Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – september 2016.
Kære læser af IMls nyhedsbrev!
PÅ vej ind i efterårsmånederne er det tid at se tilbage og se fremad, når vi tænker på vores arbejde
I Mesterens Lys. Godt at vide at vores fortid, nutid og fremtid ligger i gode hænder hos Gud. Vi kan
være helt trygge i visheden om, at vi er elsket, og at Gud vil lede os ved sin Helligånd. Det gælder
os personligt såvel som i det arbejde, som optager os!
Vi ser tilbage og frem. Tak for godt samarbejde med Christiania kirken gennem mange år.
Forårssæsonen afsluttedes med en festlig fejring af
Sommersolhverv på Christiania i samarbejde med
Christianiakirken. Det var samtidigt afslutningen på rigtig mange
års samarbejde. Vi har været glade for fællesskabet med
Christianiakirken og håber i fremtiden at kunne samarbejde på
andre måder. Arbejdsgruppen omkring årstidsfesterne vil gerne
samle arbejdet med Lindehøjen i Søndermarken som fokus, så at
vi har alle markeringer af de otte fester der sidst på
eftermiddagen. Eneste undtagelse er vintersolhverv. Som en
udløber af årstidsfejringer er der skabt en lille gruppe, som kaldes
Via Natura. På Christiania fik vi en smagsprøve på deres praksis,
Sensio Divina (guddommelig sansning), som handler om at lytte
til Guds tale til os gennem naturen.
Areopagos havde en velbesøgt sommerfestival med temaet
”Sammenhæng” på Norefjell i Norge 30/6 – 3/7 – også med god
dansk deltagelse. IMLarbejdet præsenteredes bl.a ved en Christfulness-workshop og en aftenbøn
med Christfulness-tema.
I 2017 bliver Areopagos’ Sommerfestival jo afholdt i DK. Så glæd dig til at være med der!
Datoerne og sted er nok klar til næste Nyhedsbrev!
IML var også med på SommerOase i Odder 16-23/7. Bente Lundbak Pihl kunne her præsentere
Den lyttende Kirkes arbejde og tilbyde lytning. Anton Kongshøj
Munch var aktiv i Pilgrimsdalen og havde bl,a,
formiddagsmeditationer i veksel med Ole Skjerbæk Madsen. Ole
stod også for en Christfulness workshop i Areopagos-teltet i
Pilgrimsdalen og en alternativ og meditativ åbningsgudstjeneste
med ca, 80 deltagere; ved gudstjenesten medvirkede Sigrid
Kongshøj Munch med sit fine bratschspil. IML blev også
præsenteret på det såkaldte Pioneer-spor – hovedsageligt med
unge deltagere. IML vil også være med, når SommerOase til
næste år rykker til Horsens.
Efterårssæsonen er kommet godt i gang med ”Identitet og
Livsforvandling” i Bethlehemkirken i august og fra september er
vi i fuld gang over hele landet.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 2-3. – Indlæg af
Kirsten Grube Juul s.3-4. – Kalender s. 4-5. – Andre arrangementer s. 6-9. - Bedekalender v. Agnethe og Gerner
Zimino s. 10-11. – Bagside ikon s. 12.
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Den årlige Visionsretrætedag. Tæt på udgivelsen af dette Nyhedsbrev holder I Mesterens Lys
lørdag den 3. september sin årlige visionsretrætedag i Sundkirken på Amager. Det fulde program
var i sidste Nyhedsbrev. Vi forventer os en dag fuld af inspiration og fællesskab og vil glæde os til
at give jer indblik i forløbet af dagen i næste Nyhedsbrev.
Retræter er en vigtig del af IMLs trospraksis. Nogle står vi selv for, men vi henviser også gerne
til andre. Vi har en stor Christfulness-weekendretræte anden weekend i oktober. Tilmeld dig hellere
i dag end i morgen. Vi er endnu ikke helt nok til at gennemføre den. Du kan søge om reduktion i
prisen, hvis du er mindrebemidlet.
Der er Krop Sind Ånd messe i Århus 30/9 – 2/10 og Mystikkens Univers første weekend i
november. Hvis du er interesseret i at være medarbejder, med praktiske opgaver, som vært eller
som forbeder, så kontakt Gerner Zimino, gz@areopagos.dk Vi arrangerer to møder for
medarbejdere som forberedelse.
Tak for jeres forbøn for arbejdet og for enhver økonomisk støtte. Det er sagt før, men vi takker
Gud for enhver, som står bag I Mesterens Lys. Hvor er I trofaste! Vi er ganske vist også MEGET
afhængige af både forbøn og økonomisk støtte. Uden jer ville der ikke være løn til to deltidsansatte.
Uden jer kunne vi ikke dække udgifter til rejser i forbindelse med messer og arrangementer. Uden
jer kunne vi ikke få trykt plakater og flyers til brug ved messer og arrangementer. Uden jer ville
arbejdet gå i stå! Tak fordi I er trofaste! Støt IML på konto: Handelsbanken Midtbank, reg. Nr.
7640; kontonr. 0004009037.
Vi får jævnligt tilbagemeldinger fra mennesker, som har haft glæde af mødet med IML. Vi fik for
nylig denne tilbagemelding om brug af hjemmesidens materiale om husvelsignelse og renselse for
ånder: ”Vi vil gerne takke dig i forbindelse med hjælpen til at få vores ekstra beboer til at finde ro
på den anden side. Efter min mand gennemgik bønner mm, har der været helt ro på hele familien.
Hunden sover igen trygt på værelset, og vores datter vågner ikke længere med mareridt om natten.
Skønt J"
”Tak til min far i himlen.” I forbindelse med et foredrag havde Ole bedt for en kvinde med lang
tids depression og anvist nogle enkle praksisser fra Christfulness; han fik denne tilbagemelding:
”Jeg er nu helt ovre min depression. Tak til min far i himlen. Jeg bruger stadig Jesusbønnen og
Hjerterenselses bønner.”

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

Jeg Er det levende vand
En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen

Jeg Er det levende vand, det livgivende vand. Jeg er livets kilde og udspring. Du kender mig i livet
omkring dig, frugtbarheden. Ved min Ånd opliver jeg alle ting og holder det i live. Du kender mig
ved min Ånd.
Jeg udgyder i dag min Ånd over dig som levende vand. Dit hjerte har været tørt, en ørken, øde og
tom, overlagret af skyld. Hver gang du lukkede dig om dig selv og blev dig selv nok, forurenede du
dit hjertes jord. Hver gang du gjorde dig hård overfor dit medmenneske af vrede, misundelse,
skuffelse og lukkede dig for din medskabnings nød, gjorde du dit hjertes jord hård som sten. Hver
gang et andet menneske gjorde dig uret med sine ord, handlinger eller holdninger, sårede det dit
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hjerte, så at det nu er fuldt af ar og skorper. Det er dette, dit hjertes forurening og sårethed, jeg
kalder synd, og det er det, som forhindrer dig i at bære Guds Riges frugt, fordi du mangler en
levende vej mellem mit og dit hjerte.
Nu sender jeg min Ånd over jer – først som en rivende strøm af vand, min kærligheds, nidkærheds
og helligheds brusende vande. Jeg skyller ind over dig og renser urenheden bort fra dit hjerte. Sig
derfor i dit indre menneske: Kom, Helligånd, og rens mig for synd, for alt hvad der skiller mig fra
Guds kærlighed, som jeg kender den fra Mesteren Jesus.
Jeg sender dernæst min Ånd over dig som en blid sommerregn; jeg vander dit hjertes jord. Det er
som et kærtegn fra mit hjerte, en lægedom for dine sår, bod for dine skuffelser. Min Ånd væder dit
hjerte, og du åbner dig for min kærlighed, sådan som jeg har vist dig mit ansigt i Mesteren Jesus, da
han gik omkring og gjorde vel, helbredte syge og satte fortrykte i frihed, led på korset med den af
synden skadede skabning og opstod fra de døde i Åndens kraft til liv for de døde.
Min Ånd frugtbargør dit hjerte, planter Ordets, Logos’ sæd i dit hjerte, for at Ordet må bo i dig,
vokse i dig, vinde skikkelse i dig, så at du må bære hans billede – Guds kærlighed i Jesus med dig,
hvor du end er, og i forholdet til, hvem du end møder på dit livs vej.
Sig derfor i dit indre menneske: Kom, Helligånd, du himmelske væske! Frugtbargør mit hjerte, plant
Ordets sædekorn i mig og ligedan mit hjerte efter hans hjerte, Ordet som blev menneske. Gør mig
ydmyg og sagtmodig i tjenende kærlighed som min Mester, Jesus.
Beder du sådan, skal du i dag drikke af livets kildevæld, smage min Ånd i dit indre, og som Ordet
fødes i dig, bliver du født på ny – en ny skabning i Kristus Jesus, mit levende Ord.

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos

Vær med i Via Natura!
Har du et lyst til at være med Via Natura! Vi er en lille gruppe, der gerne vil:
- Være åbne over for Guds tiltale i naturen
- Eksperimentere med enkel livsstil og grønne vaner
- Være mere forpligtede over for hinanden i et kontinuerligt fællesskab
- Følge årstidernes rytme
Vi eksperimenter inden for denne grundstruktur til hver samling:
Introduktion til årstiden og det keltiske hjul, sang, grounding af kroppen, nature connection (at åbne
sine sanser, vandre, lytte), deling af erfaringer, afslutning (forbøn for jorden, vekselbøn, hengivelse
og velsignelse)
Via Natura følger solens gang gennem året gennem de otte sabatter, som regnes for den keltiske
spiritualitets fester.
Det drejer sig om:
Alle Helgen (31. oktober, keltisk nytår), vintersolhverv (21. december), kyndelmisse (1. februar),
forårsjævndøgn (21. marts), forsommer (30. april), sommersolhverv (21. juni), høstfest (1. august),
efterårsjævndøgn (21. september).
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Via Natura knyttes naturligt an til årstidsfesterne gennem I Mesterens Lys, hvor vi de gange, hvor
der holdes årstidstjenester, vil mødes efterfølgende i Via Natura.
De tidspunkter, hvor årstidsfesterne ikke fejres, holdes Via Natura på selvstændig vis. Her mødes vi
kl. 16.30. Vi mødes på Tempelhøjen / Lindehøjen / Poppelhøjen i Søndermarken på Frederiksberg,
København.
Alle er hjertelig velkomne - og inviteres til at udforske den keltiske spiritualitet og betydningen af
denne for os i dag. Følg os på Facebook. Kontakt gerne Kirsten Grube Juul på kg@areopagos.dk for
mere info.

Kirsten Grube Juul
Projektmedarbejder i 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.
Søndermarken på Lindehøjen, 2000 Frederiksberg (Årstidsfester/Via Natura= VN.)
Kontaktperson: Kirsten Grube Juul tlf. 38 38 48 60
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. 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 VN.
Tirsdag d.4/10 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 5/10 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling i BK.
Søndag d. 16/10 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Mandag d. 31/10 kl. 16.30. Årstidsfest ved Alle Helgen / Samhain i VN.
Tirsdag d.1/11 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling:
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En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 9/11 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling i BK.
Mandag d. 14/11 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Onsdag d. 7/12 kl. 19.00. Identitet og livsforvandling i BK.
Onsdag d. 14/12 kl. 19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Onsdag d. 21/12 kl. 19.00. Årstidsfest ved vintersolhverv i BK.

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 i denne periode.

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.:
IML gudstjeneste mandag d. 12/9 og mandag d. 14/11 2016 kl.19.30 på Hjulmagervej 28

IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Trinygudstjenester.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
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. Tilmeld dig gerne TRINY på Facebook og følg med.

Herning: Kontaktperson: Frivillighedskonsulent Thomas Frovin telefon: 45 54 88 29; e-mail:
thomas.frovin@gmail.com
Ingen arrangementer i denne periode.
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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

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 Sognepræst Line Bønding deler erfaringer om dialog arbejde og fortæller om sin egen vej
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

Kurser i Centrerende bøn
Kurser i Centrerende bøn (Heartfulness meditation) på aftenskoler i København og på Sjælland.
Læs mere på www.aabentland.dk eller kontakt lene.skovmark@mail.dk
Kærlig hilsen Lene
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Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center
Fra mandag den 5. september til mandag den 12. september 2016
Retræte med inspiration fra Frans Assisi Retræteleder Inger Lis Ulsdal
Se mere tryk på linket: http://www.imesterenslys.dk/images/liaretræte_september_flyer_2016__1.pdf

Københavns Pilgrimsfælleskab inviteret til en hverdags pilgrimsvandring
Onsdag den 14. september kl. 10 - 14
Københavns Pilgrimsfælleskab inviteret til en hverdags pilgrimsvandring gennem byens
grønne steder og søer.
Har du lyst til at være med?
Brug kroppen og være i bevægelse i en ydre vandring, og samtidig åbne op for en indre vandring?
Møde naturen med åbne sanser og opleve at Gud er også her
Være en del af et vandrefællesskab, som giver rum for stilhed og samtale?
Vandringen er på ca. 8 km. og afsluttes med en kort pilgrimsmesse.
Medbring spise og drikke til en lille pause ca. midtvejs.
Husk at tjekke vejrudsigten for den rette påklædning
Start: Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1, 2200 N
Slut: Husumvold Kirke, Gadelandet 25, 2700 Brønshøj
(Tæt ved busforbindelser)
Flere oplysninger fås hos:
Paul Heden Friis tlf. 51 25 97 94
phf@km.dk
Torsten Junge tlf. 61 30 432 4
torstenjunge@comxnet.dk
Københavns pilgrimsfællesskab
Næste vandring er lørdag den 15. oktober

Keltisk byretræte
Lørdag den 24.september i Apostelkirken, Saxogade 13.
En dag med tidebønner, stilhed, byvandring og nadver.
Tilmelding til Lene Skovmark, 2836 1176, lene.skovmark@mail.dk

30. september – 2. oktober: Krop Sind Ånd i Århus
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Christfulness – en tema-retræte den 7.-9. oktober
Sted: Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, Smidstrup, 3250 Gilleleje
Program:
Fredag
Kl. 16 - 18: Ankomst og indkvartering
Kl. 18,00: Aftensmad
Kl. 19.30: Præsentation af deltagerne.
Om kursusforløbet og den daglige bønsrytme
Christfulness: Kristus med mig.
Kl. 21.15: Klassisk klavermusik
Kl. 22.00: Completorium (dvs. bøn ved dagens afslutning)
Stilhed starter
Lørdag
Kl. 7.30:
Kl. 8.00:
Kl. 9.00:
Kl. 10.30:
Kl. 11.30:
Kl. 12.00:

Kl. 17.00:
Kl. 18.00:
Kl. 19.30:
Kl. 21.15:
Kl. 22.00:
Søndag
Kl. 7.30:
Kl. 8.00:
Kl. 9.30:

Morgensang
Morgenmad
Dans og bøn med kroppen
Christfulness: Kristus i mig.
Instruktion i Jesus-bønnen og brugen af stilhed
Tolvsang
Frokost i stilhed
Eftermiddagen bruges individuelt i stilhed med studier, bøn og meditation. Mulighed
for vejledende samtale og forbøn
Aftensang med meditation
Aftensmad
Samtale og dagens erfaringer.
Christfulness: Kristus i dig.
Klassisk klavermusik
Completorium
Morgensang
Morgenmad
Christfulness: Jeg/vi i Kristus
Nadvergudstjeneste.

Stilhed afsluttes
Kl. 12.00: Frokost med efterfølgende samtale om Christfulness i hverdagen. Evaluering
Medvirkende
Ole Skjerbæk Madsen
Holger Madsen
Thomas Darelius
Praktiske oplysninger
Prisen for retræten er 3.000 kr.
Søg evt. om reduktion af prisen, hvis du er mindrebemidlet.
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Prisen omfatter indkvartering på værelser med sengetøj, linned og håndklæder samt fuld
forplejning. Betaling for vin og sodavand må påregnes.
Stedet er Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, Smidstrup, 3250 Gilleleje
Telefon: 48 31 80 25
Bus 360R kører fra Gilleleje Station til Sognevej
Tilmelding
pr. mail til iml@areopagos.dk
Du får en faktura tilsendt efter tilmeldig
Medbring gerne en bibel og et noteshæfte.
Se mere på link: http://www.imesterenslys.dk

Den Lyttende Kirke
”Lytte for Livet” Kursus er fredag d. 14. oktober kl. 18,00 – lørdag 15. oktober kl. 19,00.
på Galleri Emmaus. Haslev.
Se mere tryk på linket: http://www.imesterenslys.dk/images/Lytte_for_livet_folder_okt.__2016.pdf
Kontakt Bente Lundbak Pihl på tlf. 60 47 43 90 eller se hjemmesiden www.denlyttendekirke.dk
Kærlig hilsen Bente Lundbak Pihl, leder af Den Lyttende Kirke

Retræte i efterårsferien på Åsebakken
Fra torsdag den 20. oktober til søndag den 23. oktober 2016
”Som døende, dog se vi lever” (2 Kor 6:9b). Retræteleder: Inger Lis Ulsdal
Se mere tryk på linket:
http://www.imesterenslys.dk/images/retræte_i_efterarsferien_2016_flyer_1_.pdf

Mystikkens Univers d. 4. - 6. november 2016
Østerbrohuset, København Ø, fredag kl. 12 - 18, lørdag/søndag kl. 10 – 18
Se mere på dette link: http://www.daninfo.dk/index.html
Mystikkens Univers er en spirituel overbygning på KROP-SIND-ÅND Helsemesserne.

Lørdag 26. november: Byretræte i Bethlehemskirken
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Bedekalender for I Mesterens Lys
5. sept. – 11.dec.2016
Ved Agnethe og Gerner Zimino
Generelle bedeemner:
Brett Pavia og Eastside Prayer Studio i the Brady
Street Neighborhood of Milwaukee, USA
Thomas Frovins arbejde med at skabe nye
kontakter og genoptage gamle kontakter for IML
på Fyn og I Jylland
5/9 – 11/9:
5/9 – 12/9: Retræte og Pilgrimsvandring på Lia
Gård Center
6/9: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
7/9: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Pilgrimme og arrangører af
Pilgrimsvandringer
12/9 – 18/9:
12/9: IML gudstjeneste i Aalborg
16/9: Helingsgudstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for IML kontakter i Herning, Odense og
Aalborg
Bed for IMLs arbejde og kontakten til de nyåndelige miljøer
19/9 – 25/9:
21/9: Ole underviser Brønshøjpræster i
Christfulness om formiddagen
21/9: Årstidsfest ved efterårsjævndøgn i
Søndermarken på Lindehøjen kl. 16.30
24/9: Keltisk byretræte i Apostelkirken
Ugens bedeemner:
Bed for IMLs medarbejdere og dem, der står bag
IMLs Årstidsfester og Via Natura
Bed for Ole og hans mange foredrag
26/9 – 2/10:
26/9: Ole underviser Brønshøjpræster i
Christfulness om formiddagen
27/9: Ole underviser Brønshøjpræster i
Christfulness om formiddagen
30/9 – 2/10: Krop Sind Ånd i Århus
2/10: Triny gudstjeneste i Århus Valgmenighed –
en keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Krop Sind Ånd messen i Århus og
forbederne og praktiske medarbejdere der.

3/10 – 9/10:
4/10: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
5/10: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
7-9/10: Christfulness retræte på Smidstrup Strand
Ugens bedeemner:
Bed for IML i Allehelgens kirke
Bed for Sognepræst Line Bønding og hendes
arbejde med IML i Allehelgens kirke
10/10 – 16/10:
14-15/10: ”Lytte for Livet” kursus på Emmaus,
Haslev arr. Den Lyttende Kirke
16/10: Helingsgudstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke
Bed for Bente Pihl, som leder Den Lyttende Kirke
og medarbejdere der
17/10 – 23/10:
20-23/10: Retræte på Åsebakken. Arr. Inger Lis
Ulsdal
Ugens bedeemner:
Bed for Ole Skjerbæk, hans forberedelse til møder
Bed for Dansk Oase og for vore øvrige
samarbejdspartnere
24/10 – 30/10:
25/10: Ole holder foredrag i Bårse-Beldring Sogn
Ugens bedeemner:
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie Tolsgaard
31/10 – 6/11:
31/10: Årstidsfest ved Alle Helgen i Søndermarken
på Lindehøjen kl. 16.30
1/11: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
1/11: Ole forelæser på menighedsfakulteket om
samtidsreligion
4-6/11: Mystikkens Univers i Østerbrohuset. Kbh.
6/10: Triny gudstjeneste i Århus Valgmenighed –
en keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for medarbejdere, workshopholdere på
Mystikkens Univers
Bed for Triny gudstjenesterne og for Århus
Valgmenighed
(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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7/11 – 13/11:
8/11: Ole forelæser på menighedsfakulteket om
Mindfulness og Christfulness
9/11: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00

28/11 – 4/12:
4/12:Triny gudstjeneste i Århus Valgmenighed –
en keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ landsleder Lars Mollerup
Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og Degn og for nuværende og kommende nye tiltag i
dem, der står bag disse kurser
Areopagos
Bed for bedegruppen, der står bag IML
Bed for Areopagos styre, repræsentantskab,
Bed for Menighedsfakulteket og Oles kontakt til
Landsudvalget og de ansatte i Areopagos
kommende præster
5/12 – 11/12:
7/12: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
14/11 – 20/11:
14/11: Helingsgudstjeneste for jorden og
Ugens bedeemner:
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Bed for alle deltagere i IMLs arrangementer og
14/11: IML gudstjeneste i Aalborg
gudstjenester
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Ugens bedeemner:
Bed for udvalget bag Helingsgudstjenester
Bed for I Mesterens Lys udvalget: for Thomas
Bed for Lene Skovmark, for hendes kurser og for Frovin, Mira Helena Bergkvist, Anton Kongshøj
hendes arbejde med Åbent Land
Munch, Torsten Borbye Nielsen, Lars Mollerup
Degn, Ole Skjerbæk Madsen, Gerner Zimino,
21/11 – 27/11:
26/11: Byretræte i Bethlehemskirken, Kbh
Agnethe Zimino
Bed om velsignelse og inspiration og visdom i
Ugens bedeemner:
Bed for deltagerne i Byretræten
IMLs arbejde
Bed for Guds nærvær i København, når deltagerne
går på meditationsvandring i byen

Husk at bede discipelbønnen hver dag, gerne kl. 17, se hjemmesiden.
Adresser:
I Mesterens Lys, c/o Gerner Zimino, Sirgræsvej 102 st. tv. 2770 Kastrup
Telefon: 29 43 93 69 E-mail: gz@areopagos.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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