Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – september 2014.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
I en tid hvor mangt og meget forfærder os, er det godt at fokusere på Gud, som er større end os, og
som har både os og tiderne i sin hånd. Deri ligger vores tryghed!
Siden sidst har der været sommer, men IMLs medarbejdere har ikke kun holdt ferie!!
I maj var Ole Skjerbæk Madsen og Jørn Carl undervisere på Nørrebjerregaard kursuscenter; de har
bedt Ole om at komme igen, og det sker allerede lørdag 13/9 med en kursusdag: Christfulness og
Heling af hjertet.
Pinselørdag 7/6 deltog Ole og Torsten Borbye Nielsen med et formiddags-program hos Den gyldne
Cirkel på Birkemosegård ved Frederiksværk. Det var en del af Den gyldne Cirkels
gralstjeneruddannelse, og temaet for undervisningen var Helligånden. Ved en Helligåndsceremoni
kom 2/3 af deltagerne til bøn om en berøring af Helligånden.
20-22/6 deltog Ole og Anton Kongshøj-Munch i en konference i Sheffield i England under
overskriften Reaching Out in Mind, Body and Spirit (ROMBS). Her præsenterede Ole
Christfulness i en plenumsamling og var tovholder ved to workshops. Konferencen betød, at der nu
skal afholdes Christfulness workshop i Liverpool!
I en rapport om konferencen skrev Ole nogle tanker ned, som kom frem fra forskellige
deltagere under plenumsamlingerne:
”Det kan være en ensom tjeneste at arbejde med dette religionsmøde. Hvordan kan vi få den øvrige
kirke til at gribe visionen og udruste kirken med en egen spiritualitet. Increasing our own spirituality
has a missionary capacity. Er vores arbejde blot et sidespor, eller er vi forkanten af kirkens
fornyelse? Fremtidens kirke vil være en økologisk kirke i samklang med naturen. Den vil lægge
vægt på fællesskab – måske organiseret som store households. Fremtidens kirke vil være
eksperimenterende. Kirken vil findes på nettet og opdage, at ingen kan monopolisere forkyndelse og
ledelse, og den vil være præget af en radikal diversitet, uden at det opleves splittende. Der vil ikke
være en fremtidig kirke uden nådegaver og uden evne til at være en integreret del af en kultur.”
Det er vigtigt for I Mesterens Lys at se sig selv i den større europæiske kontekst. IML har så
mange erfaringer, har været pioner i mødet mellem kirken og den nye åndelighed, at vi har meget at
give og inspirere andre med. Men det er også et sted at inspireres fra.
I Sommerferien præsenteredes IML / Christfulness flere steder i landet, bla. Oaselejr Sjælland
og baptisternes og missionsforbundets fælles lejr på Lindenborg ved Roskilde Fjord.
Christfulness onlinekursus har 22 tilmeldte i skrivende stund, men vi kan godt gå op på 30
deltagere, så skynd dig at tilmelde dig. Husk du kan søge om nedsættelse af kursusafgiften, hvis du
ikke har så mange midler til rådighed. Vi har også planlagt en Christfulness-retræte på Ådalen til
november.
Kamilla, Torsten og Ole arbejder med et kursusforløb, som vil være dels online og dels fysisk, som
skal hjælpe kristne til at møde åndeligt nysgerrige. Det vil løbe af stablen i foråret 2015.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – Uddrag af undervisningen og inspiration ved Ole Skjerbæk Madsen s. 2-3. – En
ildsjæls åndelige rejse Af Dorthe Stieper s. 4-5. – Indtryk fra Rombs - Konferencen i Sheffield ved Anton Kongshøj-Munch s. 5. –
Kalender s. 6-8. – Andre arrangementer s. 8-10. – Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 11-12.
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Nu går vi IMLs årsmøde i møde den 6. sept. I Sundkirken på Amager. Bestyrelsen har der lagt
op til en stor beslutning – nemlig at ændre vedtægterne, så det bliver muligt, at IML bliver lagt
sammen med Areopagos. Det er en beslutning, som vil betyde meget for både IML og Areopagos,
og det er en ganske naturlig udvikling efter mange års godt samarbejde og fællesskab! Kom den 6.
sept. Kl. 10.00 i Sundkirken og vær med i samtalen om dette. Generalvikar i den katolske kirke Lars
Messerschmidt taler om formiddagen om bøn og erfaringer med forbøn. Det kan vi glæde os til.

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
formand for I Mesterens Lys
Uddrag af undervisningen om Helligånden på Birkemosegård
Af Ole Skjerbæk Madsen

Helligånden har sin genspejling i f.eks. menneskets ånd, ikke bare som åndedrættet, der lader os
leve, men også som vor persons kærne og centrum, at vi er skabte til kommunikation med Gud.
Mystikeren Paulus udtrykte det sådan: Helligånden vidner med vor ånd, at vi er Guds børn (Rom.
8,16). Paulus sætter livets Ånds lov op overfor syndens og dødens lov. Den Ånd, som hører kosmos
til, er delagtighed i Guds liv; men den modsiges af en anden lov, som modvirker tilværelsens logos
(indre orden) og derfor er af en anden ånd end Guds; det er dødens og kaosmagternes ånd (Rom.
7,14 – 8,8). Helligånden er stormen, der ilter vandene, og den er den stille virkende vind i
menneskets ånd, som gør Gud nærværende.
Men når mennesker lever i en bevidst eller ubevidst glemsel om, hvem Gud er og om sin egen
opgave i verden, kan Helligånden møde os som en fortærende ild. Helligånden åbenbarer Guds
hellighed, viser os, hvor vores liv er løbet af sporet og har mistet sin rette orientering. Helligånden
bringer os ind i opgøret mellem Gud og os, og giver vi Gud ret, fortærer Helligånden det visne,
vores destruktive tanke- og følelsesmønstre, vores falske ego. Helligåndens fortærende ild brænder
de lag bort, som har skjult vores sande selv; Helligånden er en forvandlende ild. I den fysiske
verden forvandler ild fysisk stof til energi, og sådan er det også med vores liv; Helligåndens ild
forvandler os, så at vores sande selv, som er skabt i Guds billede til at ligne Gud i tjenende
kærlighed, træder stadig tydeligere frem.
Det fortælles om Jesus, at da han døde på korset, opgav han ånden. Det betyder ikke bare, at Jesus
udåndede eller døde på korset, for udtrykket ”opgav” kan også oversættes ”videregav”. Ved korsets
fod stod Maria og disciplen Johannes. Ved sin død, gav Jesus Ånden videre til dem, som
repræsentanter for alle Jesu disciple, dem der vil følge Jesus efter i tjenende kærlighed. På denne
måde er Helligånden også Jesu Ånd. Helligånden var med Jesus fra hans undfangelse i Maria til
hans død på korset; Helligånden var Guds kraft i Jesu undere, helbredelser, udfrielser af besatte og
dødeopvækkelser, i hans ord om Guds Rige og om Guds kærlighed. Helligånden var kraften i den
kærlighed, som var ledemotivet for Jesu gerning. Denne Ånd er vor. Hvordan bliver denne Ånd, så
modtaget? Som det skete pinsedag. Disciplene var samlet til bøn; de bad om at modtage den Åndens
fylde, Jesus havde lovet dem. Da kom Helligånden til dem i skikkelse af ildtunger, og de begyndte
at tale i sprog, de ikke selv forstod, men som fortalte mennesker fra andre nationer om Gud.
Gralsunderet fandt sted en pinsedag… Helligånden åbenbarer gralen som udtryk for Kristi
selvhengivende kærlighed og som målet for vor åndelige længsel og stræben efter renhed, sandhed
og fuldkommenhed. Helligånden fornyer hjertet som Guds nærværs gral, der bærer Logos-Kristus
til verden.
En inspiration, som blev delt ved undervisningen:
Jeg Er Livets Kildevæld, en strøm af levende vand, Guds kærlighed og Guds levende Ånd.
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Jeg Er Ånden, der svævede over kaosvandenes dyb, da alt endnu var mørke og endnu intet af det,
som nu er, var til.
Jeg Er Guds Åndedrag, Guds livsånde, Livets ånde – og sådan var jeg fra før al begyndelse, rede til
at levendegøre alt, hvad Gud kaldte til live med sit skabende Ord.
Ordet lød i mørket ud af Guds hjerte. Gud kaldte med sit Ord på hele skabningens mangfoldighed:
Lyset, englene, stjernerne, planeterne, jorden med dens have og landmasser, med dens vrimmel af
væsener. Gud kaldte med sit Ord på skabningens mindste partikler, hvert eneste atom. Gud kaldte
på alt det, som nu er, har været og vil blive til, al materie, fra den fineste åndelige materie over den
sjælelige til det tætteste stof, fra mineralernes verden, til planters, dyrs, menneskers og engles
verdener. Alt kaldte ordet frem til eksistens. Alt kalder Ordet stadig på, og alt lever under Guds
Ords ”du!”, og alt lever og røres og er, fordi Gud blæste mig, sin Ånd, Livgiveren, ind i alt det,
Gud kalder frem til eksistens. Du lever og røres og er i Gud på grund af Livets Ånd, som udgår fra
Gud.
Jeg Er det levende vand - og Guds Åndedrag i alt det, som lever og røres og er, i alt, som Ordet
kaldte frem og gav form, orden og mål. Jeg Er den stille virkende vind fra Guds hjertes dyb, der når
dig som en hvisken om Guds kærlighed, omsorg og glæde over skabningen – hver gang du bliver
stille og standser op, hver gang du bliver opmærksom på din medskabning og glæder dig over dens
skønhed.
Jeg Er en hvisken i dit hjerte om Guds kærlighed, at du er Guds barn, en datter, en søn, elsket og
værdsat. Jeg Er stemmen, som vækker dig af din søvn og din glemsomhed. Jeg Er samvittigheden,
som afslører dig, når du kun vil dig selv, når du sårer andre, ødelægger livet med dine krav,
udslukker Gudsbarnets glæde i dig selv, dine nærmeste, andre mennesker og din medskabning. Jeg
Er renselsens vande og den fortærende ild; jeg ønsker at skylle al urenhed og enhver blokering i din
sjæl bort, så at du igen kan se Gud. Jeg ønsker at fortære din sjæls afguder, begæret efter at eje,
tage, nyde for din egen skyld, med mine flammer fortære dine falske selvbilleder. Og jeg vil læge
dig, læge din sjæls sår, sårene efter din brudte eller bøjede relationer; jeg gør dit hjerte helt.
Jeg Er Guds kærligheds strøm. Jeg kommer fra Guds hjerte; jeg kommer fra Smerternes Mand,
Mesteren, Guds skabende Ord på korset, i lidelsen sammen med min misbrugte skabning og for det
formørkede menneskes skyld. Jeg kommer fra Mesteren i opstandelsens morgen, jeg kommer fra
Himlen, fra Guds evige dyb.
Jeg taler til dig i dit hjertes dyb, lader dig se Mesterens ansigt og i hans ansigt Guds kærligheds
glød, Guds omsorg, nærvær og glæde. Jeg Er en hvisken i dit hjerte om kærlighed. Jeg Er en vished
i dit hjerte og i din sjæl om at være hjemme i Gud, om barnets frihed og glæde, om at være til, om at
leve. Jeg Er erfaringen af velvære, når du er i Guds kærlighed, når du lever i Guds nærhed og ud
fra Guds nærvær i dit hjerte.
Jeg Er Livets kildevæld, en strøm af levende vand, Guds Kærlighed og Guds levende Ånd. Jeg Er.
Jeg svæver i ethvert mørke, og hvor Ordet kalder sådan, som Gud kalder på dig nu, bliver jeg Livets
Åndedrag, Guds kærligheds livsfelt i og omkring enhver, som længes efter freden i sit hjerte, længes
efter Gud, og lukker sit hjerte op.
Jeg Er den stille virkende vind fra Gud. Ånden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men
du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født på
ny, og som lever og røres og er i mig.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos
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En ildsjæls åndelige rejse
Asger Lorentsen var en foregangsmand indenfor det nyåndelige. Et mindeskrift om ham giver forståelse af
hans egen åndelige vandring.
Af Dorthe Stieper

Den 21. januar 2012 døde Asger Lorentsen, 64 år. Han var en forgangsmand indenfor teosofi og den
nyåndelige livsforståelse, som han med sit store forfatterskab satte teori på, og med kurser og
tjenester satte praksis bag.
Lis Frederiksen har skrevet et mindeskrift om Asger Lorentsen. Selv har hun været
kursist på Lorentsens kurser i Den Gyldne Cirkel og syntes, han fortjente et mindeskrift. Hun har
derfor samlet diverse biografiske informationer og interviewet familie og venner.
Lad det være sagt med det samme: Mindeskriftet er ikke stor litteratur. Men trods det
giver skriftet et godt indblik i, hvem Asger Lorentsen var, hans opvækst, liv, ægteskabet med den
clairvoyante Yvonne Wassini, og ikke mindst hans åndelige rejse og tjeneste. Og det er vel netop
formålet med skriftet.
For læserens skyld bør jeg nok bekende, at min viden om Asger Lorentsen var
begrænset, inden jeg tog fat på mindeskriftet. Men jeg blev fanget ind af nysgerrigheden efter at
finde ud af, hvem han var som menneske, og hvad det var, der drev ham i hans åndelige søgen og
udvikling.
Netop hans åndelige vej finder jeg interessant. Måske fordi jeg i dets grundtrin finder
genkendelse fra andres beskrevne trosudvikling, fx i den kristne tradition. Den begynder med en
oplevelse og en ”omvendelse”. I Asgers tilfælde indtræder vendepunktet, da han som 17-årig elev er
vidne til et show på gymnasiet med Fritjof August, der demonstrer både hypnose og telepati. Fra
den dag begynder Asger Lorentsen at studere bevidsthedsudvidelse og parapsykologi, hvilket fører
til en omvendelse fra hans ateistiske livsopfattelse.
Asger Lorentsen er en begavet og analytisk tænker og forsker. Og samtidig et
sandhedssøgende menneske. Så hans åndelige søgen driver ham videre, sideløbende med at han
studerer religion og historie til topkarakterer på universitet. Mødet med Martinus og teosofien får
stor betydning for ham, og siden mødet med den clairvoyante Jeanne Morasthi, med hvem han
etablerer Rosenhaven, et center for healing og åndelig udvikling. Hele denne periode er fyldt med
åndelige opdagelser og oplevelser, samt megen fokus på personlig og åndelig udvikling.
I 1985 har Asger Lorentsen en åndelig krise. Det interessante ved den er, at den
afstedkommer et nybrud, hvor Asger Lorentsen fra at fokusere på sin egen åndelige udvikling, får et
ønske om at stille sig til rådighed som en kanal for Guds kærlighed, så den kan strømme ud til
verden. Bevæggrunden for den beslutning er en oplevelse, Asger Lorentsen har i Påsken, hvor han
får en åbenbaring af Jesu korsfæstelse og den healende kraft til jorden, som udgår derfra.
Den nye retning betyder, at Asger Lorentsen går solo og etablerer sit eget center, Den
Gyldne Cirkel, som tilbyder kurser og uddannelse, hvor mennesker i hele Skandinavien uddannes til
at være i verdenstjeneste og lysarbejde, dvs. blive kanaler for Guds og universets kærlighed, sollys
og healende vibrationer til jorden. Det er især dette arbejde og ikke mindst hans store forfatterskab
med 25 bøger, han er kendt for.
Det er også i denne periode, at Asger Lorentsen og folkekirkepræsten Ole Skjerbæk
Madsen indleder et venskab. Ole Skjerbæk Madsen beskriver deres venskab i mindeskriftet og
fortæller, hvordan de to ”befrugter” hinanden i gensidig dialog, respekt og samarbejde. På mange
4

måder kan de to herrer da også minde om hinanden som foregangsmænd indenfor en ny åndelig
praksis.
Ole Skjerbæk Madsen underviser i en periode på kurser i Den Gyldne Cirkel, men
vælger at gå selvstændig med sit eget arbejde ”I Mesterens Lys”, da Asger Lorentsen fastholder sin
tro og lære om engle- og stjernemennesker. Den bygger på troen om reinkarnation af rum- og
englevæsener her på jorden, og det finder Ole Skjerbæk Madsen uforeneligt med kirkens lære.
Venskabet bevares dog, og det bliver Ole Skjerbæk Madsen, der forestår bisættelsen af Asger
Lorentsen. Her taler han over Jesu ord: ”I min faders hus er der mange boliger”.
Og det er netop det indtryk, jeg sidder tilbage med efter at have læst mindeskriftet om
Asger Lorentsen: At Gud ikke lader sig begrænse. Gud søger mennesker. Der er mange veje til Gud.
Og stor rummelighed i Guds hjerte.
”Om Asger Lorentsen: Et biografisk skrift samlet af Lis Frederiksen”

Indtryk fra Rombs - Konferencen i Sheffield.
Af Anton Kongshøj-Munch

Det var et utroligt inspirerende og spændende miljø at være til stede i.
Jeg var især inspireret af ‘Forest Church’ konceptet, og de liturgier og tilgange jeg så inden for
dette. Især fordi det - alt efter hvilket fokus man lægger - har potentiale til at nå både
friluftsmennesker, folk med nyåndelig spiritualitet og bredere ud til familier.
Jeg nød især ‘Ritual of the Waning Moon’ lørdag aften og nadveren søndag formiddag. Til ‘Ritual
of the Waning Moon’ slog det mig især, hvor kraftfuldt forbindelsen med naturen og den personlige
forvandling i Guds nærvær blev forenet - en oplevelse der ramte mig meget hårdt (på den gode
måde).
Der var mange gode diskussioner på konferencen, både mellem programpunkter og til fora, der blev
arrangeret. Jeg nød især diskussionen om kristen animisme, om hvorvidt det overhovedet kan
forenes med kristendom, eller om bibelsk kristendom ligefrem tager animisme for givet - og alt
imellem disse yderpunkter.
I det hele taget var det et meget spændende forum af af Kristus-centrerede missionærer, som alle er i
dialog med forskellige typer af nyåndelige. Mange konstruktive diskussioner kunne køres, uden at
man behøvede at forklare hele sin måde at virke på, før man overhovedet kunne komme til sagen. Et
godt eksempel på dette var en diskussion om shamanisme, som opstod over et glas øl en aften, og
ingen virkede stødt over snakken, da alle havde erfaringer med den slags eller lignende.
Mødet med Simon Lidwell, en skotsk fyr, der befinder sig i vikingemiljøet - altså rekonstruktion og
reenactment af vikingelivet, både i Skotland og Skandinavien, var også en øjenåbner for mig. Jeg
tror, at der er mange mennesker i disse miljøer med meget søgende spiritualitet - mennesker der
med stor sandsynlighed bliver eksponeret for mere asatro end kristendom. Jeg kunne godt forestille
mig, at IML og Forest Church konceptet har, hvad der skal til, for at række ind i disse miljøer, hvor
netop præsentation, dialog og åbenhed er meget vigtigt.

Guds fred
Anton Kongshøj-Munch
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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)
Tirsdag d. 2/9 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Tirsdag d. 9/9 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 14/9 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 17/9 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag d. 21/9 kl. 16.30. Årstidsfest (Mabon/ efterårsjævndøgn) i Søndermarken ved Lindehøjen,
også kaldet Poppelhøjen.
Tirsdag d. 7/10 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 8/10 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 12/10 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 22/10 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
d. 31/10 – 2/11: Mystikkens Univers. Årstidsfest (Samhain/Alle Helgen) holdes på messen.
Tirsdag d. 4/11 19.30. Christfulness-meditationskoncert i AK.
Torsdag d. 6/11 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 9/11 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 19/11 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
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En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
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.
Søndag d. 14/12 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) 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 25.9, d. 23.10. d. 20.11. - 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
Datoerne for ”Tjenester med meditation, undervisning og heling af hjertet”:
Søndagene d. 14. sept. d. 12. okt. d. 9. nov. kl. 19.30.
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:
Trinigudstjenester og aftener med kristen meditation.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
Kristen meditation: Ulla Sunesen Tlf: 86 20 12 50, e-mail: ulla.o.boss@stofanet.dk
Datoerne for Trinigudstjenesterne er:
Søndagene: d. 7. sept. d. 5. okt. d. 2. nov. 7. dec. - alle dage kl.18:50 - 20:30.
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 den første mandag i måneden og starter kl. 19.30 i kirkesalen i Århus
Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj. Se kalenderen på www.århusvalgmenighed.dk
Datoerne for aftner med Kristen meditation: 8/9, 6/10, 3/11, 8/12 alle dage kl. 19.30.
Du må gerne medbringe et tæppe og et liggeunderlag.
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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
Indkaldelse til I Mesterens Lys’ årsmøde lørdag den 6. sept. fra kl. 10 – 16. 15. 2014.
Sted: Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S. Læs programmet på efterfølgende link:
http://www.imesterenslys.dk/component/jdownloads/finish/10/71?Itemid=0 .Tilmelding eller
yderlige oplysninger hos Gerner Zimino på e-mail: g.z@mail.tele.dk eller tlf. 29 43 93 69
Fordybelsesgruppe.
Åben gruppe om eksistentielle temaer: Bekymringsløshed - Kærlighedsperlerne - Livets
hemmeligheder - Sjælens mørke nat - Opstandelsesperlen.
Den 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11. Læs programmet på efterfølgende link:
http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2014/06/Livets_Perler_e14_folder.pdf
Projekt Åndelig Medvandring.
Jeg vil gerne invitere jer med i et nyt projekt, som jeg er involveret i:
Projektet giver os mulighed for at lære forskellige bøns- og meditationsformer med kristne rødder
og få en praksis ind i hverdagen, der gør os åbne for livet i hele sin rigdom.
Vi kommer til at følges ad i processen, støtte hinanden hen ad vejen, og få individuel vejledning af
en erfaren åndelig vejleder.
Man behøver ikke at være kristen eller at have en tro for at være med, men det kristne fundament
skal selvfølgelig accepteres.
Læs mere her: http://aandeligmedvandring.dk/index.html

De bedste hilsner
Bente Lundbak Pihl
Kursus i Christfulness og heling af hjerter på Nørrebjerregaard lørdag d. 13/9 2014.
Læs programmet på efterfølgende link:
http://www.imesterenslys.dk/component/jdownloads/finish/10/72?Itemid=0
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Keltisk inspireret byretræte lørdag den 27.september.
En dag med meditation, fordybelse og byvandring.
Flere oplysninger ved Lene Skovmark, tlf. 28 36 11 76. Læs programmet på efterfølgende link:
http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2014/06/Keltisk_byretr%C3%A6te_20141.pdf
Forberedelsesmøde til Mystikkens Univers Torsdag 2/10 kl. 19.00. 2014.
Sted: Bethlehemskirkens Menighedshus, Tømrergade 9, København N. Tilmelding eller yderligere
oplysninger hos Gerner Zimino på e-mail: g.z@mail.tele.dk eller tlf. 29 43 93 69
Vejmetaforen i kristendommen.
Et kursus om spiritualitet, på Folkeuniversitetet. Om de fælles erfaringer vi gør os på troens og
livets vej ved Lene Skovmark, præst og åndelig vejleder.
Fem tirsdage i oktober og november. Flere oplysninger og tilmelding tlf.28 36 11 76 eller
lenes@aabentland.dk www.aabentland.dk
Workshop med Livets Perler d. 10-11.oktober.
Livets Perler (Kristuskransen) symboliserer den kristne vandring vej mod at blive menneske fuldt
ud og finde sin plads i Helheden. Ved Lene Skovmark, tlf. 28 36 11 76.
Læs programmet på efterfølgende link:
http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2014/06/KK_okt14.pdf
Bliv fyldt af Kristus i natkirken
Igennem 40 minutters vejledt meditation vil vi lade os fylde af Kristus. Meditationen kaldes
Christfulness og er en kristen variant af mindfulness. Fullness betyder ”fylde” eller ”mættelse.”
Christfulness er at være fyldt eller mættet af Kristus eller omgivet og gennemtrængt af Kristus.
Fire fredage i træk – den 14., 21., og 28. november samt 5. december kl. 18 – 18:45 – vil vi gennem
Christfulness forberede os på julens mysterium, der handler om, at Kristus fødes midt i verden, midt
i vores liv, ja i os. Vær med i natkirkens meditationsgruppe, som bliver ledet af præst Ole Skjerbæk
Madsen og natkirkepræst Simon Fuhrmann. Det er fint med en tilmelding til
simon@helligaandskirken.dk men det er ikke nødvendigt.
Meditationen foregår i Helligaandskirken i Griffenfelds kapel, som der er adgang til inde fra
kirkerummet.
Mystikkens Univers d. 31. oktober - 2. november 2014.
Sted: Østerbrohuset, København Ø, fredag kl. 12 - 18, lørdag/søndag kl. 10 - 18
Christfulness - retræte Ådalen Retrætecenter, Randers 21. – 23. november 2014.
Retræte med temaet: At blive et helt menneske
Hvad kan Christfulness betyde i din hverdag?
Christfulness giver dig en daglig bønspraksis, hvor du genfinder en indre ro i visheden om Guds
kærlighed. Derved reduceres stress i din hverdag.
Christfulness giver dig et andet perspektiv på de udfordringer, du møder, og på dine relationer.
Christfulness hjælper dig til at finde dit værd - ikke i dine præstationer, men i din persons center –
dér, hvor du ved dig elsket af Gud.
Læs programmet på efterfølgende link:
http://www.imesterenslys.dk/component/jdownloads/finish/10/69?Itemid=0
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Meld dig til On - line kurset i Christfulness.
Kurset starter d. 22. september og slutter d. 30. november 2014.
Nu er vi glade for at præsentere Christfulness onlinekursus, der er skabt til dig, der:
Er interesseret i spiritualitet, meditation og bøn (måske har du allerede masser af
erfaring - måske er det nyt for dig)
Ønsker at integrere sammenhængen mellem krop, sind og ånd
Længes efter indre ro og et mere afklaret sind
Gerne vil være mere opmærksomt til stede sammen med andre mennesker
Som finder Jesus Kristus inspirerende
Søger en sammenhængende vision for menneskeheden
Har brug for medvandring og vejledning
Kurset er bygget op over 5 moduler og på hvert modul får du:
Undervisningsvideoer om Christfulness af Ole Skjerbæk Madsen
Lydfiler af undervisningen så du kan hente det ned på din smartphone eller mp3 og høre den, når det
passer dig bedst
Uddybende skriftligt materiale af undervisningen (til dem, der gerne vil dykke dybere ned i stoffet)
Videoer med kropsøvelser bestående af nærværs øvelser og øvelser vi kalder "bøn i bevægelse"
Introvideoer til kropsøvelser, hvor Øyvind Borgsø forklarer øvelserne i dybden
Øvelser og praksisser, der hjælper dig til at integrere stoffet
Lydfiler med guidede meditationer
Prisen for kurset er 5200 kr.
Ved tilmelding før 1/7 fås kurset til gammel pris 2.600 kr. - Studerende og andre mindre bemidlede
kan ansøge om en reduktion i prisen. - Skriv til os: trospraksis@areopagos.org
Du kan finde mere om kurset på www.christfulness.dk
Kontakt os gerne med spørgsmål om kurset på trospraksis@areopagos.org eller iml@areopagos.dk
Retræte med temaet: At blive et helt menneske
21. – 23. november 2014
Sted: Ådalen Retrætecenter, Adresse: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Tilmelding: Skriv til iml@areopagos.dk eller
I Mesterens Lys, Peter Bangsvej 1, opgang 5, 2000 Frederiksberg.
Tilmeldingsfrist: 7. november 2014
Medvirkende:
Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen
Musiker og præst Torsten Borbye Nielsen
Diakon Øyvind Borgsø
Læs mere her: http://www.imesterenslys.dk
Lørdag 29/11 kl. 9-18: Adventsbyretræte i Bethlehemskirken:
Program kommer på hjemmesiden.
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Bedekalender for I Mesterens Lys
1. september - 14.december 2014.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
1/9 – 7/9:
2/9: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens
kirke, (IML Amager).
6/9: IML’s Årsmøde i Sundkirken på Amager
kl. 11.00.
7/9: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed kl.18.50

Ugens bedeemner:
Bed for IML Amager og medarbejderne der.
Bed for IML Aalborg og medarbejderne der.
6/10 – 12/10:
6/10: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
7/10: Identitet og livsforvandling i Allehelgens
kirke (IML Amager).
8/10: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
9/10: Fordybelsesgruppe i BK kl. 19.00
9/10: Ole holder foredrag i Trinitatis sognehus
10 – 11/10: Workshop med Livets Perler i BK
12/10: Thomasmesse i BK kl. 19.00
12/10: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for IML’s stab, Ole, Torsten og Gerner.
8/9 – 14/9:
8/9: Kristen Meditation i Århus Valgmenighed
kl. 19.30.
9/9: Helingstjeneste ved fuldmåne i BK kl. 19.00
10 – 11/9: Areopagos fælles dansk-norsk
stabsseminar
11/9: Fordybelsesgruppe i BK kl. 19.00
12/9: Besøg fra Iona i Roskilde.
13/9: Kursus i Christfulness på Nørrebjerggaard
14/9: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30.
14/9: Thomas messe i BK kl. 19.00.

Ugens bedeemner:
Bed for Lene Skovmark og hendes arbejde
13/10 – 19/10:
Ugens bedeemner:
Bed for IML’ s bestyrelse og ansatte: Ole, Torsten,
Gerner, Agnethe, Anton, Lars, Kamilla og Kaare
og Nikolaj, som er på orlov

Ugens bedeemner:
Bed for Ole, Inga og Gerners forberedende arbejde
med de kommende messer.
15/9 – 21/9:
17/9: Identitet og livsforvandling i BK kl. 19.00
21/9: Årstidsfest i Søndermarken kl. 16.30

20/10 – 26/10:
22/10: Identitet og livsforvandling i BK kl. 19.00
23/10: Stillekirke i Sct.Hans kirke i Odense kl.
20.00
23/10: Fordybelsesgruppe i BK kl. 19.00
25/10: Lytte for livet kursus i BK
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke og dens medarbejdere

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag Årstidsfesterne
Bed for IML i BK
22/9 – 28/9:
22/9: Start på Christfulness onlinekursus
25/9: Stillekirke i Sct.Hans kirke i Odense kl. 20.00
25/9: Fordybelsesgruppe i BK kl. 19.00
27/9: Formiddagsmøde om Christfulness i
Margrethekirken
27/9: Keltisk inspireret byretræte i Apostelkirken

27/10 – 2/11:
31/10 – 2/11: Mystikkens Univers
2/11: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed kl.18.50
3/11: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
Ugens bedeemner:
Bed for Mystikkens Univers og medarbejderne

Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness on-line kurset
Bed for Stillekirken i Odense

3/11 – 9/11:
4/11: Christfulnessmeditation i Allehelgens kirke
6/11: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
6/11: Fordybelsesgruppe i BK kl. 19.00
9/11: Thomasmesse i BK kl. 19.00
9/11: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30

29/9 -5/10:
2/10: Forberedelsesmøde til Mystikkens Univers
kl. 19.00
3 – 5/10: Krop Sind Ånd messe i Århus
5/10: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed kl. 18.50

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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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
8/12: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30

Ugens bedeemner:
Tak og bed for Rolf Mortensen, hans familie og
hans arbejde med IML´s hjemmeside.
10/11 – 16/11:
14/11: Christfulness meditation i Helligåndskirken
i København kl. 18.00 – 18.45
Ugens bedeemner:
Bed for IML’s kasserer Karen Marie Tolsgård og
for IML’s økonomi.
Bed for on-line kurset i Christfulness
Bed for IML cirklen i Herning.

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.

17/11 – 23/11:
19/11: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
20/11: Stillekirke i Sct.Hans kirke i Odense kl.
20.00
21/11: Christfulness meditation i Helligåndskirken
i København kl. 18.00 – 18.45
21 – 23/11: Christfulness retræte på Ådalen
Retrætecenter

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:
Tak Gud for IML’s faste givere.
24/11 – 30/11:
28/11: Christfulness meditation i Helligåndskirken
i København kl. 18.00 – 18.45
29/11: Adventsbyretræte I BK kl. 9 - 18.00
30/11: On-line kurset i Christfulness slutter

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

Ugens bedeemner:
Tak og bed for IML’s trofaste medarbejdere og
forbedere udover hele landet.
Bed og tak for musikere, der medvirker ved IML
tjenester og vore andre arrangementer.

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
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