Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – december 2015.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
December måned med alt, hvad dertil hører af advents-og julestemning. Januar med den nye
begyndelse, som vi altid oplever efter nytår, og februar med vinter og kulde, men med et håb om, at
nu varer det ikke så længe, så kommer foråret. Nyt liv, der spirer frem! 3 måneder, som vil være
omfattet af Guds nærvær, Hans velsignelse og kærlighed! Det kan både du og jeg regne med, for
vort liv er i Guds hånd midt i livets både glade og sorgfulde stunder! Alt kan forandre sig, men
Guds kærlighed forandrer sig ikke!
Her i Nyhedsbrevet for disse måneder vil vi se tilbage med taknemlighed, med stor frimodighed
vil vi se fremad, samtidig med vi tillidsfuldt ser opad, for vi ønsker at vandre i Mesterens Lys, så
mennesker bliver mødt af den kærlighed, som Han giver os at give videre!
Det har været en begivenhedsrig efterårssæson. Efteråret har været præget af 2 messer: Krop
Sind Ånd i Århus 2-4/10 og Mystikkens Univers i Østerbrohuset i København 30/10-1/11. Der var
nok lidt færre besøgende på messen i Århus end sidste år, til gengæld var der flere ved Mystikkens
Univers. I Århus er IML en del af Århus Valgmenigheds stand; de var glade for messen, hvor vi bad
for 71 gæster og standholdere; der var mange gode og indholdsrige samtaler. Linda og Anton var
med fra København og gjorde en stor indsats.
Du kan læse om Mystikkens Univers i artiklen efter min hilsen. Tak til alle 70 frivillige fra IML,
Areopagos, Nautilus-fællesskabet (Byens Valgmenighed), Bibelselskabet m.fl. Ikke mindre end 501
gæster og standholdere benyttede sig af vore tilbud om bøn,
lytning og dybere samtale. Og så var der alle dem, som bare
kiggede forbi og/eller fik en kop kaffe. Mere end 80 personer satte
deres bønner på bønnekorset.
Mystikkens Univers blev fulgt op af en Christfulnessmeditationskoncert i Allehelgens Kirke, hvor Thomas Darelius
spillede klaver.
Op til Mystikmessen havde vi besøg af Jari Kuivo og hans hustru.
Jari er oprindeligt fra Finland, men arbejder med Ungdom med
Opgave i Canada, men opsøger også kontakter i Europa med
henblik på kristnes møde med Åndeligt Nysgerrige og søgende.
IML er aktiv i det europæiske netværk om evangeliet i en ny tid (New Age / nyåndelighed) gennem
Hope for Europe. Dette netværk bliver nu en del af Evangelisk Alliance. Derfor var Ole inviteret til
at lede en retræte for staben i Evangelisk Alliance Europa samt introducere Christfulness i
Schwäbisch Gemünd i nærheden af Stuttgart. Det blev taget vel imod.
Christfulness Online-kurset er godt i gang med 22 deltagere, bl.a. fire fængselspræster og en
natkirkepræst. Det bliver spændende at se, hvordan Christfulness kan finde anvendelse i disse
sammenhænge. Som noget nyt inviterer vi til webinarer flere gange i løbet af kurset.
Men vi skal ikke glemme det daglige arbejde. IML har sine aktiviteter i Aalborg og København.
I København mødes vi til Identitet og Livsforvandling i både Allehelgens Kirke og i
Bethlehemskirken. Lis og Lene gør en stor indsats med Helingstjeneste ved fuldmåne.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – En bøn og en inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 2-3. – ”Mystikkens
Univers” Indlæg af Merete Riis Jensen s. 3-4. – ”Den Lyttende Kirke” Et vidnesbyrd af Annette Eva Omari s. 4-6. –
”Christfulness i USA” Indlæg af Ole Skjerbæk Madsen s. 6-7. – Kalender s. 7-8. – Andre arrangementer s. 9. – Bedekalender v.
Agnethe og Gerner Zimino s. 10-11. – Bagside julehilsen og billede s. 12.
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Årstidsfesterne har været udendørs – i Søndermarken. Odenses Stillekirke kan ikke fortsætte, men
vi regner med at finde nye samarbejdspartnere i Odense og opland. Stor tak til Birgitte og Sankt
Hans Kirke for samarbejdet gennem årene. Der bliver dog én stillekirkeaften til foråret i forbindelse
med Krop Sind Ånd i Odense. I Århus henviser vi til Trinigudstjenesterne i valgmenigheden.
Ny ansat medarbejder: Areopagos har ansat Thomas Frovin i en mindre deltidsstilling som
frivilligheds konsulent; Thomas er medlem af IML-udvalget og skal i forhold til IMLs arbejde
prøve at genoptage gamle jyske IML-kontakter, så vi måske kan se IML-grupper flere steder i
landet igen.
Lidt personligt nyt: Mange af jer ved, at jeg har døjet med helbredet, blevet opereret for brystkræft
med diverse efterfølgende forebyggende behandlinger – kemo bl.a.. Jeg har endnu ikke afsluttet
strålebehandlingerne, men går alting vel, har jeg sidste strålebehandling den 15. december. Tak for
forbøn, hilsner og kærlige tanker! Det betyder så meget for mig! Tak!
Til sidst men ikke mindst: Tak for al jeres interesse, forbøn og økonomisk støtte til IML. Vi har
også fremover både her i december og i 2016 meget brug for venner, som hjælper med, bærer med i
vores arbejde! Tak for jeres trofasthed!

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

En bøn og en inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Bøn:
Gud, jeg længes efter at se dig, men mit hjerte er uroligt og mit sind optaget af mange tanker. Jeg
har gang på gang erfaret din godhed, men jeg har også svigtet dig og levet ved siden af din gode
vilje. Jeg oplever også, at der er modstand mod din vilje, og at mange ikke forstår min måde at tale
om Jesus din Søn på. Jeg bliver så ked af det, når mennesker f.eks. går vores stand forbi på
messerne enten med en afvisning, eller som om vi slet ikke er der. Når jeg hører om de mange
kristne, som dræbes på grund af deres tro, kommer jeg til at tænke på biblens tale om det store
opgør i de sidste tider.
Svar:
Mit barn! Du må ikke bekymre dig. Historien er i mine hænder. Du har ret i, at der er en
modstand mod mig og Jesus, min Søn, og at den modstand kender du fra dig selv og fra mødet
med mennesker, og du ser den i samfundet. Men husk, at du er ikke dommer!
Det første, du må holde fast ved, er min vilje til at sætte mennesker i frihed fra de livsmønstre
og vilkår, som binder og ødelægger deres liv. Jeg ønsker at helbrede og genoprette. Ikke et
eneste menneske er udelukket fra min intention om at give mennesker et nyt og helt liv, at
forene mennesker som i ét legeme og at lade menneskeheden igen finde sin rolle som
ansvarlige forvaltere af jorden.
Det er denne vilje og længsel i mig, som det er din opgave sammen med andre af min Søns
disciple at formidle til verden. Når du beder om visdom og kærlighed og kraft, vil jeg give dig
det – og selvom du vil møde modstand og ligegyldighed, vil du også se mennesker erfare mit
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helende, forvandlende og genoprettende nærvær. Selv når du afvises, skal du omslutte dette
menneske med din bøn. Dette menneske er elsket af mig uanset, hvordan det reagerer.
Med hensyn til din egen oplevelse af en indre modstand, så vid at jeg er ikke din dommer, men
din befrier. Det, at du ser det, er udtryk for, at du er i mit nærværs lys og elsker lyset mere
end mørket. Du kender min Søn Jesus, og i ham ser du mig. Frygt ikke historiens ophør, og
hvad der kan komme af kampe mellem lys og mørke. Dit liv er sammenknyttet med mig i min
Søn, Jesus Kristus, og min Ånd vil give dig mod, kraft, håb og kærlighed til at stå det
igennem.
Du skal ikke frelse verden. Det er Jesus Kristus, min Søn, som frelser. Det er ham du skal
sætte din lid til og stole på – også for den verden, som du synes gør oprør mod mig. Bed om, at
hvert menneske må få et sådant møde med min Søn, at det falder til ro ved mit hjerte og
finder sig selv som elsket,
Mit barn, jeg elsker dig og alle Jesu disciple!

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Berigende weekend på Mystikkens Univers
Af Merete Riis Jensen, Areopagos

Areopagos og I Mesterens Lys oplevede stor interesse fra åndeligt nysgerrige mennesker på
årets største alternativmesse
I forrige weekend valfartede åndeligt nysgerrige mennesker til Østerbrohuset i København, hvor
årets største alternativmesse, Mystikkens Univers, fandt sted. I løbet af weekenden havde messen
cirka 6.000 besøgende, som blandt andet kom for at prøve håndlæsning, få healing, få lagt
horoskoper og høre foredrag.
Men også Areopagos’ store kristne stand var meget velbesøgt på
messen. Faktisk fik over 500 messegæster forbøn og/eller en
længere samtale med en af de frivillige på standen.
”Der var også flere af de andre udstillere, som var til forbøn, og
flere af dem fortalte om, at tidligere forbøn havde hjulpet dem i
deres liv. De fortalte også, at de ofte henviste messegæster til
vores stand for at få forbøn, selvom de ikke selv har nogen
relation til kristendom. Det er meget positivt og bekræftende at
opleve den slags,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen, som er
missionspræst i Areopagos og deltog på hele messen.
Forbøn og foredrag
Udover forbøn og samtaler var der på Areopagos’ stand også
mulighed for at få en gratis kop kaffe, se på bibler hos
Bibelselskabet, skrive en bøn og hænge den op på et kors, møde
en pilgrim - og få aktiv lytning hos Den Lyttende Kirke. Og
lørdag var Hans Berntsen også på besøg og bad for gæsterne.
Samtidig blev der holdt flere foredrag og workshops, hvor der
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blandt andet var fuldt hus til Ole Skjerbæk Madsens foredrag om ”Christfulness som motiv i
Kabbalah og tarot”.
”Det var dejligt, at der var så mange med til foredraget. Ved tidligere messer har jeg ’bare’ talt om
Christfulness, men denne gang tror jeg, at det tiltrak endnu flere mennesker, fordi titlen relaterede til
de praksisser, der er på messen. Så selvom det kristne indhold i foredraget ikke var mindre, var der
flere, der umiddelbart var interesserede, fordi titlen var en anden,” vurderer Ole Skjerbæk Madsen.
”Her er virkelig godt at være!”
Der var over 70 medhjælpere på Areopagos-standen, hvoraf en meget stor del var frivillige fra I
Mesterens Lys, hvis primære formål netop er at bygge bro mellem nyåndeligheden og
kristendommen.
”Det var en fantastisk oplevelse at være med på Mystikkens Univers!” fortæller Inga Provstgaard
Mogensen, som var medhjælper på standen for tredje år i træk.
Hun fortæller, at hun søndag morgen havde en oplevelse, som for hende fortæller meget om,
hvorfor det er vigtigt, at der er en kristen stand på messen.
”Det var lige inden, messen åbnede, og vi havde lige bedt sammen på standen og var blevet indviet
til dagen. Straks derefter kom en mand ind på vores stand og sagde: ’Der er en kæmpestor boble af
varme her på standen. Her er rigtig godt at være!’ Han trak vejret dybt og sagde: ’Hvor er her
fantastisk!’,” fortæller Inga Provstgaard Mogensen.
”Jeg snakkede lidt med ham og fortalte, at vi jo er en kristen stand, og at vi beder om, at
messegæsterne må møde Guds kærlighed i Jesus Kristus. Han sagde, at han godt havde set, at vi
stod og bad sammen, hvorefter han igen trak vejret dybt og sagde: ’Her er virkelig godt at være!’ Og
så gik han tilbage til sin egen stand,” fortæller hun.
”Og det er jo netop derfor, vi er med på alternativmesserne. Mennesker skal opleve, at det
simpelthen er noget andet, de får hos os, end de får på de andre stande. Mennesker er så søgende, og
vi vil så gerne give dem Guds kærlighed. Det kan vi gøre på Mystikkens Univers, og derfor giver
det så utrolig god mening at være med. Jeg går beriget hjem efter sådan en weekend og glæder mig
allerede til næste år!”

Kærlig hilsen
Merete Riis Jensen, Areopagos

Den Lyttende Kirke
Et vidnesbyrd af Annette Eva Omari

Jeg har i foråret 2015 deltaget i et Lytte kursus under Den
Lyttende Kirke med Bente Lundbak Pihl, og forløbet var endnu
en vigtig ”brik” i noget, som havde stået mit hjerte nær gennem
lang tid. Jeg havde haft mange overvejelser, en stor længsel efter
og vedholdende bønner om et ”åndeligt frirum” for Jesus-troende
kvinder, hvor hovedfokus er bøn: bøn for hinanden og med
hinanden.
I foråret 2014 tog jeg initiativ til at starte en bedegruppe, som
mødes hver 14 dag ca. 3 timer om aftenen. Initiativet erstatter
ikke tilknytningen til deltagernes menighed eller kristne
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fællesskab, men er inspireret af ordene: " Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, er jeg midt i
blandt dem" (Matthæus Evangeliet kap. 18, vers 20)
Min erfaring er, at når mennesker er sammen i mere eller mindre formelle møder - også i
menigheder og kirkelige sammenhænge, så kan der ofte ske det, at de udadvendte får megen
opmærksomhed, og de mere introverte og eftertænksomme bliver mere usynlige. Jeg tænkte længe
over, at bedegruppen skulle have rammer, der ville sikre, at alle kom til orde med lige meget vægt
og ligeværd. Det var vigtigt, at bedegruppen var et frirum, hvor ingen følte sig afbrudt eller bedømt
eller måske var bange for ikke at komme til orde.
Jeg fik ideen til at bruge mobil telefonens alarm til at være den neutrale tidstager. Målet er altid, at
vi skal være bedende efter den første time, hvor vi på tur har fortalt om det, der rører sig i den
enkeltes liv. Vi er max. 4 kvinder, og vi deler den første times samvær op i helt retfærdige ”bidder”.
D.v.s. 60 minutter delt med 4 = 15 minutter til hver kvinde. De 15 minutter er ”fredede i klasse A”
forstået på den måde, at det ikke er tilladt for os andre at afbryde, komme med gode råd eller
supplere med egne beretninger. Det, der bliver fortalt, får lov til at blive fremført præcis, som den
enkelte synes om, og det emne, der ønskes forbøn for, er ligeledes den enkeltes suveræne
beslutning. Fra kl. 20 og ca. 1,5 time frem beder vi derefter for hinanden i fri bøn på kryds og tværs.
Det har været en stor glæde at opleve, at strukturen og respekten for at give hinanden tid og frirum
til at tale ”frit fra leveren” har bragt velsignelse.
Derfor blev jeg meget glædeligt overrasket over at møde Bente Lundbak Pihl efter en gudstjeneste i
Betlehemskirken, hvor vi fik mulighed for at tale om Den Lyttende Kirke. Jeg bestemte mig for at
deltage i et Lyttekursus i foråret 2015, og det har været meget livs- og trosbekræftende. Der er et
dybt ”Amen” i mig overfor Den Lyttende Kirkes tese:
Gud ønsker, at vi skal være gode til at lytte for derved at erfare lægedom og helhed i livet. Når
vi bliver gode lyttere, har det en positiv effekt på vores relationer, i vores personlige vækst og
modenhed, spirituelt og i alt, hvad vi beskæftiger os med såsom arbejde, familieliv,
hverdagsliv, studier o.a. God lytning kan være livsforvandlende. God lytning er helende.
Det var derfor en naturlig konsekvens for mig at deltage på Mystikkens Univers (den sidste
weekend i oktober 2015) som ”lytter” på Den Lyttende Kirkes stand. Ved siden af Den Lyttende
Kirkes stand var også I Mesterens Lys, Bibelselskabet og Pilgrimme, alt sammen samlet på
Areopagostorvet.
Det var en meget bevægende oplevelse at være med. Jeg delte bl.a. flyers ud om DLKs arbejde og
vision og lagde mærke til de mennesker, der kom forbi standen. Fælles for mange af dem var det
helt undersøgende og åbne udtryk, som de havde i øjnene. Som børn, der ser sig om i verden, nysgerrige og efterspørgende efter mening, liv og spejling.
Jeg talte med flere på standen, som kom hen og slog sig ned til en kop kaffe og en snak om det at
lytte uden at fælde dom og at blive lyttet til uden at blive genstand for ”gode råd”. Særligt én
melding gjorde indtryk: En kvinde sagde, at Den Lyttende Kirke jo dermed repræsenterede den
”rigtige” spiritualitet. D.v.s en relation uden tvang, uden bagtanker om en stor omsætning i kr. og

5

øre, men med et udgangspunkt i at skabe en levende forbindelse mellem Gud og mennesker ved blot
at stille sig til rådighed menneske til menneske.
Jeg har erfaret en ny vished om Kristus længsel efter, at Jesustroende mænd og kvinder rækker ud
til andre mennesker ved at tilbyde at give Gud plads til at virke i det enkelte menneske. Ikke
nødvendigvis gennem instrukser og belærende vejledninger, men ved som Jesustroende at træde
tilbage og skabe et rum for at mennesker bliver lyttet til. Det er blevet stort for mig, at mennesker
kan komme til kirken, ”som de er” og bekende det, der ligger ham/hun på sinde, lige præcis som
den enkelte selv har ord til at udtrykke det.
Det er forunderligt at se, hvilken lettelse et menneske giver udtryk for at føle bagefter en kort stund,
hvor han/hun ikke er blevet afbrudt, eller hvor han/hun ikke har oplevet sig som genstand/mål for en
bestemt teologisk tilretning og ”opdragelse”. At være med til at formidle Jesu åbne arme og
muligheden for at have en tryg relation med Ham er smukt i enhver betydning af ordet.
Det er mit håb, at endnu flere kristne vil finde mulighed for at opdage den velsignelse igennem
lyttekurserne - at blive bedre rustet til at være i en verden, hvor mennesker har et desperat behov for
at blive mødt med åbne arme og - ører. At blive bedre lyttere. At bringe heling og indre helbredelse
til andre mennesker.

Kærlig hilsen
Annette Eva Omari, Den Lyttende Kirke

Christfulness i USA
Christfulness online er kommet godt i gang. Vi prøvede som noget nyt at have et webinar. Der vil
blive flere webinarer undervejs i kurset. Endelig er der indrettet et Christfulness rum i Eastside
Prayer Studio i the Brady Street Neighborhood of Milwaukee, USA. I denne uge har de haft deres
første "Taste and See" dinner church tomorrow night. I får en idé om indretningen på dette link
https://www.flickr.com/photos/kayakman/sets/72157659360078488 - og bemærk at I Mesterens Lys
er på bede-verdenskortet med et billede fra Mystikkens Univers.
Til sommer vil vore venner have et telt på forskellige markeder og festivals og et bøns- og
meditationsområde, kaldet Christfulness.
2/11: modtog vi denne rapport fra Brett Pavia:
“We now have 10 copies of the Treasury of Daily Prayer, a Lutheran breviary, at our prayer studio
and will soon have an additional 2. There are also 10 ESV Bibles on the way and an appeal has
gone out for a good Lutheran hymnal set. Ordered a large print of Altar Der Peter - Und
Paulkirche in Weimar mounted on wood for behind the brass altar cross and candle.
https://www.flickr.com/photos/kayakman/22692617546/
We have had 4 Vespers Fellowship Dinners so far and they seem to love doing the liturgy around
the table. Slowly we are teaching them the spiritual discipline of using the 6 prayer walls and
praying using icons, art, nature, and art we make. In two weeks I will start to teach on the
spirituality of praying the breviary, of which 4 members have the book at home and 5 have the
corresponding smart phone APP.
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In January I will start to teach on Christfulness meditation, Jesus Prayer, Lectio Divina, and Breath
Prayers. Working on designing Taize and Psalm infused mini devotional liturgies for doing these in
the Christfulness meditation room.
This Tuesday we are doing a SUSHI vespers fellowship dinner, as one of our members teaching
classes on Asian cooking is herself Asian.
We have been praying for your ministry in Denmark and hope that all is well with you and your
ministry.”

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

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)
Onsdag d. 16/12 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Mandag d. 21/12 kl. 19.00. Årstidsfest (Yule/Vintersolhverv) i BK.
Tirsdag 5/1 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 13/1 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Tirsdag d. 2/2 kl. 19.00. Årstidsfest ved Kyndelmisse i BK.
Tirsdag den 2/2 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Tirsdag d. 9/2 kl. 19.00. Meditationskoncert (opfølgning på Krop Sind Ånd) i BK.
Mandag d. 22/2 kl. 1900. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
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Tirsdag d. 1/3 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 9/3 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.

IML arrangementer på Fyn:
Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Kirkeplads 1, 5000 Odense C.; kontaktperson: Birgitte Skovgaard
E-mail: bies@os.dk
Datofor ”Stillekirke” Heling af hjertet meditation ledt af Ole Skjerbæk Madsen
Den 14/4 kl. 20.00. En væsentlig praksis indenfor Christfulness er heling af hjertet.
Heling af hjertet er primært en form for bøn med et andet menneske om at erfare sig elsket, værdsat
og som et Guds barn. Denne aften i Stillekirken guides heling af hjertet som en meditation.

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.:
Søndag 10/1 kl.19.30: IML lyscirkel (ring eller mail for detaljer)
Mandag 15/2 kl.19.30 – IML gudstjeneste – Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg
Søndag 6/3 kl.16.00 - IML gudstjeneste, Krop, sind, ånd messen i Aalborg Kongres og Kulturcenter

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. 6. december, d. 3. januar, d. 7. februar, d. 6. marts - 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

Retræte på Ådalen ved Randers, 8-10. januar 2016
Her kan du opleve en kombination af bøn, undervisning, stilhed og bøn som inddrager kroppen.
Tilmeldingsfrist 18/12. Læs programmet her:
http://www.imesterenslys.dk/images/Christfullness_retræte__jan16_folder.pdf

Krop Sind Ånd 5-7/2 i Falconer Centret, Frederiksberg.
Vi skal bl.a. have 4 daglige meditationer i under messen i Tårnværelset.

Tirsdag 9/2 kl. 19: Christfulness meditationskoncert i Bethlehemskirken.

Den Lyttende Kirkes 10 års jubilæum den.28/ 2 2016
Kom og vær med til at fejre det med os den 28. februar 2016 kl. 10.00 i forbindelse med
gudstjenesten kl. 10.00 i Bethlehemskirken Åboulevard nr. 8 og bagefter i menighedshuset
Tømrergade 9, stuen.

Krop Sind Ånd i Aalborg 5-6/3.

Retræte i Løkken, 11-13. marts 2016
Her lærer vi Christfullness i et helhedsperspektiv på vej mod en forsonet menneskehed og et
genoprettet skaberværk. Læs programmet her:
http://www.imesterenslys.dk/images/Retræte_omkring_Christfulness__Løkken_2016.pdf

12-13/ 3 Pilegårdens krop og sind messe i Brønshøj
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Bedekalender for I Mesterens Lys
7. december 2015 - 13. marts 2016.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
7/12 – 13/12:
7/12: Christfulness online: Webinar
12/12: Christfulness online slutter

11/1 – 17/1:
13/1: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Rolf og hans familie, og bed og tak for Rolfs
arbejde med hjemmesiden
Bed for Thomas Frovin og hans arbejde for IML og
Areopagos som frivillighedskonsulent fortrinsvis i
Jylland og på Fyn

Ugens bedeemner:
Bed for IMLs udvalg og medarbejdere må få nye
visioner for IMLs fremtid
Bed om flere tilmeldinger til Retræten på Ådalen
Retrætecenter ved Randers i januar måned.
14/12 – 20/12:
16/12: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00

18/1 – 24/1:
20-21/1: Ole Skjerbæk Madsen forelæser på Det
teologiske Fakultet om mødet mellem nyåndelige
strømninger og kirken (med vægt på sjælesorg)
23/1: Ole Skjerbæk Madsen holder foredrag i
Kristelig Lægeforening om alternativ behandling og
kristen omsorg

Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget – Agnethe, Ole, Torsten,
Gerner, Lars, Anton, Camilla, Mira Helena, Thomas
og deres arbejde i udvalget
Bed for Oles forberedelse af to forelæsninger på
Københavns Universitet og et foredrag i Kristelig
Lægeforening i januar måned.

Ugens bedeemner:
Bed for vores samarbejdspartner Daninfo og dens
stab i forberedelserne af Krop Sind Ånd messen
Bed for nok medarbejdere til IMLs stand på Krop
Sind Ånd messen og for alle de forberedelser, som
går forud for messen

21/12 – 27/12:
21/12: Årstidsfest i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for medarbejderne bag Årstidsfesterne og
helingstjenesterne og afholdelsen af disse
Bed for IMLs medarbejdere og dem, der står bag
IMLs tjenester i BK

25/1 – 31/1:
27/1: Den første af fire aftener i Karlslunde
Strandkirke vedr. udfrielsestjenesten (kun for
indbudte) og for Ole Skjerbæk Madsen, som
indleder

28/12 – 3/1:
3/1: Trinigudstjeneste I Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30

Ugens bedeemner:
Bed for mennesker i åndelig og sjælelig nød og for
IMLs medarbejdere og andre, som har den tjeneste
at bringe Guds nærvær og fred ind i hjemmene
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie

Ugens bedeemner:
Bed for Oles forberedelse af to forelæsninger på
Københavns Universitet og et foredrag i Kristelig
Lægeforening i denne måned.
Bed for Århus Valgmenighed og Trinitjenesterne

1/2 -7/2:
2/2: Årstidsfest ved Kyndelmisse i BK kl. 19.00
2/2: Identitet for Livsforvandling i AK kl. 19.00
5 – 7/2: Krop Sind Ånd messe i København
7/2: Trinigudstjeneste i Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30

4/1 – 10/1:
5/1: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8 – 10/1: Christfulness retræte på Ådalen
Retrætecenter v. Torsten Borbye Nielsen og Lene
Skovmark
10/1: IML lyscirkel i Aalborg kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for Krop Sind Ånd messen og IMLs forbedere
der, for alle, der søger forbøn og hjælp, for de
workshops og tidebønner, der afholdes

Ugens bedeemner:
Bed for IML i Allehelgens kirke og dem, der står
bag IML tjenesterne der og for flere medarbejdere
Bed for IML i Aalborg og medarbejderne der

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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8/2 – 14/2:
9/2: Meditationskoncert (opfølgning på Krop Sind
Ånd) i BK kl. 19.00
12/2: Møde i Areopagos`IML-udvalg (tidligere
bestyrelse)
14/2: Ole besøger Aalborg Valgmenighed for at
rekruttere medarbejdere til Krop Sind Ånd i
Aalborg

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag Trinigudstjenesterne i Århus
Valgmenighed
Bed for flere unge medarbejdere i IML
Bed for Den Lyttende Kirke og dens medarbejdere
29/2 -6/3:
4-6/3: Krop Sind Ånd messe I Aalborg
6/3: Trinigudstjeneste I Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30

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
Bed for bedegruppen, der står bag IML
Bed for lyscirklen i Herning

Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget og Areopagos DKs bestyrelse
Bed for Lars Mollerup Degn og de ansatte i
Areopagos
7/3 – 13/3:
11-13/3: Christfulness retræte i Løkken ved Ole
Skjerbæk Madsen
12-13/3: Pilegårdens Krop og Sind messe i Brønshøj

15/2 – 21/2:
15/2: IML tjeneste i Aalborg (for første gang er IML
flyttet til mandage) kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for den nye messe, som IML er blevet opfordret
til at deltage i
Bed for de medarbejdere, som skal tjene der og for
de gæster, som vil besøge IMLs stand

Ugens Bedeemner:
Bed for IMLs arbejde og kontakten til de nyåndelige miljøer
Bed for gruppen, der står bag Helingstjenesterne
Bed for Christiania kirken og for John, som leder
kirken der
22/2 – 28/2:
22/2: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden
ved fuldmåne i BK kl. 19.00
24/2: Den anden af fire aftener i Karlslunde
Strandkirke vedr. udfrielsestjensten (kun for
indbudte). Ole indleder
28/2: Den Lyttende Kirkes 10 års jubilæum i
forbindelse med gudstjenesten i BK kl. 10.00 med
efterfølgende reception

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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I Mesterens Lys ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår med ordene:
”For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre.
Man skal kalde ham Underful Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste”
Esajas’ bog kap. 9 vers 5
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