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Kære læser af IMls nyhedsbrev!
Indledning
I Mesterens Lys er inde i en periode med vækst, nyskabelse og grund til megen glæde! Som
I kan læse i dette Nyhedsbrev har vi været på messe, hvor vi har oplevet en endnu større
erfaring af Guds Ånd end før. Tak til alle de dejlige forbedere og praktiske medarbejdere og
tak til Gud for Hans Ånds stærke nærvær.
Vi har også nu haft to #aabenhimmel aftener i henholdsvis Bethlehemskirken og
Kristuskirken i København, og deltagelsen var overvældende (95 og 55), og rigtig mange
unge deltog. Mange blev bedt for, og lovsangen var skøn. Kunstmaler Benjamin Abana
malede hver gang Kristus under hele forløbet, og Torsten Borbye ledte os alle i en guided
meditation efter et ord til eftertanke! Vi ser frem til næste #aabenhimmel onsdag den 28/11,
som denne gang er i Bethlehemskirken. Se kalenderen for tid og adresse på kirken.
I dette Nyhedsbrev har vi aftrykt dele af Dorte og Ole Skjerbæk Madsens sidste brev fra
Hong Kong, og I kan bestille deres nyhedsbrev, hvis I gerne vil følge dem i deres arbejde
med udbredelsen af Christfulness. IML er også i Hong Kong!
Tak for din medleven og forbøn – vi behøver den, og vi glæder os over den.

Agnethe Zimino, Formand for IML Udvalget
Glimt fra IML på messen i Århus Oktober 2018
Det var igen en dejlig oplevelse at være med på Krop-Sind-Ånd i Århus! Sammen med godt
25 frivillige fra Århus Valgmenighed fik vi lov til at bede sammen med over 150
mennesker. Igen så vi ting blive forløst og mennesker mødt af Jesus.
Vi havde et stærkt fællesskab på standen, og flere forbedere var med for første gang og
havde en god oplevelse af at stille sig til rådighed på denne måde. Det er jo det forunderlige,
at det også bliver til fornyelse og glæde for os selv at få lov til at stå i denne tjeneste.
Arvid Asmussen gav en smuk koncert, og Linda Gadsbøll holdt et oplæg om sandhed og
løgn – desværre var ingen af delene særligt velbesøgt, da de var placeret i et lokale meget
langt fra udstillingen. Men de, der deltog, var glade for at være med.
Når man tænker tilbage på sådan en messe er det sådan, at der er historier og mennesker,
som dukker op i erindringen. De følges af en taknemmelighed, og måske er det også sådan,
at de minder os om at fortsætte i bønnen. En kvinde, vi bad for, sagde efterfølgende: ”Jeg
tror jeg skal gå hjem nu”. Hun oplevede sig mødt af Gud i en særlig situation, og at han
havde fyldt hende med sit nærvær. For andre blev det til en kluk-leende lettelse over at
overgive det til Jesus, de bar på.
Vi fik lov til at bede med flere udstillere, og en af vore søde naboer sagde: ”Jeg er så glad
for at se at I har meget at lave – for det er så vigtigt det, I gør”. Sådan oplever vi det jo også
selv – som vigtigt, og livgivende. Tak til Gud for en dejlig weekend, og tak til ÅVM for det
gode samarbejde.

Thomas Frovin,Projektleder
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Glimt fra messen ”Mystikkens Univers” November 2018
Her kommer en lille rapport fra 3 intense dage på messen Mystikkens Univers sammen med
omkring 50 skønne medarbejdere, som har lyttet til, snakket med og bedt for mange, mange
mennesker. Der var bl.a. flere nye unge med som forbedere.
Alene om fredagen bad vi med mere end 150 personer, så det var en helt usædvanlig
velbesøgt fredag. Også Den Lyttende Kirke har haft godt besøg, og der har været mange
gode samtaler i caféen.
Hele weekenden har været præget af dybe møder med mennesker, og der har været tårer,
latter og dyb indre forløsning for så mange. Det er sådan et privilegium at opleve, hvordan
mennesker viser os stor tillid og deler deres sårbarhed med os - og at få lov til at være med
til og at erfare, hvordan Gud møder dem netop i det skrøbelige og sårede.
Guds kærlighed erfaredes meget stærkt af mange, folk blev tydeligt berørt, og nogle
begyndte at græde, allerede idet de trådte ind i vores stand. Guds nærvær var så tydeligt.
Der skete også nogle fysiske helbredelser, smerter, som gik væk, og nogle ben, der ikke var
lige lange, som kom på plads under bøn.
Vi havde 3 forskellige workshops i løbet af messen, og her kom rigtig mange, ikke mindst
til helingskoncerten, hvor det gode fremmøde betød, at omkring 10 personer måtte sidde på
gulvet. Mange udtrykte taknemmelighed efter koncerten, og sagde, at de havde oplevet det
virkelig helende. Efterfølgende er der kommet en mail fra en deltager med opfordring til, at
vi prøver at optage en sådan koncert og udgive den, så folk kan bruge den derhjemme - og
det lyder jo som en god idé.
Vi har i alt på messen betjent mere end 550 mennesker, og 40 personer har skrevet sig op til
at få mails med invitationer til Nautilus Fællesskabssøndage, Stilleretræter og IMLs
nyhedsbrev.
Tak til Gud og til alle medarbejderne for en virkelig stærk og velsignet messe, som har
været præget af stor fred og godt medarbejderfællesskab.

Torsten Borbye Nielsen,Missionspræst
Den Lyttende Kirke på Mystikkens Univers
Den Lyttende kirke var også på Mystikkens Univers, og Bente Lundbak-Pihl skriver
følgende: I Lytte-hjørnet på Areopagos-torvet oplevede vi, at interessen var øget siden
sidste år, så vi havde mange dybe lytninger, som virkede meget livgivende og positive på
fortælleren. Vi havde 17 deciderede lytninger og 10 længere samtaler bl.a om lytning ved
cafebordene eller rundt i standen.
De fleste ønskede forbøn efterfølgende. Nogle blev efterfølgende henvist videre til forbøn
som en mulighed, hvilket de benyttede. Der var også øget interesse fra medarbejderne, både
til at henvise dem der havde modtaget forbøn til en lytning og benytte sig til selv at gå til en
lytning. Det var meget dejligt at opleve. Vi følte stor enhed og fællesskab på tværs af
arbejdsgrenene.

Bente Lundbak-Pihl,Landsleder af Den Lyttende Kirke
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Vigtige opgaver på bjerget i Hong Kong
I Hong Kong fortsætter Dorte og Ole Skjerbæk Madsen deres vigtige arbejde - blandt
andet med at udbrede kendskabet til Christfulness.
Ole Skjerbæk Madsen og hans kone Dorte Kobbeltvedt Madsen har siden sommeren
2017 været ansat på det kristne dialog- og retrætecenter Tao Fong Shan i Hong Kong.
Her er et udsnit af deres nyeste nyhedsbrev, hvor de fortæller om de seneste måneders
oplevelser på Tao Fong Shan:
"Oktober har været en dejlig travl måned. Vi har fået en god rytme herude og er glade for
Ascension House-volontørerne.
Mit hold på Lutheran Theological Seminary om spiritualitet endte på otte deltagere plus
Daniel, som er volontør i Ascension House. Holdet har netop afleveret deres første skriftlige
opgave, og de har alle fået godt fat på indholdet af undervisningen. Det ser også ud til, at
Helligånden rører ved dem og arbejder med dem gennem undervisningen.
Den 1. oktober havde vi en dagretræte i Kowloon Union Church med 14 deltagere; jeg
håber, at den kan blive en model for en praksis, som Christian Center kan tilbyde lokale
menigheder.
Den 6. oktober havde vi så vores egen retræte på Tao Fong Shan med undertemaet: Paradis.
Vi havde ni tilmeldte udefra, udover Dorte, Daniel, en svensk studerende og mig. Der var
tre med fra All Nations lutherske menighed i Repulse Bay; vi håber, at det resulterer i et
samarbejde til foråret. Endnu engang fik vi gode tilbagemeldinger – ikke mindst om
labyrint-meditation og de guidede meditationer.
Vi er glade for vores tilhør og medansvar i den engelsktalende menighed, Christ Temple
Congregation. Hver søndag kl. 17:30 kalder klokken til gudstjeneste. Forskellige fra
menigheden har ansvar for at ringe inden og efter gudstjenesten, for at prædike, lede
liturgien, tænde lys og bære brød og vin til alteret, lede kirkebønnen, printe sangark og lede
musik og sange. Efter gudstjenesten inviteres til en kort kop kaffe eller en gang om
måneden til Pot Luck i seniorvoluntørernes (vores) hus, Ai Kwong Yuen, som ligger lidt
nede af Tao Fong Shan Road.
Vores seneste gudstjeneste begyndte i Labyrinten. Ole har udviklet en liturgi efter en
påskemodel, hvor han/liturgen står med en bold i midten af labyrinten. Den kastes til en
deltager med ordene: Christ with you! og deltageren svarer: Yes, Christ in me! og sådan
fortsætter gudstjenesten en tid, indtil man i procession går til templet og fejrer nadver med
velsignelse og udsendelse. Meningen med kirkekaffe og potluck er selvfølgelig at kunne
dele liv med hinanden og at dele det med andre, som kommer forbi.
Søndag aften har mørket sænket sig og lyset fra Pilgrim’s Hall og bygninger på bjergene
langt væk står gulligt og venligt som firkanter i mørket. Men fra et af rummene strømmer
snak og lys fra kirkekaffen. Det er godt.
Hvis du ønsker at modtage hele Ole og Dortes nyhedsbrev, kan du sende en mail til
osm@areopagos.dk
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Ord til eftertanke – Vi ses!
De lyse timer er blevet færre, og for mange er efteråret og vinteren forbundet med en mørk
tid, hvor de savner sommerens varme og sol. Der kan også være mørke årstider i vores liv,
hvor det føles, som om at mørket vinder over lyset.
I søndags var jeg til Allehelgens gudstjeneste, hvor min fars navn blev læst op. Han døde i
januar efter mange års sygdom. Rundt omkring i kirken sad mennesker, der havde mistet
deres kære, og måske har du også en, du tænker på.
Sorg og lidelse er en del af menneskelivet, og bibelen rummer heldigvis mange tekster, der
sætter ord på smertefulde erfaringer. Det kan være en trøst at vide, at andre har gået i
sorgens landskab før os og har fået erfaringen af, at Gud går med der, hvor det føles
allermest mørkt.
I søndags hørte vi en tekst fra Johannes Åbenbaring, der blandt andet handler om Jesu
genkomst og skabelsen af 'En ny himmel og en ny jord'. Der står:
"Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt,
og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra
himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst
fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet."
Johannes Åbenbaringen, kap. 21, 1-4
Snart kommer vinteren. Bladene, der er faldet af træerne, ligger på jorden og forgår. Det
hele kan virke dødt. Men i jorden foregår der processer, vi ikke kan se, og i foråret spirer det
nye liv frem. På samme måde har vi et løfte om, at døden ikke er det sidste stadie for et
menneske, men at vi en dag skal genopstå og leve sammen hos Gud.
På min fars gravsted står der 'Vi ses'. Det sagde vi altid, når vi sagde farvel, velvidende, at
vi måske ikke ville ses igen, det var vores hverdags-håb.
Men 'Vi ses' rækker videre end det. Det var min fars fundament i livet, at Gud går med os i
livet - og i døden. 'Vi ses' udtrykker det håb, at vi skal leve evigt hos Gud, og en dag skal vi
ses igen, og der skal lidelsen høre op! Dét er lys midt i mørket!

Kamilla Maria Jakobsen, Medlem af IML Udvalget
Christfulness online
I Mesterens Lys tilbyder et Christfulness online kursus, som du kan begynde på, lige når du
vil. Læs mere om kurset og tilmeld dig her: https://trospraksis.simplero.com/page/28405

Nyt online-kursus ”Kristen blandt Åndeligt Nysgerrige”
IML har lanceret et onlinekursus kaldet ”Kristen blandt åndeligt nysgerrige”, som
man kan begynde på når som helst.
Læs mere og se den første lille introvideo her: https://trospraksis.simplero.com/page/11671kristen-blandt-andeligt-nysgerrige

Tak for forbøn og støtte i arbejdet
Du kan støtte IML på vores konto i Handelsbanken Midtbank, reg. Nr. 7640,
kontonr.0004009037. Tak for enhver god gave! Vi er virkelig meget afhængige af din og
andres forbøn og økonomiske støtte!

Agnethe Zimino.Formand for IML udvalget
Kalender - Ret til ændringer forbeholdes
IML-arrangementer på Sjælland

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
Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 København = KK
#aabenhimmel: Kontaktperson: Torsten Borbye Nielsen, mobil 25 396 398 (mandag fri)
Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43. 2300 København S. = AK
Kontaktperson: Line Andrea Bønding, sognepræst, mobil: 31 36 28 80 (mandag fri)
Kontaktperson: Agnethe Zimino, mobil: 21 20 07 57
(Allehelgens Kirke ligger lige over for Lergravsparken Metro st. og Bus 2A og Bus 4A
kører lige til døren)
Fællesskabet Nautilus: Information hos Torsten Borbye, mobil: 25 396 398 (mandag fri)
Datoer:
18/11: Nautilus: Fællesskabssøndag med brunch kl. 11.00
28/11: #aabenhimmel i BK - kl. 19.30 med drop in fra kl. 19.00
Ingen IML gudstjeneste i Allehelgens kirke i december
Fre 7/12-Søn 9/12: Stilleretræte i gæstehuset ved Vor Frue Kloster, Høsterkøb
16/12: Nautilus: Fællesskabssøndag med brunch kl. 11.00
21/12: Vintersolhverv sammen med Den Lyttende Kirke i BK kl. 19.00
8/1: (Bemærk dato): Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
20/1: Nautilus: Fællesskabssøndag med brunch kl. 11.00
30/1: #aabenhimmel i KK - kl. 19.30 med drop in fra kl. 19.00
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IML i Odense, arrangementer og tjenester på Fyn
Kontaktperson: Projektleder Thomas Frovin, telefon: 42 92 40 86; e-mail: tf@areopagos.dk
Der er Christfulness meditationer i Sct Hans kirke i Odense. Her er mulighed for forbøn
efter den ledte meditation – et åndehul i en travl hverdag. Vi mødes den sidste onsdag i hver
måned fra 12.30-13.15. Vel mødt!
24/11: Den Lyttende Kirke: Skt. Hans Kirke Odense 10-14 Refleksion og Træning,
opfølgningsmøde efter vi har haft Modul 1- i hhv. Silkeborg og Odense. Vi håber nogle af
dem har lyst til at gå videre på Modul 2 i Odense til Januar
Dato: 28.11: Christfulness meditation i Skt. Hans kirke 12.30-13.30

IML-arrangementer i Jylland
Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg; Kontaktperson: Mikael Larsen, telefon: 30 35 36 61, email: mikael.larsen@live.dk
Ingen arrangementer i øjeblikket
Vejle:
21/12: Skovkirke – Vintersolhverv 16.30-18.00. Vi mødes på Lerbæk Møllevej 10, 7100
Vejle og samles kort om bålet inden vi går indenfor til en lysmeditation og en kop skoldhed
suppe. Vel mødt!
Er du interesseret i mere information kan du følge med på
https://www.facebook.com/Skovkirke eller kontakt Thomas tlf. 2924086.
Skumringsmeditation: Hver mandag i vinterhalvåret kl. 16.30 – 17 i Vor Frelsers kirke,
Strandgade 2A, Vejle

Den Lyttende Kirke
Kontaktperson: Bente Lundbak-Pihl; telefon: 60 47 43 90; e-mail: obpihl@gmail.com
Læs mere på www.denlyttendekirke.dk

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede
aktiviteter i Århus Valgmenighed: Triny gudstjenester
Kontaktperson i Århus: Triny gudstjenester: Helge Maagaard, telefon: 22 99 83 94, e-mail:
helge@oncable.dk
Gå ind på Århus Valgmenigheds hjemmeside vedrørende yderligere oplysninger.

Arrangementer i ”Åbent Land” ved Lene Skovmark
Information hos Lene Skovmark, lene.skovmark@mail.dk tlf 28 36 11 76.
Se flere oplysninger på hjemmesiden www.aabentland.dk
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Adresser:
I Mesterens Lys, Peter Bangsvej 5 B, 2000 Frederiksberg.
Hjemmeside: www.imesterenslys.dk
Vores hjemmeside er under ombygning. Se i stedet vores FB side!
Missionspræst Torsten Borbye Nielsen træffes på telefon: 25 39 63 98
E-mail: tbn@areopagos.dk
Projektleder Thomas Frovin træffes på telefon: 42 92 40 86
E-mail: tf@areopagos.dk
Frivilligkoordinator Gerner Zimino, Tlf. 30 45 34 43 E-mail: gz@areopagos.dk

Labyrinten på Tao Fong Shan Christian Centre i Hong Kong

Ole Skjerbæk Madsen holder gudstjeneste i Labyrinten. Se artikel inde i bladet.
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