Formandsberetning Areopagos Danmark, til medlemsmødet 6. april 2019
Landsudvalgets arbejde
Landsudvalget har siden sidste medlemsmøde afholdt 6 møder, herunder det årlige fællesmøde for dansk
og norsk landsudvalg, som i 2018 blev afholdt på Schæffergården i Gentofte. Schæffergården ejes af
Fonden for Dansk-Norsk samarbejde og de gav et pænt tilskud til mødet, hvorfor det blev muligt at afholde
det i så fine rammer. Temaet for fællesmødet var ”Merværdien ved at være en blandet dansk-norsk
organisation”. Der var udbredt enighed om, at det giver noget helt særligt og ekstra til vores organisation
og identitet, at vi har baggrund og et engageret bagland i begge lande. Det er ikke altid, at det gør tingene
lettere eller enklere eller mere effektive. Men det giver så meget andet vigtigt af inspiration, læring,
udveksling af ideer, erfaring og personlige kompetencer, foruden at det knytter os til den fælles arv og
historie, så vi ville ikke være den fællesnordiske dimension foruden.
Landsudvalget har det forgangne år bestået af Søren Kjær Knudsen (formand), Helle Rom Lindholt
(næstformand og formand for repræsentantskabet), Sigrid Kongshøj-Munch og Paul Heden Friis (ordinære
medlemmer og Anna Christine Christensen (stiftelsens styres repræsentant i landsudvalget). Desuden har
suppleanterne Anders Niemeier Lindegaard og Elon Lauterlein deltaget i arbejdet på lige fod med de øvrige
landsudvalgsmedlemmer, bortset fra, at de ikke har stemmeret (hvilket vi stort set aldrig benytter).
Sigrid har besluttet ikke at genopstille til valget i år på grund af hendes pressede arbejdsmæssige situation.
Vi siger tak for god og iderig indsats i landsudvalget, siden hun blev valgt ind første gang i april 2015.
Vi har i forlængelse af den nye persondataforordning gennemført en større oprydning i vores kartotek, så
medlemmer, vi ikke har hørt fra og som ikke har betalt deres kontingent de sidste 2 år, trods flere
påmindelser, nu er blevet meldt ud af foreningen. Vi har således i januar slettet ca. 100 passive
medlemmer. Heldigvis har vi de seneste år haft en pæn medlemstilvækst og der er hele tiden et lille flow af
nye indmeldelser. Pr. d.d. har medlemsforeningen således 550 aktive medlemmer.

Økonomi
Areopagos Danmark har de senere år arbejdet med planlagte underskud. Dels fordi vi havde fået
oparbejdet en uhensigtsmæssig stor egenkapital (pengene er ikke tænkt at skulle stå i banken, men skal
omsættes i aktiviteter i henhold til formålet), dels fordi vi har satset på et par større projekter, som vi vidste
ville koste noget i opstartskapital, men som vi havde forhåbning om ville blive økonomisk selvbærende og
evt. overskudsgivende på lidt længere sigt. Men det betød, at vi sidste år måtte godkende et regnskab, hvor
egenkapitalen var skåret ned til blot 6.000 kr. Det er ikke en holdbar situation for en organisation som
vores. Alene løn- og feriepengeforpligtelsen i forbindelse med en lukning af arbejdet – eller hvis mange
sagde op samtidig – ligger på mellem 50-100.000 kr. Vi har derfor i det forgangne år haft stærkt fokus på at
holde udgifter nede og søge mulige indtægtskilder, så vi kunne begynde at genopbygge egenkapitalen i
foreningen igen. Med årets regnskab lander vi med en egenkapital på ca. 150.000 kr., hvoraf ca. 40.000 kr.
er hentet ind regnskabsteknisk, da revisor opdagede, at vores husleje-depositum i sin tid (i 2006) blev
bogført som en udgift, i stedet for som et tilgodehavende, vi principielt kan få tilbage den dag, vi flytter ud
af nuværende kontorer. I Landsudvalget vil vi gerne i løbet af de kommende par år nå op på en egenkapital
på ca. 200.000 kr., som vi vurderer, er en rimelig og ansvarlig egenkapital at have i en forening som vores.
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Nye tiltag og aktiviteter:
•

Skovkirke
Efter inspiration fra det anglikanske ”Forrest Church”-arbejde, har Thomas Frovin taget initiativ til
gudstjenester/samlinger i skoven ved hans hjem i Grejsdalen. I Skovkirken går vi ud i naturen for at
blive stille, lytte, og møde den Gud, som har skabt det, vi ser, og det, vi er en del af. Skovkirken er
åben for enhver, der søger fordybelsen - her kræver ingen særlige forudsætninger eller tro. Vi
synger gerne sange fra traditionen fra Taizé, beder bønner fra den kristne keltiske tradition, og øver
os i nærvær med det skabte. Skovkirken mødes ved de 8 traditionelle solhvervstider. Læs mere på
www.facebook.com/Skovkirke.

•

#aabenhimmel
Aabenhimmel er en ny gudstjenesteform, hvor visionen er, at skabe et åbent rum, hvor Gud kan
formidle heling og frihed til krop, sjæl og ånd. Der vil være rigtig god plads til lovsang, musik,
profetisk inspiration og helbredende bøn, og det er vores håb, at mange mennesker derigennem
må få et møde med Gud og en erfaring af hans godhed og omsorg. Gudstjenesterne arrangeres i et
samarbejde mellem Areopagos/I Mesterens Lys, Den Lyttende Kirke, Bethlehemskirken og Byens
Valgmenighed. Det er vores erfaring, at det er en gudstjenesteform, hvor også folk, der ikke er så
fortrolige med kirkens sprog, kan føle sig hjemme. Der har været mellem 60 og 100 deltagere hver
gang. Læs mere på www.facebook.com/aabenhimmel.

•

Meditationsaftner
Søren og hans kone Mette Sofie, som begge er tidligere volontører i Ascension House på Tao Fong
Shan, har taget initiativ til månedlige meditationsaftner i deres hjem i Skovlunde. De har fundet
liturgien fra den gamle ”Friday Morning Eucarist”-meditationssamling på Tao Fong Shan frem,
justeret den til og oversat til dansk. Den danner rammen for fine liturgiske aftner, som er åbne for
alle interesserede. Søren og Mette Sofie deler gerne liturgien og deres erfaringer med andre, der
måtte have lyst at gøre noget tilsvarende andre steder i landet.

•

Areopagos-katedralen
I en årrække har Areopagos deltaget i Dybere Liv-sporet på SommerOase, hvor vi har været med til
at præsentere mere kontemplative trospraksisser, tidebøn m.v. De senere år har vi haft et større
kirketelt på pladsen, kaldet Areopagos-katedralen, hvor vi indbyder til tidebøn, Bøn i Bevægelse,
stille meditation, bibelmeditationer, samtaler og bare et sted at finde ro og fordybelse. Vi har
ønsket at kunne leje det tidligere ”Stilhedens Katedral” – et stort kirketelt, der er fremstillet af
Kirkefondet til brug som midlertidig kirke, til store kirkelige events og aktiviteter som Kirkedage, på
Folkemødet, ved korpslejre og ikke mindst som folkekirkens tilstedeværelse på Roskilde Festival
igennem en årrække. Teltet har ikke været rejst i nogle år, idet det kræver en ny certificering, en
rensning og imprægnering af teltdugen m.m. Den lille forening, som har administreret teltet i
mange år, har opgivet at føre det videre, og har nu overdraget det til Areopagos. Det er et større
projekt og udskrivning at få det brugsklar igen, men vi håber at det lykkes at få det klar til
sommerens arrangementer under det nye navn Areopagos-katedralen. Vi kunne ikke rigtig bære
tanken om, at alternativet var, at det blev smidt ud! Teltet er tegnet af Henning Larsens Tegnestue
(ja, ham med Operaen!) og kostede efter sigende omkring 2 mill. at producere i 1996-97. I 2011 fik
det helt ny teltdug til 250.000 kr. betalt af A.P. Møllers Fond. Teltet er indviet til kirkelige
handlinger af Københavns tidligere biskop Erik Normann Svendsen. Nu er det så Areopagos’
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ejendom, men vil ifølge planen blive tilbudt til udlejning til kirkelige aktiviteter på samme måde
som hidtil, når vi ikke selv skal bruge det.

•

Nyt te-projekt i Kina
I begyndelsen af 2018 blev vi lidt hovedkulds involveret i et nyt stort udviklingsprojekt i det sydlige
Yunnan nær grænse til Laos. Her lever fattige te-bønder fra forskellige minoritetsgrupper af at
dyrke te eller plukke fra de vilde te-træer i skovene. Mange er analfabeter eller har kun 3-4-5 års
skolegang. De er lette ofre for grådige mellemhandlere, der opkøber deres te til alt for lave priser
og høster fortjenesten. Igennem at organisere bønderne i en andelsforening og give dem
uddannelse i gødning, produktion, markedsføring, økologi og fairtrade, kan de komme til at stå
langt stærkere. De kan lære sammen at producere produkter, der kan give dem langt bedre
indkomst og dermed udvikle deres lokalsamfund og giver bedre muligheder for skolegang og
uddannelse for næste generation. Da Kina sidste år kom med på listen over mulige modtagerlande
af dansk udviklingsbistand, blev Areopagos medlem af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og
har derigennem fået bevilget 1 mill. kroner til dette udviklingsprojekt, der er påbegyndt med
indgangen til 2019. Areopagos skal i tillæg indsamle omkring 50.000 kr. til projektet, for at
gennemføre det efter planen.

Christfulness®
Er fortsat en vigtig gren i vores arbejde. Vi har redigeret og relanceret online-kurset i Christfulness® og får
løbende henvendelser fra enkeltpersoner, grupper eller menigheder, der ønsker at lære mere, selv
inkludere Christfulness® tænkningen i deres aktiviteter eller måske bare købe en bog om emnet. Den
reviderede introduktionsbog om Christfulness® er nu blevet oversat til engelsk og Ole Skjerbæk Madsen
benytter den i sit arbejde med udbredelse af Christfulness® i Hong Kong ud fra Tao Fong Shan. Vi er glade
og taknemmelige for den inspiration Christfulness® stadig er for mange i forsøget på at formidle den kristne
tro i multireligiøs og multikulturel virkelighed.

Bøn i Bevægelse
Vi oplever en stadig god og vigtig udvikling af Bøn i Bevægelse-arbejdet. Der opstår stadigt nye lokale
grupper, der alle ledes af lederpar af 2 personer. Lederne gennemgår en grundig introduktion og deltagere i
halvårlige ledersamlinger. Det er her den gensidige vejledning, opmuntring og instruktion foregår og den
fortsatte udvikling af BiB og den læring og tænkning, arbejdet bygger på, bliver til i dette
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ledelsesfællesskab, hvor alle kan bidrage med egne erfaringer og indsigt. Der er netop i denne måned
gennemført en introduktion af 7 nye ledere og en ledersamling med 23 deltagere – den hidtil største
gruppe. Vi har i det forløbne år ophørt det faste samarbejde med Øyvind Borgsø, der var den første
inspirator til Bøn i Bevægelse. Både han og vi fortsætter med at arbejde med BiB, og vi vil muligvis trække
på ham på konsulentbasis fra tid til anden fremover. Dorthe har sammen med Øyvind stået for at lede BiB
de første år og har nu overtaget det primære ansvar for at lede det videre i vores regi. Det gør hun i en
arbejdsgruppe sammen med Lene Myhre og Susanne Jensen, der begge har været med stort set fra
begyndelsen.

Trospraksis.tv
De sidste par år har trospraksis.tv været vores helt store satsning, rent ressourcemæssigt i hvert fald. Igen
var det Øyvind, der var idemanden. Og hensigten har været at skabe et miljø og en mulighed online for at
kunne vandre sammen og hjælpe hinanden til en fast kristen trospraksis og daglig rytme. Tanken var, at
man med et abonnement kunne logge sig ind og deltage i dagens guidede meditation, BiB-bøn,
Christfulness meditation osv. Det skete så sammen med de andre, der loggede sig ind samtidig, så der
kunne opstå et fællesskab omkring det. Ideen voksede ud af erfaringen fra bl.a. BiB, at det er svært at holde
fast i en daglig praksis og det er nødvendigt af og til at mødes og praktisere sammen med andre. Men det
er vanskeligt, når vi bor langt fra hinanden. Øyvind begyndte derfor at tilbyde ugentlige BiB-samlinger i
webinar form, og det voksede så til ideen om en egentlig online-tv-kanal, der kunne sende vejledninger
hver dag. Visionen var oprindeligt, at abonnement-betalingerne på sigt skulle kunne dække Øyvinds
ansættelse, men i opstartsfasen var det en udgift Areopagos tog på sig. Der har imidlertid vist sig mange
udfordringer i projektet. Teknisk har det været meget ressourcekrævende at få det til at fungere med
udsendelser på bestemte fælles tidspunkter. Der var ofte problemer med, at det ikke virkede og det viste
sig, at langt de fleste abonnenter ikke brugte de fælles sendetider, men i stedet opgraderede til et åbent
abonnement, hvor de kunne gå ind og se videoerne, når det passede i deres dagsprogram. Det har også
været tungt at få gjort trospraksis.tv kendt og solgt, så udsigten til, at projektet kunne finansiere Øyvinds
løn og evt. give et overskud på lidt længere sigt, flyttede noget længere ud i horisonten. Øyvind valgte på et
tidspunkt at opsige sin stilling, bl.a. med begrundelsen, at han er bedst til den innovative del, og nu skulle
der i stedet personer til, der er gode til drift og til salg. Vi valgte derfor at stoppe samarbejdet pr. 1.
september sidste år. I stedet har Thomas overtaget ansvaret for den videre drift og udvikling af
trospraksis.tv. Noget af det første vi gjorde, var at lukke for abonnementet med udsendelser på faste tider,
hvilket var lidt en overvindelse, fordi det var der den oprindelige vision med fælles vandring lå. Men det
blev ikke brugt og det gav en kæmpe administrativ og økonomisk lettelse. Nu er vi ved at få udviklet en ny
hjemmeside for hele Areopagos. I den forbindelse bliver trospraksis.tv inkluderet i vores samlede løsning og
i den forbindelse vi der sikkert komme yderligere justeringer i projektet, så vi igen kan begynde frimodigt at
markedsføre abonnementerne. Vi får meget positive tilbagemeldinger på konceptet fra dem, der bruger
det jævnligt, så vi tror stadig, det kan blive til glæde for mange i fremtiden.

Tørst
Vores magasin Tørst udkommer stadig med halvårligt interval og vi modtager jævnligt nye abonnenter. Lige
nu er der 1655 abonnenter, som på den måde har givet os adgang og lov til at sende dem artikler og
informationer i relation til de aktiviteter og områder, vi arbejder med. Tørst er blevet en meget vigtig
kontaktflade til nye mennesker, der ikke lige nødvendigvis kommer i kirken eller hører om os andre steder.
Mange blade bliver uddelt på alternative messer og efterfølgende har vi mange, der henvender sig eller
tegner abonnement, så vi kan bevare en kontakt i længere tid end blot et flygtigt møde på en messe.
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Volontører
De sidste år har der været mange danske volontører af sted.
På TFS forlængede Ole Skjerbæk Madsen og Dorte Kobbeltvedt Madsen deres seniorvolontør/præstetjeneste med endnu et år, hvor de virker som værtsfolk, præstepar, volontører i Service Unit og TFSCC og
støtte for de unge volontører i Ascension House o.m.m. Et vigtigt fokusområde er udbredelse af kendskabet
til Christfulness i Hong Kong, som tidligere nævnt. Det er netop besluttet, at de kommer hjem til sommer.
Ole fortsætter sin tilknytning til TFS som præst et år mere, hvor han vil rejse ud og være på bjerget 3
måneder i efteråret og 3 måneder i foråret 2020.
I Ascension House have vi i begyndelsen af 2018 ægteparret Samuel og Karen som volontører. Fra
september blev huset overtaget af 4 nye volontører: Stine Minna, Anne og Daniel fra Danmark og Martin
fra Sverige.
I Kunming har vi også haft 3 danske volontører det seneste år: Emma var volontør på TCG Nordica fra
sommeren 2017 til sommeren 2018. Fra sommeren 2018 har Johanne og Sanne været i Kunming. Johanne
deltager i højskole-kulturprogrammet på TCG Nordica og Sanne er kreativ medarbejder i kulturcentret.

Kommende arrangementer
•

Himmelske Dage
I Kristi Himmelfartsferien deltager Areopagos i Himmelske Dage i Herning. Vi vil være til stede med
en række af vores aktiviteter: Skovkirke, musikmeditation, Den Lyttende Kirke, Bøn i Bevægelse og
forhåbentlig Areopagos-katedralen, hvis den når at blive brugsklar til det. Desuden har vi inviteret
den ægyptiske koptiske biskop Thomas til kirkedagene. Han vil også medvirke på et arrangement i
Helligåndskirken i København umiddelbart efter Himmelske Dage.

•

Sommerfestival 2019
I år er det Danmarks tur til at arrangere Areopagos-festival. Sidste sommer var det i Norge med
rekordmange deltagere (omkring 300). Det forventer vi ikke i Danmark, men håber på vi bliver tæt
på 200 ligesom forrige år. Temaet er ”Gør som Gud, bliv menneske”. Læs mere og meld jer til inden
alle de gode værelser er optagede på www.festival.areopagos.dk!

•

SommerOase
Vi var som nævnt sidste år endnu en gang på SommerOase, en af de største kirkelige
sommerevents i Danmark, med omkring 3.500 fastliggende deltagere ugen igennem og ca. lige så
mange dagsgæster. I Areopagos-katedralen og på seminarer kan man møde os til tidebønner, Bøn i
Bevægelse, musik-meditationer, Christfulness, pilgrimsvandringer, Den Lyttende Kirke og stille
meditationer m.m. Det er et sted, hvor vi får en stor kontaktflade, nye medlemmer, solgt bøger og i
det hele taget gjort vores arbejde kendt.

Tak for forbøn, støtte og engagement omkring Areopagos’ arbejde. Uden aktive medlemmer ville det ikke
kunne lade sig gøre.

På Landsudvalgets vegne
Søren Kjær Knudsen, formand
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