Formandsberetning ved medlemsmøde i Areopagos Danmark, 11. april 2015
Landsudvalgets arbejde
Der har siden sidste medlemsmøde været afholdt 6 ordinære landsudvalgsmøder, heraf 2 i 2015. Desuden
har landsudvalget deltaget i det årlige fælles landsudvalgsmøde sammen med det norske landsudvalg i
Oslo. Dette fælles landsudvalgsmøde strækker sig over 2 dage, hvorunder landsudvalgenes ordinære
medlemmer også deltager som medlemsforeningernes repræsentanter i stiftelsens repræsentantskab. Som
sædvanlig har landsudvalgets to suppleanter deltaget i de fleste af udvalgets møder. Arbejdsåret har været
præget af megen aktivitet og nye initiativer med fokus på at opbygge foreningens base, nå ud til nye
grupper af mennesker og engagere flere i vores arbejde på græsrodsplan. Året har også været præget af
arbejdet med en administrativ og organisatorisk fusion mellem Areopagos Danmark og I Mesterens Lys.
Medlemmer af Landsudvalget var frem til fusionen med IML: Søren Kjær Knudsen (formand), Agnethe
Zimino (næstformand), Peter Buch, Elizabeth Knox-Seith og Anette Ejsing (stiftelsens styres repræsentant i
LU). Suppleanter var Øyvind Borgsø og Anders Lindegaard Hansen.
I forbindelse med fusionen med IML, blev dannet et nyt landsudvalg, med repræsentanter fra begge de
tidligere bestyrelser: Søren Kjær Knudsen (formand), Agnethe Zimino (næstformand), Peter Buch, Kamilla
Maria Jakobsen. Suppleanter Øyvind Borgsø og Anders Lindegaard Hansen. Landsudvalget fungerer
herefter som bestyrelse for den samlede fusionerede organisation.
Bestyrelsen for I Mesterens Lys har haft 5 bestyrelsesmøder, har afholdt en visionsretræte og et ordinært
årsmøde/repræsentantskabsmøde, samt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sammen med
Areopagos’ ekstraordinære medlemsmøde. Det nye arbejdsudvalg for IML, som har overtaget den daglige
ledelse af projektet i den nye struktur, har mødtes en enkelt gang i det nye år.
Fusionen med I Mesterens Lys
I Mesterens Lys har i maj 2015 20 års jubilæum. Helt siden det første offentlige møde i IML i 1995, har
Areopagos støttet arbejdet på forskellig vis. Til det første møde støttede Areopagos med et beløb til
forskelligt udstillingsmateriale m.v. I årene 1997-1999 finansierede Areopagos løn til projektleder Ole
Skjerbæk Madsen, så han kunne søge orlov fra sin præstestilling og på fuld tid arbejde med at udvikle
arbejdet til at blive landsdækkende. Og fra 1. januar 2000 har Skjerbæk Madsen været ansat på fuld tid som
missionspræst i Areopagos, med en væsentlig del af sin arbejdstid afsat til den daglige ledelse og udvikling
af IML-arbejdet. Der er et stort sammenfald af medlemmer/støtter i de to organisationers bagland og vi har
gennem årene haft en række vigtige fælles projekter, såsom deltagelse på alternativmessen Mystikkens
Univers, hvor der typisk er 60-70 frivillige engerede i dialog, samtale og forbøn for messedeltagerene. Vi har
også sammen afholdt byretræter, udviklet Christfulness-konceptet, deltaget i det fagteologiske netværk for
kirkens møde med nyåndeligheden i Løgumkloster og IML har i en periode haft plads i Areopagos’
repræsentantskab. Vi har således igennem 20 år været hinandens nærmeste samarbejdspartnere i en
dansk sammenhæng, og det var derfor både naturligt og administrativt hensigtsmæssigt at søge mod en
fusion i stedet for at fortsætte med to parallelle administrative enheder. Dertil kom, at kravene til fortsat at
kunne være godkendt som modtager af fradragsberettigede gaver og kunne søge Tips- og Lotto-midler blev
skærpet. De to organisationer ville have haft svært ved at opretholde deres godkendelser hver for sig. Men
tilsammen er det muligt.
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Der blev i begyndelsen af året nedsat et fælles arbejdsudvalg bestående af formænd og daglige ledere for
de to organisationer. Udvalget allierede sig med advokat Ebbe Holm, som guidede os igennem processen.
Der blev udarbejdet en fusionsaftale/hensigtserklæring i mellem de to bestyrelser, der fungerede som
køreplan for fusionsforberedelsen. Denne fusionsaftale blev forelagt til orientering for sidste års
medlemsmøde. Ved samme møde blev vedtaget en vedtægtsændring, som muliggjorde fusionen på et
ekstraordinært medlemsmøde i november, dersom man kunne komme til enighed om en model herfor. I
november afholdtes så et fælles orienteringsmøde for de to organisationers besluttende øverste organer,
hvorefter man gik hver til sit og på ekstraordinært medlemsmøde/repræsentantskabsmøde vedtog
fusionen. På IML’ repræsentantskabsmøde var der enstemmighed om fusionen. På Areopagos’
medlemsmøde var der en enkelt stemme imod, mens alle andre stemte for. Vi er meget glade for den store
og entydige opbakning til fusionen, som dermed trådte i kraft i forbindelse med årsskiftet 2014-15. Det er
også baggrunden for, at det nye fælles Landsudvalg har underskrevet begge regnskaber og medlemsmødet
i dag skal godkende regnskaberne for både Areopagos Danmark og IML for 2014. Fra indeværende år føres
Meditationsprojektet
Landsudvalget besluttede i begyndelsen af 2014 at honorere Øyvind Borgsø nogle timer ugentlig for at
udvikle Areopagos’ arbejde med bøn og kristen meditation i Danmark. I arbejdet har der bl.a. været fokus
på indsamling af artikler til brug for en antologi om kristen meditation og spiritualitet. Vi har fået en række
gode artikler og bidrag ind, men det viser sig, at deres fokus og form ligger for bredt, til at fungere i en
fælles udgivelse. Landsudvalget har derfor besluttet at genoptage en gammel tradition fra
Buddhistmissionens første år om løbende udgivelse af en række småhæfter inden for de områder, som
missionen arbejder med. Det kan være egentlige artikler, rapporter, foredrag m.v., som egner sig til
udgivelse. De indsamlede artikler fra meditationsprojektet ønsker vi skal udkomme i den kommende tid
som sådanne småskrifter. Senere kan temaerne udbredes til missionens andre arbejdsområder.
Bøn i Bevægelse
Meditationsprojektet fik dog en lidt uventet drejning, da der pludselig viste sig stor interesse for Øyvinds
praktiske arbejde med det, vi har valgt at kalde ”Bøn i Bevægelse” eller BiB. BiB er inspireret af østlig
kampsportskunst, hvor der ligger en årtusinde lang tradition for at bruge kropslige øvelser og bevægelser til
at underbygge og fokusere åndelig og mental træning og disciplin. Vi kender f.eks. til Tai Chi og Chi Gong
udøverer, der står i parken eller ude i naturen, og gør deres meditationsøvelser og positioner. BiB er en
mulighed for at bruge kroppen i sin kristne bøn og meditation på tilsvarende måde. Der har vist sig meget
stor interesse og efterspørgsel på BiB, så det som egentlig bare var tænkt som nogle få ganges samlinger op
til sommeren sidste år, har udviklet sig til næsten faste månedlige samlinger 5-6 forskellige steder i landet,
med mellem 15 og 30 deltagere hvert sted – og flere henvender sig og ønsker at starte grupper op. Vi har
derfor været nødt til at udvikle videre på konceptet, hvilket vi har gjort på følgende måder:
•

•

•
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Vi søger at få økonomisk bidrag til driften af grupperne og at knytte deltagerne tættere til
organisationen. Man betaler 50 kr./gang eller man bliver medlem og kan dermed deltage gratis.
Det har givet et sted mellem 80 og 100 nye medlemmer i løbet af det sidste år!
Vi har fundet frem til en gruppe kerne-medarbejdere, som efterhånden begynder at overtage den
daglige ledelse af lokalgrupperne, så Øyvind og Dorthe kan fokusere på at hjælpe nye grupper i
gang. Denne gruppe har været på en uddannelsesretræte sammen, og har fået undervisning i,
hvordan gruppen ledes.
Øyvind har været sendt i tænkeboks på Tao Fong Shan hen over jul og nytår, ved hjælp af det ene
studierejsestipendie. På TFS fandt han yderligere inspiration til udvikling af arbejdet og kom hjem

med manuskriptet til en ny bønnebog, med nye bevægelser/positioner, refleksioner og en mere
teoretisk/teologisk baggrund for arbejdet med BiB. Vi er nu i forhandling med forlag om at få denne
bog udgivet, så den kan fungere som grundbog for de grupper og enkeltpersoner, der vil arbejde
videre med dette.
Seneste skud på stammen er, at Øyvind i disse dage lancerer en online-klub for BiB, hvor man på
månedsbasis får adgang til nye videoinstruktioner og undervisning. Det kommer til at koste et månedligt
abonnement på 170 kr. og den første har netop meldt sig ind.
Pinse.nu på Rådhuspladsen
På initiativ af et andet landsudvalgsmedlem, Peter Buch, arrangerede vi pinsedag et lovsangskoncert på
Rådhuspladsen i København. En anden beskæftigelse Øyvind Borgsø har, er at fungere som DJ i et band, der
spille house-musik med remix af forskellig lovsangsmusik. Så DJ Borgsø med band spillede op til dans og
pinsefest og mange hundrede mennesker kom forbi, standsede op og lyttede på eller tog del i dansen. Man
kan se små videoer af stemningen på vores Facebookside. I år kommer vi til at gentage successen på Nytorv
på Strøget, og vil denne gang søge at få endnu flere fra forskellige kirker med og være endnu bedre
forberedt på at gøre både budskabet og vores navn tydeligt for dem, der måtte komme forbi. Læs mere om
arrangementet på www.pinse.nu.
Messer
Udover den store kirkelige fællesstand, som Areopagos finansierer på og organiserer på Mystikkens
Univers, har I Mesterens Lys som sædvanligt deltaget i en række alternative messer rundt om i landet, i
København, Odense, Århus og Ålborg. Som noget nyt i år, er I Mesterens Lys inviteret til at deltage i en ny
messe i Odense i denne weekend, som ikke har været der tidligere. Vi havde egentlig ikke planer om eller
råd til at deltage i flere messer, men arrangørerne var så opsatte på, at IML også skulle være der, at de gav
os et tilbud så godt, at vi ikke kunne sige nej. Vi får se, om det fremover bliver denne eller den hidtidige
messe i Odense, som vi satser på. Vi har hårdt brug for flere frivillige medarbejdere til messerne, for der er
rigtig mange mennesker, som ønsker samtale eller forbøn. Især de lokale messer uden for København, har
brug for flere medarbejdere. Ved denne weekends messe i Odense, har vi måttet trække med
kernefrivillige fra København, for at det kan fungere.
Christfulness – online-kurser, tidebøns-app m.m.
Konceptet Christfulness, som er en kristen respons på den store interesse, der er i tiden for Mindfulness,
har vi arbejdet videre med det forgangne år. Christfulness-hæftet er udkommet på engelsk og kan købes
direkte fra trykkeriet online. Der er efterhånden folk internationalt, som begynder at få øje på det, og vi har
henvendelser fra både USA, Tyskland, Belgien og Hong Kong, som ønsker at vide mere og knytte til ved
vores arbejde. Det er spændende, hvad der kommer ud af det på lidt længere sigt. Sidste år lancerede vi et
online-kursus om Chirstfulness, med undervisning på skrift, video, igennem chat og telefonsamtaler. Kurset
var på 5 moduler á 2 uger, og på de 10 uger fik deltagerne en række øvelser – bl.a. BiB-øvelser – og andet
materiale, som de kunne gå i dybden med. Kurset blev hurtigt overtegnet med 28 deltagere. Vi havde
egentlig sagt max 26, for at kunne følge ordentligt op på den enkelte. Men da der blev ved at komme
interesserede henvendelser, gentog vi kurset i efteråret. Dette blev også fuldtegnet. I alt solgte vi online
Christfulnesskurser sidste år for ca. 100.000 kr. Vi udbyder netop nu kurset igen, til afvikling til efteråret.
Igennem en af deltagerne på det første kursus har vi fået kontakt med et par unge mænd, som nu har
udviklet en mobil-app-version af den Christfulness-tidebønsbog, som vi udgav sidste år. Det andet hold
kursister har så været forsøgspersoner i brugen af appen. Netop nu er vi ved at lægge sidste hånd på
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finpudsning af layout, funktioner og tilgængelighed på AppStore og PlayButik, så det bliver tilgængelig for
salg. Vi har fået en aftale i stand med Bibelselskabet, så vi har lov at sælge 1000 eksemplarer af appen, før
vi skal til at tænke på royalties for brug af bibelteksterne.
Onlinekursus om kirkens møde med åndeligt nysgerrige
Som man fornemmer, er vi blevet rigtig glade for de muligheder elektroniske medier giver os, for at komme
i kontakt med nye grupper og folk. Her i begyndelsen af 2015 har vi lanceret et nyt online-kursus, hvor vi
ønsker at træne kirkefolk i dialog og mødet med vor tids åndeligt søgende eller nysgerrige. Også dette
kursus er fuldtegnet med ca. 25 deltagere, heraf en gruppe mentorer, som mødes med jævne mellemrum
med en gruppe af de andre deltagere, således at alle mødes ansigt til ansigt med andre på kurset, og ikke
kun online.
Åndelig medvandrings-grupper
I samarbejde med Peder Poulsen står vi bag projektet Åndelig Medvandring
(www.aandeligmedvandring.dk), et samarbejde, som er en udløber af, at Peder Poulsen for nogle år siden
modtog Areopagos-stipendiet, for at udvikle modeller for ”maskulin spiritualitet”. Den udfordring kom op,
fordi vi oplevede, at majoriteten inden for det meste arbejde med både kristen og alternativ spiritualitet,
var kvinder. Hvad skal der til for at møde mænds åndelige behov? En af frugterne af Peders arbejde
dengang var oprettelsen af åndelige medvandringsgrupper, kun for mænd (Mand og mand imellem). Denne
model for mindre grupper, hvor man mødes og forpligter sig over for hinanden på en åndelig praksis for en
periode, kalder vi for åndelige medvandringsgrupper. Det koncept har vi nu udbredt til en større kreds af
mennesker af begge køn og over hele landet. Der findes nu 7 grupper landet over, med tilsammen 70-80
deltagere. Grupperne har forskelligt præg og indhold, alt afhængigt af, hvem der er den lokale leder. De
præsenteres alle på ovennævnte hjemmeside, hvis man ønsker at vide mere. På årets sommerfestival vil
Peder Poulsen have en workshop kun for mænd, hvor man kan stifte nærmere bekendtskab med konceptet
Mand og mand imellem – hvis man altså er en mand.
Meditationstelt på SommerOase
Areopagos havde sidste år et meditationstelt på Dansk SommerOase i Odder, og det vil vi have igen i år. I
teltet er der tidebønner i løbet af dagen og workshops omkring nogle af de projekter og aktiviteter, vi er
involverede i: åndelig medvandring, Bøn i Bevægelse, Christfulness m.v. Vi tror SommerOase er et vigtigt
sted at præsentere os for potentielle frivillige, volontører og medlemmer.
Planlægning af sommerfestival 2015 – fokus på unge
Programmet bærer i år præg af, at planlægningsgruppen har lagt stor vægt på at tiltrække nye generationer
af deltagere. Viften af workshops er bred og der vil være hele tre koncerter sent om aftenen, som særligt vil
tiltale yngre deltagere. Og så har vi gjort det ekstra billigt for dem at deltage, fordi vi ofte har hørt, at prisen
har været afskrækkende for unge. Vi håber det kommer til at give en helt ny deltagergruppe på dette års
sommerevent, som vi af samme grund har omdøbt fra stævne til festival. Der har kun været åbent for
tilmelding siden lige før påske, og de foreløbige tilmeldinger tyder på, at vi har ramt noget rigtigt. I hvert
fald har vi ikke tidligere nået de første 30 tilmeldte så hurtigt, og vi kan se, at der er flere yngre og nye
navne imellem, så det bliver spændende. Vi håber selvfølgelig også, at vi på festivalen vil stifte nærmere
bekendtskab med mange af de over 100 nye medlemmer, som er kommet til siden sidste år.
IML-visionsretræte med Anna Ramskov, Norge og kursusdag om kommunikationsstrategier og branding
med Carsten Herholt
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I foråret holdt IML sin sædvanlige visionsretræte for sine medarbejdere og frivillige på Emmaus. Små 30
deltog til samtale, undervisning af Anna Ramskov fra det norske Landsudvalg ud fra hendes bog om
forskellige former for kristen meditation, og til retræte og bøn for arbejdet. I umiddelbar forkant af
visionsretræten deltog stab, bestyrelsesmedlemmer og landsudvalgsmedlemmer i en seminardag om PR,
profilering og branding med Carsten Herholt. Det var en rigtig god inspiration i forhold til den udfordring vi
netop står over for, hvor vi både skal fastholde vore to gode og vigtige profiler for Areopagos og I
Mesterens Lys og samtidig lære at tænke på arbejdet som en helhed, med samme mål og vision om at
forkynde evangeliet for tidens åndeligt søgende mennesker i et sprog og en form, som er forståelig og
relevant, sådan som Reichelt i sin tid så sin opgave i forhold til Østens religiøst vakte.
Samling for tidligere volontører under besøg af John LeMond
I sommer havde vi kort besøg af vor mangeårige kollega på Tao Fong Shan, den lutherske præst John
LeMond. John er nu gået på pension og vil til sommer flytte hjem til USA igen, når hans kone også
pensioneres. John havde i rigtig mange år en meget vigtig funktion som præst og mentor for vore
volontører i Ascension House, så hans besøg var en god anledning til at invitere tidligere volontører til et
gensyn med både John og Areopagos af i dag. Det blev en dejlig aften og en god samtale, både om det som
var en gang og hvordan nutiden og fremtiden for volontørarbejdet kan forme sig. Siden sidste sommer har
vi igen haft volontører i Ascension House – det danske par Heidi og Steffen Koltoft Engedal – som har gjort
et fremragende stykke arbejde. Lige nu arbejder vi hårdt på at finde afløsere til dem. Det er ikke så let at få
unge til at tage et år som volontører, uden at det tæller med i deres uddannelse. Der er hårdt politisk pres
på de uddannelsessøgende for at gøre deres studier færdige så hurtigt som muligt, og derefter hurtigst
muligt komme i gang på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne appellere til vore medlemmer om at hjælpe med at
skabe interesse for volontørtjenesten blandt de unge, I måtte kende. Det er et stykke lobbyarbejde, som
ikke kan isoleres til et par rekrutteringsmåneder i foråret, men skal foregå løbende hele året rundt.
Forum for Teologi og kunst, Emmaus
I efteråret blev afholdt den anden samling ”Forum for Teologi og Kunst”, som er blevet til på initiativ fra
vores samarbejdspartner TCG Nordica i Kunming – et kunst og kulturcenter på kristent grundlag. Første
forum var i Kunming sidste år, og med deltagelse af både kinesiske og skandinaviske kristne kunstnere, der
opmuntrede og inspirerede hinanden. Forum mødtes så igen på Emmaus i Haslev i efteråret og tredje og
foreløbig sidste planlagte samling vil blive i Beijing til september. Dette forum har været meget vigtigt for
deltagerne for personlig opmuntring, inspiration og kvalificering af teologiske og ideologiske tænkning bag
deres kunst.
Den Lyttende Kirke
I slutningen af sidste år fik vi den meget glædelige besked, at en privat anonym giver ønskede at bidrage
med et fast gavebeløb i 3 år, til dækning af en halvtidsstilling for den daglige leder af projektet Den
Lyttende Kirke i Danmark. DLK er et redskab til aktiv lytning i den eksistentielle samtale, som er udviklet i
den anglikanske kirke i England – kaldet Christian Listeners. I Danmark er konceptet over de senere år
udviklet og fordansket af sygeplejerske Bente Lundbak Pihl, og har fungeret delvist som en arbejdsgren hos
I Mesterens Lys, men også som en lille selvstændig forening, som har udbudt kurser. DLK har de senere år
deltaget med kurser, foredrag og samtaler/lytning på Mystikkens Univers. Den anonyme giver har ønsket at
give sit bidrag igennem IML, hvilket vi har accepteret og dermed gjort DLK til et aktivt projekt hos os. Det
betyder så også, at vi fra indgangen af dette år har en ekstra halvtidsmedarbejder i Bent Lundbak Pihl,
hvilket vi er rigtig glade for.
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Skal du med til Hong Kong i november?
Vi har i samarbejde med Unitas Rejser og ledelsen på Tao Fong Shan udviklet en model for en såkaldt 50+
volontørrejse til Hong Kong. Ideen er, at man rejser en gruppe sammen. Men i modsætning til en almindelig
grupperejse, vil man deltage i et program, som er en kombination af praktisk arbejde/hjælp på Tao Fong
Shan, undervisning og introduktion til missionens historie og nutidige arbejde og så naturligvis noget
sightseeing, tempelbesøg m.m. Så man får både en god fornemmelse af byen og dens historie, Tao Fong
Shans historie og nutid samt godt fællesskab med hinanden. Rejseleder bliver landsleder Lars MollerupDegn. Læs mere på www.unitas.dk under Ferierejser/Rejser med volontørrejser 50+. En oplagt mulighed for
at stifte førstehåndsbekendtskab med Tao Fong Shan og Areopagos’ grundhistorie.
Seminar om Areopagos’ glemte historie
Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi til efteråret arrangerer to lørdagsseminarer om Areopagos’
glemte historie. I organisationen hører vi ofte om missionens ”guldalder” i 1930-er, hvor TFS blev bygget og
pilgrimsmunkene kom på kortere og længere besøg. Men den tid sluttede med først Anden Verdenskrig og
derefter kommunismens magtovertagelse i Kina, som betød en ende på pilgrimsmunke-traditionen og
missionsarbejde i det hele taget i Kina. Hvad har Buddhistmissionen/Areopagos lavet siden da? Hvordan har
den udviklet sig fra en lille special-mission til det Areopagos vi kender i dag? Hvad har der været af op- og
nedturer, kriser, sejre og overraskelser, som har været med til at forme, hvem vi er i dag? Det ønskede vore
norske kolleger at dykke ned i, og arrangerede derfor her i foråret sådanne to seminar-dage i Oslo, med
deltagelse af både norske, danske og svenske øjenvidner gennem tiden. Det blev faktisk ret spændende, og
vi besluttede, at det skulle vore danske medlemmer ikke snydes for. Derfor har vi fået alle deltagere til at
møde op igen og levere deres bidrag, som de nu har forberedt, også for et dansk publikum. Så det håber vi I
vil sætte pris på og slutte op om til efteråret!

Tak fordi I er medlemmer af vores mission. Uden medlemmer kunne alt dette slet ikke lade sig gøre! Og vi
vil gerne være endnu flere, for jo stærkere bagland, jo stærkere organisation. Så tak om I vil være med til at
gøre os kendt, hvor I færdes og også hjælpe os med at sprede information af vores tilbud og aktiviteter, når
vi udbyder dem. Tørst har nu rundet 800 modtagere, nyhedsmailen A-posten sendes til godt 600 og IMLs
nyhedsmail til godt 800. Men vi har hele tiden brug for at nå ud til nye kredse, for det er naturligvis ikke
alle, der bliver ved med at læse det, de modtager lige flittigt, og der er også hele tiden nogen, der melder
sig fra igen.

Søren Kjær Knudsen
Formand for Landsudvalget.
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