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Formandsberetning i forbindelse med medlemsmødet i Areopagos Danmark
1. april 2017 i Odense.
Landsudvalgets sammensætning og mødevirksomhed
Landsudvalget har siden sidste medlemsmøde bestået af Søren Kjær Knudsen (formand), Agnethe Zimino
(næstformand), Anna Christine Christensen (stiftelsesstyrets repræsentant), Helle Lindholt (menigt
medlem), Sigrid Kongshøj-Munch (menigt medlem) samt suppleanterne Øyvind Borgsø og Anders Niemeier
Lindegaard.
Landsudvalget har afholdt 9 møder siden sidste medlemsmøde: 1 konstituerende møde på Skype, deltaget i
1 fælles dansk-norsk landsudvalgsmøde i Sigtuna og derudover afholdt 7 ordinære udvalgsmøder. Den lidt
højere mødehyppighed skyldes, at landsudvalget i år har valgt selv at påtage sig opgaven som
arbejdsudvalg for planlægning af denne sommers festival.
Øyvind Borgsø har mange opgaver for Areopagos, både i forbindelse med ledelse og undervisning i Bøn i
Bevægelse (BiB) og med udvikling af nyt web-tv projekt for kristen trospraksis. Derfor har han af
habilitetsgrund valgt ikke at genopstille til dette års valg til landsudvalget. Tak til Øyvind for hans store
indsats i landsudvalget og hans engagement omkring udvikling og gennemførelse af medlemsaktiviteter i
foreningen.

Offentlige møder, undervisning og foredrag
Areopagos har i løbet af det sidste år enten selv afholdt eller været medarrangør af en række offentlige
møder, foredrag, undervisning og seminardage. Vi bliver til stadighed inviteret ud til menigheder, på 3Kuddannelsen, på universitet og Menighedsfakultetet, lejre m.v., for at dele vores erfaringer fra arbejdet
med religionsdialog og kristen spiritualitet. Vi glæder os over at kunne være til inspiration for andre og
håber, at vores bidrag vil hjælpe kirken til at fremtræde mere relevant og meningsgivende for mange.
I samarbejde med Helligaandskirken i København har vi inviteret til et par offentlige arrangementer i løbet
af året. Blandt andet havde vi besøg af den engelske forsker og retræteleder Stefan Reynolds, der holdt
foredrag over emnet ”Living with a Christian Mind”.
Vi var igen i år medarrangører af efterårets store Emmaus-stævne på Galleri Emmaus i Haslev, som i år
havde titlen ”Min ø i havet” - med stor inspiration fra det keltiske IONA-fællesskab i Skotland, hvorfra bl.a.
præsten og musikeren John Bell medvirkede.

Himmelske Dage i København
Areopagos påtog sig opgaven med at koordinere det spor på Himmelske Dage, der handlede om krop og
kirke. Selv deltog vi med en lang række aktiviteter:




Bøn i Bevægelse blev præsenteret ved flere forskellige anledninger, både indendørs og udendørs i
Kongens Have.
En af BiB-lederne, der også arbejder en del med dans som bøn og lovprisning, havde workshop
herom.
Christfulness havde en base i Den katolske kirkes mobile andagtsrum, hvor der var god interesse for
flere daglige guidede meditationer. Sammen med YogaFaith stod vi for to morgensamlinger fra den
store scene, hvor Rie Skårhøj guidede gennem et flow af stillinger; dette lagde op til, at Ole
Skjerbæk Madsen guidede en heling-af-hjertet-meditation.
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Foran Den Reformerte Kirke havde vi opsat en labyrint af tov, hvor man kunne gå en labyrintmeditation efter gammel kristen pilgrimsskik.
I samarbejde med kirkemusikerparret Betty og Peter Arendt, et stort ungdomskor fra Haslev samt 3
musikere fra vores partner TCG Nordica i Kunming blev der uropført en nykomponeret kinesisk
messe: Mandarin Mass i Ansgar Kirke. En meget smuk og bevægende oplevelse. De 3 kinesiske
musikere akkompagnerede også til Bøn i Bevægelse-meditationen i Kongens Have, og deres
klassiske instrumenter var med til at skabe endnu mere interesse og opmærksomhed.
Den Lyttende Kirke deltog i samtalesofaerne på Gammel Torv, hvor de tilbød aktiv lytning under
mottoet ”Du er værd at lytte til”.
På Rådhuspladsen stod Areopagos og Grøn Kirke bag et seminar, der præsenterede den nye grønne
perle i Martin Lönnebos Kristuskrans. En perle, der skal minde om ansvaret for skaberværket. Det
var en forlængelse af vores samarbejde sidste år med bl.a. Grøn Kirke omkring den internationale
økumeniske markering Klimapilgrim 2015, som var en pilgrimsstafet fra det nordlige Norge ned
gennem Europa til Paris og til Klimatopmødet der. Areopagos Danmark er i øvrigt i 2016 blevet
certificeret igennem Grøn Kirke som ”Grøn Kirkelig Organisation”, hvilket indebærer særlig
hensyntagen til miljøet i den måde, vi handler og administrerer på.
Politiken havde alle 4 dage en reportage, som med glimt i øjet fortalte om det underlige fænomen
Himmelske Dage. Alle 4 dage var en af vores aktiviteter omtalt positivt.

Bøn i Bevægelse i stadig udvikling








Der er for tiden 8 fungerende grupper rundt om i Danmark. De mødes på ca. månedligt basis, hvor
de holder Bøn i Bevægelse sammen, hvorefter der er socialt samvær. BiB bliver for mange en vigtig
daglig praksis og et betydningsfuldt kristent fællesskab.
Hver mandag morgen og aften (og også i en periode onsdag morgen) tilbyder vi online-samlinger
for dem, der ikke kan vente med fællesskabet til næste gang, deres gruppe mødes, eller som bor
for langt væk til at kunne deltage i de fysiske samlinger. Ved online-samlingerne kobler man sig på
hjemme foran computeren, hvor man bliver ledt gennem dagens BiB. Det er muligt at chatte med
de andre, som man mødes med, og der opstår et kristent bønsfællesskab, som ikke er afhængigt af,
at man har mulighed for at være i samme lokale. At gøre BiB sammen med og samtidig med andre
har vist sig at være et vigtigt element for mange for at fastholde en rytme og god praksis.
Vi har nu 2 kuld ledere – i alt 16 mennesker – som fungerer som frivillige ledere af deres lokale
grupper. Lederne har mødtes til 2 fælles ledersamlinger, og hvert kuld har mødtes ca. 4 gange –
som en del af deres BiB-lederuddannelse. De følges også tæt op med medvandringssamtaler via
Skype.
Der har været afholdt en fuldtegnet BiB-retræte på Ådalen i Store Bededagsferien.
BiB er stadig et af de vigtige tilknytningspunkter, hvor folk får øje på Areopagos og melder sig ind.

KinaFokus og Heart-Bridge.
KinaFokus:
Der blev igen afholdt Kinafokus-dag i Aarhus i september med omkring 60 deltagere. Tidligere - og nu
pensioneret – ambassadør i Kina, Laurids Michaelsen, var årets hovedtaler, der skulle fortælle om
religionens forhold i Kina. Ægteparret Jin Yu og Lars stod for det musikalske indslag, og efter kaffen fortalte
Birgitte Skottfeld om sine morforældre, missionærerne Helga og Aksel Julius Sørensen.
Vores KinaFokus-udvalg afholder ca. 4 møder årligt, hvor vi koordinerer indsatsen, samler informationer til
nyhedsbrevet og giver gensidig inspiration til mødet med kinesere i Danmark. KinaFokus er et netværk af
forskellige kirkelige aktører, der ønsker at have kontakt til den kinesiske kirke og til herboende kinesere.
Jørgen Nørgaard Pedersen er frivillig koordinator for udvalget.
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Der udsendes nyhedsbreve flere gange årligt med nyt fra Kina og Danmark. Se mere her:
http://kinafokus.areopagos.dk/nyheder/kinafokus-nyhedsbreve

Heart-Bridge nu flere steder i landet
I Danmark er der ca. 12.000 kinesere. Antallet er stigende.
Heart-Bridge-arbejdet er startet i København og har til formål at skabe kontakt mellem danskere og
herboende kinesere. Areopagos har i en del år støttet HB-arbejdet i København og gør det fortsat. Men nu
har vi også set tilsvarende arbejde blive etableret i både Odense og Aarhus. Planen og håbet er, at i 2017 vil
Kolding og Aalborg være i opstartsfasen.
I København er der kommet nye danske frivillige med. Det har betydet, at de efter en kortere pause er i
gang igen med arrangementer. Det er en stor glæde for gruppen. Der var ca. 20 deltagere ved sidste
arrangement.
I Odense startede Heart-Bridge op i foråret 2016. Et udvalg med smittende engement har kontakt med
mange kinesere, og ca. 20–50 deltager ved arrangementerne.
I Aarhus er Heart-Bridge startet i november 2016. Der er en god blandet gruppe af danskere og kinesere,
som ønsker Heart-Bridge-arbejde. Der deltager ca. 15-20 stykker pr. arrangement, og flere nye kontakter er
undervejs.
Alle steder ønsker man at lære hinanden at kende og bygge bro mellem Kina og Danmark. Det er både unge
studerende og herboende kinesere med familier i alle aldre, som deltager.
Arrangementerne er med forskellige temaer: kinesisk nytår, besøg på rådhuset eller oplæg om f.eks. børn i
Kina gennem 100 år m.m. Nogle gange serveres god kinesisk mad, hvilket tiltrækker en del.
Læs mere her: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/welcome-to-heart-bridge

Pilgrimsvandringer, sammen med Københavns Pilgrimsfællesskab
I det forgangne år har vi fortsat samarbejdet med Københavns Pilgrimsfællesskab, der arrangerer
pilgrimsvandringer i regi af Areopagos. De kommer også til at medvirke ved workshops på
Sommerfestivalen, ligesom de arrangerer en meditativ vandring som forberedelse til festivalen for dem, der
ønsker det.

Sommerfestival – sidste år i Norge, i år i Danmark
Areopagos afholder hvert år en fællesnordisk sommerfestival, skiftevis i Norge og Danmark. Sidste år var
festivalen på et skisportscenter i Norge. Et stort og flot program og omkring 30 danske deltog. Stedet var
nyt og gav meget fornemme forhold, men var måske ifølge en del af evalueringerne for stort og
”upersonligt”, da der også boede en del andre feriegæster, som ikke havde med festivalen at gøre. Det gav
derfor ikke helt den samme fælles oplevelse, som vi plejer at have. Til sommer er festivalen i Danmark, og
vi skal igen være på Galleri Emmaus i Haslev, hvor vi forventer at fylde hele den tidligere højskole – og
gerne også fylde haven med telte og campingvogne! – så vi håber, det vil give samme gode fælles
oplevelse, som sidst vi var der. Året tema er ”Balancekunst” og vil kredse om den svære kunst at skabe
balance i alle livets facetter: tid, penge, familie, fritid og arbejde, det velkendte og det fremmede,
fordybelse og fornyelse, krop, sjæl og ånd. Vi håber at se rigtig mange af vore medlemmer til
sommerfestival i Haslev den 30. juni til 2. juli 2017. Læs mere og meld dig til her:
www.sommerfestival.areopagos.dk
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Messer – stadig et af vore vigtigste mødesteder for dialog og trosmøde
Vi har i 2016 deltaget med stande og foredrag på i alt 6 messer:


30/1-1/2 2016: Krop Sind Ånd-messe i Falkonercentret. Messen er landets største og havde i alt
12.000 besøgende i løbet af weekenden. Ca. 630 messegæster og andre udstillere benyttede aktivt
vores tilbud om forbøn, samtaler og ledet kristen meditation.
 27/2-1/3: Krop Sind Ånd i Aalborg (3.500 besøgende; ca. 240 til forbøn)
 12-13/3: Brønshøjmessen, lille lokal messe med ca. 300 besøgende. God kontakt (25% benyttede
sig af standens tilbud) og god opfølgning med flere, der efterfølgende deltog i vore samlinger.
 8-10/4: Sundhedsmesse i Odense (2.300 besøgende; 152 benyttede aktivt vores tilbud om forbøn
og samtaler)
 30/9 – 2/10: Krop Sind Ånd-messe i Århus: (4.000 besøgende; 97 til forbøn)
 4-6/11: Mystikkens Univers på Østerbro: (6.500 besøgende; ca. 400 modtog aktivt vores tilbud om
forbøn, lytning eller samtale)
I 2017 har vi indtil videre fortsat mønstret og været på 3 messer: Brøndby (messen fra Falkonercentret er
flyttet hertil på grund af ombygning i Falkoner), Aalborg og Brønshøj. Her har været nogenlunde samme
statistik, dog var der kun godt 9.000 messegæster i alt i Brøndby mod 12.000 i Falkoner. Vi havde ca.
samme procentvise andel, som benyttede vores tilbud.
Som opfølgningsevent, vi kunne indbyde til i forbindelse med messen i Brøndby, havde vi en
meditationskoncert i Bethlehemskirken med Palle Mikkelborg og Helen Davies samt yderligere 6
harpespillere. Koncerten var en forsinket 20-års-jubilæumsgave fra menigheden til IML. Der kom 190
deltagere, så flere måtte stå op.

Visionsretræte for I Mesterens Lys
Hvert år afholdes en hel lørdag en visionsretræte for I Mesterens Lys. Dagen er en kombination af bøn,
meditation, undervisning og samtale omkring udviklingen i arbejdet. I år afholdt vi den i Sundkirken på
Amager. Den var velbesøgt, og vi fik bl.a. en inspirerende bibeltime ved sognepræst Anette Ejsing, og
sognepræst Line Bønding fortalte om sin tros- og dialogvej fra Sai Baba-barndom til kristen tro som voksen.

Retrætearbejde i øvrigt
Udover retræten for Bøn i Bevægelse og visionsretræten for IML, som er nævnt ovenfor, har vi afholdt 3
weekend-retræter med Christfulness som tema. Og der har været gennemført 3 lørdags-byretræter.

Web-tv projektet www.trospraksis.tv
Et nyt, stort satsningsområde, som vi har taget hul på forberedelserne af i 2016, og som, vi forventer, går i
luften i foråret 2017, er en web-tv portal for kristen trospraksis. Programfladen kommer til at indeholde
daglige ledede bønssamlinger, guidede meditationer, undervisning m.v. Alt sammen noget, som skal hjælpe
og inspirere abonnenterne til gode vaner og en aktiv kristen trospraksis med bøn, meditation og
bibelfordybelse. Det er en meget stor satsning, som Øyvind Borgsø står i spidsen for, og som, vi håber,
bliver til berigelse og velsignelse for rigtig mange, både medlemmer, folk, vi kommer i kontakt med i vores
aktiviteter, og også dem, som bare finder os på nettet. Hold øje med trospaksis.tv de kommende måneder
– pludselig er det der!

Personale-nyt og volontører:



Debatredaktør på www.religion.dk Lea Bräuner Larsen gik på barsel til efterårsferien, og i
hendes sted har vi ansat Christian Arffmann som vikar
Kirsten Grube gik på barsel 15. januar i år. Vi har ikke ansat vikar for hende, men har
overdraget nogle af hendes opgaver til andre.
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Silke Born blev ansat pr. 1/9 2016 som administrations- og regnskabsmedarbejder i en
kvart stilling.
 Ole Skjerbæk Madsen har udsigt til at fejre sin 70 års-dag i slutningen af maj i år. Det har
betydet, at vi i et stykke tid har overvejet, hvad der skal ske med hans opgaver, når han
engang går på pension. I første omgang er det blevet besluttet, at Ole og hans kone Dorte
Kobbeltvedt Madsen rejser til Tao Fong Shan i Hong Kong til sommer. Her er de blevet
inviteret til at komme ud og hjælpe med revitalisering af bøns- og gudstjenestelivet på
centret samt introducere konceptet Christfulness i en kinesisk sammenhæng, som TFS
vurderer, der vil være stor interesse for. De skal bo i seniorvolontør-boligen og også påtage
sig nogle af de værtsopgaver, som seniorvolontørerne normalt udfører. Derfor har vi ikke
rekrutteret nye seniorvolontører i år.
 Til gengæld har vi på det danske kontor rekrutteret hele 7 unge volontører:
 Til Ascension House ved Tao Fong Shan i Hong Kong:
 Anna Kristiansson fra Sverige, sommer 2016 – sommer 2017
 Julie Lunøe Jørgensen, Silkeborg, januar 2017 – december 2017
 Andreas Dahl Jakobsen, Struer, januar 2017 – sommer 2017
 Desuden ægteparret Karen og Samuel Skadkær-Munch, der skal være i Ascension
House sommeren 2017 – sommeren 2018
 Til TCG-Nordica i Kunming, Kina:
 Ester Haslund-Gjerrild, Bornholm, sommer 2016 – sommer 2017
 Rebekka Madsen, Bornholm, sommer 2016 – sommer 2017

Økonomi
Regnskabet for 2016 er revideret, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold, hvorfor det foreligger
med en ren revisionspåtegning.
De tre afdelinger (Medlemsforeningen, I Mesterens Lys og Stiftelsens Danske Sektion) har haft en samlet
omsætning på 5.249.049 kr., hvilket er ca. ½ mio. lavere end budgetteret. Da vi så, at indtægterne havde
retning mod ½ mio. mindre end håbet i budgettet, rettede vi udgiftsforbruget ind efter det. Derved landede
vi på et samlet underskud på 170.130 kr. mod et budgetteret underskud på 160.200 kr. Vi er godt tilfredse
med at lande så tæt på budget samlet set.
I Mesterens Lys-afdelingen gik ind i fusionen med Areopagos med en egenkapital, der med dette års
underskud på IML-afdelingen nu er brugt op. Derved står der ikke længere øremærkede midler i
egenkapitalen til en bestemt afdeling, og alle afdelinger er dermed en del af det samlede Areopagos, også
økonomisk set. Det vil naturligvis fortsat være sådan fremover, at de tilskud og gaveindtægter, som
kommer ind til specifikke projekter eller afdelinger, vil blive brugt på det, de gives til.
Vi har nu bevidst i en årrække budgetteret med et underskud, fordi foreningen for år tilbage havde fået
opbygget en væsentlig egenkapital. Og det er jo hensigten, at midlerne i foreningen skal omsættes i
aktiviteter, ikke ligge på en bankkonto. Med underskuddet på 160.000 kr. for regnskabsåret 2016 slutter vi
med en egenkapital på godt 320.000 kr., som, vi finder, er en passende finansiel buffer i en forening af
vores størrelse. Vi har derfor fra og med 2017 budgetteret med et budget i balance. Se regnskabet for
detaljer.
På vegne af Landsudvalget for Areopagos Danmark
Søren Kjær Knudsen, formand

