
Areopagos’ Sommerfestival  
Haslev, 30. juni-2. juli 2017 



BALANCEKUNST
Det kan være en kunst at leve et liv i balance. 
Mennesket er skabt som en enhed af krop, sjæl og 
ånd. Hvordan harmonerer vi disse tre, så de spiller frit 
og smukt sammen og udgør en musik, der styrker vo-
res indre og ydre menneske? 

På årets Sommerfestival vil vi sammen øve os i livets 
balancekunst. 

Vi får besøg af den svenske forfatter Tomas Sjödin 
og den keltisk inspirerede præst Ray Simpson. De vil 
begge holde inspirerende foredrag i relation til festi-
valtemaet.

Weekenden byder også på workshops, koncerter, 
kunst, meditationer, dejlig mad, film, gudstjeneste, 
smuk natur og mulighed for både at være social og at 
”finde balancen” alene. 

Velkommen til Areopagos’ Sommerfestival 2017! 



PROGRAM:
Fredag den 30. juni:
15.00-16.30: Ankomst og indkvartering

16.30-17.30:  ”En smag af balance”  
– fællessamling i hallen

18.00: Aftensmad

19.00-20.30:  Velkomstaften 
· Præsentationer og hilsner 
· ”Der er så meget, vi ikke er nødt til ”  
  ved Tomas Sjödin 
· Musikalske indslag

21.30:  Aftenbøn ved Øyvind Borgsø:  
Vi synker ind i stilheden for at lytte til 
Gud, der lytter til os

22.00: Klassisk koncert med Trio con Spirito

Tomas Sjödin

Trio con Spirito



Lørdag den 1. juli:
07.30-08.00:  Morgenandagt  

- vælg mellem 2 muligheder: 
1. Liturgisk morgenandagt ved  
   Ray Simpson 
2. Bøn i Bevægelse ved Susanne Jensen

08.00-09.00: Morgenmad

09.00-10.00:  Foredrag ved Tomas Sjödin:  
”Det sker, når du hviler ”

10.45-12.00:  Balancetid med forskellige  
balanceområder

12.00-13.00: Frokost

13.00–14.00: Workshop 1

14.30–15.30:  Talkshow/samtale mellem Ray Simpson 
og Elizabeth Knox-Seith: ”Balancekunst 
– en rejse fra fragmentering til helhed ”. 
Der bliver også tid til spørgsmål fra salen

16.00–17.00: Workshop 2

18.00-21.00:  Festmiddag i hallen  
med forskellige indslag – blandt andet 
stand-up ved Jakob Svendsen

21.30-22.00:  Aftenbøn: ”Et kærligt tilbageblik”  
ved Lene Suh Nicolaisen

22.00: ”Syng med-koncert” med Arne A Band

22.00: Film om Hong Kong: ”10 years”

Jakob Svendsen



Søndag den 2. juli:
08.00-08.30: Morgenbøn ved I Mesterens Lys

08.30-09.30: Morgenmad

09.45-10.30:  Foredrag ved Ray Simpson: ”Holistisk 
kristendom: Om at hele sprækkerne i 
vestlig kristendom og i os selv”

11.00-11.45:  ”Balancekunst i asiatisk livsforståelse” 
ved Notto Thelle – og andre indslag fra 
og om Kina

12.00-12.45: Frokost

13.00–14.00:  Afslutningsgudstjeneste ved  
I Mesterens Lys

Sommerfestivalen 2017 lukker og slukker.  
Tak for denne gang!

Ray Simpson



PRAKTISK INFORMATION
Årets Sommerfestival bliver holdt på Galleri Em-
maus, som ligger i naturskønne omgivelser i Haslev. 
Galleri Emmaus er en tidligere højskole, som nu fun-
gerer som kursuscenter og galleri for kristen kunst.  
Haslev ligger centralt på Sjælland med kun en lille 
time til både København og Storebæltsbroen, så det 
er nemt at komme dertil både med bil og tog. Du kan 
læse mere om transportmulighederne på areopagos.
dk. 

Festival-adresse:
Galleri Emmaus 
Højskolevej 9 
4690 Haslev 
Tlf. 54 43 54 33

Pilgrimsvandring før festivalen:
Sommerfestivalen starter først officielt fredag efter-
middag, men allerede fredag formiddag har du mu-
lighed for at tage med på en pilgrimsvandring i de 
smukke skove omkring Haslev. 

Vandreturen er cirka 12 kilometer, og gruppen stand-
ser forskellige steder undervejs for at meditere over 
begrebet ”balance”. Læs mere på areopagos.dk. 

Overnatning:
Overnatning foregår på enkelt- eller dobbeltværelser 
med mulighed for at vælge et værelse med eget bade-
værelse eller badeværelse på gangen. Prisen er inkl. 
sengetøj og håndklæde. 

Der er også mulighed for at vælge at overnatte i et 
klasseværelse (medbring selv liggeunderlag m.v.) eller 
for at medbringe eget telt eller campingvogn og bo i 
Galleri Emmaus’ have. 



Priser:
Deltagelse, overnatning og bespisning  
på hele festivalen: 
Værelse med bad på gangen ......................... 1.900 kr.  
Pristillæg for værelse med eget bad ..................500 kr.  
Pristillæg for enkeltværelse ............................. 1.000 kr.

Overnatning på sovesal, i eget telt  
eller i egen campingvogn ............................... 1.500 kr. 

Rabat til norske Areopagos-medlemmer .......... 400 kr. 

Børn under 16 år deltager gratis på Sommerfestivalen 
og overnatter på en madras på forældrenes værelse.

I løbet af weekenden vil der være aktiviteter for 
 børnene samtidig med flere af fællessamlingerne. 

Det er også muligt kun at deltage i noget af  
Sommerfestivalen. Læs mere på areopagos.dk

Oversættelse:
Vores to hovedtalere taler henholdsvis svensk og en-
gelsk. Der vil være mulighed for at få oversat deres 
foredrag til dansk. 

Tilmelding: 
 

Meld dig til Sommerfestivalen på areopagos.dk  
senest mandag den 5. juni 2017!

 
Hvis du har svært ved at bruge internettet, er du meget 
velkommen til at kontakte Areopagos’ kontor (tlf. 23 60 
23 50), så sørger vi for at melde dig til.



WORKSHOPS:
Du har mulighed for at vælge imellem 8 spændende 
workshops på Sommerfestivalen.  
På areopagos.dk kan du læse en lidt længere beskri-
velse af alle workshops. 

1. Den grønne perle i Kristuskransen 
Den grønne perle er føjet til Kristuskransen som en 
påmindelse om, at vi har et ansvar som forvaltere af 
skaberværket, hvilket man ellers nemt kan glemme.  
  På workshoppen vil vi fordybe os i kransen med fokus 
på ”det grønne aspekt”. Og der vil være praktiske øvel-
ser i, hvordan man kan bruge kransen til at få større 
bevidsthed i forhold til vores ansvar som forvaltere.

Ved Lene Skovmark.

2. Spiritualitet, mission og dialog
Nogle undrer sig måske over, at Areopagos er optaget 
af spiritualitet og arrangerer kurser i meditation? Skulle 
vi ikke hellere koncentrere os om mission og dialog i 
Østen, ligesom vi gjorde, da vi blev grundlagt i Kina 
i 1920’erne? 

Vi ser nærmere på sammenhængen mellem spiri-
tualitet, mission og dialog helt tilbage til Areopagos’ 
grundlægger, Karl Ludvig Reichelt. For hvem var han 
egentlig? Hvilke impulser fik han fra buddhismen, og 
på hvilken måde integrerede han dem i kristen spiri-
tualitet?

Ved Notto Thelle. Workshoppen foregår på norsk.



3. Hvorfor være med i Heart-Bridge-arbejdet?
Når man er flyttet til et andet land, er det dejligt at 
blive mødt med interesse og gæstfrihed. Netop det er 
formålet med den dansk-kinesiske venskabsforening 
Heart-Bridge, som har aktiviteter flere steder i Dan-
mark. Her mødes danskere og kinesere, og kineserne 
får hjælp til at forstå dansk kultur, værdier og traditi-
oner.

På workshoppen vil vi dele vores erfaringer med 
 Heart-Bridge-arbejdet i Odense, og vi vil opfordre fle-
re til at være med i Heart-Bridge.

Ved Bente Jensen og Jinyu Ling.

4. Vandring mod balance
Pilgrimsvandring er en måde at finde balance i sit liv 
på. I løbet af weekenden vil vi undersøge, hvad det 
betyder. 

Workshop A: 
Vi udveksler erfaringer om, hvad pilgrimsvandring kan 
betyde for at skabe balance i livet. Hvorfor vælger så 
mange at tage på lange vandringer? Hvad betyder na-
turen for at opnå balance? Hvad er vores egne erfarin-
ger med at vandre? 

Workshop B:
Vi går en meditativ vandring i haveområdet omkring 
Galleri Emmaus. Vi kommer til forskellige stationer, 
hvor vi via symbolikken på stedet reflekterer over vore 
livsveje og meningen med at vandre mod balance. 
Hvad er målet med livet? Hvordan opdager vi Guds 
kalden i os? 

Ved Torsten Junge, Paul Heden Friis  
og Elizabeth Knox-Seith.



5. Kirkens Tao
Nogle religionsteologer taler om fire spiritualitetstyper: 
Ordbaseret, ritualbaseret, visionsbaseret og energi-
baseret. Alle spiritualitetstyper kan findes inden for 
alle store verdensreligioner. I moderne tid har den 
ordbaserede spiritualitetstype været fremherskende, 
og prædikenen er blevet det centrale element i guds-
tjenesten. 

Men i et postmoderne paradigmeskifte vinder de tre 
andre spiritualitetstyper frem, og mange tyr til østlig 
spiritualitet for inspiration. På workshoppen vil vi se 
på, om vi kan finde inspiration i Taoismen til, hvordan 
vi kan være ritual-, visions- og energibaseret kirke i vo-
res tid? 

Ved Lars Mollerup-Degn.

6. Den Lyttende Kirke
Også i lytningen er der en balancekunst. Det er vigtigt 
at lytte. Dine relationer præges, fordybes og næres - 
og det gælder både relationen til andre, men også 
til dig selv og til Gud. Hvordan er balancen i dit liv i 
forhold til at lytte til andre, dig selv og Gud? 

Kom og lyt til dig selv i Guds nærvær og i samværet 
med os andre - og lad os se på lytningens gaver og 
udfordringer. Du kommer også til at høre lidt om Den 
Lyttende Kirke og de muligheder og tjenester, den til-
byder. 

Ved Bente Pihl.



7. Kærligt tilbageblik
”Dagens kærlige tilbageblik” er en meget enkel bøn. 
I dens allerkorteste form kan man stille sig selv to 
spørgsmål: ”Hvad er jeg mest taknemmelig for i dag?” 
Og ”Hvad er jeg mindst taknemmelig for i dag?” 

Bønnen har sine rødder i den ignatianske spiritualitet, 
og den hjælper os til at blive opmærksomme på Guds 
nærvær og aktivitet i vores liv. På workshoppen vil vi 
gå igennem denne bøn sammen og få lidt baggrunds-
viden om bønnen. 

Ved Lene Suh Nicolaisen.

8. Sansehytten
I sansehytten er der mulighed for at prøve at søge Gud 
via kroppen og sanserne. Man guides ned i kroppen 
og ind i sanserne. Via blandt andet duft/smag, var-
me/kulde, konsistens, lyssætning, musik og opmærk-
somhed på åndedrættet/krop/hjerte og nu-et åbnes 
muligheden for at komme i kontakt med ens eget kon-
templative rum. Det er det stille sted i én, hvor Gud 
altid er til stede.

Det anbefales at have badetøj på plus evt. en t-shirt og 
at tage et håndklæde med.

Ved Finn Bergstrøm Petersen,  
Noriel Cariina Siboska m.fl.

Areopagos er en kristen dialogorganisation, som arbejder for, at den kristne tro og praksis bliver præ-
senteret på en troværdig måde for åndeligt nysgerrige mennesker. Vi arbejder i Danmark, Norge og Kina. 
Læs mere på areopagos.dk – eller kontakt os på tlf. 23 60 23 50.
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