Årsberetning 2015
Landsudvalget for Areopagos Danmark
Sammensætning og møder
Landsudvalget har siden medlemsmødet 2015 bestået af Søren Kjær Knudsen (formand), Agnethe Zimino
(næstformand), Peter Buch, Sigrid Kongshøj-Munch og Anette Ejsing (stiftelsens styres repræsentant i LU).
Suppleanter har været Øyvind Borgsø og Anders Niemeier Lindegaard. Suppleanter deltager også i LU’s
møder. Der har været afholdt 5 Landsudvalgsmøder siden sidste medlemsmøde. Heraf et fælles med det
norske LU, hvor der samtidig blev afholdt repræsentantskabsmøde for Areopagos stiftelsen.
Medlemstallet i Areopagos lige nu er 531. Heraf er 124 indmeldt siden 1. april sidste år, altså en stigning på
omkring 23%. Det er vi meget glade for!
Bøn i Bevægelse
En meget stor del af tilgangen af medlemmer er igen i år kommet igennem projektet Bøn i Bevægelse, der
nu fungerer med 8 lokalgrupper rundt i landet og flere er på vej. Hver gruppe mødes ca. 8 gange årligt og
der deltager som regel mellem 10 og 20 hvert sted. Vi er ved at uddanne andet hold lokale BiB-ledere, som
får undervisning, har været på retræte sammen og i februar var på studierejse til Tao Fong Shan i Hong
Kong. Det har været til stor inspiration for dem, det kommer til at give et flot løft i arbejdet i lokalgrupperne
og det har på en meget frugtbar måde knyttet en af vores nye arbejdsgrene i Danmark sammen med vores
historie og vores nære partnere på Tao Fong Shan. I sommeren 2015 udkom på Areopagos Forlag en
introduktions- og bønnebog om Bøn i Bevægelse, skrevet af Øyvind Borgsø, som sælger fint og bliver en
grundbog for arbejdet videre frem.
Christfulness
Projektet Christfulness har igen gennemført flere retræte samt et online-kursus, der var fuldt fyldt op. Ole
Skjerbæk Madsen har desuden holdt flere forelæsninger om begrebet, bl.a. 10 lektioner på teologisk
fakultet i København og hos Kristelig Lægeforening. Vi får til stadighed tilbagemeldinger om, at
Christfulness-hæftet, retræterne og undervisningen er til god og vigtig hjælp og inspiration for mange.
KinaFokus og Heart-Bridge
Samarbejdet omkring mødet med herboende kinesere og støtte til kirke og mission i Kina fortsætter i regi
af netværket KinaFokus. Jørgen Nørgaard Pedersen fungerer fortsat som vigtig frivillig koordinator af dette
netværk, der holder et par årlige offentlige arrangementer, udsender månedlige nyhedsbreve og mødes i
netværksgruppen 4-5 gange årligt, for at koordinere diverse tiltag og aktiviteter med relation til kinesere i
Danmark og den kinesiske kirke, både her i landet og i Kina. Venskabsarbejdet Heart-Bridge, som har
eksisteret en halv snes år i København, har vi nu fået udvidet, med et første møde i Odense og
interesserede grupper, som vi håber kommer til at starte op i både Kolding, Århus og Ålborg. Læs mere på
www.kinafokus.dk.
Pinse.nu
For anden gang afholdt vi sammen med andre aktører en pinsefest midt i København. I 2015 var vi flyttet til
Nytorv, som desværre ikke lå helt så godt og tilgængeligt som året før. Det gav udfordringer med lyden og
færre kom forbi. Men det blev igen en festlig markering af, at Guds Ånd gør levende og skaber glæde og
enhed på tværs af kulturer, generationer, traditioner og kirkesamfund. I 2016 flytter vi tilbage til
Rådhuspladsen og har endnu flere aktører med, så kom og vær med til fest Pinsedag! Se mere på
www.pinsenu.dk.
Ny frivillighedskonsulent i det jyske
Siden oktober har vi ansat Thomas Frovin som frivillighedskonsulent i en 20% stilling. Han har et meget
stort netværk især blandt unge, så vi håber, det kan være med til at gøre endnu flere fra de yngre
generationer opmærksomme på vores arbejde. Thomas’ opgaver bliver at opmuntre, udfordre og
koordinere vore frivilliges arbejde inden for både I Mesterens Lys, Bøn i Bevægelse, KinaFokus/Heart-Bridge

m.v. samt at aflaste Oles rejsevirksomhed på Fyn og i Jylland. Når Thomas ikke er hos os, er han
efterskolelærer på Grejsdalens Efterskole.
I Mesterens Lys 20 års jubilæum
I maj fejrede vi 20 års jubilæum for IML. Det blev en meget opløftende og inspirerende dag, med mange
gæster, hilsner og 4 vigtige og vægtige oplæg om religionsdialog og I Mesterens Lys’ rolle igennem de sidste
to årtier, både i Danmark, Norden og Internationalt. Når det hele samles på sådan en dag, bliver man både
begejstret og benovet. I forbindelse med jubilæet producerede vi både en meditationsmusik-CD og en DVD
med guidede meditationer, som begge sælger pænt og er til blivende inspiration for mange. Der ligger
videooptagelser m.m. fra dagen på http://www.imesterenslys.dk/nyheder/170-tilbageblik-pa-i-mesterenslys-20ars-dag. Det er absolut værd at besøge!
Igen i år har IML og Areopagos deltaget i en lang række alternative messer landet rundt. Vi har derigennem
været i direkte kontakt og samtale med tusinder af mennesker, som har standset op for en længere
samtale, en forbøn og velsignelse eller deltaget i en koncert eller workshop. Det er et arbejde, som både
har stor betydning for den enkelte vi møder (hvilket vi får mange tilbagemeldinger på), men også for ”det
alternative miljø”s opfattelse og forståelse for kirken og dens spiritualitet og tilbud. Vi tror, vi på den måde
er med til at gøre tærsklen til den lokale kirke lavere for mange åndeligt nysgerrige.
Offentlig arrangementer
Vi har stået for eller været medarrangør for en række offentlige arrangementer med mange besøgende:
Møder i både Århus og København med Tomas Sjödin, som trak fulde huse og vi har ligeledes i begge byer
holdt seminardag om Krop og Tro i forbindelse med udgivelsen af bogen ”Bøn i Bevægelse”. I februar holdt
vi Vinterseminar i Århus om ”Lidelse”, belyst ud fra forskellige verdenssyn.
Vi holdt i efteråret to historieseminarer, som ligeledes blev holdt i Oslo. De var en del af arbejdet med at
samle historisk materiale og information til vores 100-års jubilæum i 1922.
Areopagos Danmark var i 2015 arrangør af det årlige fællesnordiske sommertræf. Vi omdøbte det fra
stævne til festival og havde et bredt og farverigt program, med programindslag fra både Øst og Vest,
teoretisk og praktisk, morsomt og alvorligt. Det blev ny rekord i antal deltagere og en del yngre var med. Vi
var meget glade for hele arrangementet. Forhåbentlig kan vi være en pæn gruppe danske, der tager med til
årets sommerfestival i Norge? Se mere på vores hjemmeside.
Pilgrimsarbejde
Areopagos påtog sig en stor del af koordineringen af den danske del af den kirkelige Klimapilgrims-vandring
fra det nordligste Norge til Klimatopmødet i Paris i november. Areopagos i Norge havde udviklet en liturgisk
materiale, som blev oversat og brugt også i Danmark. Fokus var på klimaretfærdighed. Man kan læse meget
mere på www.klimapilgrim.dk
I København er startet et nyt lille pilgrimsnetværk i regi af Areopagos: Københavns pilgrimsfællesskab, v.
Torsten Junge og Paul Heden Friis.
Udveksling med Hong Kong/Kina

I december besøgte Inga og Københavns Stiftspræst for handicappede vores arbejde i Nanjing. I
februar var der som nævnt en gruppe BiB-ledere på træningsretræte i Hong Kong. I marts måned
var vi rejsearrangører for en gruppe Y’mens fra 3 klubber på Djursland og i maj arrangerer vi et
korttidsvolontørophold for en gruppe unge til Tao Fong Shan. Kendskab skaber venskab og
forståelse. Vi tror den slags besøg er vigtige for vores arbejde, både her og i Øst.
Dette er bare et udpluk af arbejdet det forgangne år, men vi ønsker ikke, at beretningen fylder
mere end 2 sider. Følg selv med i arbejdet og nye arrangementer i året som kommer. Tak!

