Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – juni 2015.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
”Det er 20 år siden, at IML begyndte. Ved arbejdets start handlede det om at formidle evangeliet og
at holde åndelige møder i en ramme og i et sprog, som lå tæt op af New Age. Og da vi fra 1997
begyndte at være med på Krop Sind Ånd messerne, var der dem, som mente, at vi legitimerede New
Age og ikke-kristen praksis og måske kunne forlede kristne til at gå på opdagelse i den okkulte
verden.
For os selv var det vigtigt at være disciple af Jesus i de miljøer, som var præget af New Age,
holisme, esoterisk og åndsvidenskabelig praksis. Det var vigtigt for os at blive en del af miljøet
uden at miste vores tydelighed som kristne. Vi har brugt udtrykket ”at være brobyggere” – og bro
bliver der kun, hvis vi har fæste begge steder: Krop-Sind-Ånd-miljøet og Kirken.”
Jubilæet
Ovenstående var indledningen til Ole Skjerbæk Madsens indlæg ved jubilæet og den dejlige
reception på Diakonissestiftelsen. Indlæg om IMLs betydning fra en åndsvidenskabelig, norsk,
europæisk og dansk synsvinkel kan I få en fornemmelse af på vores hjemmeside i løbet af juni
måned. I anledning af jubilæet udgav vi en CD med meditationsmusik og en Undervisnings-DVD
med titlen ”Heling af hjertet”. Du kan læse om, hvordan man kan købe CD og DVD andet sted i
nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Undervisningerne og de dertil hørende meditationer vil også
kunne ses på YouTube i løbet af sommeren.
Nødvendig PR – tak om du vil hjælpe dermed!
Når musik- og meditationsvideoer og undervisningerne kommer på YouTube, er det vigtigt, at I er
med til at sprede kendskabet til dem ved at dele dem med jeres venner. Det kan ske pr. mail eller
ved at dele linkene via Facebook. Og det er vigtigt at like dem og kommentere dem på Facebook.
Krop Sind Ånd i Aalborg
Vi har haft to Krop Sind Ånd messer siden sidste nyhedsbrev. Vi var i
Aalborg 28/2 – 2/3; det blev endnu engang en hyggelig messe, hvor vi bad
med 201 gæster og udstillere. En af udstillerne, som ikke kunne komme til
jubilæet skrev en hilsen til os:
”Drømte om dig/jer og jeres stand en nat, især den i Ålborg. Der har jeg jer
jo lige foran mine øjne, og set i bagklogskabens klare lys og med korstogene
og løgnene i bagagen. Ja, jeg blev dybt bevæget over den fine måde I, ja det
gælder jer alle inde på jeres stand, hvordan I formår at håndtere de
alternative messer.
I skal vide, at I virkelig formår at sende et roligt og healende lys ud til os alle, sådan at vi føler os
trygge på "jobbet".
Vi ved, vi bare kan gå over til jer og få en dejlig bøn serveret.
Et gammelt ord siger, at eet er et søkort at læse, noget andet er et skib at føre. Jeg ved, jeg ikke er
ene om at føle, at du Hr. Skjerbæk er en vis og klog mand, den helt rigtige til at føre jeres skib”
Birgith Tromborg
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-3. –Inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 3-4. – Billeder fra IMLs 20 års
Jubilæum s. 4-5. – Ny Christfulness CD og DVD Jubilæum s. 6. – Kalender s. 6-8. – Andre arrangementer s. 8-10. – Bedekalender
v. Agnethe og Gerner Zimino s. 11-12. - Billeder fra messer s. 12.
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Krop Sind Ånd i Odense
I weekenden efter påske var vi så i Odense. Det var første gang, Daninfo arrangerede messe i
Odense, så der var ikke så mange besøgende, måske ca. 2.200. Vi havde også været nødt til at få
medarbejdere med fra København, men alligevel var det så positivt at være med, at vi prøver igen i
2016. Vi bad med 97 gæster og udstillere og havde meget fine samtaler – ikke mindst med andre
udstillere.
Yoga-faith
Nogle af vores medarbejdere har undret sig over, at vi bragte indbydelse til Yogafaith konference og
uddannelse på vores hjemmesider og på Facebook. Baggrunden herfor er vores ønske om at have
kroppen med i vores trospraksis. Det er naturligvis først og fremmest ”Bøn i Bevægelse”, som er
vores samarbejdspartner på dette felt. Men vi har givet plads for annonceringen af Yogafaith, fordi
initiativtagerne vil noget parallelt med det, vi vil: Være et kristent nærvær i et miljø, hvor det ellers
er svært for kristne at komme til orde.
Ole Skjerbæk Madsen skriver:
”Yoga har sin oprindelse i hinduismen; er det så ikke farligt for kristne at bruge yoga? Det
spørgsmål får jeg ofte. Det kan være svært at adskille yoga fra de åndelige rødder – specielt når det
knyttes sammen med meditation fra den samme hinduistiske tradition. Men en del af yoga handler
om kroppen og kropsstillinger. Stillingerne hænger naturligt sammen med kroppens funktioner og
hører ikke som sådan til én bestemt religion. De er lige så universelle som kroppen selv. Disse
stillinger kan i en kristen kontekst blive mere end kropsøvelser. De kan hjælpe os med at
understrege forskellige sider af vores måde at møde Gud på i bøn, tilbedelse og overgivelse.”
Kristen blandt åndeligt nysgerrige
I løbet af foråret har I Mesterens Lys / Areopagos haft et 10 uger langt online kursus om at være
kristen blandt åndeligt nysgerrige. Vi kombinerede onlineundervisningen med mentorgrupper og et
åbnings- og et afslutningsmøde, som blev streamet. Dette har givet os nye erfaringer om, hvordan vi
kan bruge nettet til forkyndelse, undervisning og opbyggelsen af community på nettet. Vi var en
pæn flok deltagere.
En deltager skrev i evalueringen:
”Jeg har fået mere lyst til at beskæftige mig med emnet. Det jeg har fået læst og set, har været
spændende, og kurset har været veltilrettelagt (godt med både tekster, opgaver og video + chat),
rigtig godt bygget op med hjemmesiden, og I har som kursusteam været meget engagerede - TAK!
Det er rigtig godt, at der er adgang til kursussiden noget tid endnu!”
En anden deltager skrev:
”Jeg har fået mere forståelse for dette komplekse felt. Jeg er imponeret over det høje faglige og
tekniske niveau (liveudsendelserne holdt ikke helt flyvehøjde, men det var jo fint at komme i gang
med det).”
Christfulness
Vi går i gang med et nyt Christfulness-kursus til efteråret; tjek introsiden christfulness.areopagos.dk
(https://trospraksis.simplero.com/page/2840-christfulness-onlinekursus ). Bemærk rabatterne. Du får
en betydelig rabat, hvis du er medlem af Areopagos.
Christfulness i udlandet
Der er stadig stor interesse for Christfulness – også i udlandet. Ole skal således holde en retræte i
Norge til august og sammen med Øyvind Borgsø i Skotland til november. Ud over det er Ole
inviteret til at introducere Christfulness for den europæiske stab i Evangelisk Alliance. Også i USA
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er en gruppe begyndt at arbejde med og henvise til Christfulness; se http://contemplativehiking.tumblr.com/hiking
Du kan nå det endnu!
Hvis du ikke har tilmeldt dig Areopagos´ Sommerfestival, som finder sted den 26 – 28. juni på
Galleri ”Emmaus” i Haslev, så er jeg sikker på, at du lige kan nå det! Se det spændende program på
www.areopagos.dk.
Vi ønsker jer alle en dejlig og forhåbentlig varm sommer! Må Gud velsigne jer alle!

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

Gud skabte ikke jorden til tomhed
Af: Ole Skjerbæk Madsen
Læs Esajas kapitel 45,15-20
Der er en indre spænding i vores erkendelse af Gud, som også påvirker vores forhold til Gud. På
den ene side er Gud skjult, uerkendelig, og på den anden side er Gud kendt: Gud skaber ikke i
tomhed og skal derfor ikke søges i tomheden. Verden er skabt til at bebos – i retfærdighed.
Verden med dens mangfoldighed af liv siger noget om, hvem Gud er og vidner om Gud: Jorden er
fuld af Guds herlighed (Esajas kapitel 6).
Hvorfor har vi så meditationer, hvor vi søger indad, evt. lukker øjnene og prøver at nå ind til et stille
sted i hjertet – fri fra tankernes mylder? Fordi vi behøver et rent hjerte for at se Gud:
* Vi behøver at renses for vore forestillinger og (for)domme og for synd og skyld
* Vort indre menneske renses, for at vi kan spejle Gud med et dobbelt formål: At Gud genkender sig
selv i os, og for at omverdenen kan kende Gud i kraft af hans nærværs spejling i os ud i verden
* Det gælder retfærdigheden; det rene hjerte hjælper os til at vandre ret med hinanden og med Gud;
de menneskelige relationer præges af ligeværdighed, tjeneste uden bagtanker og i tjenende /
selvhengivende kærlighed.
Meditationen må altid lede tilbage til den beboede verden, så vi har Gudsnærværet og Kristi
sindelag med os.
En inspiration
Du søger mig, siger Jeg Er Den Jeg Er. Du søger den eller det, som giver livet mening. Du kan ikke
forlige dig med, at alt skulle være tomhed og formålsløshed eller en blind skæbne. Du kan ikke
forlige dig med en verden fuld af vold, krig, had, udbytning og misbrug – en verden, hvor enhver
blot er sin egen lykkes smed.
Du finder ikke meningen eller formålet i tomheden, for jeg har ikke skabt universet i tomhed. Jeg
elsker livet. Jeg har skabt hele den mangfoldighed af liv, som fylder universet og jeres jord.
Mangfoldigheden af liv er udtryk for mit nærværs og min kærligheds ubegrænsethed.
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Når livet udfoldes uhindret, og når alle skabninger fra de mindste til de største tjener hinanden og
helheden, finder du mit nærvær eller mit nærværs energi i verden.
Men den enkelte skabnings hæmningsløse vækst på bekostning af andre skabninger er som en
kræftsvulst midt i den jordiske virkelighed. Egoismens livsmønster er en nedbrydende energi og en
modsætning til skabelsens og livets energi, og dette skaber lidelse.
Under eller bagom lidelsen finder du et mønster for mit nærvær som medfølelse, opmærksomhed,
retfærdighed, tjeneste, kærlighed – eller i det mindste en længsel derefter.
Du finder mit nærvær i Jesus Kristus, Han er min Søn, ja, skabelsens Ord, som udtaler min væren til
liv for jer. Han ønskede at gå ind i lidelsen og bryde de nedbrydende livsmønstre, som holder jer
fangne. Han ønskede at være ubetinget kærlighed, hvor der var had: han ville indføre rette
relationer, tjeneste og retfærdighed, hvor I gjorde hverandre til ofre for jeres begær og egoisme. I
møder ham på korset, hvor alt syntes meningsløst, tomt og gudsforladt. Men her på korset
fuldbyrdede han sin hengivelse til jer i kærlighed. Sådan grundfæstede han på ny livets lov i dødens
verden. Jesus Kristus opstod fra de døde til liv og giver jer livets Ånd fra Korset. Graven er tom!
Søg mig ikke i tomheden. Søg mig i lyset – i tjenende kærlighed – blandt dine medmennesker og
midt i hele den jordiske skabning.
Jesus Kristus, Guds Søn! Forbarm dig over os og over hele verden!

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Billeder fra IMLs 20 års Jubilæum
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Ny Christfulness CD og DVD
I forbindelse med IMLs 20 års Jubilæum er en ny CD "Christfulness Music for Meditation" udkommet. Det er meget stemningsfuld meditativ
musik for fløjte, viola og guitar, skrevet af musiker og ansat i IML Torsten
Borbye Nielsen, bl.a. med udgangspunkt i temaer af en blind, keltisk
harpespiller ved navn Turlough O'Carolan.
Musikerne er Pia Kaufmanas, fløjte, Sigrid Kongshøj-Munch, viola og
Torsten Borbye Nielsen på guitar.
Samtidig er der også udkommet en boks, som udover CD’en indeholder en
DVD med undervisning og guidede meditationer ved Ole Skjerbæk
Madsen, som Atte har lavet musikken til.
Ingen tvivl om at denne musiske nyskabelse og undervisningen og de
guidede meditationer vil blive til glæde, helse og velsignelse for mange.
Hjælp os med at gøre det nye Christfulness materiale kendt. Gør selv brug
af det i dine meditative stunder og brug det som gave!
Bestilling af ovenstående kan gøres via hjemmesiden eller på
iml@areopagos.dk
Her kan I se en musikvideo med et af numrene "Our Father":
https://youtu.be/sqtVMJO4rrQ

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. 2/6 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 2/6 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
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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.
Søndag d. 21/6 kl. 19.00. Årstidsfest (Litha/Sommersolhverv) i CK.
Søndag d. 9/8 kl. 19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 19/8 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Lørdag d. 29/8 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 1/9 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 13/9 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:
Ingen ”Stillekirke” på grund af ferie i juni, juli og august.

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. 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: Den 15/6 kl. 19.30. Ferie i juli og august.
Velkommen til en serie aftener i Århus Valgmenighed med kristen meditation og stilhed.
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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 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

Areopagos’ sommerfestival den 26-28/6. 2015
Areopagos’ sommerfestival 26-28/6; du kan endnu nå at tilmelde dig. Årets tema: Mærk Livet! #
stilhed og handling. Se http://dansk.areopagos.dk/vaer-med/sommerfestival-2015

Den Lyttende Kirke på Oaselejr Sjælland den 5.-10/7. 2015
”Den Lyttende Kirke” tilbyder lytning på Oaselejr Sjælland til den, der måtte ønske det, Kommer du
med på lejren, så se efter vores opslag for 'Lytte- tider' i løbet af ugen. Det er uge 28 (5.-10. juli)
Vi tilbyder også samtaleværksted: Det vil handle om Lytte & Lykke.

Areopagos / I Mesterens Lys på Sommer Oase den 11-18/7. 2015
Du kan møde Areopagos / I Mesterens Lys på Sommer Oase 11-18/7. Se
http://www.sommeroase.dk/
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Visionsretræte i Haslev 4-5/9. 2015
Program for IML visionsretræte
4 – 5. sept. 2015 på Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev
Fredag:
Kl. 17 Ankomst
Kl. 18 Aftensmad
Kl. 19.15 Velkomst ved Agnethe og lovsang og bøn for
weekenden ved Torsten, kort præsentationsrunde af
deltagerne.
Foredrag ved DR Radio Journalist og Cand Phil i religion Anders Laugesen, kendt ikke mindst fra
udsendelserne ”Mennesker og Tro”. Anders Laugesen har siden 1987 arbejdet med kirke-og
trosstoffet på DR. I over 20 år har han rejst intenst i det meste af verden for at følge samspillet
mellem religion og kultur. Anders Laugesen vil have væsentlige ting at sige om den udfordring og
rolle, som I Mesterens Lys har i samspillet med den åndelighed, som findes i DK.
Lovsang og hygge –
Kl. 22 Tidebøn (Completorium) ved Ole og Torsten
Lørdag:
Kl. 8 Tidebøn (Morgensang)
Kl. 8.30 Morgenmad
Kl. 10 Bibelundervisning v. pastor Anette Ejsing. Emne: ”Bed og I skal få” – et gensyn med
patriarken Jakob
Kl. 10.45 Indledning på stilhed – motivering af stilhed: Du må meget gerne spørge Gud til hans
visioner for IML – og din plads og rolle i IML
Kl. 12 Tidebøn (Tolvsang) ved Ole og Torsten
Kl. 12.30 Frokost i stilhed. Tid til refleksion
Kl. 14-14.15 Stilheden brydes med sang og dans
Kl. 14.30 Lars Neve giver sit vidnesbyrd – fra New Age til kristentro og liv.
Kl. 15.00 Mulighed for deltagerne at dele, hvad de har fået i stilheden fra Gud
Kl. 16.00-16:45 Tid til bøn for hinanden og arbejdsgrenene; Ledes af Agnethe og Gerner
Kl. 16:45-17:15 Tidebøn (Aftensang) med sendelse til tjeneste ved Ole og Torsten
Det koster IML ca. 750 kr. per deltager i retræten; vi er klar over, at vi har forskellige økonomiske
muligheder. Har du ikke så god en økonomi, er du velkommen til at kontakte os, så vil vi se, om vi
kan finde penge til at støtte dit ophold. Du kan sende ansøgningen på iml@areopagos.dk eller ringe
til 38 38 49 16. Hvis du kan betale mere, støtter du derved en anden deltager, som har brug for det.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 21. august 2015, men helst så hurtigt som muligt.
Tilmeldingen sendes til Ole Skjerbæk Madsen på e-mail: iml@areopagos.dk
Betalingen sker v. ankomst til retræten.
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Den Lyttende Kirke
Den Lyttende Kirke tilbyder lytning til Identitet og Livsforvandling i Bethlehemskirken, Nørrebro
d.19. august.

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.
Program følger senere. Kontakt Lene Skovmark, tlf.: 28 36 11 76, lenes@aabentland.dk

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 hjemmesiden.
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
1. juni.- 13. september 2015
Ved Agnethe og Gerner Zimino
1/6 – 7/6:
2/6: Helingsgudstjeneste i BK kl. 19.00
2/6: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.30
6/6: Ole taler ved Sognelæringsnetværk i Jylland
7/6: Lyscirkel i IML Aalborg kl. 19.30

6/7 – 12/7:
5/7-10/7: Den Lyttende Kirke på Oaselejr Sjælland
11/7 – 18/7: I Mesterens Lys v. Dorte og Ole på
SommerOase
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke, for Bente og de andre
medarbejdere og deres deltagelse i Oaselejr
Sjælland
Bed for Ole og Dortes deltagelse på SommerOase

Ugens bedeemner:
Bed for IMLs ansatte: Torsten og Gerner og deres
arbejde og deres familier
8/6 – 14/6:
13/6: Ole taler ved Sognelæringsnetværk på
Sjælland
14/6: Thomas messe i BK kl. 19.00

13/7 – 19/7:
11/7 – 18/7: I Mesterens Lys v. Dorte og Ole på
SommerOase

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos DKs Landsleder Lars
Bed for alle de ansatte i Areopagos DK
Bed for Areopagos’ landsudvalg og styre
Bed for gruppen, der står bag forberedelserne til
Areopagos Sommerfestival

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

15/6 – 21/6:
15/6: Kristen meditation i Århus Valgmenighed
21/6: Årstidsfest på Christiania kl. 19.00

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

20/7 – 26/7:

27/7 – 2/8:

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag meditationsaftenerne i Århus
Valgmenighed – for Marian og Ulla.
Bed for Christiania kirken og dens præst John

Ugens bedeemner:
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie

22/6 – 28/6:
26 – 28/6: Areopagos’ Sommerfestival

3/8 – 9/8:
9/8: Thomasmesse i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ Sommerfestival
Bed for Ole og Antons forberedelser til Holistisk
Sommerfestival

Ugens bedeemner:
Bed for lyscirklen i Herning, deltagere og
medarbejdere bag denne
Tak og bed for alle, der bruger og støtter IMLs
arbejde i DK, Norge og Sverrige

29/6 – 5/7:
30/6: Ole og Anton står for skabelsesliturgi ved
10/8 – 16/8:
Holistisk Sommerfestival
13/8 – 16/8: Ole leder Christfulness retræte i Norge
5/7 -10/7: Den Lyttende Kirke på Oaselejr Sjælland på ”Prestegården”
Ugens bedeemner:
Bed for Rolf og hans familie, og bed og tak for
Rolfs arbejde med hjemmesiden
Bed for gruppen, der står bag arbejdet med online
kurserne

Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og
dem, der står bag disse kurser
Bed om deltagere til efterårets online kursus i
Christfulness

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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17/8 – 23/8:
19/8: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00

31/8 – 6/9:
1/9: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
4/9 – 5/9: IML Visionsretræte i Haslev

Ugens Bedeemner:
Bed for IML i Bethlehemskirken og dens
medarbejdere
Bed for flere unge medarbejdere i IML

Ugens bedeemner:
Bed for IML i Allehelgens kirke på Amager og
medarbejderne der.
Bed for IMLs Visionsretræte og vores IML arbejde
i det kommende efterår

24/8 – 30/8:
29/8: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden
ved fuldmåne i BK kl. 19.00

7/9 – 13/9:
12/9: Seminar om Areopagos’ historie i Århus
13/9: Thomasmesse i BK kl. 19.00
13/9: IML gudstjeneste i Aalborg Valgmenighed
kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen, der står bag Stillekirke i Odense
Bed for gruppen, der står bag Helingstjenesterne

Ugens bedeemner:
Bed for Åbent Land og Lenes arbejde med
workshops og kurser

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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