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Søndag den 11. april 2021 afholdte bestyrelsen i Mythodea Danmark sit første visionsmøde. Målet
for mødet var at udstikke en retning for foreningen, som kunne agere rettesnor i arbejdet de næste år
fremad. Mødet afholdtes digitalt, og resulterede i en række diskussioner om foreningens indretning
og formål, som dels er blevet efterbehandlet til konkrete handlingsplaner i arbejdsgrupper, og dels
blevet summeret op til at tjene som nogle mere overordnede principper. Disse principper er
beskrevet herunder, og de beskriver i overordnede træk hvad visionen for Mythodea Danmark er, og
hvilken rolle foreningen skal udfylde både nu og i fremtiden.

Meget mere Mythodea
Mythodea Danmark udspringer af en fælles interesse for rollespilsverdenen ’Mythodea’. Dette er en
interesse, som vi vil arbejde sammen om at dyrke yderligere, samtidig med at vi vil arbejde for at
udbrede kendskabet til universet og bringe det til live på stadigt nye måder. Flere rollespillere skal
være bekendte med den spændende historie, som Mythodea byder på, og vi skal være behjælpelige
med at sikre, at nye spillere har de bedst mulige forudsætninger for at forstå hvordan verdenen er
strikket sammen.
Samtidig er det vigtigt for os, at vi ikke kun dyrker det, som allerede er; vi skal også skabe nyt. Her
ser vi det som særligt vigtigt, at Mythodea Danmark arbejder for en bredere vifte af scenarier, som
kan kombinere Mythodea-settingen med den unikke rollespilstradition, som vi har i Danmark og
norden. Universet er stort og bredt, og har derfor masser af potentiale for mange nye og interessante
måder at spille på. De potentialer skal vi dyrke.

Relationer
Vi vil være bindeled på tværs af spillere og grupper, og på tværs af landegrænser.
Mythodea-universet er unik i sin bredde af både spillere og spilmuligheder, hvorfor man let kan
miste overblikkedet både under spillet og ude for spillet. Vi vil være det danske samlingspunkt, som
knytter trådene sammen, og hjælper folk godt videre. Samtidig er det vigtigt for os, at skabe nye og
vedvarende relationer. Derfor er det vigtigt for os, at vi inddrager andre grupper og foreninger i

vores arbejde i videst mulige udstrækning. Vi skal på ingen måder kunne løfte alle opgaver selv,
men vi skal kunne række hænderne derud hvor, det giver mening.
Samtidig vil vi gøre mere for at fremme kendskabet til hinanden – både i og uden for spillet –
internationalt. Vi vil arbejde hen mod at være en nordisk organisation, frem for blot at være en
dansk, ligesom at vi vil arbejde for et bedre kendskab til forskellene mellem den dansk-nordiske
rollespilstradition og den tyske.

Fra det største til de mindste
I Mythodea Danmark tror vi på, at de største oplevelser ikke nødvendigvis behøver komme fra de
største events. Samtidig viser arrangementer som Conquest of Mythodea os også, at de helt store
arrangementer kan noget særligt. Derfor arbejder vi i Mythodea Danmark for at fremme en bred
vifte af forskellige arrangementer i forskellige størrelsesordenener og i forskellige formater. Hvad
enten det er et lille scenarie for en håndfuld mennesker, som strækker sig over få timer, eller et
flerdages scenarie for flere hundrede, så står vi klar.
Dette betyder ikke, at vi skal være primus motor på alle Mythodea-relaterede arrangementer.
Tværtimod ser vi det kun som en styrke, når en bred og differentieret skare af arrangører tager
Mythodea-universet til sig, og skaber nye oplevelser for spillerne. Det betyder dog, at vi skal stå til
rådighed i det videst mulige omfang, som vores ressourcer tillader det. Vi skal være en aktiv
samarbejdspartner, som støtter op om de gode ideer og de spændende projekter.

Et landsdækkende klubhus
Udover at Mythodea Danmark skal være et fællesskab for fællesskaberne i form af et samlingspunkt
for grupper og foreninger, så skal vi også være et stærkt fællesskab i os selv. Vi skal fremme de
sociale relationer blandt vores spillere og medlemmer, og vi skal medvirke til afholdelsen af
arrangementer, som formidler og bearbejder interessen for Mythodea og rollespil på en anden måde,
end udelukkende gennem scenarierne. Hos os skal man kunne læse og høre mere om universet, eller
kunne finde ligesindede at diskutere med. Vi skal være et netværk, for folk kan dele de gode ideer
med hinanden, og søge sparring og inspiration til karakterer såvel som kostumer, arrangementer
såvel som rekvisitter.
Denne opgave kan være svær at løfte som en landsdækkende organisation. Vi har ikke ét fast lokalt
mødested, og medlemmerne er spredt vidt og bredt. Derfor er det vigtigt, at vi har en aktiv digital

tilstedeværelse, og at vi i højere grad har en understøttende, fremfor agerende, rolle, når det
kommer til lokale arrangementer. Samtidig skal vi altid have blikket åbent for hvornår nye
muligheder for relations-dannelser opstår, og gribe dem i samlet flok. På den måde skal Mythodea
Danmark være et landsdækkende, digitalt såvel som fysisk, klubhus, der danner rammerne for de
gode aktiviteter og nye bekendtskaber.

