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Formandsberetning i forbindelse med medlemsmødet i Areopagos Danmark
21. april 2018 i Skovlunde.
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 Anders Niemeier Lindegaard og
Elon Lauterlein.
Landsudvalget har afholdt 6 møder siden sidste medlemsmøde, heraf et kombineret dansk-norsk
landsudvalgsmøde/repræsentantskabsmøde i Oslo af to dages varighed.
I forbindelse med dette års medlemsmøde har vores næstformand Agnethe Zimino valgt ikke er
genopstille. Hun fortsætter dog som formand for IML-udvalget. Agnethe har været formand for I Mesterens
Lys frem til fusionen med Areopagos i 2015 og har været medlem af Landsudvalget siden 2013. Agnethe
fungerede også som repræsentant for IML i den periode, hvor Areopagos’ repræsentantskab var udvidet
med repræsentanter for nære samarbejdspartnere fra 2001-2011, bortset fra det sidste år. Så det er rigtig
mange år og timer, hun lagt kræfter i vores arbejde. Den gode relation mellem IML og Areopagos, der i
2015 førte til fusion af de to organisationers arbejde skyldes i høj grad Agnethes indsats. Tak for den så
langt – og tak at du ikke slipper os helt endnu!

Den Lyttende Kirke – tre år mere!
Interessen for redskaberne og kurserne fra Den Lyttende Kirke vokser, så det arbejde er i en spændende
udvikling. Daglig leder Bente Lundbak Pihl har stået i spidsen for dette arbejde i Danmark i 12-13 år på
frivillig basis. For tre år siden fik vi tilsagn om en gave, der kunne betale en halv løn i 3 år til at konsolidere
og udvikle arbejdet yderligere. Det er det arbejde, vi nu ser begynde at bære frugt. Derfor var det vigtigt for
os at kunne forlænge Bentes ansættelse yderligere efter bevillingen udløb. Vi er derfor i gang med tegne
gavebreve og forpligtelseserklæringer, der kan sikre hendes løn i mindst endnu en 3-årig periode. Vi har
fået tilsagn om et større tilskud, som har gjort, at vi har turdet forlænge hendes kontrakt, men har stadig
brug for, at flere vil bære med i dette vigtige arbejde.
Konceptet til Den Lyttende Kirke kommer fra den anglikanske kirke i England, hvor det er kendt under
navnet Christian Listeners. I 2017 er der kommet reviderede kurser til alle tre moduler i lytte-uddannelsen
og har vi underskrevet en licensaftale, der giver os ret til at oversætte og udbrede kurserne i Danmark. De
første to moduler er færdig-oversat og det tredje er på vej. Der er bestillinger på alle kurser fra flere
menigheder rundt i landet og også fra Norge, hvor der er stor interesse for dette arbejde. Derfor har Bente
været deroppe i flere omgange og har også uddannet 5 nye undervisere – heraf 2 norske – som nu er
godkendte til at kunne hjælpe med at gennemføre kurserne fremover. Se mere på
www.denlyttendekirke.dk og overvej, dels om I skulle invitere til en workshop eller et egentligt kursus i
jeres menighed eller sammenhæng, dels om I kunne hjælpe os med at tegne de sidste gaveaftaler, så vi kan
betale for den vigtige funktion som daglig leder af projektet.
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www.trospraksis.tv lanceret
Dette projekt har været den helt store investering i 2017, og også forklaringen på en stor del af årets
økonomiske underskud. Det er ganske ressourcekrævende at opbygge en online-tv-tjeneste, både teknisk,
arbejdsmæssigt og økonomisk. Men nu ligger der et rigtig godt produkt, som vores abonnenter er rigtig
glade for og som de fortæller er en rigtig god hjælp og inspiration til daglig bøns- og meditationspraksis. Der
ligger nu nær ved 150 videoer med vejledninger og undervisning, og vi arbejder hele tiden på at udvikle
produktet yderligere. Men vores store udfordring nu er at få solgt abonnementer. Vi skal op på omkring
400 betalende abonnenter, før projektet økonomisk kan balancere. I dag har vi ca. 75. Til gengæld er de
trofaste, så der er ikke stor udskiftning og vi kan se af de bagvedliggende statistikker, at flertallet bruger
tjenesten aktivt og flere gange ugentlig. Vi kan også se, at vi har mange hundrede besøgende på siden hver
måned, som vi skal finde ud af, hvordan vi kan få til at skifte fra at være besøgende til at blive faste brugere.
Derfor vil vi i det kommende år flytte en del ressourcer fra udvikling og opbygning til markedsføring og
promovering.

Bøn i Bevægelse i stadig udvikling
Bøn i Bevægelse (BiB) er stadig en del af vores arbejde, som mange medlemmer er glade for, som giver
inspiration til arbejdet og bringer nye medlemmer ind i organisationen. Der findes nu 8 lokale grupper
rundt i landet, der mødes jævnligt til fælles BiB. Der har været afholdt 1 godt besøgt BiB-retræte i
Storebededagsferien og der er nu to hold lokalledere (kuld) under oplæring og vejledning, og der er gjort
klar til opstart af kuld 3, med 6 lokale Bib-ledere, i 2018.

KinaFokus og Heart-Bridge.
KinaFokus:
Der blev i september afholdt to seminardage med vores styremedlem og sinolog Fredrik Fällmann, dels i
Hearth-Bridge regi i København, dels som den årlige KinaFokus-dag i Aaarhus. Fredrik gav os vigtigt indblik i
den seneste udvikling i Kina og kirkens aktuelle forhold der.
Jørgen Nørgaard Pedersen er fortsat frivillig koordinator for KinaFokus-udvalget og står for at redigere
netværkets nyhedsbreve flere gange årligt med nyt fra Kina og Danmark. Du kan se mere her, og også
komme på modtagerlisten af nyhedsbrevene, her: http://kinafokus.areopagos.dk/nyheder/kinafokusnyhedsbreve

Heart-Bridge nu flere steder i landet
Sidste år startede vi HB i Kolding med emne om syn på Børns opvækst i Danmark. Det var ved lederen af
den kristne friskole i Kolding.
I Aarhus har en dygtig kinesisk pige hjulpet med arrangementerne.
I Odense bevilligede Odense kommunes udviklingspulje penge til et par arrangementer i efteråret. Gruppen
er stadig den mest aktive med 30-50 deltagere til arrangementerne.
Generelt har udflugter som besøg på Aros, Gram slot og Nyborg slot har haft stor interesse.
Heart-Bridge i København er jo det oprindelige Heart-Bridge arbejde, der har været forbilledet og
inspirationen til at begynde lignende arbejde andre steder i landet. Men den lokale ledelsesgruppe
manglede ressourcer, hvilket bl.a. skyldes, at det par, der var de bærende kræfter, nu har fået to små børn
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og også har meget at se til på deres arbejde. Derfor gav de i slutningen af 2017 ledelsen af arbejdet over til
Areopagos, så alt Heart-Bridge arbejde nu drives af os. Vi er i gang med at se, om vi kan få sammensat en ny
arbejdsgruppe til at stå for arbejdet i København. Måske der er nogen blandt vore medlemmer, som kunne
have interesse i at være med til det?
Læs mere her: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/welcome-to-heart-bridge

Pilgrimsvandringer, sammen med Københavns Pilgrimsfællesskab
Vi har stadig et godt samarbejde med Københavns Pilgrimsfællesskab, der har arrangeret en række
pilgrimsvandringer i årets løb. Der var en hverdagsvandring den 18. maj 2017, en Skærsommer-vandring
den 10. juni, en pilgrimsvandring med temaet Balance-gang, der ledte op til vores Sommerfestival i Haslev i
slutningen af juni, en sensommervandring den 16. september, en efterårsvandring den 25. oktober og en
vintervandring den 27. februar. Alle vandringer er med et tema og indlagt refleksion, i pagt med naturen og
årets gang. Vi kan varmt anbefale at deltage, hvis man har tid og lyst. Hold øje med de kommende
vandringer på vores hjemmeside www.areopagos.dk eller på gruppens Facebook-side:
https://www.facebook.com/K%C3%B8benhavns-Pilgrimsf%C3%A6lleskab-100221350456527/
Udover vandringen op til sommerfestivalen stod Københavns Pilgrimsfællesskab også for et par workshops
om pilgrimsvandring på selve festivalen.

Sommerfestival i Haslev
I 2017 holdt vi endnu en gang Sommerfestival på Galleri Emmaus i Haslev. Det var på mange måder en
meget vellykket festival, med rekordstor deltagelse, der virkelig fyldte rammerne ud med ca. 180 deltagere
og en buket af foredrag, workshops, fest og koncert. Vi havde besøg af den svenske præst og forfatter
Thomas Sjödin og den keltisk inspirerede præst Ray Simpson fra Lindisfarne i England. Evalueringerne var
meget positiv i år, og vi fik et gennemsnit på 4,9 af 5 mulige i den overordnede vurdering. Det er vi meget
glade og taknemmelige for. Se glimt og reportage fra festivalen her: http://dansk.areopagos.dk/blockdansk-forsideblok-3/en-skoen-sommerfestival.
I 2018 bliver Areopagosfestivalen i Norge den 28. juni – 1. juli. Vi vil gerne opfordre så mange danske som
muligt til at deltage. Vi plejer at være omkring 30 danske deltagere i Norge og der er fint plads til flere . I
Danmark deltager som regel omkring 50 nordmænd. Det er en del af Areopagos’ identitet, at vi er en
dansk-norsk organisation. Det vil vi gerne dyrke og holde fast i. Tilmelding til den norske festival er netop
åbnet og programmet er lige på trapperne. Hold øje med det her: http://dansk.areopagos.dk/block-danskforsideblok-3/velkommen-til-sommerfestival-i-norge.
Næste danske Areopagosfestival bliver sommeren 2019.

Messer – stadig et af vore vigtigste mødesteder for dialog og trosmøde
Vi har i løbet af det seneste år deltaget på 6 forskellige messer rundt i landet og været i kontakt tæt med
omkring 1500 mennesker, som vi har enten bedt for, haft længere samtaler med eller tilbudt i aktiv lytning
igennem arbejdet Den Lyttende Kirke. Der er mellem 80 og 100 frivillige medarbejdere i forbindelse med
vores messearbejde.
Som opfølgning på Mystikkens Univers i november inviterede vi til en meditationskoncert i Allehelgens
Kirke på Amager. Der kom 110, hvoraf mange kunne genkendes fra messen.
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Nautilus – et I Mesterens Lys-fællesskab for mennesker på vej
En af udfordringerne i forbindelse med vores møde med de mange åndeligt nysgerrige på messerne har
gennem årene været, hvordan vi på en god måde kan hjælpe dem, der vil, videre ind i et fællesskab, hvor
de kan vokse ind i troen og vokse som disciple af Jesus. Ofte har det vist sig, at mange finder det svært at
blive en del af en traditionel menighed. På den baggrund blev Nautilus startet, et fællesskab, som har base i
Helene og Torstens hjem. Torsten er missionspræst for projektet I Mesterens Lys.
En vigtig del af tanken med Nautilus er, at det skal være et sted, hvor åndeligt nysgerrige og mennesker,
som er nye i eller i en proces hen imod discipelskab, kan føle sig velkomne og hjemme. Vi mødes 1 gang
månedligt til Fællesskabssøndag, hvor vi normalt er 15-25 personer, men mere end 100 modtager vores
infomail. Første del består af sammenskudsbrunch og taknemmelighedsrunde, hvor alle kort deler noget,
de er taknemmelige for. Anden del består af lovsang, guidet meditation og et kort oplæg, samt normalt
også små grupper med mulighed for fælles refleksion og bøn for hinanden. Vi havde oprindeligt tænkt, at
fokus skulle være på brunch og fællesskab, og at det mere tydeligt åndelige indhold skulle være meget
begrænset, for at tærsklen ind i fællesskabet skulle være så lav som muligt. Men erfaringen har været, at
netop de forskellige konkrete udtryk for spiritualitet er noget, som folk tiltrækkes af og mødes af Gud
igennem.
En række mennesker er kommet med i fællesskabet over de sidste par år, herunder både naboer og flere
fra messerne, efter at vi fra Nautilus, som er med på standen som medarbejdere, er begyndt at invitere folk
til Nautilus.

Retræter, grupper og madklub
Vi holder også halvårlige stilleretræter, og de fungerer både som et sted med fordybelse og hvile, og som et
missionalt arrangement, da mange nye tager med. Det er opmuntrende at høre bagefter, hvordan Gud
møder folk direkte i retrætens stilhed, og frugterne af stilleretræterne er mærkbare.
Vi tilbyder også, at folk i Nautilus kan blive en del af en mindre gruppe med fokus på efterfølgelse af Jesus
og en mere personlig vandring sammen med hinanden samt hjælp til at vokse i tjeneste, herunder ikke
mindst bøn for andre om indre og fysisk helbredelse. Torsten og Helene leder Nautilus sammen med et par,
som har købt lejlighed tæt på os, for at vi kan være i et såkaldt ”oikos” sammen, hvor vi deler liv med
hinanden og har nogle fælles rytmer. Vi har bl.a. en ugentlig madklub, som regelmæssigt er åben for alle, vi
gerne vil invitere med, og madklubben har vist sig at være en form, som gør det nemt for nye at få en
berøring med fællesskabet.

I forlængelse af de positive erfaringer med Nautilus og de mange, som på messerne over det sidste år har
skrevet sig på Nautilus’ mailingliste til at få invitationer til vores samlinger og stilleretræter, oplever vi, at en
meget central ting fremover vil være at videregive erfaringer fra Nautilus og hjælpe åbne grupper i gang
rundt omkring i landet – eller hjælpe eksisterende grupper til at blive udrustet til at komme åndeligt
nysgerrige i møde og tage imod dem i gruppen.
En del af dette handler om, at vi også igen får gang i Areopagos’ onlinekursus ”Kristen blandt åndeligt
nysgerrige”. Vi er ved at redigere og klargøre dette kursus, som vi vil relancere i forbindelse med
SommerOase.

Formandsberetning for Areopagos Danmark 2018
Side 5

Det er samtidig meget vigtigt, at vi får udbygget og styrket vores netværk med menigheder og fællesskaber
rundt omkring og får opmuntret dem til at være til stede på de mange messer, som finder sted ud over
Danmark.

Personale-nyt og volontører:
•

•

•

Ole Skjerbæk Madsen fyldte 70 i slutningen af maj og gik af med pension til udgangen af
august 2017. Han har været fuldtidsansat i Areopagos siden 1. januar 2000 og havde også
forinden da været ansat i en orlovsstilling til at udvikle og opbygge I Mesterens Lysarbejdet. Så det har betydet en stor forandring på kontoret i det daglige. Ole og hans kone
Dorte Kobbeltvedt, rejste 1. september til Tao Fong Shan i Hong Kong, hvor de fungerer
som præstepar, seniorvolontører, retræteledere og undervisere, særligt med fokus på at
udbrede arbejdet med Christfulness til kirker og skoler derude.
Til at tage over efter Ole, har vi opgraderet to andre mindre stillinger i Areopagos, således
at Torsten Borbye Nielsen, der har været Oles assistent i 12 år, nu er ansat som
missionspræst i Areopagos og Thomas Frovin, der før var frivilligkoordinator, nu er
projektleder for IML-arbejdet. Begge stillinger er på 75%. Torsten og Thomas går et super
godt job med både at videreføre arbejdet efter Ole, i respekt for det grundlag, der er lagt,
men samtidig med kreativitet og vision til at videreudvikle arbejdet og gøre tingene på
deres egen måde. De har bibragt meget god energi og dynamik til kontoret.
I det forgangne år har der været en række danske volontører i Hong Kong og Kunming:
▪ Julie og Andreas rejste til Hong Kong for at arbejde i Ascension House i januar 2017.
▪ Til september blev de afløst af ægteparret Karen og Samuel, der fortsat er i
Ascension House samt Emilie, der var der frem til jul.
▪ I Kunming er Emma Nikoline kursist/volontør på TCG-Nordica i sæsonen 2017-18.

Økonomi
Regnskabet for 2018 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
indtægt på 5.274.836 kr. og samlede udgifter på 5.592.236 kr., hvilket giver et resultat på -317.400 kr.
Underskuddet skyldes især svigtende indtægter i forhold til det budgetterede. Især havde vi budgetteret
med højere indtægter på trospraksis.tv end opnået, men også gaveindtægter og salg ligger væsentlig under
budget. På udgiftssiden har vi igennem året forsøgt at mindske underskuddet ved besparelser i forhold til
budget på i alt lidt over 133.000 kr. Det er vigtigt at vende denne udvikling og de kommende år igen
opbygge en vis egenkapital som buffer for foreningens aktiviteter.
Se i øvrigt regnskabet for detaljer.

På vegne af Landsudvalget for Areopagos Danmark
Søren Kjær Knudsen, formand

