Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – december 2014.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Så er spændingen udløst! Lørdag den 15. november 2014 besluttede Areopagos og I Mesterens
Lys at fusionere. Fusionen træder i kraft den 31. december 2014, og beslutningen derom var næsten
enstemmig. Af de fremmødte fra Areopagos var der kun en stemme imod, og I Mesterens Lys
deltagerne stemte alle ja. En stor glæde over denne opbakning er det for de to bestyrelser –
Areopagos’ landsudvalg og I Mesterens Lys’ bestyrelse.
Ofte sker fusioner fordi der er knas i et eller flere selskaber, men sådan er det ikke her.
Fusionen mellem Areopagos og I Mesterens Lys sker, fordi begge organisationer oplever, at vi
sammen kan nå mere og flere for Jesus Kristus.
Vi har tænkt og bedt over det i mere end et år, og vi har allerede i mange år arbejdet sammen, og
visionen - at nå søgende og åndeligt nysgerrige mennesker med Jesus Kristus - har vi til fælles. Der
er også mange administrative ting, som bliver nemmere, når vi på den måde er knyttet sammen. Vi
er med en fusion med til at fremtidssikre IMLs vigtige arbejde med at bygge bro mellem kirken og
den nye åndelighed, f.eks. når der engang om nogle år skal ansættes en ny missionspræst.
Areopagos har selvfølgelig stadig sit engagement i Asien, og det bliver naturligvis ikke glemt. I et
hvert ægteskab er det godt, at parterne er forskellige og har forskellige interesser, men vi har meget,
vi er sammen om, og vi glæder os til fortsat samarbejde i Guds rige!
I september holdt I Mesterens Lys sit årsmøde, og vi kunne glæde os over god inspiration fra
tidligere generalvikar og katolsk præst Lars Messerschmidt. Vi havde en god og frugtbar samtale
om vores arbejde i IML.
I skrivende stund er onlinekurset om Christfulness ved at afsluttes. Vi har fået gode
tilbagemeldinger undervejs. Deltagerne har ved dette kursus været mindre indbyrdes
kommunikerende end ved det første kursus, men det er ikke desto mindre en af fordelene ved et
onlinekursus, at deltagerne kan følge deres eget tempo og være selvstuderende. I forbindelse med
kurset har vi fået udviklet en tidebøns-app, som vi håber snart kan stilles til rådighed for flere.
Vi har deltaget i to messer siden sidst: Første weekend i september var vi en del af Århus
Valgmenigheds stand på Krop Sind Ånd i Århus. Det var en dejlig messe, og der var engagerede
medarbejdere fra valgmenigheden. Vi bad ikke med et stort antal mennesker, i alt 81 gæster og
udstillere, men det er sjældent, vi har oplevet en sådan dybde i bønnen. Der var flere, vi bad med i
over halv time.
Dernæst deltog vi i Mystikkens Univers i Allehelgens-weekenden. Det var som tidligere en
forrygende weekend, hvor vi havde meget at se til. Læs den fine artikel om messen på
http://dansk.areopagos.dk/tro-i-tiden/aktuelt/dejlig-weekend-paa-mystikkens-univers. Vi var jo en
del af Areopagos’ 50m2 store stand, hvor cafébordene blev flittigt brugt. Allehelgens andagten med
profetisk sang og musik havde små 30 deltagere. Mange dukkede op til vores opfølgnings-event på
messen – nemlig Christfulness-meditationskoncerten, som fandt sted i Allehelgens Kirke på
Amager få dage efter.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. –Inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 2-3. –
Kalender s. 3-5. – Andre arrangementer s. 5-6. – Billede fra messen d. 31. okt. - 2. nov. 2014. s. 6. Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 7-8.
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Udover messerne har der været god aktivitet med tjenester og arrangementer rundt om i landet.
Ole har holdt foredrag et par steder.
I skrivende stund er der fuldt hus til en Christfulness-retræte på Ådalen retrætecenter ved Randers.
Nyt on- line kursus: Sammen med Areopagos forbereder vi et nyt spændende kursus om at møde
åndeligt nysgerrige; se: www.nysgerrig.areopagos.dk
Vi nærmer os 2015, hvor IML har 20 års jubilæum: Du kan allerede nu skrive i din kalender, at
IML har 20 års jubilæum den 30. maj. Vi er i fuld gang med planlægningen og ved allerede, at vi
afholder en reception kl. 14.00. I forbindelse med receptionen vil der være en panelsamtale med
relation til vores arbejde med spændende mennesker – også fra udlandet. Du hører nærmere på et
senere tidspunkt.
Vi er fulde af taknemlighed til Gud og mennesker for de mange mennesker, som vi møder på
messer og til vore IML gudstjenester og arrangementer. Vi ser Gud gribe ind i menneskers liv med
sin Helligånd til tro, med helbredelse til sjæl og legeme. Vi oplever mennesker gå fra forbønnen
med tydelig tegn på, hvordan Gud har rørt dem. De har mødt den Gud, som de mere eller mindre
bevidst har længtes efter!
Vi har stadig brug for din forbøn og for din økonomiske støtte. Nogen tror, at i fremtiden vil
ethvert behov blive dækket af Areopagos, men sådan hænger det ikke sammen. Vi vil stadig have
vores eget budget og har MEGET brug for, hvad du kan give os af pengegaver! Vores konto nr.
finder du på IMLs hjemmeside.
Vi vil også opfordre dig til at melde dig ind i Areopagos - mærket I Mesterens Lys. Der er
kommet nye regler vedr. tips og lotto f.eks., som betyder, at vi for at få tilskud derfra skal have
medlemmer og givere.
Tak om du vil gøre det så hurtigt som muligt!
Information derom finder du på www.areopagos.dk
Jeg ønsker jer alle en velsignet og glædelig jul! Lad os fejre, at Gud blev menneske i Jesus Kristus!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
Formand for I Mesterens Lys og næstformand i Areopagos
Hjertets renselse, en inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Hjertet såvel som dine tanker og følelser kan rumme mange afguder. De er forhold, mennesker eller
ting, som du er knyttet så stærkt til, at du ikke ser verden omkring dig, som den virkelig er, og som
gør, at du ikke sanser mit nærvær i dit og i verdens liv. De er ofte knyttet til forestillinger om mig,
dig selv og andre mennesker og skabninger.
Disse forestillinger skaber en afhængighed eller tilknytning, som i virkeligheden binder dig. Det
gælder, hvad enten de er præget af frygt, sorg, glæde, begær, håb eller had. Selv ophøjede
forestillinger kan være en illusion, som skiller dig fra mig og fra dit sande selv – og dermed fra din
livsopgave eller formålet med dit liv.
Det er derfor, jeg gang på gang ned gennem historien og i det enkelte menneskes liv kalder til et
opgør med afguderne. Selv det folk, jeg havde befriet fra slaveriet i Ægypten, og som jeg havde
åbenbaret mig for, glemte mig for afguderne – fremmede guder, adoptereret fra andre folk, eller
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skabt som en projektion af eget begær eller angst eller skabt af falske tanker om mig og min vilje.
Derved blev min lov til et redskab for undertrykkelse.
Når et sådant slaveri under afguderne og de falske billeder af mig og min lov præger jer, er det, at
jeg må sende min Ånd som en rensende ild. Min Ånd vil smelte alt det, som fylder hjertet, tankerne
og følelserne, så at urenhederne flyder ovenpå som skum, der kan fjernes. Når urenhederne er
fjernet, bliver jeres indre menneske som et spejl. Mit billede, som er Jesus Kristus, min Søn og jeres
befrier, kan da stå klart i jer. Jeres hjerte bliver et spejl for Kristus – ikke bare til glæde for mig,
fordi jeg nu ser min Søn i jeres hjerter, og ikke bare til glæde for jer, fordi jeres indre menneske nu
er frit, så I kan ånde frit i mit nærvær – men til glæde for jeres medmennesker og medskabninger,
fordi mit nærvær hos jer spejles ud i verden omkring jer. I er blevet Kristus-bærere, som bærer Jesus
Kristus til verden. Der bliver lys, hvor der før var mørke, tjenende kærlighed, hvor der før var begær
og kamp om magt og ære og håb. Glæde og fred, hvor der før var frygt, lidelse og død.
Jeg smelter dit indre menneske, når du åbner dig for mig i ønsket om at slippe dine afguder. Min
renselse af dit hjerte kan føles smertelig, og måske overvældes du af en følelse af skyld og skam,
men du bliver fri og kan igen med Jesus, min Søn, kalde dig selv et Guds barn. Min tjener Paulus
havde ret, når han beskriver din tilstand: Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i
mig…
Dit ego dør, begraves med Kristus for at opstå med ham og leve et helt nyt liv.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos
Kalender
IML-arrangementer på Sjælland
Ret til ændringer forbeholdes
Mødestederne for de forskellige tjenester er forkortet i kalenderen her. Du kan se de fulde adresser
på forkortelserne herunder, samt hvem der er kontaktperson de forskellige steder på Sjælland:
Bethlehemskirken Åboulevard 8, 2200 København N. = BK.
Kontaktperson: Ole Skjerbæk Madsen, tlf. 38 38 49 16.
Christiania Kirken Ved magasinet til ”Operaen” 1422 København K. = CK.
Kontaktperson: Ole Skjerbæk Madsen, tlf. 38 38 49 16.
Allehelgens Kirke Ungarnsgade 43. 2300 Købehavn S. = AK.
Kontaktperson: Line Andrea Bønding Mobil: 31 36 28 80 (mandag fri)
Kontaktperson: Agnethe Zimino, tlf. 32 50 00 57 eller mobil 21 20 07 57.
(Allehelgens Kirke ligger lige over for Lergravsparken Metro st. og Bus 2A og Bus 4A kører lige til
døren)
Torsdag d. 4/12 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Onsdag d. 10/12 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
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Søndag d. 14/12 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Søndag d. 21/12 kl. 19.00. Årstidsfest (Yule/Vintersolhverv) i BK.
Tirsdag d. 6/1 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 11/1 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 21/1 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Tirsdag d. 3/2 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 4/2 kl. 19.00. Helingstjeneste med udvidet meditativ musik i BK.
Søndag d. 8/2 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 11/2 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Tirsdag d. 3/3 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Torsdag d. 5/3 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 8/3 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 11/3 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.

IML arrangementer på Fyn:
Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Kirkeplads 1, 5000 Odense C.; kontaktperson: Birgitte Skovgaard
E-mail: bies@os.dk
Datoerne for ”Stillekirke” med bøn, meditation, sang og helende bøn mm:
Den 22.1, d. 19.2, d. 19.3, d. 16.4 - alle dage kl. 20.00.

IML-arrangementer i Jylland:
Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg; kontaktperson: Mikael Larsen telefon: 30 35 36 61, e-mail:
mikael.larsen@live.dk
Søndag 7.december kl.19.30 - Hjulmagervej 28 – Lyscirkel.
Datoerne for ”Tjenester med meditation, undervisning og heling af hjertet”:
Søndag d. 8/2 kl. 19.30.
1/3; Krop Sind Ånd messen – IML-gudstjeneste.
Desuden er der andre former for fællesskab.
Herning: IML-Herning mødes i en IML-cirkel, som er åben for alle interesserede ved henvendelse
til kontaktperson: Anna-Marie Madsen på e-mail: a-mm@skylinemail.dk
IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Aftener med kristen meditation.
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Aarhus Valgmenighed Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj
Kontaktpersoner:
Ulla Sunesen Tlf: 86 20 12 50, e-mail: ulla.o.boss@stofanet.dk
Marian Dalgaard Høeg Tlf: 27 45 08 72, e-mail: mad@dadlnet.dk
Datoerne for aftner med Kristen meditation: d. 8/12, d. 19/1, d. 16/2, d. 16/3 alle dage kl. 19.30.
Velkommen til en serie aftener i Århus Valgmenighed med kristen meditation og stilhed.
Kirken har en tusindårig og rig tradition for meditation og kontemplation, som nutidens kirke ofte er
fremmedgjort overfor, men som er ved at blive genopdaget af kirken. Vi ønsker at være med til at
revitalisere denne rige kristne arv i Århus Valgmenighed.
Vi tager afsæt i forskellige kristne traditioner som fx Taizé, Hjertebønnen fra den ortodokse kirke,
Lectio Divina og Christfulness.
Aftenerne ligger fra d. 19/1 2015 den tredje mandag i måneden og starter kl. 19.30 i kirkesalen i
Århus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj. Se kalenderen på www.århusvalgmenighed.dk
Du må gerne medbringe et tæppe og et liggeunderlag.
Aftenen vil typisk indeholde enkle Taizé-sange, Lectio Divina, og stilhed.
Efter meditationen vil der blive serveret kaffe, te og frugt. Der vil være mulighed for at slutte
aftenen af med en guidet åndelig samtale for dem, der ønsker det.
Det er gratis at deltage i aftenerne, men der vil være mulighed for, at du kan give en gave, hvis du
ønsker at støtte arbejdet.
Hvis du er i en akut svær psykisk eller personlig krise, kan det være problematisk at deltage i
dybdemeditationen. Hvis du er usikker på, om det er en god ide for dig at meditere længe, som vi
gør på disse aftener, må du gerne kontakte mødelederen.
På initiativgruppens vegne
Ulla Sunesen og Marian Dalgaard Høeg

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Grøn Kirke
Den 15. januar byder Grøn Kirke i samarbejde med Århus Stift og Roskilde Stift velkommen til en
kursusdag, som er helliget til at give dig en konkret og bred inspiration til at omsætte grønne tanker
til praksis i kirkens liv. Torsten medvirker med en workshop. Download programmet her:
http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/Groen_Kirke_billeder/Groen_Kirke_Dokume
nter/GroenKirke_kursusProgram_ENDELIG.pdf

Dansk Oases lederdag
Lørdag 24/1: Dansk Oases lederdag; workshop om IML ved Ole

Krop sind Ånd i Falkonercentret
30/1 – 1/2: Krop sind Ånd i Falkonercentret
5

Helsemesse i Odense
14-15/2: Helsemesse i Odense

Den Lyttende Kirke
Næste Lytte for Livet kursus (med fokus på træning i refleksive lytte færdigheder), ligger lørdagene
d. 21. + 28. februar 2015. Vil være i dagtimerne. Formentlig 10-15.
Se mere på: http://www.denlyttendekirke.dk

Kærlig hilsen
Bente Lundbak Pihl
Start på onlinekursus om at møde åndeligt nysgerrige
25/2: Start på onlinekursus om at møde åndeligt nysgerrige: www.nysgerrig.areopagos.dk

Krop Sind Ånd i Aalborg
27/2-1/3: Krop Sind Ånd i Aalborg

Retræte Christfulness
20-22/3: Retræte i Løkken om Christfulness
Se mere på: http://christfulness.dk/wp-content/uploads/2012/11/Retræte-omkring-ChristfulnessLøkken-2015.pdf

Velkommen til Det åbne Land
Her finder du inspiration til at ånde frit – og finde fodfæste, øget livsmod, glæde og samhørighed.
Jeg udbyder workshops foredrag og kurser om kristen spiritualitet – til den enkelte og til
menigheder, virksomheder og foreninger. Se mere på: http://aabentland.dk

Kærlig hilsen
Lene Skovmark
Billede fra Mystikkens Univers d. 31. okt. - 2. nov. 2014.
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Bedekalender for I Mesterens Lys
1.december 2014.- 9. marts. 2015.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
1/12 – 7/12:
4/12: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
5/12: Christfulness meditation i Helligåndskirken i
København kl. 18.00 – 18.45
6/12: Fuldmåne: Bed for jordens og
menneskehedens heling. Brug evt. ritualet for
helingstjeneste i små grupper på hjemmesidens
ressourcesider.
7/12: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed kl. 18.50
7/12: Lyscirkel i Aalborg Valgmenighed kl. 19.30
8/12: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30

29/12 – 4/1:
4/1: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Tak Gud for sammenlægningen mellem Areopagos
og I Mesterens Lys
Bed om velsignelse over det nye landsudvalg og de
forskellige nye udvalg derunder – der iblandt I
Mesterens Lys udvalget
5/1 – 11/1:
6/1: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
(Bemærk tidspunktet)
11/1: Thomasmesse i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for Trinitjenesterne og gruppen bag de kristne
Meditationsaftener i Århus Valgmenighed.
Bed for Lars, Ole, Inga, Dorte, Merete og deres
arbejde i Areopagos.
Bed for Torsten og udviklingen af ny musik til
IML.

Ugens bedeemner:
Bed for IML gudstjenesterne i Allehelgens kirke på
Amager
Bed for Line Bønding, som er præst der, for
kirkens organist og sangere og for IML
medarbejderne der
12/1 – 18/1:
15/1: Torsten med medvirker med en workshop på
kursusdag for Grøn Kirke i Århus

8/12 – 14/12:
8/12: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
10/12: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
14/12: Thomasmesse i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for Torstens workshop på kursus for Grøn
Kirke
Bed for Ole og de mange foredrag og
arrangementer, han har
Bed for Agnethe og Gerners besøg i hjem, som
ønsker husrenselse/ velsignelse og forbøn

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ danske landsudvalg
Bed at sammenlægningen mellem Areopagos og
IML må forløbe glat
Bed for fortsat godt samarbejde mellem IML og
Areopagos også efter en evt. sammenlægning

19/1 – 25/1:
19/1: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
21/1: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
22/1: Stillekirke i Odense kl. 20.00
24/1: Dansk Oases lederdag: Workshop om IML
ved Ole

15/12 – 21/12:
21/12: Årstidsfest i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag tilrettelæggelsen af
Årstidsfester
Bed for julens gudstjenester, for præster og andre,
der skal prædike

Ugens bedeemner:
Bed for Stillekirke i Odense, for deltagere og
medarbejdere
Bed for Dansk Oases ledere og vores samarbejde
med dem
Bed for Gerner og de mange forberedelser med at
skaffe medarbejdere til Krop Sind Ånd messen i
næste uge

22/12 – 28/12:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for I Mesterens Lys’ bestyrelse og stab:
Kamilla, Anton, Mira Helena, Lars, Agnethe, Ole,
Torsten, Gerner og deres familier

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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16/2 – 22/2:
16/2: Kristen Meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
19/2: Stillekirke i Odense kl. 20.00
20 – 22/3: Retræte i Løkken om Christfulness
21/2: Den Lyttende Kirke holder ”Lytte for Livet”
kursus

26/1 – 1/2:
30/1 – 1/2: Krop Sind Ånd messe i Falkonercentret
i København
Ugens bedeemner:
Bed for Daninfo, Krop Sind Ånd messen og for
IMLs stand, medarbejdere og gæster i standen
Bed om at mennesker må møde Gud!

Ugens Bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke og dens medarbejdere
og bed om flere kursister

2/2 – 8/2:
3/2: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
4/2: Helingstjeneste med udvidet meditativ musik i
BK. kl. 19.00
5/2: Webinar for mentorerne på online kurset om at
møde åndeligt nysgerrige
8/2: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30
8/2: Thomas messe i BK kl. 19.00

23/2 – 1/3:
24/2: Ole underviser på Menighedsfakulteket om
tidens åndelighed
25/2: Start på online kursus om at møde åndeligt
nysgerrige
27/2 - 1/3: Krop Sind Ånd messe i Aalborg
28/2: Den Lyttende Kirke holder ”Lytte for Livet”
kursus

Ugens bedeemner:
Bed for Aalborg Valgmenighed, for IML
tjenesterne i Aalborg.
Bed for mentorerne på det nye online kursus om
mødet med åndeligt nysgerrige.
Bed om deltagere til det kommende kursus
Bed for nye deltagere til online kurset Christfulness
Bed for deltagerne i Meditationskoncerten

Ugens bedeemner:
Bed for Oles undervisning på Menighedsfakulteket
Bed for deltagerne i det nye online kursus om
mødet med åndeligt nysgerrige
Bed for Krop Sind Ånd messen i Aalborg og
forbederne på vores stand og for de gæster, som
kommer

9/2 – 15/2:
11/2: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
14 – 15/2: Helsemesse i Odense

2/3 – 8/3:
3/3: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.30
5/3: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
8/3: Thomas messe i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for IML tjenesterne i BK, for medarbejderne
der
Bed for forbederne og gæsterne på helsemessen i
Odense
Bed for Karen Marie, som ordner IMLs regnskab.
Bed om flere givere til IMLs arbejde

Ugens bedeemner:
Bed for Lene Skovmarks arbejde i ”Det åbne
Land”, for de kurser hun har, for hendes
samarbejdspartnere,

Husk at bede discipelbønnen hver dag, gerne kl. 17, se hjemmesiden.
Adresser:
I Mesterens Lys, Peter Bangs Vej 1, opgang 5. 2000 Frederiksberg
E-mail: kontakt@imesterenslys.dk Hjemmeside: www.imesterenslys.dk
Gerner Zimino træffes på telefon: 32 50 00 57 eller
Mobil: 29 43 93 69. E-Mail: g.z@mail.tele.dk
Torsten Borbye Nielsen træffes på telefon: 38 28 71 44
E-mail: torstenborbye@gmail.com
Ole Skjerbæk Madsen træffes på telefon: 38 38 49 16
E-mail: iml@areopagos.dk
Støt IML på konto: Handelsbanken Midtbank, reg.nr. 7640; kontonr. 0004009037
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