Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – marts 2016.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Så nærmer det sig – foråret! Foråret, som i den grad peger hen på et liv i opstandelsens tegn! Om
Gud står der, at han siger ”Se, jeg gør alting nyt! ”Må vi erfare det i vore liv, at som foråret bringer
nyt liv ind i vore haver, ind i vor natur, sådan giver Gud os LIV, fornyer os, forfrisker os og giver os
nyt håb og tro på vores Mester Jesus Kristus og på alt, hvad han har gjort og vil gøre for os og med
os!
Vi ser tilbage på et spændende kvartal siden sidste nyhedsbrev. Onlinekurset om Christfulness
fik en god afslutning. Vi har fået en håndfuld forespørgsler om, hvornår vi igen indbyder til
onlinekurset. Det sker nok igen til næste efterår, men måske på en lidt anden måde. Vi vil
selvfølgelig orientere jer om det.
Årets første aktivitet var Christfulness retræten 8-10/1 på Ådalen Retrætecenter ved Randers; ledet
af Torsten Borbye Nielsen og Lene Skovmark. Der var ikke mange deltagere, men de, der var med,
har udtrykt glæde over dagene. Derimod er den kommende retræte i Løkken fuldtegnet.
Ole Skjerbæk Madsen forelæste den 20-21/1 på Det teologiske Fakultet i Købehavn om mødet
mellem nyåndelige strømninger og kirken (med vægt på sjælesorg) på et Masterkursus og er blevet
bedt om at bidrage med et kapitel til en bog i forlængelse af kurset. Og allerede den 23/1 holdt han
foredrag i Kristelig Lægeforening om alternativ behandling og kristen omsorg. Ole afrundede den
efterfølgende plenumdebat med at spørge: Er I som læger ikke nødt til at tolke jeres praksis ind i en
kristen forståelsesramme - ligesom de kristne alternative behandlere er det? I kan læse et
baggrundsinterview her: http://dkklf.dk/laegeliv/interview/
Vi har haft de første to af fire aftener i Karlslunde Strandkirke angående udfrielsestjenesten (kun for
indbudte); der er 40 tilmeldte.
Første weekend i februar var vi endnu
engang på Krop Sind Ånd messen. Du kan
læse Merete Riis Jensens artikel senere i
nyhedsbrevet. Vi mærkede Helligånden i vore
bønner, samtaler og meditationer. Flere fik en
ny personlig relation til Jesus. Der var små
12.000 besøgende på messen; vi bad med 357
gæster og udstillere (i år kom rigtig mange
udstillere til forbøn, i alt 45); dertil kom
samtaler og som noget nyt meditationer i
Tårnværelset 4 gange dagligt. Ole havde et
foredrag. I alt 665 personer har benyttet sig
aktivt af vores tilbud. Bed gerne om en varig frugt til evigt liv i disse mange menneskers liv. Tak!
Samtidig med at dette nyhedsbrev kommer til jer, er der Krop Sind Ånd i Aalborg, og flere messer
nærmer sig: Pilegårdens Krop og Sjæl messe den 12-13/3 og Krop Sind Ånd i Odense den 8-10/4.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 2-3. – Krop Sind
Ånd i Falkoner Centret” Indlæg af Merete Riis Jensen s. 3-4. – ”Den lyttende kirke – 10 år i Danmark” Indlæg af Ole
Skjerbæk Madsen s. 4-5. – ”Christfulness i USA” Indlæg af Ole Skjerbæk Madsen s. 5-6. – Kalender s. 6-8. – Andre
arrangementer s. 8-10. - Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 10-12.
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IML i Aalborg skifter mødeaften til mandage, og IML har nu gennem længere tid været afholdt i
Aalborg Valgmenigheds helt specielle kirkerum. Vi anbefaler nordjyder og andre at opleve en IML
tjeneste der og er i øvrigt taknemlige for denne Dansk Oase Valgmenigheds engagement og støtte til
IMLs arbejde.
Februar har været præget af et voldsomt og usagligt angreb på IMLs arbejde på facebook og i
Udfordringen. Ofte undrer vi os over medkristnes uvidenhed om IMLs mål og vision om netop at
præsentere mennesker for Jesus som frelser og Herre. Vi har heldigvis fået lejlighed til at korrigere
indlæggene i Udfordringen. Vores svar på angrebene vil ligge på hjemmesiden. Husk vi altid gerne
vil snakke med enhver, som har spørgsmål at stille, hvad angår vores arbejdsformer og IML i det
hele taget! Vi vil også gerne lytte!
Vi har brug for din hjælp! Brug for forbøn for vores arbejde! Brug for økonomisk støtte, og vi
takker for et hvert bidrag til arbejdet. Kontonummer finder du på IMLs hjemmeside. Tak til alle,
som har bidraget i 2015 både enkelte personer og kirker, som har samlet penge ind til IMLs arbejde.
Der er stor trofasthed bag arbejdet, og vi vil gerne unde flere at være med!

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

Lad din herlighed komme over hele jorden
En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen

Salme 57 tager sit udgangspunkt i Davids flugt fra kong Saul. Salmen er derfor en bøn om
beskyttelse og om Gud nåde; David søger tilflugt til Guds retfærdighed.
Bønnen leder til en erfaring af tryghed midt i faren!
Denne erfaring udløser tak og lovsang, for så at udvide perspektivet: Guds herlighed over hele
jorden!
Inspiration:
Jeg ønsker, at du skal se det store perspektiv eller min skabelses plan, som også er frelsens
eller forløsningens plan. Jeg kalder dig ind i min plan.
David så ud over sin egen situation i erkendelsen af sin afmagt. Ser du din afmagt i øjnene
ansigt til ansigt med menneskers og klodens lidelser – og ansigt til ansigt med fremmedheden
for og fjendskabet mod religion? Flygter du ind i en illusion om tryghed indenfor kirkens
vægge, vaner og trygge fællesskab eller indenfor dine egne vante rammer?
Se afmagten i øjnene, men flygt ikke. Din tryghed er i mig. Du må bede som David gjorde om,
at min herlighed kommer over hele jorden. Du må bede om, at mit nærvær kommer til
udtryk, så at mit rige kommer, og min vilje sker på jorden, som den sker i himmelen. Når du
beder sådan, udtrykker du min skabelses og min frelses plan:
Jeg skabte verden sådan, at mit nærvær skulle være kendt. Kun gennem skabelsen bliver jeg
kendt. Hele jorden udråber min ære, jubler i erkendelsen af mit nærvær. Jordens skabninger
ser stråleglansen af mit nærvær, når det reflekteres fra jeres hjerter ud i verden, for I er jo
skabte i mit billede til at ligne mig.
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Men det er ikke den virkelighed, I lever i! Jorden, naturen og alle skabninger har mistet
orienteringen og oplever kun forgængelighed. Mennesker ser kun sig selv og opfatter deres
medmennesker og medskabninger ud fra en nytteværdi. Derfor er jeres liv tomt – og fordi I,
som kalder jer kristne efter min Søn, lever så fjernt fra det, han lærte og viste med sit liv, er
også religion kommet i foragt.
Det rokker ikke ved min plan! Dine bønner må handle om mere end dig selv, og de må føre
dig ind i en ny relation til mig, så at du formes efter Jesu Kristi forbillede. Min herlighed
kommer over dig, når du i din afmagt åbner hjertet for min Søn, Jesus Kristus. Så bliver dit
hjerte nyt, og mit billede stråler igen i dit hjerte og spejles ud ad til verden.
Dette er dine første skridt ind i min plan, genoprettelsens plan. Det, jeg lader ske med dig,
sker for hele jorden! Og det lader dig se jorden og dine medmennesker i mit riges perspektiv.
Du ser, hvad verden og dine medmennesker blev skabt til, og hvad jeg vil frelse dem til.
Med din bøn, med dit liv og din tjenende kærlighed vil du møde verden som verden og
menneskene er i mit hjerte. Så vil den, der møder dig med fjendskab, ikke være din fjende,
men din bror eller søster. Du ser mit billede og Jesu Kristi ansigt i hende eller ham. Og når
jorden vånder sig i smerte, bliver det i dine øjne veer for mit riges komme, og med din omsorg
og livsstil vil du blive en nænsom fødselshjælper.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Krop Sind Ånd, Falkoner Centret d. 5-7/2 2016:
“Hun fik en personlig relation til Jesus”
Af Merete Riis Jensen, Areopagos

I weekenden 5-7/2 var der Krop-Sind-Ånd-messe på Frederiksberg, og det blev en travl og dejlig
weekend for I Mesterens Lys
Denne weekend strømmede åndeligt
nysgerrige til Falkoner Centret på
Frederiksberg, hvor Krop-Sind-Åndmessen fandt sted. Og traditionen tro
deltog I Mesterens Lys også på messen
med en stand, hvor der blev tilbudt
forbøn, samtaler, meditationer og
foredrag.
I alt benyttede mindst 665 mennesker sig
af I Mesterens Lys’ tilbud i løbet af
weekenden, og der blev bedt for 357
gæster.
”Vi havde mange gode samtaler både med messegæster og med de andre udstillere,” fortæller
missionspræst Ole Skjerbæk Madsen.
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”Faktisk var der flere af de andre udstillere til forbøn hos os, end der plejer at være. Der var 45 i alt,
og vi er meget taknemlige for, at de andre udstillere kender os og gør brug af vores tilbud. Der var
også en af udstillerne, som har haft et energetisk gudsbegreb, som var til forbøn hos os, og hun
fortalte, at hun fik en vision af Jesus som person gennem forbønnen.”
Seje medarbejdere
Der var flere besøgende på messen, end der var sidste år, og det kunne også mærkes hos I Mesterens
Lys. Lige fra starten fredag morgen var der godt gang i IML’s stand, så der var brug for de mange
frivillige medarbejdere.
”Vi havde 36 frivillige IML-medarbejdere i gang i løbet af weekenden. Det var en god blanding af
unge og ældre, og jeg er så stolt af vores medarbejdere. De er ganske simpelt bare seje!” siger Ole
Skjerbæk Madsen.
Fire daglige meditationer
Som noget nyt lavede I Mesterens Lys fire daglige meditationer i et særskilt rum, og der var pæn
tilslutning til meditationerne.
”Det var rigtig fantastisk at have det rum til meditationer. Det var indrettet med et alter og føltes
som et roligt, fredfyldt sted midt i en hektisk messe,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.
”Og vi fik også god respons på meditationerne.
En af deltagerne, som vi har bedt med før,
fortalte, at hun tidligere kun havde kunnet mærke
Jesus på ’energi-planet’, men gennem
meditationen fik hun en personlig relation til
Jesus. Den slags tilbagemeldinger er jo
fantastiske, for det er netop derfor, vi er der,”
siger Ole Skjerbæk Madsen.
”Når vi er med på alternativmesserne bruger vi
det sprog, der er på messerne for at komme på
talefod med de åndeligt nysgerrige. Men det
betyder ikke, at vi går på kompromis. Det
handler om at vise dem hen til Kristus.”

Kærlig hilsen
Merete Riis Jensen, Areopagos

Den lyttende kirke – 10 år i Danmark
Af Ole Skjerbæk Madsen

Den lyttende Kirke startede i Danmark for 10 år siden og vi fejrede dagen på festlig vis i
Bethlehemskirken søndag 28/2 i år. Baggrunden var Dortes og min studietur til England i 2002.
5/10 2002 deltog vi i en South Regional Day Conference for Acorn Christian Foundation i Exeter –
annonceret således:
A Vision for Healing. An opportunity to look at the subject of healing within the context of the
Church and the medical and caring professions.
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Acorn’s motto er: „Bringing the healing of Jesus Christ to a broken world” og beskriver sit arbejde
således:
“The Acorn Christian Foundation is committed to sharing the care and healing presence of Christ
with all. We offer a spectrum of services to church and society, groups and individuals, and exist to
demonstrate that Christian healing is a sound companion to modern medicine.”
Min konlusion og anbefaling efter studieturen:
Acorn Christian Ministries kan være en god partner for Areopagos i bestræbelsen på at udvikle
kirkens helbredende tjeneste i en missionerende kirke. Acorns model udruster lægfolk som
“listeners” - et ikke-påtrængende nærvær, som er en kvalitet og en nødvendig evne eller egenskab i
enhver dialogisk missionsvirksomhed. Acorns model peger ud over det personlige plan til et
helbredende og forligende nærvær i kirke og samfund. På den anden side kunne Acorn af
Areopagos, IKON og I Mesterens Lys lære et mindre forskrækket forhold til den nye åndelighed og
at bruge sine gaver i mødet med søgende mennesker fra de nyåndelige miljøer.
Areopagos kunne have glæde af at invitere Michael Mitton og en dansk medarbejder, som er præst i
Skotland, til Danmark (og Norge) f.eks. i forlængelse af Benner-initiativet, men udvidet med
landsudvalget og relevante folk fra IKON og IML. Vi kunne deltage i en workshop om “listening”
for at få et indtryk af metoden. Derefter kunne vi have en drøftelse af, hvordan dette evt. kunne
bruges i Danmark (og Norge), om Areopagos evt. kunne fascilitere arbejdet ind i vor sammenhæng.
Arbejdet begyndte med, at Michael Mitton og Robin Anker Pedersen havde intromøder i Århus og
København og en kursusdag ligeledes i København.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Christfulness i USA
14/1 modtog vi denne rapport fra Brett Pavia fra Eastside Prayer Studio i the Brady Street
Neighborhood of Milwaukee, USA:
UPDATE: In the fall semester we started our first weekly Vespers Fellowship Meal gathering. This
mainly involved leading to prayer liturgy of the hours, practicing a spiritual of gratitude, and doing
open prayer studio time using the prayer walls.
This semester we will be starting into teachings on and the practice of Christian meditation. We will
start Taize, which includes not only the silent pauses for sacred silence, but also the spirituality of
chant, incense, and prayers around the cross, as well as mediation on the other icons.
In our ministry we use a Taize-like approach to our Jesus Prayer and related breath prayers and
Lectio Divina. All of these services include slow-motion liturgy, incense, candle light, and moments
of silence to practice the meditation technique. More than likely we will do the Chrsitfulness
mediation in the same Tazie-like worship context.
For that matter, when we do our "Healing Service", which also includes the practice of our
Charismatic Gifts, we do this also in a Taize-like style including icons of Christ Healing and
Pentecost.
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We are also calling our altar room the "Christfulness Mediation Room" and we put all of our
Christian mediation forms under the title of Christfulness Meditation.
All of this to say, we are excited to start down this road and use the Christfulness book to help teach
on the topic.
Please be praying for us, as for most of our current group members, they either have fundamentalist
background and taught Christian mediation is wrong and/or do their yoga, zen, or Taoist meditation
on the side. For everybody in the group the idea of doing Christian meditation is new and
unexplored.
We keep you in our prayers

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)
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.
Torsdag d. 17/3 kl. 17.00. Årstidsfest ved forårsjævndøgn i Søndermarken på Lindehøjen.
Onsdag d. 23/3 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne med
Lukas’ lidelseshistorie i BK.
Tirsdag d. 5/4 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
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Onsdag d. 13/4 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Søndag d. 1/5 kl. 17.00. Årstidsfest ved forsommer i Søndermarken på Lindehøjen.
Tirsdag d. 3/5 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 11/5 kl. 19.00. Identitet og Livsforvandling i BK.
Lørdag d. 21/5 kl. 1900. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 7/6 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 8/6 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
Dato for ”Stillekirke” Heling af hjertet meditation ledt af Torsten Borbye Nielsen.
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 6/3 kl.16.00 - IML gudstjeneste, Krop, sind, ånd messen i Aalborg Kongres og Kulturcenter
Lyscirkel: Mandag 11. april kl.19.30, Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg
IML-gudstjeneste: Mandag 9. maj kl.19.30, Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg
Lyscirkel: Mandag 13. juni kl.19.30, Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg

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. marts, d. 3. april, d. 1. maj, d. 5. juni - alle dage kl.18:50 - 20:30.
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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

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Bøn i Bevægelse
Bøn i Bevægelse er et Areopagos koncept, som vokser med forskellige grupper udover landet.
Måske er det netop noget for dig.
Bøn i Bevægelse er en meditationspraksis, som hjælper dig til at lade Gud puste nyt liv i dig og
give dig fred. Den viser, hvordan kroppen kan hjælpe dig med at falde til ro og lede dig ind i
bønnens landskab. Se hjemmesiden her: http://bib.areopagos.dk og find datoer og steder, hvor BIB
finder sted.
Bøn i Bevægelse, Online – Samlinger
Der vil være online-samlinger på mandage. Det vil være lidt som at følge en fitnessinstruktion på
DVD. Man kan købe adgang i perioder på 2 måneder, hvor man hver mandag logger sig på mellem
klokken 20 og 21 og deltager i en BiB - samling online. Det koster 160 kr. for denne periode – altså
ca. 20 kr. pr gang.
Vi har erfaret, at selvom vi rigtigt gerne vil have denne praksis, fordi vi mærker den gode smag og
eftersmag i vore liv, så kan der også let være modstand. Derved har vi opdaget styrken i
fællesskabet, disciplinen og forpligtelsen:
Fællesskabet med alle andre, der beder den samme bøn hver mandag på samme tidspunkt.) Du
kan også invitere en ven eller nabo til at bede sammen med dig foran skærmen. Derefter kan I
eventuelt kort dele jeres oplevelse sammen eller gå hver til sit.
Disciplinen, der betyder, at du ikke kan udsætte det til en anden god gang, men fastholder dig i det
gode du vil. Det er hver mandag fra kl. 20 – 21.
Forpligtelsen. Du betaler for 2 måneder af gangen, hvor du har forpligtet dig selv på at afprøve at
leve med denne rytme hver mandag. Dermed bliver der en start og en slut på din forpligtelse. Du
kan genforpligte dig eller lade være. I perioder, hvor du ikke forpligter dig, kan du eventuelt mærke
efter, om der er en forskel i dit liv med eller uden denne praksis. Du kan også samle beslutsomhed
til en ny periode, hvis du opdager, at du ønsker det.
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Den første periode er 8 mandage fra 7. marts til 25. april. Den næste periode er 9 mandage fra 2.
maj til 27. juni. Se følgende link mht køb af on-line samlingerne: http://bib.areopagos.dk

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

Hvor kan du møde Den Lyttende Kirke i foråret 2016?
1. Du kunne med stort udbytte deltage i Den Lyttende Kirkes Lytning-Fordybelse-Retræte
2016
Det Retræte.dk og Den Lyttende Kirke (DLK) er gået sammen om, at skabe en helt
ny mulighed, en særlig kombination af: Lytte-kursus, lytte-træning og retræte. Det bliver afholdt
den 4 – 5. marts i Bethlehemskirkens lokaler i København, og den 10 – 12. juni på Sankt Birgitta
Kloster i Maribo. Se programmet på følgende link: http://www.denlyttendekirke.dk/116765639
2. Du kan møde Den Lyttende Kirkes medarbejdere til alle Identitet og Livsforvandlings
gudstjenesterne i Bethlehemskirken, København. Næste gang er den 9. marts. De vil være glade for
at lytte til dig – uden afbrydelser!
3. Himmelske dage i København
Den Lyttende Kirke deltager med tilbud om lytning i en sofa udenfor et centralt sted i Kristi
Himmelfarts ferien, hvor der afholdes Himmelske Dage i København.
4. Se også vores hjemmeside for andre aktiviteter: www.denlyttendekirke.dk
Et fantastisk tilbud om rabat i anledning af Den Lyttende Kirkes 10 års jubilæum:
I denne anledning har du mulighed for at få en jubilæumsgave, hvis du i 2016 køber et kursus
Fra Den Lyttende Kirke. Du får 100 kr. i rabat, hvis du ved tilmeldingen på shop.areopagos.dk
bruger koden: ”10jubi”.
Jubilæumsgave til Den Lyttende Kirke:
Vi takker for enhver gave! Du kan bruge MobilePay og Swipp: 23 60 23 50. Skriv ”DLKjub” i
teksten! Vi ønsker at udgive et hæfte med vidnesbyrd fra folk, der har haft glæde af mødet med Den
Lyttende Kirke!

4-6/3 Krop Sind Ånd i Aalborg
Lørdag 5/3: Areopagos Vinterseminar om lidelse
På årets vinterseminar vil vi med afsæt i forskellige livsanskuelser (buddhisme, kristendom,
nyåndelighed og psykologi) belyse menneskets forhold til den lidelse og smerte, som livet
tilsyneladende uundgåeligt byder på.
Hvornår: Lørdag den 5. marts 2016 kl. 9.30-17
Hvor: Studenternes Hus, "Richardt Mortensen Stuen", Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C
Pris: 200 kr. (100 kr. for studerende)
Tilmeldingsfrist: 29. februar 2016. Efter denne frist stiger prisen med 50 kr.
Program: http://dansk.areopagos.dk/block-dansk-forsideblok-1/hvorfor-!-tag-med-til-vinterseminarom-lidelse

11-13. marts 2016 Retræte i Løkken
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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
Sted: Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17. Messen er åben begge dage kl. 10-17.
Se: http://www.chearts.dk/57568507. Søndag i lokale 1. Kl. 11.00. Alternativ Gudstjeneste med
Nikolaj Hartung Kjærby, stand 10 og Lene Skovmark, stand 41 og Kl. 15.00: ChristfulnessWorkshop med Torsten Borbye Nielsen, stand 41.

19/3 Ole Skjerbæk Madsen til Årsmøde i Center for Kristen Spiritualitet
Lørdag den 19. marts kl. 14.00:
I forbindelse med årsmødet i Center for Kristen Spiritualitet får vi besøg af Ole Skjerbæk Madsen,
som gennem mange år har arbejdet med spiritualitet ind i det såkaldte ”nyspirituelle miljø”.
Ole Skjerbæk Madsen er leder af I Mesterens Lys og gennem sit arbejde her har han bl.a. udviklet
Christfullness, som han vil præsentere for os, ligesom han vil give os en forståelse for hele
baggrunden for I Mesterens Lys. http://centerforkristenspiritualitet.dk/inspirationsmoeder/ Dalum
Kloster: Dalumvej 105, 5250 Odense SV

26/3 Byretræte Påskelørdag
En dag med stilhed, fordybelse og vandring i byen.
Apostelkirken, Saxogade 13. Kontakt Lene Skovmark www.aabentland.dk tlf. 28 36 11 76

8/4 – 10/4 Krop Sind Ånd messe i Odense
12/4 Lyset kalder. En tjeneste i ord og lyd
Tirsdag den 12.april kl. 19.30 En tjeneste i ord og lyd i Bethlehemskirken.
Se mere her: http://aabentland.dk/wp-content/uploads/2016/02/LYSET-KALDER-A4.pdf
Kontakt Lene Skovmark www.aabentland.dk tlf. 28 36 11 76

16/4 Areopagos Årsmøde
Areopagos Årsmøde afholdes lørdag den 16. april i København. Tid og sted oplyses senere.

5-8. maj Himmelske Dage, Danske kirkedage I København
Den lyttende Kirke tilbyder at lytte til menensker i en sofa på et af byens tårne.
Christfulness-meditationer i den katolske ”mobilkirke” – en campoingvogn med bilede af
Peterskirken. Heling af hjertet sammen med Yogafaith Se: http://himmelskedage.dk/

Areopagos’ sommerstævne
Sæt kryds i kalenderen den 30. juni-3. juli 2016, hvor du kan komme med til Areopagos'
Sommerfestival på et spa-hotel cirka 1½ time fra Oslo

4/9 IML visionsretrætedag
Afholdes i Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S. Program følger senere.
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Bedekalender for I Mesterens Lys
7. marts - 12. juni 2016.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
7/3 – 13/3:
9/3: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
11-13/3: Christfulness retræte i Løkken ved Ole
Skjerbæk Madsen
12-13/3: Pilegårdens Krop og Sind messe i
Brønshøj
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
14/3 – 20/3:
16/3: Kursus om udfrielsestjenesten i Karlslunde
(kun for indbudte)
16/3: Ole taler i Markuskirken, Aalborg om kirkens
møde med nyåndelighed.
17/3: Årstidsfest ved forårsjævndøgn i
Søndermarken på Lindehøjen kl. 17.00
19/3: Ole Skjerbæk Madsen taler på Årsmøde i
Center for Kristen Spiritualitet
Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget – Agnethe, Ole, Torsten,
Gerner, Lars, Anton, Camilla, Mira Helena,
Thomas og deres arbejde i udvalget
21/3 – 27/3:
23/3: Helingsgudstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne med Lukas’
lidelseshistorie i BK kl. 19.00
26/3: Byretræte i Apostelkirken
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
28/3 – 3/4:
3/4: Trinigudstjeneste I Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30
Ugens bedeemner:
Bed for Århus Valgmenighed og Trinitjenesterne
Bed for IMLs Lyscirkel i Århus
4/4 – 10/4:
5/4: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/4 – 10/4: Krop Sind Ånd messe i Odense

Ugens bedeemner:
Bed for Krop Sind Ånd messen i Odense og dens
medarbejdere og gæster på standen
11/4 -17/4:
11/4: Lyscirkel i Aalborg kl. 19.30
12/4: En tjeneste i ord og lyd i BK kl. 19.30
13/4: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
14/4: Stillekirke i Sct.Hans Kirke, Odense kl. 20.00
14/ - 15/4: Ole Skjerbæk Madsen deltager i Hope
Europe Round Table i Amsterdam
16/4: Areopagos Årsmøde i København
Ugens bedeemner:
Bed for Thomas Frovin og hans arbejde for IML og
Areopagos som frivillighedskonsulent fortrinsvis i
Jylland og på Fyn
Bed for Oles deltagelse i Hope Europe Round Table
i Amsterdam
18/4 – 24/4: Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for Rolf og hans familie, og bed og tak for Rolfs
arbejde med hjemmesiden
Bed for IMLs tjeneste på netsider/ Facebook etc.
Bed for IMLs on-line kurser og flere tiltag på nettet
25/4 – 1/5:
27/4: Kursus om udfrielsestjenesten i Karlslunde
(kun for indbudte)
1/5: Årstidsfest ved forsommer i Søndermarken på
Lindehøjen kl. 17.00
1/5: Trinigudstjeneste I Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30
3/5: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
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
2/5 – 8/5:
5/6: Trinigudstjeneste i Århus Valgmenighed kl.
18.50 – 20.30
5 – 8. maj Himmelske dage i København
Ugens bedeemner:
Bed for IML og Den Lyttende Kirkes deltagelse i
Himmelske Dage (Danske Kirkedage) i KBH.
Bed om en åndelig opvågnen i vort land
(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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9/5 – 15/5:
9/5: IML gudstjeneste kl. 19.30
11/5: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
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
Bed for bedegruppen, der står bag IML
Bed for lyscirklen i Herning
16/5 – 22/5:
19/5 – 22/ 5: Møde på Sigtunastiftelsen i Sverige
for Areopagos styre, repræsentantskab og stab
21/5: Helingsgudstjeneste 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

30/5 – 5/6: Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget og Areopagos DKs bestyrelse
Bed for Lars Mollerup Degn og de ansatte i
Areopagos
Bed for Areopagos’ bestyrelse og for IML i Norge
6/6 – 12/6:
7/6: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/6: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
10 – 12. juni: Den Lyttende Kirkes retræte på Sankt
Birgitta Kloster i Maribo
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke
Bed for Bente Pihl, som leder Den Lyttende Kirke
og medarbejdere der
Bed for Den Lyttende Kirkes samarbejdspartnere

23/5 – 29/5: Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for flere unge medarbejdere i IML
Bed for kontakten til menigheder, hvor unge findes
Bed for IML i Allehelgens kirke og dem, der står
bag IML tjenesterne der og for flere medarbejdere

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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