Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – juni 2016.
Kære læser af IMls nyhedsbrev!
Så lakker forårssæsonen mod sin ende – men hvor har der været stor aktivitet de sidste tre
måneder.
Alternativ behandling og kristen omsorg. I april gentog Ole sit januar-foredrag i Kristelig Lægeforening om alternativ behandling og kristen omsorg – denne gang i Herning. I kan læse et
baggrundsinterview her: http://dkklf.dk/laegeliv/interview
Kursus om udfrielse mm. afsluttet. Vi har haft de sidste to af fire aftener i Karlslunde Strandkirke
om udfrielse, husrenselse/ velsignelse af hjem, som i en særlig grad har brug for Guds fred; den
sidste aften sluttede vi med bøn i kirken og indvielse til tjeneste. Hver aften var vi mellem 15 – 25
sendt fra forskellige kirker. Kurset kunne med fordel holdes andre steder!
Forårets messer i Aalborg og Odense: Vi har været på yderligere to Krop Sind Ånd messer i
foråret: Aalborg i februar og Odense i marts; se Merete Riis Jensens artikler om de to messer her i
Nyhedsbrevet. Der var Stillekirke i Sankt Hans Kirke efter Odense messen, hvor også flere
messegæster dukkede op.
Vi deltog også i den lokale Brønshøjmesse:
Pilegårdens Krop og Sjæl messe 12.-13. marts. Vi
bad for ca. 25 % af alle messegæster, og det var en
rigtig god oplevelse for vore IMLs forbedere at være
på en mindre messe! Man kan ligefrem sige, at der
blev et hyggeligt og varmt sammenhold de
forskellige stande imellem, og mødet med
initiativtageren af messen Helle Spangerup var yderst
positivt. Vi har allerede bestilt og fået standplads
næste år den 11 – 12. marts.
Tak til vore messearrangører! Det er i øvrigt
kendetegnende for alle vore messer, at vi har et
utrolig godt forhold til messearrangørerne! Jeres
arbejdsiver og entusiasme for at gøre det så godt som
muligt for os på standene betyder meget! Tak for et
utrolig godt samarbejde!
Der er mange små messer rundt i DK! Måske skulle I Mesterens Lys gøre mere for at hjælpe med
at uddanne og udruste kristne og kirkefolket til at være med på den lokale messe! Er der interesse
for det, hører vi gerne om det!
En spændende og livlig Årsfest for Areopagos! I Mesterens Lys er en del af Areopagos, og den
16. april deltog vi i Areopagos’ Årsfest. Sjældent har vi været så mange! Aldrig – så vidt jeg ved –
har der været afholdt et Årsmøde, hvor alle tog så aktivt del i udtænkningen af ideer, visioner for de
kommende år! En spændende dag! Areopagos’ landsudvalg har fået meget at bearbejde og tænke
over ved de kommende møder!
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-3. – Krop Sind Ånd Aalborg af Merete Riis Jensen s. 3-4 - Krop Sind Ånd i
Odense af Merete Riis Jensen s.4. - En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 4-5. – Kalender s. 5-7. –
Andre arrangementer s. 7-8. - Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 9-10.
1

Areopagos og IML var stærkt repræsenteret på Himmelske Dage, Danske Kirkedage I
København 5-8. maj. Se Merete Riis Jensens rapport på http://dansk.areopagos.dk/block-danskforsideblok-1/fantastiske-himmelske-dage-i-koebenhavn.

Vi var involveret på flere felter: Den lyttende Kirke tilbød at lytte til mennesker i et par sofaer på
Gammeltorv; der var Bøn i bevægelse, Christfulness-meditationer i den katolske ”mobilkirke” – en
campingvogn med billede af Peterskirken og Heling af hjertet sammen med Yogafaith på den store
scene på Nytorv. Vores aktiviteter blev bemærket både i Politiken og af DR:
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/ny-tendens-i-kirken-yoga-med-jesus
Andre begivenheder: Ole Skjerbæk ledede en fuldtegnet Christfulness-retræte i Løkken i marts, og
succesen gentages næste år. Også i september fortalte Ole om IMLs spiritualitet på Center for
Kristen Spiritualitet på Dalum Kloster.
Den lyttende Kirke blev præsenteret af Bente Pihl på KFS’ påskelejr sammen med andre
Areopagos-initiativer.
Langfredag kunne man høre om udfrielsestjenesten og deltage i en guidet meditation over
korsfæstelsen på DR P1: http://www.dr.dk/p1/audiens/audiens-pa-sporet-af-det-onde-2-2
I Mesterens Lys præsenteret i udlandet: Ole er med i netværket ”Evangelism in a New Age”
associeret til ”Hope for Europe” og ”Europæisk Evangelisk Alliance” og deltog i et Roundtable i
Amsterdam i april.
Nyhed: Anton Kongshøj- Munch er blevet ”Environmental officer”, dvs. ansvarlig for den grønne
profil i St. Albans kirke, den engelske kirke ved Langelinie.
Besøg på Birkemosegaard: Torsten Borbye Nielsen og Ole Skjerbæk besøgte Birkemosegaard ved
Frederiksværk pinselørdag. De var inviteret til at undervise ved Den gyldne Cirkels
gralstjeneruddannelse om Christfulness og lede en Helligåndsceremoni. Der var små 30 deltagere,
som næsten alle modtog forbøn.
Nu går vi ind i en stille periode i I Mesterens Lys. Hold jer til stadighed orienteret på vores
hjemmeside www.imesterenslys.dk . Vi vil på forskellig vis være med i sommerlandet bl.a. på
SommerOase den 16. – 23. juli, hvor flere af vore medarbejdere bl.a. Ole Skjerbæk og Bente
Lundbak Pihl fra Den Lyttende Kirke vil medvirke.
IMLs Visionsdag: Skriv allerede nu i kalenderen, at vi har I Mesterens Lys Visionsdag i
Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S lørdag den 3. september kl. 9.30 –17.15. Se program
andetsteds i Nyhedsbrevet.
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En sommergave til I Mesterens Lys! Vi takker enhver af jer for forbøn, interesse og økonomisk
støtte, som vi får året rundt! Sommermånederne er meget stille, hvad angår gaver, derfor vil jeg ikke
undlade at opfordre jer til at huske på IML, når I alligevel skal ind på jeres netbank. Støt IML på
konto: Handelsbanken Midtbank, reg. Nr. 7640; kontonr. 0004009037.
Hav en dejlig og velsignet sommer!

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

Krop Sind Ånd i Aalborg 5-7/2 2016:
Hans Berntsen og I Mesterens Lys bad for nordjyderne
Af Merete Riis Jensen
På årets Krop-Sind-Ånd-messe i Aalborg blev der bedt for over 200 mennesker, og mange tog
en personlig trosbeslutning
Foråret er andet end blomstrende vintergækker, havearbejde og påskeæg. Det er nemlig også
messetid, for i løbet af forårsmånederne bliver der hvert år afholdt flere forskellige alternativmesser
rundt omkring i Danmark.
Rigtig mange af gæsterne besøger også de kristne stande, og marts måneds Krop-Sind-Åndmesse i Aalborg var ingen undtagelse.
”Vi havde en rigtig dejlig weekend. Messen i Aalborg er en af de mindre messer, så der var kun
omkring 6.000 gæster. Men ud af dem bad vi med cirka 200 personer.
Især søndag morgen var hektisk, hvor vi i løbet af to timer bad for 22 mennesker. Det var en vild
morgen!” fortæller Ole Skjerbæk Madsen, som er missionspræst i Areopagos og I Mesterens Lys.
Workshop med Berntsen
De delte standen med Aalborg Valgmenighed, og i år samarbejdede de også med Hans Berntsen,
som var med på messen, og som også holdt sin egen workshop, hvor han tilbød forbøn.
”Vi glæder os over samarbejdet med Hans Berntsen. Det var rigtig godt at have ham med på
messen, og der var cirka 40 mennesker med til hans workshop, og næsten alle modtog forbøn
bagefter,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.
”Mange af dem, som fik forbøn ved workshoppen og på selve standen i løbet af weekenden, tog
også en personlighed trosbeslutning, så det var skønt at opleve.”
Tillid fra andre udstillere
Lørdag aften var der en middag for alle udstillerne, og da havde Ole Skjerbæk Madsen nogle gode
samtaler med de andre udstillere.
”Vi drøftede flere forskellige ting. For eksempel om man risikerer at manipulere ved at lægge
hænderne på folk? Det er jo en fælles problemstilling for kristne forbedere og for healere, så vi
havde nogle interessante samtaler,” fortæller han.
”Det gør indtryk på mig at mærke, at der er en uselviskhed hos en del af udstillerne. Der er et ønske
om at tjene andre uden at manipulere deres klienter. Og samtalerne med dem udmøntede sig også i,
at jeg nu har fået en invitation til at holde foredrag om kristen mystik i en esoterisk forening. Det er
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dejligt at mærke tilliden fra de andre udstillere, som også ofte kommer til vores stand for at få
forbøn,” siger Ole Skjerbæk Madsen.

Merete Riis Jensen
Kommunikationskonsulent i Areopagos

Krop Sind Ånd i Odense 8-10/3 2016
Fynboerne blev berørt af Jesus
Af Merete Riis Jensen
Der skete både helbredelser og omvendelser på alternativmesse i Odense
I begyndelsen af marts var der Krop-Sind-Ånd-messe i Odense, hvor I Mesterens Lys (IML) havde
en stand, og hvor der var frivillige medarbejdere fra mange kirkelige sammenhænge, blandt andet
en stor gruppe unge fra Vineyard. I løbet af weekenden var der i alt 2.200 besøgende på messen, og
6,4 procent af dem var i kontakt med medarbejderne på IML’s stand.
”10 af gæsterne fortalte os bagefter, at de følte sig helbredt for sygdomme eller mærkede en markant
bedring efter forbøn. Og et par mennesker modtog bevidst Jesus i deres hjerte,” fortæller IML’s
missionspræst Ole Skjerbæk Madsen.
Fordele ved en lille messe
Det var kun anden gang, at Krop-Sind-Ånd-messen blev afholdt i Odense, så messen har ikke fået
den helt store gennemslagskraft hos publikum endnu.
”Men der er også fordele ved de mindre messer. Vi har bedre tid til at snakke med de andre
udstillere, og det er en rigtig god måde at vedligeholde og skabe kontakter på,” siger Ole Skjerbæk
Madsen.
Og både I Mesterens Lys og Aglow, som også havde en stand på messen, havde god kontakt
med messegæsterne og fik gode oplevelser i løbet af weekenden.
”På et tidspunkt var en dame til forbøn, hvor vi bad om, at Jesus måtte udstrække sine sårede
hænder for hende og bringe lægedom. Bagefter fortalte hun os, at mens vi bad, følte hun det, som
om der var en hånd, der lagde sig på hovedet af hende. Hun åbnede øjnene for at se, om det var en
af forbederne, men det var det ikke, for vores hænder rørte ikke ved hende. Hun var overvældet og
glad og følte det som en berøring fra Jesus,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen.

Merete Riis Jensen
Kommunikationskonsulent i Areopagos

En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
Mit barn! Du har dit liv i mig. Alle skabninger har deres liv i mig, men jeg har skabt dig,
menneske, så at du er bevidst derom. Jeg har ikke alene givet dig livsånde, et åndedræt, men
også skabt dig som et åndsvæsen, der lever indefra og ud. Du er skabt i mit billede; dit hjerte
genspejler mit Skaberord Kristus; derved bor Kristus i dit hjerte. Men min Ånd har også
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gjort dit hjerte til sin bolig, så at mit billede i dig levendegøres, og Kristus vinder skikkelse i
dig. Når det sker, lever du indefra og ud.
Mit barn! Dette er din sande virkelighed, og når du lever i denne virkelighed, har du en
dobbelt bevidsthed: om din relation til mig og om din opgave i verden.
Din relation til mig er ikke bare som skabningen overfor sin Skaber. Den er fyldt af en glæde,
tryghed og frihed som den, der ideelt gælder mellem børn og deres forældre. Din opgave er, at
dine medmennesker og medskabninger erfarer den samme frihed, glæde og tryghed.
Mit Ord og min Ånd virker i skaberværket og leder skabningen frem mod et fælles mål, der
udvider livet fra blot og bart fysisk liv til også at blive et bevidst liv. Målet er, at hele
skabningen lever indefra og ud. Derved udfoldes Åndens og Ordets oprindelige prægning af
skaberværket i dets enkelte elementer og i dets helhed. Målet er altså Guds Rige, hvor jeg er
forenet med min skabning – uadskilleligt ét, og dog sådan, at hver skabning stadig er sig selv.
Du finder denne sande virkelighed og opgave, når du fødes på ny:
Når du tror Jesus Kristus og i ham finder dig selv som mit barn, og
når du derfor tillidsfuldt åbner dit hjerte for min Ånds fornyende gerning.
Når jeg i Jesus spejler mig i dit hjerte, fornyes mit billede i dig, og når jeg giver dig en ny fylde
af min Ånd, gennemstrømmes du af livets energi. Du får mod og kraft til at tjene verden i
Kristi selvhengivende kærlighed.
Du lever, ånder og er i mig.

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)
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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.
Tirsdag d. 21/6 kl. 19.00. Årstidsfest (Litha/Sommersolhverv) i CK.
Onsdag d. 17/8 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling i BK.
Tirsdag d. 6/9 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 7/9 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling i BK.
Fredag d. 16/9 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Onsdag d. 21/9 kl. 16:30 Årstidsfest ved efterårsjævndøgn i Søndermarken på Lindehøjen.

IML i Odense, arrangementer og tjenester på Fyn:
Kontaktperson: Frivillighedskonsulent Thomas Frovin telefon: 45 54 88 29; e-mail:
thomas.frovin@gmail.com
Ingen arrangementer her i sommerperioden.

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.:
Vi er nødt til at aflyse lyscirklen mandag den 13.juni kl.19.30, Hjulmagervej 28, 9000 Aalborg
IML gudstjeneste mandag den 12.september

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. 5. juni 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.
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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: Kontaktperson: Frivillighedskonsulent Thomas Frovin telefon: 45 54 88 29; e-mail:
thomas.frovin@gmail.com
Ingen arrangementer her i sommerperioden.

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

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

Den Lyttende Kirke
Vi har 2 ledige pladser på vores Retræte på Sankt Maribo Kloster fra d. 10.-12. Juni. Det er en Stille
retræte med en daglig lytning fra en trænet Lytter fra Den Lyttende Kirke. Kontakt Bente Lundbak
Pihl på tlf. 60 47 43 90
Den Lyttende Kirke er på SommerOase i Odder i ugen 29. Vi deltager med en lytteworkshop og
tilbyder lytninger. Hjertelig velkommen! Kontakt Bente Lundbak Pihl på tlf. 60 47 43 90
Se hjemmesiden www.denlyttendekirke.dk vedrørende ”Lytte for Livet” Kursus i oktober på Galleri
Emmaus. Haslev.
Kærlig hilsen Bente Lundbak Pihl, leder af Den Lyttende Kirke

Yogafaith retræte
Bevægelse og fordybelse i Gud. Den 2.-4.september på Ådalen Retræte ved Randers.
Se link: https://yogafaith.dk/retr%C3%A6ter%20i%20dk.html
En retræte med yoga, meditation og refleksion over bibeltekster.
Ved Susanne Fodgaard, psykolog og Lene Skovmark, præst.
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3/9 IML visionsretrætedag
Lørdag d. 3/9 kl.9.30 –17.15 IML Visionsretrætedag i Sundkirken, Lodivej 9, 2300
København S.
Program:
Kl.09.30 Vi ankommer. Kaffe/te m. rundstykker
Kl.10.00 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. 12.00 Tidebøn (Tolvsang) ved Ole Skjerbæk og Torsten Borbye Nielsen
Kl. 12.30 Frokost i stilhed. Tid til refleksion
Kl. 14.00 Stilheden brydes med sang og dans
Kl. 14.30 Lars Neve giver sit vidnesbyrd - fra New Age til kristentro og liv
Kl. 15.00 Kaffe/ te
Kl. 15.15 Mulighed for at dele, hvad man har fået i stilheden fra Gud og samtale om IMLs arbejde
Kl.16,00 – 16.45 Tid til bøn for hinanden og arbejdsgrenene, ledes af Agnethe og Gerner Zimino
Kl.16.45 – 17.15 Tidebøn (Aftensang) med sendelse til tjeneste ved Ole og Torsten
Pris: 150 kr. (rundstykker, frokost og foredrag incl.). Betalingen sker ved ankomst til
visionsretrætedagen.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 26. august, men helst så hurtigt som muligt.
Tilmeldingen sendes til Gerner Zimino på e-mail: gz@areopagos.dk

Keltisk byretræte
Lørdag den 24.september fra kl. 9.30-16.30. Apostelkirken, Saxogade 13.
Lene Skovmark, præst.

Christfulness – en tema-retræte den 7.-9. oktober
Sted: Refugium Smidstrup Strand,
Sognevej 15, Smidstrup, 3250 Gilleleje
Se mere på link: http://www.imesterenslys.dk
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Bedekalender for I Mesterens Lys
6. juni - 14. august 2016
Ved Agnethe og Gerner Zimino
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
13/6 – 19/6:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget – Agnethe, Ole, Torsten,
Gerner, Lars, Anton, Camilla, Mira Helena,
Thomas og deres arbejde i udvalget
Bed for Lene Skovmark og hendes arbejde
Bed for pilgrimsarbejdet udover landet og de
pilgrimsarrangementer, som er knyttet til IML
20/6 – 26/6:
21/6: Årstidsfest (Litha/Sommersolhverv) i CK
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
Bed for flere unge medarbejdere i IML
Bed for kontakten til menigheder, hvor unge
findes

11/7 – 17/7:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for Thomas Frovin og hans arbejde for IML og
Areopagos som frivillighedskonsulent fortrinsvis i
Jylland og på Fyn
Bed for IML kontakter i Herning og Odense
Bed for IMLs arbejde og kontakten til de nyåndelige miljøer
Bed for Ole Skjerbæk og Torsten Borbye og deres
besøg i de nyåndelige miljøer
Bed for Den Gyldne Cirkel
Bed for Ole Skjerbæks arbejde m foredrag,
bogudgivelser og de mange rejser i ind-og udland
18/7 – 24/7:
16. - 23.juli: SommerOase
Ugens bedeemner:
Bed for Dorte Kobbeltved Madsen og Ole
Skjerbæk og deres medvirken på SommerOase
Bed for deltagerne i SommerOase, Oaseledelsen og
IMLs samarbejde med dem
Bed for Den Lyttende Kirke og dens medarbejdere
og deres medvirken i workshops og lytninger på
SommerOase.
Bed om Guds velsignelse over Dansk Oase
25/7 – 31/7:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for IML udvalget og Areopagos DKs
landsudvalg
27/6 – 3/7:
30/6 – 3/7: Areopagos Sommerfestival i Norge
Bed for Lars Mollerup Degn og de ansatte i
Areopagos
Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ bestyrelse og for IML i Norge
Bed for deltagerne, arrangørerne og de
medvirkende i Areopagos Sommerfestival i Norge Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for Århus Valgmenighed og Trinitjenesterne Bed for vores kasserer Karen Marie Tolsgaard
Bed for IMLs Lyscirkel i Århus
1/8 – 7/8:
Ingen arrangementer i denne uge
4/7 – 10/7:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for IML i Allehelgens kirke
Ugens bedeemner:
Bed for Sognepræst Line Bønding og IML
Bed for Rolf og hans familie, og bed og tak for
medarbejderne der
Rolfs arbejde med hjemmesiden
Bed om flere medarbejdere og forbedere
Bed for IML Aalborg og medarbejderne der
Bed for Daninfo, som arrangerer de store messer
Bed for IMLs tjeneste på netsider/ Facebook etc.
Bed for IMLs on-line kurser og flere tiltag på
(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
nettet
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8/8 – 14/8:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og
dem, der står bag disse kurser
Bed for vore samarbejdspartnere –
f.eks. Retraete.dk
Bed for IMLs ansatte Torsten og Gerner og flere
økonomiske midler til IML
Bed for bedegruppen, der står bag IML

Husk at bede discipelbønnen hver dag, gerne kl. 17, se hjemmesiden.
Adresser:
I Mesterens Lys, c/o Gerner Zimino, Cypres Allé 3, 2770 Kastrup
Telefon: 29 43 93 69 E-mail: kontakt@imesterenslys.dk
Hjemmeside: www.imesterenslys.dk
Gerner Zimino, se ovenfor.
Torsten Borbye Nielsen træffes på telefon: 38 28 71 44
E-mail: torstenborbye@gmail.com
Ole Skjerbæk Madsen træffes på telefon: 38 38 49 10
E-mail: ole.skjerbaek.madsen@areopagos.org
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