Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – marts 2015.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Vi er allerede nogle måneder inde i det nye år 2015, hvor vi den 1. januar blev lagt sammen
med missionsselskabet Areopagos. Vi har i flere år haft et utrolig godt samarbejde med
Areopagos, og begge parter oplevede det derfor som det mest naturlige, at vi blev eet, og vi er
taknemlige til Gud og mennesker, at det blev til virkelighed.
I Mesterens Lys bestyrelsen er blevet til et IML udvalg i Areopagos’ regi, og der er bestemt
store fordele ved sammenlægningen, men det er vigtigt at pointere, at I Mesterens Lys er
stadig I Mesterens Lys, og vores arbejde og fokus har ikke ændret sig, og vi har derfor stadig
stort behov for venners støtte både økonomisk og med forbøn.
Vi takker derfor alle, der har støttet I Mesterens Lys indtil nu, og vi er fulde af tillid til, at det
vil fortsætte. Rent budgetmæssigt er vi stadig afhængige af hvert eneste bidrag/ gave, som bliver
indbetalt på I Mesterens Lys’ konto, som er den samme, som den altid har været.
Den 30. maj har vi 20 års jubilæum, Velkommen til at være med til at fejre IML! Som enhver
fødselar vil vi gerne give udtryk for, at vi ønsker os jubilæumspenge gaver, som kan bruges i det
arbejde, vi stadig er optaget af – nemlig at nå søgende med Jesus Kristus!
Weekenden 30/1 – 1/2 2015 var årets første Krop Sind Ånd messe.
I Mesterens Lys oplevede en af sine bedste messer, idet 444 personer benyttede sig af vores tilbud
om forbøn, heraf var der ikke mindre end 50 af udstillerne fra de andre stande, og der var yderligere
107 dybere samtaler.
Ole Skjerbæk Madsen siger: ” Jeg ser med stor glæde tilbage på messen i Falconercentret. Det er
overvældende, at så mange besøgende, og ikke mindst så mange af udstillerne fra de andre stande,
viser os den tillid at modtage vor forbøn og indgå i dybe samtaler. Mest af alt oplever vi, at
mennesker gennem forbønnen får et møde med Jesus Kristus, eller med Gud som den omsorgsfulde
Far.
Som en ekstra ”bonus” var der flere fysiske helbredelser. En udstiller, som havde ondt i benene
og forventede en hård messe, gik smertefri fra standen. En anden rejste sig fra stolen efter bønnen
om en heling af hjertet og konstaterede, at Gud havde fjernet hendes rygsmerter – selvom det ikke
var derfor, hun var kommet til forbøn.”
IML oplevede også en god tilslutning til en Kyndelmisse-gudstjeneste om fredagen. Tjenesten
afsluttedes med en periode med profetisk musik og sang. Vi fik tilbagemeldinger om helbredelse af
dyb indre smerte og sorg fra deltagere i tjenesten.
På messen havde vi også et foredrag om Christfulness, og der var god interesse.
Messedeltagelsen fik en fin omtale i Udfordringen.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. –Inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 3. – Kalender s. 4-6. –
Andre arrangementer s. 6-7. – Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 8-9.
1

Vi havde en dejlig opfølgnings-meditationskoncert med Torsten Borbye Nielsen, guitar, Sofia
Hedia Hejslet, klaver og Sigrid Kongshøj Munch, bratsch. Det var også fuldmånedag, så
meditationskoncerten var kombineret med helende bøn for jorden og menneskeheden.
14 dage efter Krop Sind Ånd var der helsemesse i Odense. Det er en mindre messe, hvor vi
havde en stand i samarbejde med Sankt Hans Kirke og Vineyard kirken. 97 gæster og udstillere var
til forbøn. Det var spændende at have de to menighedskulturer repræsenteret i standen. Modne
kristne fra Sankt Hans kirke og entusiastiske unge fra Vineyard. Der var også mange gode samtaler.
Messen b lev fulgt op af en Stillekirke-aften i Sankt Hans.
IMLs arbejde med kristen meditation er omtalt i en artikel i Tro og Mission, og Ole har haft en
artikel i Til Tro med titlen ”Tomhedens fylde”.
Areopagos/IML har skabt kurset ”Kristen blandt åndeligt nysgerrige”, som er startet med 18
deltagere og engagerer 5 mentorer, 5 undervisere og to redaktionelle medarbejdere.
On-line kurset ”Christfulness” begynder igen til efteråret med sit tredje hold kursister.
I skrivende stund er IML på messe i Aalborg sammen med Aalborg Valgmenighed.
I april måned – den 10 – 12. april – er der igen messe i Odense. Det er en Krop Sind Ånd messe,
som Daninfo arrangerer. Vi glæder os til at deltage. I det hele taget takker vi Daninfo for et godt
samarbejde gennem mange år.
Lørdag den 11. april afholdes der Årsmøde i Areopagos Danmark i Møllevangskirken i
Århus. Vi vil meget gerne se repræsentanter fra I Mesterens Lys på dette møde, ja, det er vigtigt og
ganske naturligt, vi er med, nu vi er en del af Areopagos. Mødet begynder kl. 11.00 og slutter ca. kl.
17.00. Fremover er det også IMLs årsmøde, som vi jo ellers har haft i begyndelsen af september
måned.
Jeg har en drøm! Jeg kunne ønske mig flere kirker og menigheder, som afholdt I Mesterens Lys
gudstjenester/ arrangementer. Vi kan se, hvilken velsignelse det er i Allehelgens kirke på Amager,
at vi har ”Identitet og Livsforvandling” en gang om måneden. Deltagelsen svinger lidt op og ned,
men da vi i januar mødte op i en kirke fuld af levende lys og havde en god lang tid til fordybelse,
stilhed/meditation og nadver, og vi fandt ud af, at vi var 34 tilstede, da fyldtes mit hjerte med glæde.
Det betyder noget for menighedslivet, at der er en meditationsgudstjeneste. Det betyder noget for
de mennesker, som bor på Amager og andre steder, at vi mødes! Ansatte og frivillige I Mesterens
Lys vil gerne hjælpe menigheder med at komme i gang med sådanne tjenester i I Mesterens Lys’
regi til glæde for mange.
Gud er trofast! Han kalder os!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
Formand for I Mesterens Lys og næstformand i Areopagos
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Jesus græd - En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Min ven! Måske undrer du dig over min gråd. Hvordan kan Gud græde? Alligevel var mennesker
vidne til, at jeg græd eller var stærkt bevæget – hvad enten det var ved min ven Lazarus’ grav, eller
da jeg mødte enken, som bar sin eneste søn til graven. Mennesker mødte min bevægelse, når jeg
mødte deres fordømmelse af andre, når jeg mødte syge eller mennesker med behov for hjælp.
Den smerte, jeg gav udtryk for, var mere end en følelse, mere end medfølelse – det var den også,
men den var et engagement i menneskers lidelse, når de p.g.a. fremmedhed for Gud overvældedes af
døden og tilværelsens skrøbelighed og foranderlighed, tomhed og forgængelighed.
Hvordan kan Gud græde? Du må forstå, at jeg er Guds Søn. Før jeg blev menneske – og også i dag
og i morgen, ja altid har jeg elsket jer og ønsket fællesskab med jer, at dele liv med jer og se jer
vokse i fællesskabet med hinanden og i omsorgen for jorden og jeres medskabning. Når jeres liv
ikke blev sådan, og når I valgte at leve uden fællesskab med mig og blev ofre for jeres begær og
således påførte jer selv, hinanden og medskabningen lidelse, så vakte og vækker det en dyb smerte i
mig. Jeg måtte træde ud af guddomsherligheden for at møde jer midt i jeres fremmedgjorte liv.
Det, at jeg blev menneske, udtrykte denne smerte. Jeg græd og blev en af jer. Hver gang du møder
min smerte, min bevægelse og min gråd er det udtryk for min kærlighed til dig og ethvert menneske.
Jeg opgav alt for at elske jer – og give jer livet tilbage.
Min gråd, min bevægelse og smerte fuldendtes på korset, hvor jeg delte erfaringen af at være forladt
af Gud, den store indholdsløse tomhed. Her var min menneskelighed fuldkommen, men også den
guddommelige kærlighed var fuldkommen her: Guds hengivelse til jer.
Derfor er opstandelsen og livet gemt i min død. Derfor udånder jeg livet fra korset. Derfor får I
lægedom ved mine sår.
I dag kalder jeg dig på ny ind i mit liv – den tjenende kærligheds liv. Når du hengiver dig i tjeneste
for dit medmenneske og din medskabning, vil du erfare, at du ikke handler bare ud af dig selv, men
at mit hjerte slår i dit, at mine ord er i dine ord, og at mine sårede hænder bringer lægedom gennem
dine hænder, og at jeg går ud i verden på dine fødder.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos
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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. 3/3 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Torsdag d. 5/3 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 8/3 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 11/3 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Lørdag d. 21/3 kl. 14.00. Årstidsfest ved forårsjævndøgn i BK
Onsdag d. 1/4 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne med
passionsmotiv i BK.
Tirsdag d. 7/4 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 12/4 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 15/4 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Torsdag d. 30/4 kl. 16.30. Årstidsfest ved forsommer, flyttet til Søndermarken, Frederiksberg på
Lindehøjen.
Mandag d. 4/5 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 5/5 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 10/5 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 20/5 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
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Tirsdag d. 2/6 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 2/6 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 14/6 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 19.3, d. 16.4 - 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 og lyscirkler mm.:
d. 1/3 kl.16.00 ; Krop Sind Ånd messen i Aalborg Kongrescenter – IML-gudstjeneste.
d. 19/4 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28, lyscirkel.
d. 10/5 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28, IML gudstjeneste med Ole Skjerbæk Madsen.
d. 7/6 kl. 19.30 på Hjulmager vej 28, lyscirkel.
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.
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:
Aftener med kristen meditation.
Aarhus Valgmenighed Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj
Kontaktpersoner:
Ulla Sunesen Tlf: 86 20 12 50, e-mail: ulla.o.boss@stofanet.dk
Marian Dalgaard Høeg Tlf: 27 45 08 72, e-mail: mad@dadlnet.dk
Datoerne for aftner med Kristen meditation: d. 16/3, d. 20/4, d. 18/5, d. 15/6 alle dage kl. 19.30.
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.
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Vi tager afsæt i forskellige kristne traditioner som fx Taizé, Hjertebønnen fra den ortodokse kirke,
Lectio Divina og Christfulness.
Aftenerne ligger den tredje mandag i måneden og starter kl. 19.30 i kirkesalen i Århus
Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj. Se kalenderen på www.århusvalgmenighed.dk
Du må gerne medbringe et tæppe og et liggeunderlag.
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

Retræte Christfulness
Den 20-22/3: Retræte i Løkken om Christfulness
Se mere på: http://christfulness.dk/wp-content/uploads/2012/11/Retræte-omkring-ChristfulnessLøkken-2015.pdf

Byretræte på Vesterbro
Påskelørdag 4/4: Byretræte i Apostelkirken, Saxogade 13, Vesterbro
Se mere på: http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2015/02/Byretræte_påskelørdag_2015.pdf

Kristen spiritualitet med Kristuskransen
Den 10-11/4: Workshop ved Lene Skovmark i Bethlehemskirken, Tømrergade 9.
Se mere på: http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2015/01/KKapril15A41.pdf

Areopagos og I Mesterens Lys’ Årsmøde
Areopagos og I Mesterens Lys’ Årsmøde afholdes i Møllevangskirken, Møllevangs Alle 47-49,
8210 Århus V lørdag den 11. april kl. 11 – 17.00.
Se nærmere program på www.areopagos.dk. Efter sammenlægningen af Areopagos og I Mesterens
Lys er det også IMLs årsmøde. Vi ser det derfor vigtigt, at I Mesterens Lys er godt repræsenteret.
Velkommen til Århus!
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Invitation til 20. års Jubilæum for I Mesterens Lys
Du inviteres til Jubilæums reception/ arrangement på Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 1,
indgang 5, 2000 Frederiksberg lørdag den 30. maj kl. 14.00 – ca. 17.30. Der vil ca. kl. 15.00 være 5
korte indlæg fra Mogens Mogensen, konsulent og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd;
Søren Hauge, spirituel underviser og forfatter; Liv Hegle, præst og repræsentant fra IML Norge;
Jeff Fountain, Holland og formand for Hope for Europe og Ole Skjerbæk Madsen samt et musikalsk
indslag fra den nye Jubilæums CD og en afsluttende meditation. Vi fejrer naturligvis dagen med lidt
godt for ganen! Gaveønsker: En jubilæumsgave til IMLs arbejde. Hjertelig velkommen!

Areopagos’ Sommerfestival
Finder sted den 26. – 28. juni 2015 på Galleri ”Emmaus” i Haslev. Der er lagt et spændende
program med bl.a. Lisa og Mark Scandrette, USA. Mark Scandrette er grundlægger af
ReIMAGINE, som er et kristent centre for livsintegration i San Francisco. Han har skrevet flere
bøger om, hvordan troen kan leves ud i hverdagen og har været taler på SommerOase. Den meget
kendte og afholdte svenske præst og forfatter Peter Halldorf kan du også møde på Areopagos’
Sommerfestival. Der er planlagt koncerter samt en stor flok workshops med spændende og relevante
emner. Det fulde program er klar på www.areopagos.dk i løbet af foråret, men sæt allerede kryds i
kalenderen. Velkommen!

Velkommen til Det åbne Land
Her finder du inspiration til at ånde frit – og finde fodfæste, øget livsmod, glæde og samhørighed.
Jeg udbyder workshops foredrag og kurser om kristen spiritualitet – til den enkelte og til
menigheder, virksomheder og foreninger. Se mere på: http://aabentland.dk

Kærlig hilsen
Lene Skovmark
Velkommen til Den Lyttende Kirke
Den Lyttende Kirke beskæftiger sig med lytning. Hvordan lytter vi, du og jeg? Hvorfor er det så
vigtigt at lytte? Hvordan kan man blive en bedre lytter? Vi holder kurser, primært i
Københavnsområdet, men kommer gerne ud i dit nærmiljø. Vi tilbyder også at lytte til dig,
forskellige steder og til forskellige tider. Vi har også andre tilbud, kig nærmere på hjemmeside.
Gud ønsker, at vi har gode liv, at vores fællesskaber er opbyggelige, varme og lægende. Vi lærer af
Ham, at vi må lytte godt. Og Han lytter altid til os, fordi Han elsker os.
For mere specifik information ved at se mere på: http://www.denlyttendekirke.dk
Kontakt: Du er også velkommen til at kontakte os på kontakt@denlyttendekirke.dk eller på telefon
60 47 43 90

Kærlig hilsen
Bente Lundbak Pihl
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Bedekalender for I Mesterens Lys
2. marts.- 14. juni 2015.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
2/3 – 8/3:
3/3: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.30
5/3: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
8/3: Thomas messe i BK kl. 19.00

30/3 – 5/4:
1/4: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden
ved fuldmåne i BK kl. 19.00
4/4: Byretræte i Apostelkirken, Vesterbro kl. 10.00

Ugens bedeemner:
Bed for Lene Skovmarks arbejde i ”Det åbne
Land”, for de kurser hun har, for hendes
samarbejdspartnere,
Bed for dem, vi har bedt og talt med på messerne

Ugens bedeemner:
Bed for påskens gudstjenester i hele landet
6/4 – 12/4:
7/4: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
10 – 12/4: Krop Sind Ånd messe i Odense
10 – 11/4: Kristen spiritualitet ved Kristuskransen
ved Lene i BK
11/4: Areopagos og IMLs årsmøde, herunder valg
af landsudvalg
12/4: Thomasmesse i BK kl. 19.00

9/3 – 15/3:
5/3: Fuldmåne; vi beder om heling for jorden og
menneskeheden.
8/3: Thomasmesse i BK kl. 19.00
10/3: Forelæsninger på Menighedsfakultet ved Ole
om Christfulness
11/3: Foredrag i Tersløse-Niløse ved Ole om
Mødet med nyåndelighed
11/3: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for IML gudstjenesterne i Allehelgens kirke på
Amager og arbejdsgruppen bag disse tjenester
Bed for Krop Sind Ånd messen i Odense og
forbederne i IMLs stand

Ugens bedeemner:
Bed for arbejdsgruppen bag fuldmånetjenesterne.
Bed for arbejdsgruppen bag Thomasmesserne i BK
Bed for Ole og de foredrag, han har.

13/4 – 19/4:
15/4: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
16/4: Stillekirke i Odense kl. 20.00
19/4: Lyscirkel i IML Aalborg kl. 19.30

16/3 – 22/3:
16/3: Kristen meditation i Århus Valgmenighed
kl.19.30
18/3: Asbjørn Stavenæs fra IML Norge fylder 60 år
19/3: Stillekirke i Odense kl. 20.00
20 – 22/3: Retræten i Løkken
21/3: Årstidsfest ved forårsjævndøgn i BK kl. 14.

Ugens bedeemner:
Bed for IML Aalborg og gruppen, der står bag
Bed for Agnethe og Gerners besøg i hjem, som
ønsker husrenselse/ velsignelse og forbøn
20/4 -26/4:
20/4: Kristen meditation i Århus Valgmenighed
kl.19.30

Ugens bedeemner:
Bed for planlægningsgruppen – Marian og Ulla bag meditationsaftenerne i Århus Valgmenighed
Bed for arbejdsgruppen bag Stillekirken i Odense

Ugens bedeemner:
Bed for alle IML medarbejdere på landets messer
Bed for bedegruppen, der står bag IML

23/3 – 29/3:
24 – 25/3: Ole deltager i Round Table i Amsterdam 27/4 – 3/5:
om kristendom i Europa
28/4: Den Lyttende Kirkes ledelsesgruppe mødes
28/4: Areopagos’ landsudvalg mødes kl. 16.00
Ugens bedeemner:
30/4: Årstidsfest ved forsommer i Søndermarken
Bed for Ole som er i Amsterdam
kl. 16.30
Bed for IML udvalget: Mira Helena, Anton,
Kamilla, Lars, Torsten, Gerner, Ole og Agnethe
Bed for Areopagos’ Landsudvalg i DK
Bed for IMLs on-line kursus om mødet med
åndeligt nysgerrige, dets mentorer, undervisere og
deltagere

Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke og alle medarbejderne
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie
(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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4/5 – 10/5:
4/5: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden
ved fuldmåne i BK kl. 19.00
5/5: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
6 – 10/5: Fællesmøde for Areopagos styre, stab,
repræsentantskab og norsk og dansk landsudvalg
10/5: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30
10/5: Thomas messe i BK kl. 19.00

25/5 – 31/5:
26/5: Areopagos’ IML udvalgsmøde
30/5: IMLs 20 års Jubilæum med reception
Ugens bedeemner:
Bed for IMLs Jubilæumsdag, for gruppen, der står
bag ved arrangementet, for de inviterede talere,
musikere, der medvirker, og alle, der deltager.
1/6 – 7/6:
2/6: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
2/6: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.30
7/6: Lyscirkel i IML Aalborg kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos styre, stab, repræsentantskab og
norsk og dansk landsudvalg
Tak og bed for alle, der bruger og støtter IMLs
arbejde i DK, Norge og Sverrige

Ugens bedeemner:
Bed for IMLs ansatte: Torsten og Gerner og deres
arbejde og deres familier

11/5 – 17/5:
Ingen arrangementer/ tjenester i denne uge

8/6 – 14/6:
14/6: Thomas messe i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for lyscirklen i Herning, deltagere og
medarbejdere bag denne
Bed for Dansk Oase, dens bestyrelse, ansatte og
medarbejdere

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos DKs direktør Lars
Bed for alle de ansatte i Areopagos DK
Bed for gruppen, der står bag forberedelserne til
Areopagos Sommerfestival

18/5 – 24/5:
18/5: Kristen meditation i Århus Valgmenighed kl.
19.30
20/5: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
Ugens Bedeemner:
Bed for flere unge medarbejdere i 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: gz@areopagos.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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