Nyhedsbrev dec. 2012

Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Vi har haft en utrolig rig efterårssæson i år. Det startede med vores årsmøde første lørdag i
september. Bestyrelsen fortsætter uændret efter årsmødet. Men for en måned siden fik vi den
glædelige/sørgelige nyhed, at Thomas Frovin skal til Peru med sin familie som missionærer, og at
han derfor træder ud af bestyrelsen. Tak til Thomas for hans gode inspiration til arbejdet.
I vores midtvejsnyhedsbrev skrev vi:
”Hjælp! Vi behøver din støtte!
I Mesterens Lys er i akut behov for en økonomisk håndsrækning. Vi har to ansatte, som vi mangler
løn til resten af året. Og vi har store aktiviteter. Lige nu er det vores deltagelse i Mystikkens Univers
på Areopagos-torvet.
Hvis du som vi synes, at IML skal fortsætte med sine gode initiativer, kan du hjælpe os videre ved at
sende din gave til vores bankkonto i Handelsbanken: Reg.nr. 7640; kontornr. 0004009037
Eller du kan lave en fastoverførsel via PBS, som du finder et link til ved at trykke på knappen
på vores hjemmeside: www.imesterenslys.dk”
Tak til alle jer, som har efterkommet opfordringen, men vi er endnu ikke helt i mål. Vi
vil være glade, hvis nogle af jer ville forpligte jer til et fast årligt eller månedligt beløb, evt. i form af
et gavebrev eller ved at oprette en fast overførelse til IML. TAK!
Vi deltog i Krop Sind Ånd i Århus weekenden 28-30/9 som en del af Århus Valgmenigheds Stand.
Vi håber, at dette samarbejde kan fortsætte. Derfor henviser vi også fremover til de meditative
gudstjenester i Århus Valgmenighed, som kaldes Trini-gudstjenester. Messen var besøgt af 5.556
gæster, og i standen bad vi med 116 gæster og udstillere. Lars Neve havde en velbesøgt workshop
om enneagrammet og jeg selv et seminar om Christfulness. Mange lagde deres ønsker om forbøn i
en krukke i standen. Der var ca. 25 frivillige knyttet til standen.
5-7. oktober deltog Lars Mollerup Degn og jeg i IKONs 20 års jubilæum. Det var et godt
arrangement, og vi fik sagt tak for et godt samarbejde og ikke mindst for de mange gange IKON
havde inddraget os i deres initiativer – ikke mindst omkring Dialog og Sjælesorg.
URI (Uinited Religions Initiative) er et spændende netværk. Vi deltog i et møde herom 27/10 i
Bethlehemskirkens menighedshus. Der er nu ved at blive etableret en arbejdsgruppe for København.
Vore medarbejdere og vore venner kan se frem til spændende initiativer for religionsmøde i URIregi fra næste efterår.
Første weekend i november kom så Mystikkens Univers
i Østerbrohuset. Areopagos-torvet, som vi er en del af,
havde fået en flot placering, så at vore 60 m2 var det
første, man så på vej ind i hallen. Vi havde en Alle
Sjæles gudstjeneste tidligt fredag og derfor med kun få
deltagere; derimod kom der omkring 40 til mit foredrag
om Christfulness. Dette begreb blev taget rigtig godt
imod af de andre udstillere, såvel som af gæsterne.
Vi bad med 386 gæster og besøgende og havde 77
dybere samtaler og lytninger. Messen var besøgt af i alt

6.307 gæster. Dertil kom mange mindre samtaler, bl.a. ved cafebordene over en kop kaffe. Vi
omkring 40 medarbejdere på standen.
Ved Christfulness-koncerten onsdagen efter messen, som vi indbød til på standen, kom der omkring
100 personer.
I forbindelse med Mystikkens Univers fik Birte Christensen et ord fra Gud til medarbejderne:
”Mine børn!
I skal vide, at Jeg værdsætter jeres tjeneste for Mig på denne messe.
Det er så vigtigt, at I er her.
Det er så vigtigt, at I er synlige.
Og det er meget vigtigt, at I er lyttende.
I må være meget opmærksomme på dette at være lyttende.
I må have åbne hjerter og sind over for disse mange mennesker.
Og I må huske at lytte til Mig – for Jeg taler hele tiden til jer.
I denne fortravlede tid ønsker Jeg, at I bringer Min fred til mange mennesker.”
Lørdag 17/11 var jeg på Bornholm, hvor tre frikirker havde inviteret til en hel formiddags og
eftermiddags undervisning om og i Christfulness. Jeg var meget spændt på arrangementet, da
Christfulness endnu er så nyt et koncept: Havde jeg virkelig nok indhold til en hel dag? Men det
blev en intens dag, og alt blev taget vel mod.
Mandag 19/11 var jeg så i Herning, hvor Naturbalancehuset havde inviteret mig til at tale om Livets
Træ i Kabbalah, Tarot og Kristen Mystik. Det var hyggeligt blandt deltagerne at møde nogle af
deltagerne i IML-cirklen.
23-25/11 deltog vi et par stykker fra IML og Areopagos i konferencen ”Mod til at være Kirke” på
Emmaus i Haslev. Det blev en vellykket konference, som også berørte vores interessefelt. Både Lars
Mollerup Degn, Lene Skovmark, Torsten Junge og undertegnede havde ansvar for workshops
undervejs.
Christfulness er nok det, der fylder mest i
min bevidsthed. Det lykkedes ikke helt at
få det projekt op at stå, som skulle indbyde
erhvervsfolk til enten mindfulness med
faste eller Christfulness med faste. Vi har
dog ikke helt opgivet også at nå
erhvervslivet. Lige nu gør vi en lille bog
klar til udgivelse; vi skal til at planlægge
en antologi med forskellige sider af
Christfulness.
Christfulnessmeditationskoncerten blev
filmet, og vi er spændt på, om det kan
blive til fire videoer, ellers regner vi med et
par retræter med Christfulness i løbet af
det kommende år.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen

… og fred på jorden …
En inspiration fra Jesus, modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Ære være Gud i det højeste,
og fred på jorden
i mennesker, som har Guds velbehag.

(Gloria, efter Lukas 2,43)

Inspiration:
I længes efter fred på jorden, siger Mesteren Jesus. Freden blev ved
min fødsel forkyndt af englene. Mine disciple så på mig som den,
der ville opfylde løftet hos profeterne om en fredens fyrste, der ville
bringe fred til Israel. Men fred blev forstået politisk som det at være
fri for fjenderne og undertrykkerne, ja fri for alt, hvad der
undertrykker livet: fattigdom, sult, uretfærdighed. Derfor måtte jeg
sige, at jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Den fred,
jeg vil bringe, begynder et andet sted.
Fred handler ikke om at være fri for noget ubehageligt; fred er noget
meget dybere – en kvalitet i livet, hvor du ikke længere behøver at
tænke i kategorier som ven og fjende, behageligt og ubehageligt.
Fred er en tilstand uden domme. Fred handler om at være et helt
menneske, der hviler i sin persons center – uden behov for
anerkendelse. Fred handler om, at denne hjertets tilstand udstrækkes
til at gælde din nabo, medmennesket og medskabningen.
Men fred i denne forstand er provokerende for den, som ikke kender freden. Derfor kan den som en
omkostning have andre menneskers modstand.
Freden begynder i hjertet, når du kan give Gud ære, når du ikke bygger dit liv på dine præstationer,
men på Guds overflod af kærlighed, Guds opmærksomme og bekræftende nærvær, Guds glæde over
skabningen.
Freden hører den gode viljes mennesker til: Dem, som tør sige: Ske ikke min vilje, men din; eller:
Mig ske efter dit ord.
Modet til at søge freden får du i fællesskabet med mig. Freden forlod mig aldrig – selv ikke på
korset. Jeg dømte ikke mine fjender som fjender, men bad: Far, tilgiv dem; de ved ikke hvad de gør.
Jeg forligte den angrende røver på korset ved siden af med Gud: I dag skal du være med mig i
Paradis. Derfor var min død, så fuld af liv, at jeg fra korset gav min Ånd videre til Maria og
Johannes ved korsets fod, da jeg opgav Ånden.
Derfor er jeg også hos jer i dag som hos mine disciple påskedags aften. Jeg udånder min Ånd på jer
og kalder jer ind i forligelsens tjeneste. ”Lad jer forlige med Gud”, det er budskabet til jer og
gennem jer til jeres medmennesker. ”Lad jer forlige med hinanden, ligesom jeg har forligt jer med
Faderen. Her begynder freden. Min fred giver jeg jer.

Inspirationen er fra Jesus og er modtaget og videreformidlet af
Ole Skjerbæk Madsen

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.
Korsvejskirken Sirgræsvej 81. 2770 Kastrup = KVK.
Kontaktperson: Agnethe Zimino, tlf. 32 50 00 57 eller mobil 21 20 07 57.
Søndag d. 9/12 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag 10/12 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 13/12 kl.19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Fredag 21/12 kl.19.00. Årstidsfest (Yule/Vintersolhverv) i BK.
Torsdag d. 10/1 kl.19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Søndag d. 13/1 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag 14/1 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag 27/1 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 10/2 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag 11/2 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 14/2 kl.19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Mandag 25/2 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 10/3 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag 11/3 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 14/3 kl.19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.

IML arrangementer på Fyn:
Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Kirkeplads 1, 5000 Odense C.; kontaktperson: Thomas Frovin
E-mail: thomas.frovin@gmail.com / eller tlf. 42 73 33 21.
Datoerne for arrangementer/ gudstjenester, stillekirke mm. i Odense bliver senere oplyst på I
Mesterens Lys´ hjemmeside.

IML-arrangementer i Jylland:
Vejgaard Bibliotek, Hadsundsvej 35, 9000 Aalborg; kontaktperson: Mikael Larsen
telefon: 98 78 08 17, e-mail: mikael.larsen@live.dk
Søndag d. 10/2 kl. 19.30. Tjeneste med meditation, undervisning og heling af hjertet.
Søndag d. 10/3 kl. 19.30. Tjeneste med meditation, undervisning og heling af hjertet.
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: Anna-Marie@madsen.mail.dk

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Meditation
Meditationen er inspireret af den kontemplative bøn, der er meditativ gang i kirken og
bibelmeditation. Bethlehemskirken, Åboulevarden 8. Onsdag i ulige uger fra kl. 16-18.
Trinigudstjenester i Århus:
Dato/tidspunkt: 2. december 2012, 19:00 - 21:00 (inkl. café)
Triny Gudstjeneste
Indtoget i Jerusalem - ”Indtoget” Matt 21,1-9
Triny er en alternativ gudstjeneste i Århus Valgmenighed om aftenen på klyngesøndage. I efteråret
følger temaerne kirkeårets tekster til de givne søndage, og der er bl.a. hver gang 15 minutters tid til
refleksion og bøn med stationer i kirkerummet. Visionen for Triny er, at ”vi vil enkelt og med
facetter skabe rum for at møde den treenige Gud – i et keltisk inspireret gudstjenestefællesskab - der
giver mening til ugen, der kommer!”.
Nb. – som det ser ud nu, forventer vi at fortsætte med Triny gudstjenesterne i 2013 i samme
frekvens, dvs. på første søndag i måneden. Første gang i 2013 bliver nok søndag d. 3. februar kl.
19.00.
Onsdag d. 6/2: Opfølgningsevent på Krop Sind Ånd i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200
København N. Program følger senere.
Kyndelmisse
Fredag d. 1/2 2013 kl. 16-17:45: Kyndelmisse fejres på Krop Sind Ånd i Falkonercentret,
danskegruppen fra Århus valgmenighed medvirker.

Hvis du har forbøn og lægedom for andre på hjerte, eller selv længes efter at hvile mere i Guds
kærlighed, så vil vi opfordre dig til at være med på følgende konference:
KOM TIL Livsforvandlingskonference med Lin Button & team
torsdag 21. marts til søndag 24. marts 2013
Det er med en stor glæde, at vi igen i 2013 kan invitere til konference i Danmark med Lin Button &
hendes team på Emmaus Galleri & Kursuscenter.
Forårets konference, som denne gang strækker sig over 4 dage, tager udgangspunkt i personlig
livsforvandling, og har fokus på identitet og selvværd.
Se mere information samt et vidnesbyrd fra en tidligere konference i de vedhæftede filer og på
www.livsforvandling.dk
Vi håber meget, at du har lyst til at være med, samt at du vil være med til at sprede kendskabet til
denne fantastiske konference i dit netværk.
OBS: Unge under 30 år, som er studerende eller ledige, kan søge om at få konferencen til ½ pris.
Hvis du gerne vil have tilsendt nogle foldere til at dele ud af, så er du meget velkommen til at sende
en mail til os.
Mange hilsener
Merete Meldgaard Andersen - Bethlehemskirken
Helene Holm Nielsen og Torsten Borbye Nielsen - Københavns Frimenighed
Anne-Marie Bøgh – Kirken i Kulturcenteret
Jan Lindell - Københavns Frikirke
Wendy Elias – Fredens - Nazaret Kirke
Kristen spiritualitet ud fra Kristuskransen
Se mere på: www.aabentland.dk
Den Lyttende Kirke
Se mere på: www.bentelundbakpihl.dk
Pilgrimsvandringer
Kontakt Torsten Junge, tlf.: e-mail: torstenjunge@comxnet.dk

Medarbejderarrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

1-3/2: Krops Sind Ånd
16-17/2: Messe i Odense
1-3/3 Krops Sind Ånd i Aalborg
Husk nye skattefradragsregler vedr. gaver:
Fradraget er betinget af, at IML indberetter gavens størrelse til skattevæsenet.
Derfor har vi brug for, at alle gaveydere, der ønsker fradrag, opgiver deres CPR-nr. til os.
Indbetal din gave på vor konto i Handelsbanken Midtbank,
reg.nr. 7640; kontonr. 0004009037

Adresser:
I Mesterens Lys, Peter Bangs Vej 1D. 2000 Frederiksberg
E-mail: kontakt@imesterenslys.dk Hjemmeside: www.imesterenslys.dk
Gerner Zimino træffes på telefon: 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 10
E-mail: iml@areopagos.dk

