Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – september 2015.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Tak for en fantastisk 20 års-fest 30. maj 2015 i Diakonissestiftelsens søsterstuer. Vi fik
bevægende indlæg om IMLs betydning; indlæggene kan ses på YouTube; se dem og del dem med
andre. I løbet af september vil vi lave en artikel med links til alt vedr. jubilæet. Håber I også har
stiftet bekendtskab med den DVd og Cd, vi har udsendt: http://dansk.areopagos.dk/block-danskforsideblok-3/koeb-christfulness-cd-og-dvd
I Mesterens Lys har ikke ligget i dvale henover sommeren.
I forsommeren, de to første lørdage i juni, var Ole med som konsulent/sparingspartner på Folkekirke
og Religionsmødes Sognelæringsnetværk om mødet med vor tids spiritualitet. Ole skulle komme
med indspil til de iagttagelser, deltagerne havde gjort ”ude i marken” og perspektivere dem med
erfaringer fra IML. Det blev to meget spændende dage, sige Ole. Samlingen i Jylland handlede om
den åbenhed, kirkens repræsentanter mødte i de nye åndelige miljøer; på Sjælland var fokus i høj
grad de udfordringer mødet bød på i forhold til menneskesyn og gudsforståelse.
Et ungt par, som Torsten og Ole bl.a. har mødt i Den gyldne Cirkel, ønskede at blive gift ved et
bryllup i naturen lidt udenfor Kerteminde. Parret havde bygget et smukt alter med symboler for de
fire elementer, og handlingen sluttede med en nadver, inspireret af vore årstidsfester. Vi anfører
nadverritualet senere i nyhedsbrevet.
Solhverv fejredes på Christiania, og så fulgte Areopagos’ sommerfestival 26.-28. juni 2015, og der
var faktisk fuldt hus. Over 150 mennesker havde fundet vej til Galleri Emmaus i Haslev og en
weekend med temaet "Mærk livet!" i stilhed og handling. Det blev en rigtig dejlig festival med
masser af relevant input fra både talere, musikere og deltagere!
Programmet bød blandt andet på foredrag med Peter Halldorf og Mark Scandrette, ligesom der var
17 forskellige workshops at vælge imellem, stille koncerter med Sofia Hedia og Kloster - og
mulighed for at danse vildt til house-koncert med DJ Borgsø med band.
Der var også lækker mad, tid til stilhed og spændende indslag fra vores kinesiske
samarbejdspartnere, ligesom vi ved flere lejligheder fik lov til at nyde 3 kinesiske musikeres
fantastiske musikalske evner. Der var også plads til en gudstjeneste, festaften, Bøn i Bevægelse og
meget, meget mere.
Areopagos havde sit eget telt på SommerOase i Odder, og vi stod for en alternativ
nadvergudstjeneste i IML-stil, meditationer og medvirkede ved tidebønner. ”Vi” var Anton og
Sigrid, Dorte og Ole. Torsten medvirkede ved hver morgensamling i hovedteltet med sit band.
IMLs tidligere bestyrelse fungerer efter sammenlægningen med Areopagos Danmark som IML
arbejdsudvalg, og vi er så småt ved at vende os til den nye struktur for arbejdet. Thomas Frovin,
som tidligere har været medlem af bestyrelsen, indtræder fra september i arbejdsudvalget.
Sæsonen startede med Thomasmesse og Identitet og Livsforvandling i Bethlehemskirken og for
Oles vedkommende tillige med at lede en Christfulness-retræte på Prestegården, Lindenes, Norges
sydligste punkt.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – Lidt tanker og en inspiration om Kroppens samspil med ånden af Ole Skjerbæk
Madsen s. 2-5. – Den Lyttende Kirke af Bente Lundbak Pihl s. 5-6. – Kalender s. 6-7. – Andre arrangementer s. 8-10. –
Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 11-12.
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Foran os ligger Online-kursus i Christfulness. Vi har lyttet til feedbacken fra tidligere deltagere
på Christfulness onlinekurset, og vi har derfor tilføjet 1 fysisk samling i begyndelsen af kurset og et
onlinemøde på hvert af de 5 moduler. For dem, der ikke kan være med, vil møderne blive optaget og
kan ses efterfølgende.
On-line kurset: Kristen blandt åndeligt nysgerrige. Vi gjorde os også nogle erfaringer med online kurser, da vi i foråret afholdt kurset: Kristen blandt åndeligt nysgerrige. Et kursus, som viste sig
at være til stor inspiration for deltagerne, og som burde kunne få mere opmærksomhed i forskellige
menigheder i bestræbelserne på at forstå og byde velkommen til de mange åndeligt søgende, som
findes i og udenfor vore kirker!
Vi glæder os til Krop Sind Ånd messen i Århus og Mystikkens Univers i København.
Vores arbejde bliver kendt ude i Europa. Ole skal præsentere Christfulness og lede en dagretræte
i Stuttgart med stab og medarbejdere i Evangelisk Alliance Europa Retræte og sammen med Øyvind
Borgsøe holde en Christfulness retræte i Skotland og fortælle om vores arbejde en hel lørdag. Se
http://www.bieldatblackruthven.org.uk/The_Bield_at_Blackruthven/Welcome.html
To spændende aftener om Areopagos’ spændende historie: Der er en god chance for at lære
Areopagos at kende 12/9 og 3/10: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/hoer-omareopagos-farverige-historie
Tak til I Mesterens Lys’ givere! Vi oplever stor trofasthed! Vi fik en god Jubilæumsgave fra
mange af jer, og det glædede os meget. Tak også til de menigheder, som støtter vores arbejde!
Vi vil dog ikke skjule, at vi lige netop nu har ekstra meget brug for, at I husker I Mesterens Lys’
arbejde. Vi har til stadighed vore to deltidsansatte Gerner Zimino og Torsten Borby Nielsen, hvis
løn vi skal have dækket året ud, samt forskellige andre projekter, som ikke bliver dækket af lokale
menigheder. Husk derfor venligt på vores konto i Handelsbanken Midtbank, reg.nr. 7640; konto nr.
0004009037! Tusind tak!
Tak desuden for hver en bøn, I ber for I Mesterens Lys og for hver en kærlig tanke!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
Formand for I Mesterens Lys og næstformand i Areopagos

Lidt tanker og en inspiration om Kroppens samspil med ånden
Ved Ole Skjerbæk Madsen
Bibeltekst: “Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme
lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme.” (1. Thes. 5,23)
Vi er skabt som et helt menneske: Krop, sjæl og ånd. Det betyder en gensidig påvirkning mellem
kroppen, sjælen og ånden, jfr. F.eks. psykosomatiske lidelser.
Kroppen betyder derfor også noget i vores relation til Gud i kraft af samspillet med vor ånd (sædet
for vor gudbilledlighed)… Alt skabt rummer mere end sit blot fysiske væsen, det er jo derfor,
fysiske elementer er bærere af Guds nåde i sakramenterne; f.eks. er korn og druer skabelsens gaver;
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vi ser et potentiale i dem til næring og glæde og gør dem til brød og vin. Vi modtager brød og vin
som Kristi legeme og blod, for Gud bruger brødets og vinens potentiale til at give sig selv til os til
vækst og glæde.
Vores krop er et Guds tempel: Ordet bor i vore hjerter, og Helligånden vidner med vor ånd, at vi er
Guds børn. Derfor kan vores måde at bruge kroppen på fremme eller hæmme vores relation til Gud.
Tænk på den sammenkrøbne måde vi mange gange beder på (vi bøjer os ind over os selv, det kan
næsten se ud, som om vi beskytter os mod Gudsnærværet, som frøet, der beskytter sig mod kulden i
den frosne jord bag sin hårde skal) i modsætning til den klassiske bedestilling med de løftede og
åbne arme (som stiller os sårbare foran Gud, så at Gud kan spejle sig i vort hjerte).
Der er også en sammenhæng mellem det fysiske hjerte og det åndelige hjerte; det er mere end en
metafor, når vi taler om menneskets ånd eller vor persons center som hjerte; hjertet udfører fysisk,
hvad ånden gør åndeligt…
Inspiration:
Tag vare på jeres krop; den er en gave fra mig. Stil jeres krop til rådighed for mig. Jeres krop
er skabt til at bære mit nærvær, og jeres krop vidner om mig. I min skabelsesplan er jeres
krop et sakramente, et helligt tegn, som levendegør mit nærvær, og som bringer min glæde
over skabningen til udtryk.
- Herre, hvordan skal det forstås? Hvordan skal det dog ske?
Jeg har skabt jer i mit billede. Det betyder, at mit Skaberord spejles i jeres ånd eller hjerte.
Men jeres ånd er ikke adskilt fra jeres sjæl og jeres krop. Både krop og sjæl er rettet henimod
mit billede i hjertet. Kroppen virkeliggør sig i sjælen og ånden; ånden oplyser sjælen og
levendegør kroppen.
Kristus-i-jer tjener gennem kroppen jeres medmenneske og jeres medskabning. I kan kun
udtrykke jeres sande selv – hvad der ligger i ånden – gennem jeres følelser og tanker og
gennem jeres kroppe.
Kristus-i-jer rækker i jeres kroppe ud over jer selv til næsten.
Når I tager et menneske ved hånden, oplever dette menneske et nærvær, som på én gang er
jeres medvandring og min medvandring. Gennem jer erfarer mennesker, at jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende.
- Herre, hvordan kan vor krop være et sådant vidnesbyrd om Kristus-med-os, når den dog
nedbrydes og dør?
Jamen, ser du det ikke? Jeg bor i dig, selv når din krop ældes og nedbrydes. Din vished om, at
jeg er hos dig under sygdom, med din krops skrøbeligheder, og når du dør, viser, at det
fysiske stof aldrig er skilt fra mig – og derfor skal du opstå igen med et legeme af helliggjort
stof. Din krops fysiske stof er udskiftet mange gange hele dit liv igennem, og dog har du været
og er et helt menneske: Krop, sjæl og ånd. Dette viser dig, at det fysiske stof sammenføjes i dig
til liv som udtryk for den jordiske skabnings helligelse i mig. Alle tilværelsens elementer –
fysiske, sjælelige og åndelige – er samlet i Kristus, min Søn, ved hvem og til hvem de også blev
skabt. Dette er din krop vidnesbyrd om, fordi din krop udgør et mikrokosmos af den jordiske
skabning, og fordi du, som den, du er, er helliggjort i Kristus, min Søn. I opstandelsen sker det
på ny for jer, og sammen med den forløste menneskehed vil I alle være Jesu krop – og hele
den jordiske skabning vil med jer finde sig selv i ham.
- Herre, det ligger ud over mn forstand, og dog giver det mig håb.
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Ja, i håbet, troen og kærligheden kan du modtage dette. Jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende og fuldendelse.
Nadver i naturen
Sang:

Konge over Livets træ,
blomsterne på grenene er dit folk,
de syngende fugle er dine engle,
den hviskende brise er din Ånd.
Konge over Livets træ,
må blomsterne forvandles til søde frugter
må fuglene synge den herligste lovsang,
må Ånden dække alle med sin milde vind.

Præst:

Lad os fremføre tak til Gud for den verden, Gud har skabt god, og som han har
genoprettet i sin kærlighed ved Ordets inkarnation i Jesus Kristus.
Vi priser dig hellige evige Gud. Du som er den, du er, uerkendelig i din værens dyb. Og
dog har du gjort dig kendt for os ved dit Ord og ved din Ånd. Ved Ordet-Kristus kaldte
du alle skabninger ud af mørket; du udåndede liv og lys i verden. Også mennesket
skabte du, i dit billede skabte du os. Du lagde ansvaret for denne jord i vore hænder, og
du har ladet os genkende dit nærvær i alt det, du har skabt, for at vi som én
menneskehed af brødre og søstre skulle tjene dig og tilbede dit nærvær. Vi bekender, at
vi har svigtet din tillid, men da vi sad i mørket og i dødens skygge, sendte du os Kristus,
din Søn. Han er Retfærdighedens Sol med lægedom under sine vinger. Han viste os
Lysets rige, men steg ved korset ned i mørket som et sædekorn, der lægges i jorden for
at dø. Han opstod fra de døde som den første af en nyskabt menneskehed.
Gud, i Jesu Kristi navn kommer vi nu til dig som dem, der hører den jordiske skabning
til, og som dem, du har betroet ansvaret for vore medskabninger. Vi bringer verden, os
selv og vore medskabninger ind i Din helende kærlighed.
Du kender skabningens og menneskenes lidelser og længslen efter forløsning. Derfor
løfter vi den skabte verdens elementer ind i dit nærvær: jord vand, ild, luft. (Hvert
element opløftes når det nævnes). Vi løfter hver levende skabning frem for dig. Vi løfter
brødet (opløftes), hvormed du nærer os, og vinen (opløftes), hvormed du glæder os, ind
i dit forløsende og helliggørende nærvær, så at vi kan modtage din skabning på ny
helliggjort og fuldkommengjort i Kristus. Derfor beder vi:

Præst tager brødet i sine hænder og siger:
Se til os, o Gud, og velsign og hellige dette brød, ja send din Helligånd, og lad det for
os blive din Søns, Jesu Kristi (+) legeme.
Alle:

Han, som i den nat, da han blev forrådt. tog brødet, takkede og brød det, gav sine
disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør
dette til min ihukommelse!"
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Præst tager bægeret med vin og siger:
Se til os, o Gud, og velsign og hellige denne vin, ja send din Helligånd og lad den for os
blive din Søns, Jesu Kristi (+) blod.
Alle:

Præst:
Alle:

Han, som efter aftensmåltidet tog kalken, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle
heraf, denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes
forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse!"
Lad os bede den bøn, Mesteren Jesus har lært os:
Vor Far! Du som er i himlene ... ...

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Velkommen til Den Lyttende Kirke
Her i efteråret er det igen muligt at deltage på et lyttekursus hos os. Jeg har lyst til at fortælle lidt
om, hvordan dette oprindelig startede:
For omkring 30 år siden var der en Biskop Morris Maddock og hans kone Anne, som bare længtes
efter at se mere af Guds lægedom strømme gennem kirkerne og hospitalerne. De oplevede Gud lede
dem til at grundlægge Acorn Christian Foundation - en sjælesorgs og helbredelses tjeneste.
Men allerede tidligt i dette arbejde oplevede de Gud tale til dem om det vigtige i at være gode
lyttere. Det bevirkede, at de spurgte en meget kompetent kvinde og præst med megen erfaring i
lytningens kunst, om hun ville starte noget særlig undervisning til medarbejderne om lytning.
Hun spurgte så Gud og lyttede….,og Gud talte stærkt til hende både med ord og billeder, om hvor
meget Han længtes efter dette: ”Jeg ønsker mennesker, der vil lytte - til hinanden - til deres
lokalsamfund - til min verden - og til mig. Jeg ønsker, at ørerne på mit legeme må fungere
ordentligt.” Det blev stratskuddet til en tjeneste, der er udviklet og efterprøvet i mange år. Det har
bl.a givet en pris pga et vigtigt anti- mobbe program på ungdomsuddannelsessteder i England.
Sagen er, at vi alle har glæde af at øve os i at lytte, og det er så vigtigt i al tjeneste, på vores arbejde
og i vore relationer. Bare det at være en god lytter i sig selv er lægende ind i alle former for
relationer. Det er en måde at vise kærlighed på. Og det er med til at styrke vores evne til at kunne
træde til side og lade Gud komme endnu mere til, der hvor vi tjener.
Det er ikke meningen, at alle f.eks skal blive lyttere på DLKs lytteteam. Nej, men det er vigtigt, at
vi lytter godt, når vi snakker med folk på messerne; når vi lytter til folk, der ønsker forbøn; når vi
lytter til hinanden som samarbejdspartnere; når vi lytter til os selv i Guds nærvær; når vi lytter til
vores familie derhjemme osv, for Gud ønsker, vi skal have gode liv og fællesskaber, hvor Hans
helbredende nærvær kan strømme så frit som muligt.
Få derfor finpudset dine personlige lyttefærdigheder, så det kan være en velsignelse ind i det
område, hvor du tjener. Kom med på vores næste ”Lytte for Livet” kursus.
Den Lyttende Kirke er kendt for at skabe rum med lyttende nærvær i bevidstheden om, at Gud lytter
med. En aktiv lytning, hvor den talendes refleksioner styrer retning og indhold. En af styrkerne ved
kurset er, at du også igennem kurset selv bliver betjent og oplever denne lytning.
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Hvis du er medlem af Areopagos, får du 100 kr. i rabat. Du skal blot selv huske at gøre opmærksom
på det. Se datoer og tider under andre arrangementer.
Du kan se mere om ”Den Lyttende Kirke” på nedenstående link
www.denlyttendekirke.dk

Kærlig hilsen
Bente Lundbak Pihl, Den Lyttende Kirke

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)
Søndag d. 13/9 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK
Onsdag d. 16/9 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Man. d. 21/9 kl. 16.00 Årstidsfest ved efterårsjævndøgn i Søndermarken, Frederiksberg på
Lindehøjen.
Mandag d. 28/9 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 6/10 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 11/10 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 21/10 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Tirsdag d. 27/10 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 3/11 kl. 19.00. Meditationskoncert (opfølgning på Krop Sind Ånd) i AK.
Søndag d. 8/11 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
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Onsdag d. 18/11 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Onsdag d. 25/11 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 13/12 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 16/12 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Man, d. 21/12 kl. 19.00. Årstidsfest (Yule/Vintersolhverv) i BK.

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 og lyscirkler mm.:
d. 13/9 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28 IML gudstjeneste med Ole Skjerbæk Madsen.
d. 4/10 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28, lyscirkel.
d. 8/11 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28 IML gudstjeneste med Ole Skjerbæk Madsen.

IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Trinigudstjenester.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
Datoerne for Trinigudstjenesterne er:
Søndagene: d. 4. oktober, 1. november, 6. december - alle dage kl.18:50 - 20:30.
Triny Gudstjeneste med ro i rummet forud fra kl. 18.50. Tema: ud fra en af søndagens tekster fra
Bibelen.
TRINY Gudstjenesterne (første søndag i måneden kl. 19:00 - 20:30) er en keltisk inspireret
gudstjeneste, som har fokus på en af søndagens tekster, og på at den enkelte deltager får et møde
med den Treenige Gud.
Café Triny lige efter gudstjenesten.

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
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Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Meditation og lydhealing i Bethlehemskirken
Meditation og lydhealing. I Bethlehemskirken på visse onsdage. Kontakt Lene Skovmark på
28 36 11 76 eller se www.aabentland.dk

Seminarer om Areopagos’ historie 12/9 og 3/10 kl. 10-15:30 i Møllevangskirken,
Møllevangs Allé 47, Århus V.
Seminarer om Areopagos’ historie 12/9 og 3/10 kl. 10-15:30 i Møllevangskirken, Møllevangs Allé
47, Århus V. http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-3/hoer-om-areopagos-farverigehistorie

Den Lyttende Kirke - intro lørdag d. 12.september 13-15
Vi holder en intro lørdag d. 12.september 13-15, hvor du kan høre nærmere og spørge og
afprøve….. Hvor: i Bethlehemskirken, Tømrergade 9, stuen. Hvis du har 50,- kr. til skålen, er det
dejligt, men hvis ikke er du velkommen alligevel.

Keltisk byretræte lørdag den 19.september 2015
Keltisk byretræte lørdag den 19.september kl. 10-17 i Apostelkirken på Vesterbro.
En dag i stilhed med tidebønner, fælles meditation, byvandring og nadver.
Flere oplysninger se: www.aabentland.dk eller kontakt Lene Skovmark, tlf.: 28 36 11 76,
lenes@aabentland.dk

Forberedelsesmøde forud for Mystikkens Univers og Krops Sind Ånd i
København onsdag 30. september
Tid: Onsdag 30. september kl. 19.00.
Sted: Betlehemskirkens Menighedshus, Tømrergade 9, København N
Program:
19:00: Andagt og kort præsentationsrunde
19:20: Vi har en gæst fra Canada, som vil fortælle om sine messeerfaringer. Det Jari Koivu fra
YWAM Alternatives Network – Canada. http://www.ywamalt.net/
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20:20: Info om de kommende messer; hvem er med i standen på Mystikkens Univers? Hvilke
udstillere, vil vi møde.
20:40: Hvordan arbejder vi i standen? Spørgsmål og erfaringsdeling.
21:20: Opgavefordeling / vagtplan
21:30: Bøn for messerne og for hinanden
21:50: Lovsang
22:00: Tak for i aften
Tilmelding: Gerner – gz@areopagos.dk

Krop Sind Ånd i Århus d. 2. - 4. oktober 2015
Krop Sind Ånd i Århus d. 2. - 4. oktober 2015 i Ceres Park, Århus kl. 10 - 18
NRGí Park har fået ny sponsor. Derfor er navnet ændret til Ceres Park, stedet er det samme.
IML er i stand 57 sammen med Århus Valgmenighed.

Christfulness online-kursus starter 5/10
Christfulness online-kursus starter 5/10; se www.trospraksis.areopagos.org

Lytte for Livet kursus 23. & 24. oktober
Lytte for Livet er 23.+24. oktober, fredag aften 19-22 og lørdag 9.30-18.30. Pris 800,- (incl.
arbejdsbog) For nærmere oplysninger og tilmelding se www.denlyttendekirke.dk eller 60 47 43 90.

Mystikkens Univers 30/10 – 1/11
Mystikkens Univers 30/10 – 1/11 i Østerbrohuset, København Ø, fredag kl. 12 - 18, lørdag/søndag
kl. 10 – 18. Areopagos har stand nr. 26

Generalforsamling i retraete.dk og orientering om Den lyttende Kirke
12/11: Generalforsamling i retraete.dk og orientering om Den lyttende Kirke i Bethlehemskirkens
menighedshus, Tømrergade 9, København N.
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Christfulness-byretræte i Bethlehemskirken lørdag 21/11
Christfulness-byretræte i Bethlehemskirken lørdag 21/11 kl. 9.00-18.00.
”Christfulness - sammen i Kristus”. Pris 100 kr.
Fuldt program for dagen bliver lagt ud på I Mesterens Lys’ hjemmeside senere.

Christfulness-retræte den 8.-10. januar på Ådalen Retrætecenter
Tema: En ny begyndelse. Ved Lene Skovmark og Torsten Borbye Nielsen.
Flere oplysninger og tilmelding på nedenfor stående link.
http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2015/08/Christfullness_retræte_-jan16_folder-endeligversion.pdf
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Bedekalender for I Mesterens Lys
7. september - 13. december 2015
Ved Agnethe og Gerner Zimino
7/9 – 13/9:
12/9: Seminar om Areopagos’ historie i Århus
12/9: Intro til Den Lyttende Kirke i BKs
menighedshus, Tømrergade 9 st., kl. 13 – 15.00
13/9: Thomasmesse i BK kl. 19.00
13/9: IML gudstjeneste i Aalborg Valgmenighed
kl. 19.30

5/10 – 11/10:
5/10: Christfulness on-line kursus starter
5/10: Areopagos Landsudvalgsmøde kl. 16.00
6/10: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/10: Christfulness online: Webinar på
Diakonissestiftelsen
11/10: Thomasmesse kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for Åbent Land og Lenes arbejde med
workshops og kurser i Heartfulness/ centrerende
bøn i flere aftenskoler

Ugens bedeemner:
Bed for Århus Valgmenighed og opfølgning på
messerne og om vores samarbejdsrelation
Bed for gruppen, der står bag arbejdet med online
kurserne

14/9 – 20/9:
19/0: Keltisk Byretræte i Apostelkirken kl. 10 – 17
v. Lene Skovmark

12/10 – 18/10:
Ingen arrangementer i denne uge

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos DKs Landsleder Lars
Bed for alle de ansatte i Areopagos DK
Bed for Areopagos’ landsudvalg og styre

Ugens bedeemner:
Bed for udviklingen af Den Lyttende Kirke, for
Bente og de andre medarbejdere og tak for
sponsorerne af Bente
Bed for vore samarbejdspartnere i Odense, om en
afklaring af samarbejdet i fremtiden

21/9 – 27/9:
21/9: Årstidsfest i Søndermarken, Frederiksberg på
Lindehøjen kl. 16.00. Arr. af IML og Areopagos
24/9: Ole taler i Bethesda-konventet om
Mindfulness og Christfulness

19/10 – 25/10:
19-20/10: Fælles dansk norsk stabsmøde i
Areopagos
21/10: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
23-24.oktober: Lytte for Livet kursus. Arr. Den
Lyttende kirke

Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget – Agnethe, Ole, Torsten,
Gerner, Lars, Anton, Camilla, Mira Helena,
Thomas og deres arbejde i udvalget

Ugens bedeemner:
Bed for IML Aalborg og gruppen, der står bag
Bed for Rolf og hans familie, og bed og tak for
Rolfs arbejde med hjemmesiden
26/10 – 1/11:
26/10: Christfulness on-line: Webinar
27/10: Helingstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
30/10 – 1/11: Mystikkens Univers
1/11: Trini gudstjeneste i Århus Valgmenighed kl.
18.50

28/9 – 4/10:
28/9: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden
ved fuldmåne i BK kl. 19.00
30/9: Forberedelsesmøde i BK for Mystikkens
Univers og Krop Sind Ånd i København kl. 19.00
2-4/10: Krop Sind Ånd i Århus. Ole har foredrag
om Christfulness fredag; Lars Neve har foredrag
om Enneagrammet lørdag.
3/10: Seminar i Århus om Areopagos’ historie
3-4/10: Ole underviser staben i Evangelisk
Alliance Europa i Stuttgart
4/10: Lyscirkel i Aalborg kl. 19.30
4/10: Trini gudstjeneste i Århus Valgmenighed
kl. 18.50 – 20.30

Ugens bedeemner:
Bed for alle IML medarbejdere på landets messer
Bed for workshops og Allehelgens gudstjeneste på
Mystikkens Univers
Bed for bedegruppen, der står bag IML
Bed for lyscirklen i Herning

Ugens bedeemner:
Bed for Ole Skjerbæk Madsen samt hans
forberedelse og møder
Bed for kommende on-line kursus i Christfulness

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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2/11 – 8/11:
3/11: Opfølgnings- meditationskoncert i
Allehelgens kirke kl. 19.00
8/11: Thomasmesse i BK kl. 19.00
8/11: IML gudstjeneste i Aalborg Valgmenighed
kl. 19.30

23/11 – 29/11:
24-28/11: Ole og Øjvind Borgsøe medvirker ved
Christfulness retræte og temadag i Skotland
25/11: Helingstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Ugens Bedeemner:
Bed for IMLs arbejde og kontakten til de nyåndelige miljøer
Bed for gruppen, der står bag Helingstjenesterne

Ugens bedeemner:
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie
Tak for menighedsrådene, ansatte og frivillige i
BK, Allehelgen og Aalborg Valgmenighed

30/11 – 6/12:
6/12: Trinigudstjeneste i Århus Valgmenighed kl.
18.50

9/11 – 15/11:
9/11: Christfulness online: Webinar
12/11: Generalforsamling i retraete.dk og
orientering om Den Lyttende Kirke i BK

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag Trinigudstjenesterne i Århus
Valgmenighed
Bed for flere unge medarbejdere i IML

Ugens bedeemner:
Tak og bed for alle, der bruger og støtter IMLs
arbejde i Danmark og udlandet
Bed for Christiania kirken og for John, som leder
kirken der

7/12 – 13/12:
7/12: Christfulness online: Webinar
12/12: Christfulness online slutter
13/12: Thomasmesse i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for IMLs udvalg og medarbejdere må få nye
visioner for IMLs fremtid

16/11 – 22/11:
18/11: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
19/11: Christfulness online: Webinar
21/11: Christfulness Byretræte i BK
kl. 9.00 – 18.00
´

Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og
dem, der står bag disse kurser
Bed for IMLs ansatte Torsten og Gerner og flere
midler til IML

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
Støt IML på konto: Handelsbanken Midtbank, reg.nr. 7640; kontonr. 0004009037
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