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Kære læser af IMls nyhedsbrev!
Indledning
Der sker noget i IML! Som du kan læse i nyhedsbrevet her, findes vi på flere og flere pletter
rundt omkring i Danmark. Det er en stor glæde for os og gør os taknemmelige. Har du lyst
til at være med til lokalt at starte et IML-arbejde op, så tøv ikke med at kontakte Torsten
eller Thomas på kontoret.
Men det kan ikke vokse og gro uden bøn og medleven. Tak fordi du følges med os på vejen.
Vi har brug for bønnen for arbejdet og for de mange mennesker, vi er i kontakt med. Vi har
brug for økonomisk støtte for at få det til at hænge sammen, ikke mindst når tingene vokser.
Bed gerne for dette emne.
Forårshilsner fra

Thomas Frovin,Projektleder

Velkommen til et nyt medlem i I Mesterens Lys udvalget!
Siden sidst har IMLudvalget budt event manager Noomi Lind Rønne velkommen som nyt
medlem. Med det nye og stærke samarbejde IML har bl.a. med Byens Valgmenighed, Kbh.
i nyskabelsen #aabenhimmel, er det dejligt at vide, at Noomi og hendes mand Christian
netop er tilknyttet denne menighed samt er med i ledelsen af det åbne fællesskab ”Nautilus”,
som har base i Helene og Torstens Borbye Nielsens hjem i Brønshøj. Derudover er Noomi
en stærk repræsentant for de mange yngre, som vores forbedergruppe af medarbejdere
efterhånden består af. I næste Nyhedsbrev vil der være en nærmere præsentation af Noomi.
Det glæder vi os til!

Agnethe Zimino
Formand for IML Udvalget

I Mesterens Lys på Facebook
Hvis du er på Facebook, kender du os forhåbentligt fra vores hovedside
fb.me/IMesterensLys, ellers kom ind og giv siden et ”like” og få opmuntrende hilsner hver
uge sammen med 1300 andre mennesker. Vi ønsker nemlig, at vores facebooktilstedeværelse skal være til opmuntring.
Mange steder bliver de sociale medier en brokke- eller diskussionsklub. Det har vi talt om i
IMLudvalget, at vi ikke ønske vores sider skal være. Om du kigger på #aabenhimmel,
Skovkirke eller I Mesterens Lys, så er det vores ønske, at du som Facebook-bruger også kan
dele vore opslag og bruge dem til at invitere mennesker i dit netværk med ind i fællesskabet.

Lemvig Christfulness
En ny lokalgruppe har set dagens lys under navnet Lemvig Christfulness. Her i foråret
inviteres for første gang til meditationer i Lemvig Bykirke, og tilbuddet er blevet taget godt
imod! Første gang var over tyve mennesker med – en dejlig blandet skare, der mødtes for at
fordybe sig i fællesskabet med Gud i en meditation ledt af teolog og åndelig vejleder Tove
Rask Søndergaard fra Holstebro. Ved mødet i marts måned deltog 26 i meditationen.
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I april måned mødes gruppen også, og datoer for efteråret er allerede planlagt. Det koster 20
kroner per gang. Måske du kender én, der skal have en særlig invitation til at være med i
fællesskabet i Lemvig? Vil du vide mere, kan du kontakte initiativtager Else Marie Halkjær
på 51737349.

Krop-Sind-Ånd Aalborg
Det var en stor glæde i år at opleve, hvordan forskellige menigheder gik sammen med
Aalborg Valgmenighed for at være med på messen med forbedere.
Tak til Vineyard, Bethania-kirken, Vadum
Kirkecenter og Aalborg Frimenighed for at
bakke op og være med. Det blev et stærkt
fællesskab på vores stand, hvor jyderne for
første gang fik mulighed for at se vores
smukke nye udstilling.
Vi bad sammen med knapt 200 mennesker,
og særlig fredag formiddag var der gang i
den, da vi blev ”opdaget” af en række
studerende, som var på messen for at lave
feltarbejde.
Når man har været på messe mange gange,
kan det virke næsten helt trivielt at skulle
fortælle om Guds trofasthed, og hvordan
Jesus kommer og møder mennesker. Men det
er jo netop ikke trivielt. En udstiller fortalte om, hvordan hun, efter vores forbøn for hende
sidste år, nu beder dagligt til Jesus og oplever, at han leder hende og giver ro. Vi mødte også
et menneske, som kunne fortælle, at forbønnen fra os havde Jesus brugt til at lede hende på
en vandring, der gjorde, at hun nu kaldte sig selv for kristen.
Den 10. april afholder de gode folk i Aalborg en helingstjeneste som opfølgningsarrangement. Vi mødte tidligere brugere af IML-tjenesterne i Aalborg, som savnede netop
dette, så det var skønt at mærke. Vi håber og beder for, at der på sigt må komme faste
arrangementer i IML-regi i Aalborg igen.

Thomas Frovin,Projektleder

Ord til eftertanke
Korset som symbol for Tro, Håb og Kærlighed - den nedre del af den lodrette stamme som
troen, den øvre som håbet og den vandrette som kærligheden.

Mira Helena Bergkvist,medlem af IMLudvalget
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Minirapport fra I Mesterens Lys-standen på Krop-Sind-Ånd messen
1.-3.februar 2019 og Krop&Sjæl messen i Brønshøj 9.-10.marts 2019
Vi havde 3 meget gode og intense
dage på helsemessen Krop-Sind-Ånd i
Brøndbyhallen første weekend i
februar. Vi var 35 medarbejdere, som
lyttede til, snakkede med og bad for
mange dejlige mennesker, både
besøgende på messen og andre
udstillere, som kom forbi til en bøn
eller heling af hjertet.
I alt var vi i kontakt med mere end 400 personer i løbet af weekenden, og mange var
interesseret i at få nyhedsbrev og invitationer til fællesskabsarrangementer, retræter mm.
Mange blev meget berørt og udtrykte stor taknemmelighed over den fred, kraft og indre
lægedom, de oplevede, og det var et privilegium at få lov til at være med til. Vi havde
usædvanligt mange dybe og lange samtaler, og vi oplevede en del fysiske helbredelser. Vi
fik også besøg af nogle, som kom for at sige tak, fordi de ved en tidligere messe var blevet
helbredt efter bøn og nu ønskede bøn for en af deres pårørende.
Vi afholdt som opfølgning på messen en helingskoncert i Bethlehemskirken, som der var
gode tilbagemeldinger på, og mange nye dukkede op både til Fællesskabssøndag i Nautilus
og til #aabenhimmel-aften, hvor vi var ca. 90.
Flere af medarbejderne, som har været med igennem en lang årrække, gav udtryk for, at det
måske var den bedste messe, vi har haft.
I begyndelsen af marts var vi så med et mindre team på den lille messe Krop&Sjæl i
Brønshøj. Det er en meget hyggelig og lokalt præget messe, hvor der over 2 dage var 400
gæster, og vi fik lov til at snakke og bede med omkring en tredjedel af de besøgende, så det
var jo dejligt. Vi havde sådan nogle dybe og gode samtaler, og som altid var der en stor
åbenhed.
Tak til alle jer, som besøgte os på messerne og var med os i tanke og bøn eller som
medarbejdere. Vi kom hjem trætte, glade og fyldt af taknemmelighed:)

Torsten Borbye Nielsen
Missionspræst i I Mesterens Lys
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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: www.christfulness.areopagos.dk

Vær opmærksom på vores 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: www.nysgerrig.areopagos.dk

Tak for forbøn og støtte i arbejdet
Du kan støtte IML på vores konto i Handelsbanken Midtbank, reg. nr. 7640, kontonr.
1087937 eller mobilepay: Gave: 86486. I begge tilfælde skriv: IML. 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: Åbent fællesskab, brunch, fordybelsestid med små sange og guidet
meditation. Samtale og mulighed for helende bøn i mindre grupper.
Information hos Torsten Borbye, Merløsevej 38, 2700 Brønshøj på tbn@areopagos.dk eller
25396398. (mandag fri)
Læs mere og tilmeld dig på begivenheden:
https://www.facebook.com/events/1537647816366239/
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Datoer:
Tirsdag d. 2/4 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens Kirke på Amager
Søndag d. 7/4 kl. 11.00- 14.30: Fællesskabssøndag med brunch i Nautilus
Onsdag d. 24/4 kl. 19.30: (dropin fra kl. 19): #aabenhimmel i Bethlehemskirken
26/4 – 28/4: Stilleretræte ved Vor Frue Kloster, Høsterkøb
Tirsdag d. 7/5 kl.19.00: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens Kirke på Amager
Søndag d. 19/5 kl. 11.00: Fællesskabssøndag med brunch i Nautilus
Onsdag d. 22/5 kl. 19.30: (dropin fra kl. 19): #aabenhimmel i Kristuskirken
Tirsdag d. 4/6 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens Kirke på Amager

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 - den 24. april, 29. maj, 26. juni kl. 12.30-13.30. Vel mødt!

IML-arrangementer i Jylland
Aalborg;
Kontaktperson: Mikael Larsen, telefon: 30 35 36 61, e-mail: mikael.larsen@live.dk
Den 10. april kl. 19.30 – 21.00: Helingstjeneste i Huset i Hasserisgade, Hasserisgade 10,
9000 Aalborg.
Kom og oplev Åndens nærvær, Kristi fred, nærværende musik, meditation, bøn for heling af
hjerte, ånd og krop. Alle er velkommen! For information: Kontakt Thomas Willer på
thomasowiller@gmail.com eller Mikael Larsen på 30 35 36 61
Vejle:
Skovkirke d. 6. april, 26.maj, 23. juni kl. 15-17. Vi mødes på Lerbæk Møllevej 10, 7100
Vejle – husk at medbringe din egen kaffe. Læs mere på fb.me/Skovkirke eller kontakt
Thomas tlf. 2924086. Du er også velkommen til at kontakte Thomas på tf@areopagos.dk,
hvis du har spørgsmål.
Skumringsmeditation: Hver mandag i vinterhalvåret kl. 16.30 – 17 i Vor Frelsers kirke,
Strandgade 2A, Vejle
Lemvig Christfulness:
Den 29.april: Bønnens have. Trænger du til et pusterum fra dagens jag og travlhed?
Lemvig Christfulness byder dig velkommen til kristen meditation.
Hvornår: Fra klokken 19.30 – 20.45
Hvor: Lemvig Bykirke, Østerbrogade 5 A, 7620 Lemvig
Pris: 20 kr. pr. gang
Arrangør: Lemvig Christfulness – kontaktperson Else Marie Halkjær tlf. 51 73 73 49
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Aftener ledes af: Teolog og Åndelig medvandrer, Tove R. Søndergaard, Holstebro – tlf. 51
53 20 91
Vigtigt: Meditations-aftenerne er for alle, som ønsker en pause fra dagens gøremål, som
længes efter en stund med stilhed og åndelig fordybelse – og som længes efter kontakt med
livets skaber.

Den Lyttende Kirke
Kontaktperson: Bente Lundbak-Pihl; telefon: 60 47 43 90; e-mail: obpihl@gmail.com
Læs mere om kurser på www.denlyttendekirke.dk
Hver onsdag kl. 13 – 15 i Ældre Sagen, Frederiksbergs Aktivitetscenter, Howitzvej 1,
1.sal. Ring til kontoret, tlf. 33 79 31 62 på hverdage kl. 12-14 og reserver en tid! For
medlemmer.
24/4 kl. 19: Lyttere til stede på #aabenhimmel gudstjenesten i Bethlehemskirken,
Åboulevard 8, 2200 København N.
7/5 kl. 19.00: Lyttere til stede på Identitet og Livsforvandlingsgudstjenesten i
Allehelgens Kirke, Unggarnsgade 43f, 2300 København S.
22/5 kl. 19.00: Lyttere til stede på #aabenhimmel i Kristuskirken, Baggesensgade 7,
2200 København N.
13.-20/7: SommerOase. Lytteteam dele af ugen. Find skema i Areopagos Katedralen.
Kom og bliv lyttet til, lyt til dig selv, sammen med Gud. Det er meget velsignende.
Fortrolig tjeneste! (varighed ca. 15 min) Vi beder gerne til sidst, hvis du har lyst til det.
Tilbud om lytning: Du kan også finde: ”Bestil en lytning” via vores hjemmeside. Hvis du
bor langt væk fra en lytter fra DLK, vil vi gerne tilbyde ½ times lytning pr. telefon eller
Skype.
Har du gået på et af vores kurser, så velkommen til opfølgning og vedligeholdelse og
lytning!
27/4 kl. 11 – 15.00: Refleksion og Træning i København. Kontakt: Bente Lundbak Pihl,
tlf. 60 47 43 90
Velkommen på vores workshops:
31/5: DLK workshop på Himmelske dage i Herning. Find os i programmet her
https://www.himmelskedage.dk/program/
29/6: DLK workshop x 2 på Areopagos sommerfestival. Se program på
http://dansk.areopagos.dk/vaer-med/areopagos-festival-2019
13.-20/7 DLK Workshop på SommerOase i Horsens + ½ times daglig praksis i Areopagos
Katedralen. Se det på vores hjemmeside, når vi nærmer os.

Bente Lundbak-Pihl,
Landsleder af Den Lyttende Kirke
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Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

IML har ikke eget arbejde i Århus,
men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed
Gå ind på Århus Valgmenigheds hjemmeside vedrørende yderligere oplysninger.
Triny gudstjenesterne er desværre ophørt. Vi takker medarbejdere og deltagere for
samarbejdet gennem mange år og glæder os til at se, hvad der nu sker i Århus! Der er dog i
Århus en IML cirkel, som har fungeret næsten lige siden IMLs start. Ganske flot!

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

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
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