Nyhedsbrev marts 2013.

Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
I Mesterens Lys har her i de første
måneder af 2013 deltaget på flere
alternative messer med en stand, og
som så mange andre gange oplever
vi på ganske særlig måde Guds
velsignelse, når vi som kristne
bevæger os udenfor kirkens trygge
rum og går i Mesterens fodspor og
gør, hvad Jesus altid gjorde – d.v.s.
møder mennesker, hvor de er. Når vi
som medarbejdere af IML er på
disse messer, oplever vi virkelig, at
vi er i vort rette element, og at I
Mesterens Lys har en meget vigtig
opgave i vor tid!
Jeg var med på Krop, Sind, Ånd messen i Falconercentret i
København som forbeder, og vores stand var ikke placeret
på det sted, hvor vi ellers havde været i flere år, og flere
åndede lettet op, da de endelig fandt os, og en sagde:” Åh,
hvor var det godt, jeg fandt jer! Jeg var så bange for, at I
ikke længere var med. Hvor er det godt, at I er her!” og så
satte hun sig i stolen, slappede totalt af, parat til at modtage
Guds velsignelse og nærvær ind i hendes liv, i hendes krop,
sjæl og ånd, og jeg fornemmede, at Himlen var nær, ja, at
Gud selv var til stede ved sin Hellige Ånd, da jeg bad for
denne dame, og hun fik lov at læsse sine byrder af ved
korsets fod hos Jesus!
På messen havde vi 52 medarbejdere fra IML engageret, og
vi er utrolig taknemlige, for alle de skønne forbedere og
praktiske medarbejdere vi har. Uden tvivl bærer de noget
godt med sig hjem til diverse menigheder, så man også der
er villige og frimodige til at bede for mennesker. Tænk hvis
mennesker stod i kø udenfor vore kirker for at modtage
hjælp i deres livs kriser, fordi de havde hørt, at her var Guds
nærvær og kærlighed.
Vi bad på messen i København for 366 og havde 65 længere samtaler med dem, der havde brug
for et lyttende øre.
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Der har lige været en tilsvarende messe i Odense, hvor medarbejdere fra Sct. Hans kirke, Odense
og IML bad for 115 og havde 44 samtaler.
Begge steder har der været workshops, som Ole Skjerbæk Madsen har stået for.
Disse workshops har ikke mindst i år handlet om Christfulness, som Ole Skjerbæk er i fuld gang
med at introducere både på messer, men også ved menighedsmøder, stævner etc. Ole har således i
efteråret været på Bornholm, hvor tre frikirker havde arrangeret en hel dag med emnet:
Christfulness.
Firmaet Research sponsorerer en introlørdag i København her i begyndelsen af marts, og vi vil
gerne komme rundt omkring i landet til lignende tiltag. Vi mener, Christfulness kurser og
workshops kan være et godt alternativ til de nu meget kendte og populære Mindfulness kurser,
som findes i det ganske land. I må gerne omtale Christfulness til jeres kontakter i menigheder,
aftenskoler etc. IML medarbejdere kommer gerne forbi, hvor I bor!
Christfulness hjemmesiden er færdig. Se www.christfulness.dk, og Areopagos har bekostet
hæftet herom, som Ole Skjerbæk Madsen har skrevet, og det kan bestilles – du kan hente alle
oplysninger her http://www.areopagos.org/pages/aktuelt_dk.aspx?nr=887
Merete Riis Jensen har i Udfordringen og i Kristelig Dagblad skrevet en artikel, hvor vores
deltagelse i Krop, Sind, Ånd messen bliver beskrevet, og vi aftrykker den her i Nyhedsbrevet.
Næste messe, hvor IML deltager, er i Ålborg den 1.-3. marts, og der afholder Ole Skjerbæk også
en workshop om Christfulness lørdag kl. 14.00.
Udover deltagelse i messerne er IML selvfølgelig engageret i diverse kurser og IML tjenester
som ”Identitet og Livsforvandling”, og ikke mindst Ole Skjerbæk har gode kontakter til grupper
og mennesker i det nyåndelige miljø. Vi vil gerne betyde noget både i kirkekredse men sandelig
også i andre miljøer, hvor der kaldes på IML.
MEN det betyder, at vi har brug for al den åndelige støtte og den økonomiske hjælp, som du og
andre kan give os. Her ved slutningen af 2012 konstaterer jeg som formand, at giverkredsen i
IML er på 57 personer samt nogle få trofaste menigheder, som nu og da samler ind til os ved
søndagens gudstjeneste. Vi er taknemlig for vore trofaste støtter, men gruppen, der støtter IML`s
arbejde, kunne være større. Tak om du vil omtale os pænt til venner, bekendte og menigheder,
som kunne være interesseret i at hjælpe os! Vi lægger ikke skjul på, at vi har brug for flere givere,
samtidig med vi er meget taknemlige for den hjælp, vi allerede får!
Jeg ønsker jer alle Guds rigeste velsignelse. Det er så godt at vide, at vi er omsluttet af Guds
grænseløse kærlighed!
Kærlig hilsen

Agnethe Zimino
Formand for IML`s bestyrelse.

”I dine hænder betror jeg min ånd.”
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En inspiration til ét af Jesu syv ord på korset, modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Jeg indbyder jer til at dele mit forhold til Gud, siger Mesteren Jesus. Jeg har kaldet jer til at være
mine disciple, for at I kan lære af mig og ligne mig. Mit liv var et liv i bøn. Jeg hengav mig til
Gud, min Far, og til den opgave, jeg blev født til at opfylde. Bøn var en bekræftelse af mit nære
forhold til Gud og en bekræftelse af mit ønske om at være et i vilje og kærlighed med Gud.
Bønnen var at overgive sig og hvile i min Fars nærvær.
Dette nærvær forlod mig aldrig, selvom smerten overvældede mig på korset, og jeg måtte råbe:
”Min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Men dette råb, denne smerte og denne lidelse var et
udtryk for, at jeg hengav mig selv til Gud ved at hengive mig til mennesker i tjenende kærlighed.
Jeg ønskede at være i meningsløshedens og håbløshedens smerte sammen med alle lidende. Jeg
ønskede at bringe håb gennem tilgivelse, formidle gensidig omsorg og tillid til Gud midt i det
dybeste mørke.
Døden på korset var frygtelig, fuld af smerte og af den meningsløshed, som kendetegner
ondskaben, men den var frivillig, for den var netop selvhengivelse, et udtryk for ønsket om at
være fuldt ud til stede, hvor livet går i stykker og derigennem overgive mig til min enhed med
Gud.
Denne selvhengivelse er livets hemmelighed. Den rummer ånden, livsånden, som giver de døde
livet. Det er den selvhengivende kærlighed, jeg kalder jer til, og det er denne tillid, jeg tilbyder
jer.
I selvhengivelsen og tilliden til Gud ligger Gudsnærværet gemt. Den, der i sin tjeneste for jorden,
naturen og menneskene tager sin tilflugt til Gud, skal erfare, at Jeg-Er i mig er med jer alle dage
indtil verdens ende.

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

Trætte fødder, men stor velsignelse
Artikel af Merete Riis Jensen
I sidste weekend fandt mere end 12.000
mennesker vej til Krop-Sind-Ånd-messen i
Falconercentret i København, hvor
messegæsterne havde mulighed for at prøve
alt lige fra massage til magiske sten og
håndlæsning.
Traditionen tro havde I Mesterens Lys (IML),
som er en Areopagos-praksis, også en stand
på messen, hvor de tilbød forbøn, samtaler og
kaffe. Og rigtig mange af messegæsterne tog
imod tilbuddene, for i løbet af weekenden var
366 mennesker til forbøn, og de frivillige medarbejdere havde dybe samtaler med 65 personer.
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Derudover afholdt IML også to velbesøgte arrangementer, nemlig kyndelmissegudstjeneste, hvor
alle deltagere fik to hånddekorerede lys med hjem, og et foredrag om Christfulness. Og så var der
mulighed for at få kreativ forbøn, hvor en dansegruppe fra Århus Valgmenighed tilbød en halv til
en hel times helende bøn til enkeltpersoner med forskellige virkemidler som musik, flag og dans.
”Bare de nu er her”
Agnethe Zimino, som er formand for I Mesterens Lys, er meget glad for kontakten til
messegæsterne.
”Jeg fornemmede en ny dybde i de ønsker om forbøn, som folk havde. Folk kommer med et klart
ønske om at mærke Guds nærvær ind i deres liv og situation, og vi havde nogle dejlige
forbønssituationer, hvor folk virkelig blev berørt,” fortæller hun.
Ligesom ved tidligere messer oplevede I Mesterens Lys også denne gang, at mange af
medarbejderne fra andre messestande kom på besøg for at få forbøn. Og der var også mange
gengangere blandt de ”almindelige” messedeltagere, som helt bevidst opsøgte IML’s stand.
”En dame sagde, at hun havde gået rundt på messen og ledt efter os og tænkt ’åh, bare de nu er
her’, så hun var så lettet, da hun endelig fandt frem til vores stand,” fortæller Agnethe Zimino.
Kirkeministeren på besøg
Også kirkeminister Manu Sareen var taget med på messen for at besøge folkekirkens stand, og
han kom også indenom IML’s stand, hvor hans guide fortalte ham om, hvordan IML havde været
”fødselshjælper” i forhold til at få de andre kristne stande med på alternativmesserne.
I Mesterens Lys havde nemlig første gang en stand på messen i 1997, hvor IML inviterede
Københavns Stift med. Så nu er både folkekirken, det kristne forlag Prorex og organisationen
Aglow repræsenteret på Krop-Sind-Ånd-messerne. Og den generelle fornemmelse på IMLstanden er, at messegæsterne tager rigtig godt imod de kirkelige stande.
”Noget af det, som folk sætter pris på ved vores stand er, at vi tager os god tid til alle gæsterne.
Vi bruger tid på det enkelte menneske, og det kan vi mærke, at folk er meget glade for,” fortæller
Agnethe Zimino - og tilføjer: ”Det var en rigtig god weekend, og jeg er meget glad nu. Vi har
trætte fødder, men vi har oplevet stor velsignelse.”

Merete Riis Jensen,
Areopagos

Fejring af årstiderne
Indlæg af Lene Skovmark
Naturens rytme og vores
Der er mange gode grunde til at fejre årstiderne liturgisk. Det er vigtigt at fejre det, vi er fælles
om, og som forbinder os som mennesker.
Vi er dybt forbundne med naturen, og rytmen af forfald, nyskabelse og fornyelse er genspejlet i
det enkelte menneskes liv. Naturen minder os om og giver os større indsigt i vores egne
livsprocesser, både de fysiske og de psykisk/åndelige processer.
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Vi ser Kristus i årstiderne; hans fødsel i jordens og vinterens mørke og hans død og opstandelse
om foråret, hvor nyt spirer frem. Kristus er til stede i naturen som den, der opretholder og forløser
alt og giver os håb om al tings genoprettelse.
Hvordan otte årstider?
I Mesterens Lys fejrer vi ikke bare fire, men otte årstider. Liturgien er konstrueret efter den
keltiske kalender, som afspejler solens vej i årets løb. Nyhedenske grupper som wika, asa og
druider knytter også til ved denne keltiske førkristne tradition.
Det keltiske år starter 1.november med Allehelgen. Denne dag markerer, at alt er lagt i jorden; det
er fostertilstanden, hvorfra krop og bevidsthed udfoldes. De andre af årets fester er
Vintersolhverv, Kyndelmisse, Forårsjævndøgn, Forsommer, Sommersolhverv, Høst og
Efterårsjævndøgn.
Kom og vær med til fest!
Tjenesterne er nu omdøbt til årstidsfester. Nadveren med forbøn for jorden er centralt, men ellers
har hver fest sit særlige præg, både hvad liturgi og indhold angår. Man kan for eksempel spise
sammen, inddrage folkeskikke, liturgisk dans og helende sang.
En koordineringsgruppe sørger for den overordnede planlægning, mens et festudvalg planlægger
og står for den enkelte fest. Festudvalget består af to for koordineringsgruppen og frivillige.
Vi vil invitere dig med til at deltage i festerne. Hvis du har lyst til at være med til planlægningen
og komme med idéer, så sig gerne til!
Kontakt: e-mail: kontakt@imesterenslys.dk eller lene.skovmark@mail.dk

Hilsen
Lene Skovmark

Kursus lørdag: Identitet og livsforvandling 13/4 2013
Sted:
Kursus- og behandlingscentret Nørrebjerregård Gøttrupvej 444, 9690 Fjerritslev. Tlf. 98 22 31 41
Underviser: Ole Skjerbæk Madsen
Pris: 300 kr.
Program:
Kl. 13:00. Introduktion og indledende meditation
Kl. 13:15. Helbredelse og heling i mødet mellem krop-sind-ånd-spiritualitet og kristen
trospraksis.
Det er ofte oplevelsen af sygdom og lidelser, som udløser vores spørgsmål om meningen med
vores liv. Derfor spiller helbredelse og heling en afgørende rolle både i holistiske kredse og i
kirken. Central i evangelierne møder vi Jesus som helbreder. Ordet frelse bruges om det nye liv,
som Jesus inviterer mennesker ind i, men frelse betyder på én gang helbredelse og frihed fra
fordærvsmagterne og dermed indgang til et nyt liv. I oplægget vil jeg dele indsigten fra Det nye
5

Testamente, erfaringer med bøn for syge fra min praksis som præst i folkekirken og mit møde
med krop-sind-ånd-spiritualiteten på alternativmesser.
Efter Oplægget: forbøn / under forbønnen spilles meditativ musik, så at de der ikke selv modtager
forbøn kan være i indre kontakt med Kristus.
Kl. 14:45. The / kaffe
Kl. 15:15. Introduktion til Christfulness med øvelser undervejs
Christfulness er en tilstand præget af opmærksomhed og nærvær i nuet og samlet i Kristus.
Christfulness rummer en erfaring af tryghed i Kristi nærvær, en oplevelse af Kristus i mig, som
også hjælper dig til at se Kristus eller Guds billede i dit medmenneske. Christfulness munder ud i
en vision af en forløst menneskehed, hvor du oplever dig selv som en del af Kristi legeme.
Kl. 16:30. Spørgsmål og kommentarer.

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. 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.
Tirsdag d. 19/3 kl.19.00. Årstidsfest (Ostara/Forårsjævndøgn) i BK.
Onsdag d. 27/3 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
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Torsdag d. 11/4 kl. 19.30 Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i Kastrup kirke
Søndagene d. 14/4 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag d. 15/4 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 25/4 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 30/4 kl.19.00. Årstidsfest (Beltane/Forsommer) i BK.
Torsdag d. 9/5 kl.19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Søndag d. 12/5 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag d. 13/5 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag d. 9/6 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag d. 10/6 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 13/6 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Fredag 21/6 kl. 19.00. Årstidstjeneste (Litha/Sommersolhverv) i CK.

IML arrangementer på Fyn:
Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Kirkeplads 1, 5000 Odense C.; kontaktperson: Birgitte Skovgaard
E-mail: bies@os.dk
Torsdag d. 7/3 kl. 20.00. Stillekirke - bøn, meditation, sang og helende bøn mm.
Torsdag d. 11/4 kl. 20.00. Stillekirke - bøn, meditation, sang og helende bøn mm.

IML-arrangementer i Jylland:
Vejgaard Bibliotek, Hadsundsvej 35, 9000 Aalborg; kontaktperson: Mikael Larsen
telefon: 30 35 36 61, e-mail: mikael.larsen@live.dk
Søndag d. 10/3 kl. 19.30. Tjeneste med meditation, undervisning og heling af hjertet.
Søndag d. 14/4 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
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IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Trinigudstjenester og Luna-vandringer.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
Luna-vandringer: Regina Ebbesen Tlf: 27 50 55 87, e-mail: rexdame@hotmail.com
Datoerne for Trinigudstjenesterne er:
Søndage: d. 7. april, 5. maj og 2. juni (første søndag i hver måned)
"I pilgrimsklyngen 'Luna-vandring' mødes vi ved hver fuldmåne en time før solnedgang og går
sammen og med Gud i Hans skaberværk.
Vi vil lade Guds Ord lede os gennem vor vandring og lade Guds vind stryge over vores kinder,
mens vi går under månens unikke lys i mørket.
Stilheden vil være til stede, så vi kan lytte til, hvad Gud hvisker til os i bladløvet og i skvulp fra
søbredden - og vi slutter sammen af med varm kaffe, boller og hyggesnak på bænken.
Kom som du er! Gud møder os, hvor end vi er: I vores magtesløshed, i vores ørken, i vores
lovsang...
Sted: Årslev Engsø (lidt udenfor Århus)
Dato for Luna-vandring: Onsdag 27. marts 19:30

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Meditation
Meditation i Bethlehemskirken. Med bibelmeditation, kontemplativ bøn og healing.
Onsdage i ulige uger fra kl. 16-18. Er du interesseret, så ring på 28 76 12 32.
Byretræte på Vesterbro
Påskelørdag 30/3 2013 i Apostelkirken, Saxogade 13, Vesterbro. Se program ved at trykke her.
Fordybelsesgruppe i den indre vej
Du inviteres til at deltage i en gruppe med indlevelse i kristen mystik og den esoteriske
udviklingsvej.
Vi mediterer sammen og udveksler erfaring fra vores åndelige vandring.
Datoer er: den 11 marts, 8. april. Tidspunkt: fra kl. 18.30 til 21.
Sted: Bethlehemskirkens lokale, Tømrergade 9.
Er du interesseret i at være med i gruppen eller vil vide mere, så svar på denne mail.:
lene.skovmark@mail.dk
Livsforvandlingskonference
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
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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.
Se mere information på: www.livsforvandling.dk
Pilgrimsvandringer
Kære pilgrimme og medvandrere. I år er jeg involveret i tre længere vandringer:
6.-9. maj Pilgrimsvandring til Danske Kirkedage
Vandringen er arrangeret af Viborg Pilgrimscentrum og ledes af Steen Værge. Jeg er med som
deltager og medarbejder. Se program ved at trykke her eller her: www.danskekirkedage.dk
International pilgrimsvandring fra Hamborg via Viborg til Trondhjem.
Det er en etapevandring, hvor man kan tilmelde sig ugevis.
Sammen med Steen Værge leder jeg 7-dages vandringen 2/6 – 9/6 2013 fra Viborg til Ålborg.
Man kan læse mere på: www.santiagopilgrimme.dk
Nordisk ekumeniskt Pilgrimsmöte
Åh stiftsgård 23-25 augusti. En 6-7 dages vandring fra Göteborg op til stiftsgården er under
udarbejdelse. Jeg forestiller mig, at de der vil deltage i vandringen kan tage samlet fra København
til Göteborg. Herfra vil der være en samlet organiseret vandring til Åh.
Når vandringen er på plads, vil I få yderligere besked.
Ovennævnte vandringer tager meget af min tid og energi, så der vil ikke blive 1-dagesvandringer
i Københavnsområdet før til efteråret.
Fred og alt godt Torsten Junge
Kontakt Torsten Junge, tlf.: e-mail: torstenjunge@comxnet.dk
Husk Areopagos`Sommerstævne den 28 – 30/ 6 på Galleri Emmaus i Haslev. Program mv. vil
blive lagt ind på vores hjemmeside på et senere tidspunkt.
Den Lyttende Kirke.
Vi holder kurset Lytte for Livet d. 14.-15. juni. Er det mon noget for dig at sætte lidt tid af til dig
selv og se på, hvordan din lytning har det? Kurset er både personligt udviklende og giver også
mulighed for at komme med i den smukke tjeneste 'at lytte' til andre gennem Lytteteamet.
Spørg Gud og lyt. Kalder han dig ind i dette, eller kalder han dig til at hjælpe med ved at være i
forbøn for tjenesten?
Der er brug for folk i alle aldre til dette. Der er nemlig folk i alle aldre, der trænger til, at nogen
vil lytte! Hvis du kunne tænke dig at se lidt mere, hvad det handler om, og også hvor Den
Lyttende Kirke kommer fra, så klik her.
Kærlig hilsen Bente Lundbak Pihl, daglig leder af Den Lyttende Kirke.
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