Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – december 2016.
Kære læser af IMls nyhedsbrev!
Det har været et efterår rigt på oplevelser. Ikke mindst de to messer - først Krop Sind Ånd i
Århus og siden Mystikkens Univers i Østerbrohuset i København.
I Århus på Krop Sind Ånd messen var der langt større interesse for vores stand end sidste år, så vi
bad med 107 gæster og udstillere. Ved Århus-messen er vi gæster på Århus Valgmenigheds stand;
tak til valgmenigheden for jeres engagement.
Tak også for den støtte til IMLs arbejde, som I i Århus Valgmenighed har givet gennem
mange år! Vi har brug for, at menigheder rundt i landet støtter os og det arbejde, vi ser som et
vigtigt brobygningsarbejde til mennesker, som er åndeligt søgende. Vi vil gerne nå så mange som
muligt med evangeliet om vores Mester og Herre Jesus Kristus! Det gør vi bl.a. på de alternative
messer, hvor vi ber og samtaler med rigtig mange mennesker.
Vi er på de store messer i de større byer, men vi har hørt, at der i alt er ca. 87 messer rundt
om i landet.
Det er IML udvalgets drøm og vision at være med til at inspirere menigheder rundt om i landet til
at engagere sig i de lokale messer, som findes, og I Mesterens Lys - ansatte såvel som frivillige står gerne til rådighed for menigheder, som gerne vil høre noget om vores erfaringer med at deltage
med en stand på sådanne messer! Kontakt os på IML@areopagos.dk hvis der er interesse for at få
et besøg.
I begyndelsen af november var I Mesterens Lys med på Mystikkens Univers i Østerbrohuset i
København.
Der var godt 200 færre besøgende på Mystikkens Univers i forhold til sidste år, og det afspejledes
også lidt i vores stand. Men det var en utrolig dejlig messe.
Cafébordene var et levende område i standen, hvor vi havde utrolig mange gode, store og små
samtaler, og det meste af tiden var der travlt i forbønsområdet.
Det er ikke altid, statistik taler sandt! Vi har noteret, at 300 gæster og udstillere benyttede sig af
tilbuddet om forbøn, men jeg er personlig overbevist om, at vi bad for mange, mange flere. Vi var
48 medarbejdere – praktiske medarbejdere og forbedere og havde et fantastisk godt samarbejde. Tak
til alle de trofaste medarbejdere! Vi kunne ikke være på Mystikkens Univers uden jer!
En af vore medarbejdere, som selv har været involveret i det nyåndelige, skriver:
”Det var enormt spændende at være på messen Mystikken univers, og der er masser af positivt at
fortælle. Rigtig mange blev berørt under forbøn. Smerter forsvandt. 5 kvinder fik jeg lov at bede
med til frelse.
Jeg spørger jo ikke alle om dette med at tage imod Jesus, men kun når jeg oplever Helligånden leder
mig til at spørge, og jeg spørger nok, pga. af den enorme positive indre revolution jeg selv oplevede
for præsis 18 år siden (13/11. 1998), hvor jeg selv blev stillet samme spørgsmål, og noget inde i mig
sagde ”Ja!”. Og så skete dette! Noget helt ubeskriveligt begyndte, da jeg tog imod Jesus.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-4. – Indlæg af Ole Skjerbæk Madsen s. 4-4 - En inspiration modtaget af Ole Skjerbæk Madsen s. 4-5. –
Bente Lundbak Pihl s.5-6. – Kalender s. 6-8. – Andre arrangementer s. 8-9. - Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 10-11. –
Discipelbønnen. S. 12.
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Jeg blev overskyllet af en ubeskrivelig kærlighed. Jeg fornemmede: ”Nu er jeg kommet hjem!” Mit
liv blev helt forvandlet.”
Hver forbeder kunne fortælle lignende beretninger. Gud berører mennesker meget stærkt, og
vi, der ber for vores besøgende, bliver selv meget velsignet!
Der var god interesse for foredragene – helt fuld sal til Ole Skjerbæk Madsens foredrag om
”Livets træ i kabbalah, tarot og kristen mystik”; også hans foredrag om ”Kristen mystik /
Christfulness” var pænt besøgt, og 18 personer dukkede op til Bente Lundbak Pihls foredrag
”Lytning og relationer”. Den Lyttende Kirke havde også gode lytninger på standen. Folk er
taknemlige for at få lov at tale uden at blive afbrudt! Det er heling af hjertet!

Kommende messer: Vi ser frem til Krop Sind Ånd i København første weekend i februar 2016,
som rykker fra Falkonercentret til Brøndbyhallen, og i Aalborg første weekend i marts. Brønshøj
den 11 - 12. marts og Odense 31/3-2/4.
Tema retræten om Christfulness 7-8/10 var vellykket, selvom vi ikke var så mange deltagere.
Retræteleder Holger Madsen indførte deltagerne i liturgisk dans og enkle bønner med kroppen, og
det blev fremhævet i evalueringen. Koncertpianist Thomas Darelius gav os to aftner med klassisk
musik, som gav et fint løft til retræten.
Diverse arrangementer: En lille gruppe præster fra Brønshøj mødtes tre formiddage i september
med Ole Skjerbæk Madsen til introduktion til Christfulness. Den første formiddag og de følgende to
formiddage guidede Ole en meditation, hvorefter der var en god samtale om meditationspraksis. Ole
har også holdt foredrag i 2 menigheder her i efteråret og haft otte forelæsningstimer fordelt på 2
dage på Menighedsfakultetet i Århus om samtidsreligion, mindfulness og Christfulness.
Torsten Borbye Nielsen har i efteråret et par gange været underviser på en dags workshop på
Præsternes Efteruddannelse, en obligatorisk uddannelse for præster, når de typisk har været i gang i
et par år. Han har undervist i Musikalsk fornyelse i kirken, og deltagerne har sunget en masse nye
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salmer og sange, snakket om musik og spiritualitet og bl.a. prøvet en kædedans og en guidet
meditation med musik. En af præsterne skrev bl.a. bagefter: ”Det var smukt og livsforandrende.”
Torsten Borbye Nielsen var den 17/11 på besøg i Århus Valgmenighed, hvor han holdt en
meditationskoncert - et meditativt, musikalsk rum, hvor der var mulighed for at finde hvile for sjæl
og krop og åbne sig for Guds nærvær, lægedom og fred.
Koncerten var båret af guitarens musikalske univers og rummede også en guidet meditation, enkle
meditative sange samt en klassisk, keltisk bøn. Under koncerten var der mulighed for at tænde et lys
som en bøn eller en overgivelse, og der var tilbud om personlig forbøn i forlængelse af koncerten.
Der var rigtig god respons på koncerten, som ca. 30 deltog i. En kommentar lød: “Det var ligesom
massage for sjælen.”
Dagen efter underviste Torsten på Kantoriet, en etårig skole for lovsangsledere fra hele landet.
Temaet var Gud som skaber og os som kreative væsener, skabt i hans billede.
IML Online: Der er ved at være interesse for et nyt Christfulness onlinekursus, som i en lidt
forenklet udgave vil løbe januar til marts. Se opslag på Facebook og Hjemmesiderne for IML,
Christfulness og Areopagos. Der er desuden spændende nye tiltag i Areopagos mht web – TV, men
det vil I komme til at høre mere om en anden gang.

Sidst men ikke mindst: Ole Skjerbæk Madsen er af Menighedsfakultetet kåret til ”Årets Teolog
2016.” Kåringen er en anerkendelse af hans arbejde med at række evangeliet til nyreligiøst
orienterede mennesker i Danmark. Menighedsfakultetets bestyrelse hædrer årligt en teolog, som har
gjort en særlig og ekstraordinær indsats for teologi og kirke. Menighedsfakultetets formand
Sognepræst Jørgen Jørgensen begrunder valget af Ole Skjerbæk som Årets Teolog 2016:
”Mange af teologerne, der har læst helt eller delvist på Menighedsfakultetet står i opgaver i kirken,
de fleste som præster. Her møder vi mennesker af alle salgs og er ofte ude i møder med anderledes
tænkende mennesker, hvor specialviden er ønskelig. I den situation glæder vi os rigtig meget over,
at der er nogle, der specialiserer sig og på hele kirkens vegne tager en tjeneste på sig, der er yderst
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perspektivrig. Det har Ole Skjerbæk Madsen gjort, når vi taler om at formidle evangeliet og kristen
tankegang til mennesker i miljøer inspireret af nyreligiøsitet og fremmede religioner. Mange gange
henviser vi til ham, og lige så mange gange lader vi os inspirere af det, han har sagt, skrevet og
gjort. Uden ham og hans indsats ville vi mangle den røst.”
I Mesterens Lys ønsker hjertelig til lykke til Ole med den meget velfortjente hæder!
Tak for jeres forbøn for arbejdet og for enhver økonomisk støtte. I kan sikkert godt forstå, at
med alle disse aktiviteter har I Mesterens Lys et stort behov for jeres forbøn og jeres økonomiske
opbakning til arbejdet. Vi ønsker, mennesker skal møde Jesus! Vores konto nr. er Handelsbanken
Midtbank, reg. Nr. 7640; kontonr. 0004009037.

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

Om inspirationerne modtaget gennem tiden af Ole Skjerbæk Madsen
Mange af de inspirationer, som jeg har delt med jer, ved IMLs møder og tjenester, har været
gengivet i nyhedsbrevet. Jeg vil gerne have samlet dem sammen, så at de kan ligge på hjemmesiden
som en ressource for jer. Man har længe kunnet finde undervisninger og inspirationer fra de tre
første år på hjemmesiden og downloade dem gratis.
Det første års undervisninger finder du her: http://www.imesterenslys.dk/ressourcer/boger-oghaefter/44-kaldet-til-discipelskab , det er bogen ”I Mesterens Lys. Kaldet til discipelskab”. Ca. 1500
har downloadet bogen.
Det andet års undervisning tog udgangspunkt i Bjergprædikenen: ”Salige er I!”. Du finder den her:
http://www.imesterenslys.dk/ressourcer/boger-og-haefter/36-salige-er-i ; Ca. 900 har downloadet
bogen.
Tredje års undervisning er kun udgivet på hjemmesiden, og her er udgangspunktet Fadervor; se her:
http://www.imesterenslys.dk/ressourcer/boger-og-haefter/37-fadervor ; over 1.100 har downloadet
materialet.
Nu er jeg ved at skrive inspirationerne fra undervisningsserien om elementerne af fra de gamle
papirer, da den elektroniske udgave er bortkommet. Herunder kan du læse inspirationen om jordens
element.

Kærlig hilsen Ole Skjerbæk Madsen,
Missionspræst, Areopagos

En inspiration om jordens element modtaget af Ole Skjerbæk Madsen
”Af jord er du kommet, og til jord skal du blive.” Det er ord, som for dig klinger af død, smerte og
tab. Ord, som du har hørt gentaget ved begravelser; ord, som genkalder mine ord til Adam og Eva,
da de havde vendt sig fra mig i begær efter magt og nydelse. Ordene lyder i dine ører som en dom
eller som en trussel om udslettelse, tomhed, intethed. Du står tilbage med et spørgsmål: Er mit liv
ikke andet end dette? Er det kun dette ene, som er sikkert, at jeg skal dø? Er livet kun en illusion, et
blændværk, tomhed og jag efter vind? Eller er der en mening?
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Når du oplever ordene om at blive til jord igen som en sådan dom eller trussel, og når ordene giver
dig en overvældende følelse af meningsløshed og tomhed, så er det, fordi du har glemt to ting: For
det første har du glemt, at jorden er skabt af mig, at det fysiske stof er skabt godt og bærer mit
skabende Ords præg, som alt jeg i øvrigt kaldte til eksistens. For det andet glemte du, at du selv
tillige var skabt i mit billede. Det er, når fællesskabet med mig og mit Skaberord forsvinder ud af
din opmærksomhed, at du ikke længere ser meningen, formålet eller hensigten med dit liv, og at du
tror, at du kun er støv, og som støv er uden værd.
Hele den fysiske verden, stoffet eller materien afspejler min kærlighed. Det er den muld, skønheden
vokser ud af, der er næring til livet. Ja, det fysiske stof med alle mineraler og ned til de mindste
atomer og partikler er selv en verden af skønhed og orden, skabt og opretholdt af mit skabende Ord,
et umælende udtryk for min skabende væren.
Der er i min skabning det fysiske stof, en mægtig kraft, lys og liv. – en kraft, som genspejler mit
Ord og min Ånd. Når du oplever den fysiske verden som et spil af kræfter og energier, ser lyset
reflekteret i krystallernes facetter, mærker jordens fedme og ser, at selv ørkenen kan blomstre, når
du ser et dødt træ omdannet til muld, aner du, at Jeg har nedlagt en kvalitet af min væren i den
fysiske verden og al dens stof.
Mit Ord og min Ånd rummer mine uskabte energier, min uskabte væren udtrykt til liv og lys for
verden. Det er min Ord og min Ånd, som er hemmeligheden bag lyset og livet i alt skabt. Som
Orden og Ånden udtrykker mit nærvær, hvem Jeg Er, og dermed mit nærvær som skabende,
oplysende og livgivende, sådan er enhver kraft, enhver energi, enhver orden og lovmæssighed en
virkning af min Ånd og mit Ord. Ordenen, lovmæssigheden, helheden i den fysiske verden såvel
som i den øvrige skabning er mit skabende Ords energi i verden; det er skabningens logos. Livet,
samspillet, strømmen af energier og kræfter, helheden i den fysiske verden såvel som i alt andet stof
og i tilværelsens planer er min Ånds energi i verden, mit livgivende åndedræt i alt det, som er til.
Menneske, du er jord af jord – og det er godt! I dig rummes lyset og livet sådan, som jeg nedlagde
det i alt fysisk stof. Og menneske, du skal opstå af jorden på ny, for du er skabt som besjælet stof og
som en levende ånd, skabt i mit billede.

Kærlig hilsen Ole Skjerbæk Madsen,
Missionspræst, Areopagos

Nyt fra Den Lyttende Kirke
Vi fra Den Lyttende Kirke har været så glade for at tjene sammen med dem af jer, der var med på
Mystikkens Univers. Hvor er det dejligt at tjene sammen med de gaver, vi hver især er blevet
udrustet med. TAK for samarbejdet.
I foråret har vi flere forskellige tilbud, som jeg gerne vil gøre opmærksom på her. Der er så meget
forskelligt, man kan få med sig fra vores kurser:
Det er personligt udrustende til det, du allerede er midt i. Både hvis du er i en særlig tjeneste, og
hvis du har et arbejde, hvis du er i en arbejdsgruppe med frivilligt arbejde, i dine relationer, i
familien, i nabolaget, i din kirke og i forhold til dig selv, og i forhold til Gud.
Der er også et konkret redskab i det, som du kan bruge, f.eks i dit parforhold, eller i en
lyttetjeneste. Måske på steder du selv opdager, eller steder vi allerede tilbyder lytning, hvor du kan
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blive en del af det. Vi har også nogen, der taler om at lave et lytteteam, som kan tage på en eller
flere festivaller og se, om de kan få lov at tilbyde lytning til de deltagere, der kunne tænke sig det.
Det er også muligt at blive underviser, og på sigt være med til at bringe dette videre ud rundt
omkring i DK. Mon det ville være noget for dig? Man er altid 2 undervisere, og man kommer ikke
til at stå med mere ansvar, end man er klar til.
Her er vores tilbud for den første del af 2017
Intro-workshop 26. januar 16.30-18. ’Det er en ubetalelig gave, at blive lyttet til og hørt.’ Anne
Long. Find også begivenheden på Facebook. Og klik om du kommer…
Kurset: Lytte for Livet-vigtige færdigheder for en sundere verden. To aftner 23/2+2/3 og en
lørdag 4/3 Læs folder her.
Kurset: Kaldet til at Lytte fra. d. 22.-26. marts i Skotland – vores dyberegående lyttekursus, som
kræver, at man har været på kurset ”Lytte for Livet”. Vi har besluttet denne gang at gøre det helt
særligt: Vi holder det på et smukt, skønt retrætecenter i Perth, lige på grænsen til det skotske højland
hos Robin og Marianne Anker Petersen, som var gæster v vores 10 års jubilæum. Undervisningen
vil foregå på dansk. Dette kursus bringer dig på en personlig rejse med dig selv og Gud, hvilket vi
alle har brug for indimellem. Og da er det ganske særligt at være i ekstra gode omgivelser.
Lytning-Fordybelse-Retræte i hhv. maj og juni: Vi er glade for at kunne tilbyde dette forløb igen
i år. ”Lytte for Livet” kurset bliver først i maj i Kbh. med mellemliggende øvemulighed, og Stille
weekend retræte 2.-4. juni i Maribo.
Alt dette kan du finde mere info om på vores hjemmeside: www.denlyttendekirke.dk
Du kan også kontakte Bente på mobil: 60 47 43 90

Kærlig hilsen Bente Lundbak Pihl
Leder af Den Lyttende Kirke

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= SPL.)
Kontaktperson: Kirsten Grube Juul tlf. 38 38 48 60 og 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. 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.
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Onsdag d. 21/12 kl. 19.00. Årstidsfest ved vintersolhverv i BK.
Tirsdag d. 3/1 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag d. 11/1 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i BK.
3-5/2: Krop Sind Ånd (forventeligt: Kyndelmisse som årstidsfest på messen) Brøndbyhallen
Tirsdag d. 7/2 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag d. 8/2 kl. 19.00: Meditationskoncert med Palle Mikkelborg og Helen Davies i BK
Mandag d. 13/2 kl. 19.00: Helingstjeneste i BK
Tirsdag d. 7/3 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag 8/3: Identitet og Livsforvandling i BK
Mandag d. 13/3 kl. 19.00: Helingstjeneste i BK
Tirsdag d. 21/3 kl. 16:30: Årstidsfest på Lindehøjen i SPL
Tirsdag d. 4/4 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag d. 5/4: Identitet og Livsforvandling i BK
Tirsdag d. 11/4 kl. 19.00: Helingstjeneste (med læsning af lidelseshistorien efter Markus) i BK
Søndag d. 30/4 kl. 16:30: Årstidsfest på Lindehøjen i SPL

IML i Odense, arrangementer og tjenester på Fyn:
Kontaktperson: Frivillighedskonsulent Thomas Frovin telefon: 45 54 88 29; e-mail:
thomas.frovin@gmail.com
Vi henviser til Center for Kristen Spiritualitet og deres aktiviteter.
Mandag d. 5/12 kl. 17-17.45: WCCM-meditation, Dalum Klosterkirke
Søndag d. 8/1 kl. 10-16: Nytårsvandring Nyborg-Vindinge-Kullerup. Vi starter med gudstjeneste i
Vor Frue Kirke, Nyborg. Der arrangeres kørsel fra Kullerup tilbage til Nyborg efter vandringen.
Pris: 30 kr. Tilmelding til Marianne Olesen på olesen.m11@gmail.com eller 20891204.
Den 31. marts-2. april: Mød IML på Helsemesse i Odense Koncerthus.

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 søndag d. 12/2 og søndag d. 7/5 2017 kl.19.30 på Hjulmagervej 28.
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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 for øjeblikket

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

Kurser i Centrerende Bøn på aftenskoler.
Kurser i Centrerende Bøn på aftenskoler. Det kaldes også Heartfulness meditation.
Flere oplysninger på www.aabentland.dk eller Lene Skovmark 28 36 11 76.

3-5/2: Krop Sind Ånd i Brøndbyhallen
Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby - Danmarks største holistiske helsemesse med ca. 200 udstillere
og 100 foredrag, minikurser, meditationer og koncerter.

Meditationskoncert med Palle Mikkelborg og Helen Davies
Onsdag 8/2 kl. 19.00: Meditationskoncert med Palle Mikkelborg og Helen Davies som opfølgning
på messen. Det bliver en spændende koncert med trompet og 4-5 harper.
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Workshop med Kristuskransen
Workshop med Kristuskransen: Om den åndelige og personlige udviklingsvej i kristendommen. Vi
samler kransen undervejs og henter inspiration fra buddhismens visdom.
Den 25.februar i Emmauskirken, Peter Bangs Vej 1. Fra kl. 10 til 16.30.
Lene Skovmark, tlf. 28 36 11 76, lenes@aabentland.dk eller www.aabentland.dk

Den 3-5/3: Krop Sind Ånd i Aalborg
Aalborg Kongres & Kulturcenter i Europahallen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Den 11-12/3: Messe i Brønshøj
Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

Den 24-26/3: Christfulness retræte i Løkken, se Facebook og hjemmesider

Den 31/3-2/4: Krop Sind Ånd i Odense,
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

Byretræte i Apostelkirken,
Saxogade 13, 1662 København V
Byretræte påskelørdag den 15. april
En dag med stilhed og eftertanke. Der er tidebønner, nadver og byvandring.
Apostelkirken, Saxogade 13 fra kl. 9.30 -16.30

9

Bedekalender for I Mesterens Lys
5.december 2016 – 12. marts 2017
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
5/12 – 11/12:
4/12: Triny Gudstjeneste i Århus kl. 19.00
5/12: WCCM- meditation, Dalum Klosterkirke
kl. 17 – 17.45
7/12: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
8/1: Nytårsvandring Nyborg – Vindinge- Kullerup
(Se under IML i Odense)
Ugens bedeemner:
Bed for Pilgrimme og arrangører af
Pilgrimsvandringer
12/12 – 18/12:
14/12: 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
19/12 – 25/12:
21/12: Årstidsfest ved vintersolhverv i BK kl.19
Ugens bedeemner:
Bed for dem, der står bag IMLs Årstidsfester og
Via Natura
Bed for vores ansatte Gerner og Torsten
Bed for Areopagos og dens ansatte
Bed for Areopagos’ Landsleder Lars Mollerup
Degn

Ugens bedeemner:
Bed for IML i Allehelgens kirke
Bed for Sognepræst Line Bønding og hendes arbejde
med IML i Allehelgens kirke
Bed om flere medarbejdere i IML i Allehelgens
kirke
9/1 – 15/1:
11/1: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie Tolsgaard
Bed for IML i Bethlehemskirken og dens
medarbejdere
Bed om nye og yngre medarbejdere
16/1 – 22/1:
20 - 21/1: LederOase i Karlslunde Strandkirke
21/1: Ole og Agnethe fortæller om vores erfaringer
fra IML
Ugens bedeemner:
Bed for Ole og Agnethe og deres workshop på
LederOase.
Bed for deltagerne på LederOase og for Oases
lederskab og ansatte
23/1 – 29/1:
26/1: Intro-workshop Den Lyttende Kirke
I BK kl. 16.30 – 18.00
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke
Bed for Bente Pihl, som leder Den Lyttende Kirke
og medarbejdere der
30/1 – 5/2:
3 – 5/2: Krop Sind Ånd (Kyndelmisse som
årstidsfest på messen) Brøndbyhallen
5/2: Triny Gudstjeneste i Århus Valgmenighed – en
26/12 – 1/1:
1/1: Triny Gudstjeneste i Århus Valgmenighed – en keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for medarbejdere, workshopholdere på Krop
Ugens bedeemner:
Sind Ånd i Brøndbyhallen
Bed for Århus Valgmenighed og Triny
Gudstjenesterne der og dens planlæggere, forbedere Bed om ligeså gode kontakter, samtaler og forbøn
som i Falconercentret
og praktiske medarbejdere
Bed for Daninfo og dens stab
Bed for IML trio’en i Århus og for Ulla Sunesen,
Bed for Triny gudstjenesterne og for Århus
der står for den
Valgmenighed
2/1 – 8/1:
(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
3/1: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
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6/2 – 12/2:
7/2: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/2: Meditationskoncert med Musikerne Palle
Mikkelborg og Helen Davies i BK kl. 19.00
12/2: IML gudstjeneste i Aalborg kl. 19.30
Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og
dem, der står bag disse kurser
Bed for bedegruppen, der står bag IML
Bed for vores Meditationskoncert i BK, som er en
opfølgning på Krop Sind Ånd messen
13/2 – 19/2:
13/2: Helingsgudstjeneste for jorden og
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for udvalget bag Helingsgudstjenester
Bed for Lene Skovmark, for hendes kurser og for
hendes arbejde med Åbent Land
20/2 – 26/2:
23/2: IML udvalgsmøde
23/2: Lytte for Livet 1. kursusaften i BK
25/2: Workshop med Kristuskransen i Emmaus
kirken kl. 10 – 16.30
Ugens bedeemner:
Bed for Ole Skjerbæk, hans forberedelse til møder
og de bøger/artikler, han skriver
Bed for Oles kone Dorthe Kobbeltved Madsen

27/2 – 5/3:
2/3: Lytte for Livet 2. kursusaften i BK
3-5/3: Krop Sind Ånd i Aalborg
4/3: Lytte for Livet kursus dag i BK
5/3:Triny gudstjeneste i Århus Valgmenighed – en
keltisk inspireret gudstjeneste kl. 19.00
Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ landsleder Lars Mollerup Degn
og for nuværende og kommende nye tiltag i
Areopagos
Bed for Areopagos styre, repræsentantskab,
Landsudvalget og de ansatte i Areopagos
6/3 – 12/3:
7/3: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/3: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
11-12/3: Messe i Brønshøj
Ugens bedeemner:
Bed for alle deltagere i IMLs arrangementer og
gudstjenester
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for I Mesterens Lys udvalget: for Thomas
Frovin, Mira Helena Bergkvist, Anton Kongshøj
Munch, Kamilla Jakobsen, Torsten Borbye Nielsen,
Lars Mollerup Degn, Ole Skjerbæk Madsen, Gerner
Zimino, Agnethe Zimino
Bed om velsignelse og inspiration og visdom i IMLs
arbejde og for IMLs fremtid

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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Discipelbønnen
Gud - du som er JEG ER!
Jeg ser at det er din Ånd som virker
i mennesker som længes
efter dit Riges fred,
efter det sande, det smukke og det gode.
Jeg ser din tjenende kærlighed
i mennesker af god vilje
og i alle som ønsker at gå discipelvejen.
Måtte den Hellige Ånds kraft
strømme gennem os
og lede os til erkendelse af
hele Sandheden og til praktisk tjeneste.
Måtte dit Ord som blev menneske,
Jesus Kristus,
inspirere os til tjenende kærlighed
som medarbejdere i Guds rige
Måtte jeg finde min plads
i det du gør
For at forløse jorden og menneskeheden
- med et ydmygt sind;
i renhed, sandhed og kærlighed!
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