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Raag Rolfsen, 
direktør i Areopagos

Med vennlig hilsen

Kjære menighetsråd, 

Areopagos ble grunnlagt som en dialogmisjon av Karl Ludvig Reichelt i 1922. Vi arbeider for at 
mennesker skal få oppleve felleskap og Guds kjærlighet, og for at menneskeverd og respekt på 
tvers av livssyn skal prege samfunnet – både i Asia og her hjemme. 
Her er to eksempler.

KINA: Hva er et menneske verdt?
I Kina står et materialistisk syn på mennesket sterkt, og menneskets verdi er ofte knyttet til hva det 
kan yte. Kultursenteret TCG Nordica i storbyen Kunming arbeider for menneskeverd, respekt og 
vennskap gjennom ulike kunst- og kulturtilbud. Det vil være en bro mellom samfunnet og kirken. 
– Her blir folk utfordret og oppmuntret til å tenke, snakke sammen og samarbeide. Når det 
gjelder menneskeverd, trenger vi å fokusere på fellesskap for å bygge hverandre opp, velsigne 
hverandre, i stedet for å bruke hverandre, seier Luo Fei, som er en av lederne på TCG Nordica. 
Senteret blir drevet i tett samarbeid med Areopagos og trenger støtte til nye lokaler.

NORGE: Hvordan kan vi skape mer forståelse for ulike livssyn?
God dialog med folk som tror annerledes enn oss, gjør at vi forstår mer og mister fordommer. 
Det blir mindre konflikt og mer respekt. Dialog kan både gjøre oss trygge på vår egen kristne 
forankring og hjelpe oss til å være kirke i et mangfoldig Norge. Kirkemøtet 2016 vedtok at det skal 
opprettes dialogsentre over hele landet, og Areopagos har lenge stått i spissen for utviklingen av 
slike sentre. Nå finnes de i Oslo, Bergen (Bjørgvin), Stavanger, Drammen (Tunsberg) og Trondheim 
(Nidaros). Ved å støtte Areopagos, hjelper dere oss å skape flere nye dialogsentre sammen med 
lokale bispedømmer.

Vi håper at menigheten deres vil støtte dette arbeidet.

Forslag til opplesning i gudstjenesten: Offeret går i dag til Areopagos. Denne dialog- og 
misjonsorganisasjonen arbeider i Kina, Norge og Danmark – for menneskeverd, for at mennesker 
skal oppleve Guds kjærlighet og for mer forståelse på tvers av ulik tro.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg eller Grethe Raddum (leder for Areopagos sitt arbeid i 
Asia) på e-post (rr@areopagos.org/gr@areopagos.org) eller telefon 23 33 17 00.
Med stor takk tar Areopagos i mot bidrag på bankkonto 9053 05 22325.


