Areopagos.

•

•

•

Vi har igen i år redigeret en lang række temaer og debatter på www.religion.dk og
www.kristendom.dk i godt samarbejde med Kristeligt Dagblad. Vores redaktør Elisabeth
har haft sine sidste 9 ugers barselsorlov i begyndelsen af dette år og hendes vikar, Marie
Louise Paulsen, har på bedste vis varetaget debatredaktionen imens.
Vi har endnu engang faciliteret en stor fælleskirkelig stand på Mystikkens Univers, med
titlen Areopagos Torvet. En meget væsentlig mission og en helt central mødeplads, hvor vi
kommer i kontakt og samtale med mange af tidens åndeligt søgende mennesker, og holder
fingeren på pulsen med, hvad der rører sig i det spirituelle landskab lige nu.
Areopagos har i det forgangne år lavet en stor satsning i en forskningsprojekt sammen med
Center for Ungdomsstudier. Projektet undersøger, hvordan man kan skabe et
refleksionsrum for samtale med børn og unge om eksistentielle spørgsmål. Vi har over 700
konfirmander, en lang række præster og forældre til at deltage i projekter. De har igennem
året gennemført forskellige opgaver/øvelser og har efterfølgende udfyldt refleksionsark og
sendt dem ind til CUR, der har stået for at samle alle data. Der er blevet et kæmpe datamateriale og det tegner meget spændende. Vi forventer at der kommer to håndbøger ud af
projektet. En rettet mod konfirmand-forældre og en anden til brug for præster,
sognemedhjælpere og ungdomsledere i deres arbejde med at formidle tro og hjælpe børn
og unge til at udvikle sprog for disse sider af tilværelsen.

Kristen spiritualitet og trospraksis
Et særligt fokus i årets løb har været arbejdet med kristen trospraksis. Landsudvalget har – efter
inspiration fra vores norske søsterorganisation – arbejdet med området omkring kristen
meditation. Vi har haft fokus på at opbygge miljøer og relationer, hvor kristen tro kan udvikles og
udfordres og man kan lære at omsætte tro i praktisk levet liv. Især ønsker vi at være med til at
opbygge relationer og fællesskab med yngre generationer:
•

•
•

•

Areopagos deltager aktivt i at opbygge et Korsvej-miljø i Danmark. Vi har planlagt 4 større
samlinger med udgangspunkt i Korsvejs 4 nøgleord: At søge Jesus Kristus, at bygge
fællesskab, at leve enklere og at fremme retfærdighed. De første to møder er afholdt med
ca. 80 deltagere hver gang, fortrinsvis mennesker i 20-erne og 30-erne.
I Århus står Øyvind Borgsø for en ugentlig meditationsgruppe hver tirsdag.
Landsudvalget har desuden ansat Øyvind nogle timer ugentlig til at koordinere vores
meditationsprojekt. Vi har i efteråret afholdt en strategi-dag og skitseret en række ideer,
aktiviteter og modeller for, hvordan vi kan fremme kristen meditation i menighederne i
Danmark. Den konkrete udmøntning vil I komme til at høre en del mere til fremover.
Udover meditationsgrupper, som den i Århus, forestiller vi os undervisning online,
udgivelse af antologi, arbejde med pilgrimsvandringer, musikalske samlinger for unge
o.m.a.
Vi har støttet udgivelsen af CD med den keltisk inspirerede gruppe Vindens Vej.

Asiensengagement

For landsudvalget er det vigtigt at bevare vores historiske identitet som en mission til Asien, og i
særdeleshed interessen for den kinesiske verden. Areopagos i Danmark engagerer og interesserer
sig aktivt i Asienssektionens arbejde i forhold til projekter og partnere i Øst og herhjemme er
arbejdet blandt og kontakten til kinesere i Danmark en væsentlig identitetsgivende interesse.
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Vi har finansieret, at lederen af det kristne Galleri Emmaus i Haslev, Grethe Olsen, samt en
ung tilknyttet kristen billedkunstner, Simon Aaen, var på besøg hos Galleriet Nordica i
Kunming, Kina, som er en af vores væsentligste partnere i Kina, når det gælder direkte
dialog og udveksling af livssyn og eksistentielle spørgsmål. De var også omkring Tao Fong
Shan i Hong Kong på turen. Vi tror det kan udvikle sig til en frugtbar relation i tiden
fremover. Til efteråret afholder Nordica, Areopagos og Hyllie Park Folkehøjskole i Malmø
en fælles konference på Emmaus i Haslev om kunst og teologi.
Vi har samarbejdet med Kinakredsen om et kina-arrangementer i Århus og udsendelse af
nyhedsbreve.
Vi deltager i KinaFokus-netværket, der jævnligt udsender nyhedsbreve om kirken i Kina og
kinesere i Danmark og som søger at koordinere arbejdet i Danmark omkring kontakt til
kinesere i Danmark og til kirken i Kina.
Fra Lemvig blev der arrangeret en provstirejse til Hong Kong og TFS i begyndelsen af 2014.
Areopagos-ansatte deltog aktivt i de forberedende møder for gruppen og vores
seniorvolontører Birgit og Erik Bitsch i Hong Kong, tog en kæmpe tørn som lokale guides for
gruppen og ambassadører for Areopagos’ arbejde. Et spændende sideresultat af rejsen er,
at vi har begyndt et indsamlingsprojekt til støtte for fattige studerende på Det Lutherske
Præsteseminar i Hong Kong, som på grund af afstande, dårlig økonomi og politiske ustabile
forhold, i visse tilfælde må undvære besøg hos deres familie inde i Kina og andre steder,
under hele deres teologiske uddannelse i Hong Kong. Ideen opstod at man kunne samle
penge til en støtteordning for disse studerende. Areopagos har organiseret det og nogle af
Lemvig-rejsens deltagere har været de første bidragsydere.
Wen Ge færdiggjort sin Phd om Grundtvig om, hvordan kan han bruges i kinesisk
sammenhæng. Nu er Wen Ge tilbage i Kina og er en vigtig aktør omkring hovedkontoret for
den officielle kinesiske kirke og deres præsteseminar i Nanking. Han kan vise sig at blive en
meget vigtig kontaktperson i årene, som kommer.
Ascension House genstartes med lidt fornyet koncept. Vi er netop nu i færd med at
rekruttere danske volontører, som skal af sted til sommer.
Desuden er et nyt volontørkoncept - 50+ - i samarbejde med Unitas Rejser, under udvikling.
Det første hold skal forhåbentlig af sted til næste sommer.
Vi havde i januar-februar besøg af kinesisk kristen musik- og dansetrup. Forevisninger på
Fyn (for 4000 mennesker på Ollerup Gymnastikhøjskole), i København og i Haslev.
Indspilning af CD sammen med Betty og Peter Arendt til projektet Sing a Global Song.
Inga og Dorthe på besøgt vores vigtigste samarbejdspartnere og projekter i Kina og Hong
Kong og der fået vigtige indtryk og information, de skal bruge i deres arbejde med at skabe
engagement omkring Areopagos herhjemme.

Kommunikation, kurser og undervisning

Det er vigtigt for Areopagos at kommunikere omkring det arbejde, vi laver. Og en del af arbejdet
med dialog er naturligvis i sig selv kommunikation. Vi vil gerne involvere flere – og gerne også
yngre mennesker – i vores arbejde og fællesskab. Derfor har vi arbejdet målrettet med at blive
bedre til at bruge de moderne kommunikationsmidler, samtidig med at vi har fortsat det
traditionelle arbejde med foredrag, undervisning m.v.
•

•
•
•
•
•

•

•

En stor satsning i år har været udviklingen af et onlinekursus i Christfulness. Det er et ret
professionelt opsat kursus, som vi fik meget værdifuld teknisk hjælp til af 4.-års
praktikanten Kamilla Jakobsen fra 3K-uddannelsen. Det er et 10 ugers kursus, opbygget
over 5 moduler. Hvert modul indeholder 3 undervisningsvideoer, 3 instruktionsvideoer til
åndelige øvelser, tekstmateriale, lydfiler til podcast og en elektronisk logbog, hvor
kursisterne kan skrive, kommentere, reflektere og stille spørgsmål. Alle deltagere får
desuden personlig samtale med den ene af kursuslederne i begyndelsen og slutningen af
kurset. Vi havde overbooket til de 24 pladser på første kursus, der netop nu er tæt på
afslutningen. Og vi har allerede 18 tilmeldte til efterårets gentagelse af kurset og en enkelt
til næste forårs kursus.
Christfulness-bøgerne sælger stadig flot. Hæftet nu solgt i omkring 1300 eks. Er ved at blive
færdiggjort på engelsk.
Ole har holdt en række Christfulness-retræter, foredrag og workshops i både Danmark og
Norge. Der er meget stor efterspørgsel og det er svært at følge med.
Et bredere E-learning-program om Åndelig Medvandring – www.aandeligmedvandring.dk –
er under udvikling. Udspringer af Areopagos-stipendiet for et par år siden.
Stabsmedlemmer har holdt undervisning på skoler, gymnasier, KFSs ledertræninscenter om
dialog og østens religioner.
Vi har arbejdet meget aktivt med brug af sociale medier, som f.eks. Facebook, til at bygge
relationer og kontakt. Mange af deltagerene i vore arrangementer hører primært om det
igennem Facebook.
Generelt er det vigtigt for os at få kontakt med unge og potentielt nye medlemmer, hvorfor
vi bl.a. har budgetteret med et underskud i indeværende år, så vi kan lave forskellige tiltag,
rettet mod disse grupper. Vi har forskellige ideer på bordet, men tager gerne imod andre
gode forslag fra medlemmerne. Hvordan får vi flere unge og aktive medlemmer?
Endelig har vi fået en ny hjemmeside!! Den har været under udvikling i meget lang tid, så vi
har ventet med længsel. Den forventer vi vil blive et godt redskab til at informere om vores
arbejde, aktiviteter og engagementmuligheder fremover.

Administrativt arbejder vi på at skabe en enklere og stærkere organisering, som forhåbentlig
både vil lette administrationen og styrke arbejde på sigt. En væsentlig del af dette er forslaget
om en nærmere tilknytning eller egentlig sammenlægning mellem Areopagos og I Mesterens
Lys. Mere herom under separat punkt på dagsordenen.
Skovlunde, 25. april 2014
Søren Kjær Knudsen, formand

