Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – marts 2017.
Kære læser af IMls nyhedsbrev!
Vi er kommet godt i gang med det nye år. Tak for forbøn, støtte og medarbejderskab i 2016. Det
betyder rigtig meget for os, at I vil være med i IMLs arbejde. Vi kunne rent faktisk ikke gøre, hvad
vi gør uden jer.
Vi begyndte det nye kirkeår med en byretræte i Bethlehemskirken under ledelse af Ole
Skjerbæk Madsen, Trine Dirks og Holger Madsen. Deltagerne udtrykte glæde ved denne måde at
begynde det nye år på, og også her ved byretræten var deltagerne glade for den meditative dans.
Ole og undertegnede præsenterede IMLs arbejde i en workshop på LederOase 21/1 i
Karlslunde Strandkirke. Mange gav ved evalueringen til Dansk Oase udtryk for, at de oplevede
det som en stor inspiration. Formålet var at understrege vigtigheden af at bruge Helligåndens gaver i
mødet med mennesker.
Krop Sind Ånd messen var i år flyttet til Brøndbyhallen. Selvom der var færre besøgende, havde
vi ikke mindre at lave. Vi oplevede flere unge besøgende end andre år. En gymnasielærer kom f.eks.
med 30 af sine elever til messen, og vi bad for flere af dem. Forbederne oplevede, at der var meget
lidt tid til pauser, fordi så mange ønskede forbøn. Se Artiklen ”De kristne stande var velbesøgte”
senere i nyhedsbrevet

Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-3. – De kristne messestande af Merete Riis Jensen s.3 - 4. – Om nadveren af Ole
Skjerbæk Madsen s. 4-7. – Kalender s.7-8. – Andre arrangementer s. 8-10. - Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 11-12.
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Som opfølgning på messen kunne vi indbyde til Meditationskoncert
med Palle Mikkelborg (trompet) og Helen Davies (harpe) samt
yderligere 6 harpespillere. Koncerten var en gave fra
Bethlehemskirkens menighedsråd. Kirken var fyldt til bristepunktet.
Ole delte inspirationen ”Adam, hvor er du?” fra det allerførste IMLmøde og guidede en heling af hjertet meditation. Hør et glimt fra
koncerten: https://www.youtube.com/watch?v=mZpMg_SGwYc .
Man skulle have troet, at Palle Mikkelborg, Helen Davies og Ole
havde lavet dette sammen mange gange før, men det var faktisk første
gang – og musik og ord fulgtes ad i smuk harmoni. Fadervor og
salmen ”Dejlig er jorden” afsluttede aftenen, og det ”var som lyden af
vældige vande” (Åb. 14,2). Sangen fyldte kirkerummet med lovsang
og tak til Gud!
Palle Mikkelborg, som er en kendt musiker, og som holder mange
koncerter, har efterpå ringet til Ole for at give udtryk for, at den
koncert ville de to musikere aldrig glemme. Også for dem havde det
været noget helt specielt! Det var det sandelig også for os, der var til
stede! Tak til Bethlehemskirkens menighedsråd for en uforglemmelig
oplevelse!

IML i funktion i USA: For et par dage siden fik Ole en mail fra den episkopale biskop Michael
Owen, hvorfra vi deler at par linjer:
About three years ago I stumbled on to your websites (Areopagos, In the Masters Light and
Christfullness) and since then have visited often - always being inspired and often sensing the
Holy Spirits leading in some direction.
We have often found ourselves ministering in context that are outside the norms, on the edges of
the culture and your writing and approach has been most helpful.
We ordered your book on Christfullness and enjoyed it very much and we have used the Identity
and Transformation Eucharist on several occasions.
Mostly I wanted you to know that your ministry has reached us, influenced us and been a blessing
to many.
Thank you for answering the apostolic call on your life and your willingness to be and bring
Christ to others.
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Sikke en opmuntring fra en biskop i USA, som helt ”tilfældigt” ser vore hjemmesider og bliver
inspireret til at bruge liturgi og indhold til berigelse for et arbejde i sin sammenhæng! Gud har sine
veje og måder at virke på, som vi slet ikke på forhånd kan forestille os!
IMLs arrangementer fremover: Når I modtager dette nyhedsbrev har vi sikkert haft en god ”Krop
Sind Ånd” messe I Aalborg. Andre gode oplevelser ligger forude. En messe i Brønshøj, København;
Christfulness-retræte i Løkken og ”Krop Sind Ånd” i Odense, hvor standen og messen som sådan
får besøg af deltagerne i Areopagos årsmøde, som også er i Odense.
Areopagos’ årsmøde er også IMLs årsmøde. Det finder sted i Odense den 1. april fra kl. 13.00 –
ca. 20.00 i Missionshuset Bethania. Vi finder det vigtigt, at IML har repræsentanter med på
årsmødet, så tilmeld dig gerne så snart som muligt. Se program på Areopagos’hjemmeside. Enhver
er for øvrigt hjertelig velkommen!
Kommende udgivelse: Vi arbejder med udgivelsen af en samling af IML- gudstjenester og
trospraksisser – primært omkring skabelse og genoprettelse. Følg med på hjemmesiden. Bogen
udgives efter crowdfunding-principper – så vær opmærksom på annoncering på Facebook og vore
hjemmesider. Tak om I vil være med til at støtte udgivelsen af denne bog. I kan læse om
crowdfunding på www.booomerang.dk
IML og Facebook: Omkring nytår passerede IMLs facebook 1.000 likes. Vær med til at dele gode
oplevelser fra IML og Christfulness på Facebook og del vore opslag med andre. Stil også gerne,
hvad I har af spørgsmål. Vi svarer gerne, så godt vi kan!
Den Lyttende Kirke har en voksende og stærk tjeneste i og udenfor I Mesterens Lys regi. I en
travl tid trænger de fleste af os ofte ”bare” til et lyttende øre. Sådan er det også i Norge. Den
Lyttende Kirkes leder Bente Lundbak Pihl holder Introworkshop d. 11. marts i Norge. Vi glæder os
over stor interesse. Der har allerede meldt sig 44 deltagere.
Tak om du vil huske os, hvad angår økonomisk støtte! Vi takker vore trofaste givere! Vores
konto nr. er Handelsbanken Midtbank, reg. Nr. 7640; Kontonr.: 0004009037.

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

De kristne messestande var meget velbesøgte
Af Merete Riis Jensen

I weekenden 3-5/2 2017 var der Krop-Sind-Ånd-helsemesse i Brøndby Hallen, og der var stort
rykind hos de kristne stande.
Normalt bliver den københavnske udgave af Krop-Sind-Ånd-helsemesserne afholdt på
Frederiksberg, men i år var messen for første gang flyttet til Brøndby Hallen. Det var derfor med
blandede følelser, at udstillerne havde set frem til messen, som blev afholdt i sidste weekend.
Ville det nye sted mon betyde, at der kom færre eller flere gæster?
”Det viste sig, at der kom 1.200 færre gæster end sidste år. Men alligevel oplevede stort set alle
udstillere, at de havde mere at lave end normalt, og at de fik bedre kontakt med gæsterne, end de
plejer at gøre. Og det gjaldt også for de kristne stande,” fortæller Ole Skjerbæk Madsen, som er
missionspræst i I Mesterens Lys og Areopagos.
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Tog imod Jesus som frelser
På Folkekirkens stand fortalte sognepræst Niels Underbjerg, at de oplevede, at de havde fået bedre
plads på standen, hvilket gav rum for flere samtaler.
”Mange ville diskutere betydningen af forskellige bibelvers, og vi oplevede det som meget
meningsfyldt at være med på messen. Vi vil gerne være med igen næste år,” sagde han.
Samme melding kom fra Aglow, hvor Britta Sundgaard deltog. Hun var overvældet over den
enorme længsel, som hun mødte hos messegæsterne.
”Folk kom helt af sig selv og var så taknemlige over at få forbøn. Der var flere til forbøn, end der
var sidste år. Der var blandt andet en kvinde, som havde været på et kursus for nogle år siden, hvor
hun stiftede bekendtskab med en meditationspraksis, som hun siden arbejdede videre med uden
vejleder. Men nu var hun blevet fyldt af uro og pres. Men da hun kom til forbøn på messen, tog hun
imod Jesus som sin frelser.”
Forbøn og samtaler
Også på Areopagos’ og I Mesterens Lys’ stand var der gevaldigt travlt i løbet af weekenden. I løbet
af de tre dage bad de med knap 400 mennesker og havde 75 længerevarende samtaler.
”På et tidspunkt kom en stor fyr med mange tatoveringer til forbøn hos os. Bagefter kom han hen og
snakkede med mig, og han fortalte, at hans kæreste havde været til forbøn hos os sidste år. Nu lå
hun syg derhjemme. Hun havde gjort brug af nogle åndelige praksisser, som hun først havde oplevet
som gode, men som nu havde givet hende uro indvendigt. Han bad mig om at tale med hende og
ringede hende op på mobilen. Jeg snakkede så med hende i telefonen, og vi fik en god snak om, at
for hende ville det være bedst at lægge de religiøse praksisser til side, når de gav hende den uro.
Hun blev siden rask og kom ind på messen om søndagen, hvor jeg talte med hende igen,” fortæller
Ole Skjerbæk Madsen.
”I det hele taget var det bare en rigtig dejlig weekend. Folk blev dybt bevægede over at blive bedt
for. Der var også en kvinde, som vi bad for, som sagde ’jeg kan slet ikke finde ord. Det har rørt mig
dybt indeni. Jeg har bare lyst til at blive siddende!’ Den slags oplevelser havde vi mange af. Det er
så meningsgivende at være med på messerne, at vi ganske simpelt er nødt til at komme tilbage
igen!”

Kærlig hilsen Merete Riis Jensen
Areopagos

Om nadveren
Af Ole Skjerbæk Madsen

Jesus siger i Johannes-evangeliet kap. 6:
Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig
tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.
Jesu sidste måltid med sine disciple før hans død var et påskemåltid, dvs. det årlige måltid som
jødiske familier fejrede til minde om befrielsen fra deres slaveri i Ægypten. Jesus tog i begyndelsen
af måltidet et brød, takkede med ordene: ”Velsignet er du altets konge, som frembringer brød af
jorden!” og han brød brødet og gav det til disciplene. Jesus afsluttede måltidet med det såkaldte
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taksigelsens bæger, hvor Gud blev takket for verdens skabelse og for befrielsen fra slaveriet, og
hvor man bad for folket. Det, som var anderledes end alle andre påskemåltider, var, at Jesus
knyttede nogle ord til disse handlinger: ”Dette er mit legeme!” og ”Dette er mit blod!” Dermed
relaterede Jesus påskemåltidet til sin død den følgende dag som et kærlighedsoffer, og han sagde, at
disciplene sidenhen skulle mindes ham ved at gøre, som han gjorde ved dette måltid.
I nadveren gør Jesu disciple, hvad Jesus sagde til apostlene, at de skulle gøre til hans ihukommelse.
Vi gør, hvad Jesus gjorde:
Han tog brødet, han tog kalken; derfor bærer man i mange kirker brød og vin frem gennem kirken til
alteret, hvor præsten tager imod elementerne.
Han takkede, dvs. han bad velsignelsesbønnerne over brødet og vinen, og frem for alt bad han den
store takkebøn for skabelsen og frelsen, som også rummede en bøn for folket. Derfor er den store
takkebøn det bærende led i nadverritualet i de fleste kirkesamfund.
Han brød brødet. Det ene brød brydes i stykker, for at vi alle kan få del i det, og ligesom alle
brødstykkerne tilsammen udgør ét brød, er vi dele af ét legeme.
Han gav dem brødet som sit legeme og vinen som sit blod; vi modtager Jesus og bliver, hvad vi
modtager, Kristi legeme.
Når vi gør, hvad Jesu gjorde, får nadveren karakter af en gaveudveksling:
Ved nadveren frembæres naturens elementer. Kornet og vintræets frugter er gaver til os.
Frembærelsen er en anerkendelse af skabningen for dens egenværdi, og gennem taksigelsen til Gud
udtrykker vi, at Gud har givet sig selv til os i naturen, men at naturen også giver sig til os til liv og
til glæde.
Men vi har forarbejdet Guds gaver til os og bærer dem under taksigelse frem for Gud. Vi er som
børn, der siger til deres far eller mor: “Se, hvad jeg har lavet! Det er til dig!” Det er som at give livet
tilbage til Gud, os selv med alle vores evner og alt, hvad Gud har givet os. Samtidigt er det udtryk
for, at vi har set en kvalitet i kornet og vinen og gennem vores arbejde bragt denne kvalitet til udtryk
som brød, der nærer og mætter os, og som vin, der læsker og glæder os. Så det er på engang naturen
og dens gaver og os selv, vi giver tilbage til Gud.
Vi takker Gud for skabelsen, for friheden og livet, Gud skænkede os i Kristus, og derfor beder vi
også for verden, naturen, vores medmennesker og meddisciple om enhed og fred
Men nu tager Gud imod vor gave og gør noget ved den; Gud lægger sig selv ind i brødet og vinen,
og siger med Jesus: “Dette er mit legeme” og “Dette er mit blod”. Gud rækker sig selv til os, giver
sig selv på ny til os i netop det brød og den vin, som vi først modtog som Guds skabelsesgave, som
vi gav tilbage til Gud som vores hænders arbejde og som udtryk for, hvem vi er. Det spændende er
nu, at vi kun modtager Gud ved at ligne Gud, som Gud møder os i Mesteren Jesus. Vi kan ikke
modtage brødet uden at bryde det og dele det med hinanden; vi kan ikke modtage vinen uden at
række hinanden bægeret med vin. Først når vi deler med hinanden og modtager brød og vin fra
hinanden, modtager vi Gud-i-Jesus – Kristi legeme og blod. Nadveren bliver dermed det stærkeste
udtryk for, hvad disciplenes fællesskab handler om: at tjene på samme måde, som Gud tjente os i
Skabelsen og i Jesus Kristus.
Nadveren genopretter eller skaber den tjenende kærligheds mønster for livet mellem mennesker; ja,
enhver skabning bliver, hvad den skabtes til at være, når vi tjener hinanden og helheden. Således
bliver jorden hel. På denne måde sætter nadveren normen for livet i disciplenes fællesskab og i
verden, og samtidig lader den os se på verden med andre øjne, som ikke er forbrugeriske, men som
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ser naturen og medskabningen som gaver og som tegn; vi ser Guds præg på og nærvær i
medskabningen, og vi forstår, at målet er alle tings helligelse i Kristus, ligesom brødet er forvandlet
eller helliggjort til Kristi legeme.
Nadveren helbreder i en mikrokosmisk handling naturens ubalance. Denne manglende harmoni og
fred i naturen var en følge af menneskets misbrug af naturen, fordi vi havde forvandlet den til en
forbrugsgenstand. Begæret havde bragt lidelse ind i verden. Der opstod et misbrugets mønster, hvor
vi fik oplevelsen af naturen som et vildnis, en ødemark, som vi måtte kæmpe for at undertvinge.
Derved gjorde vi medskabningen og hinanden til genstand for vores begær. Nadveren skaber et
andet livsmønster, som præges af den tjenende kærlighed, og som netop bryder misbrugets mønster.
Derfor takker vi ikke alene for skabelsen, men også for befrielsen fra misbrugets mønster og
slaveriet under det forbrugeriske begær.
Nadveren er dermed tæt fællesskab med Jesus, et udtryk for at forblive i Kristus som en del af hans
legeme. Nadveren er derfor hjertet i et Kristus-fokuseret liv for fællesskabet og for den enkelte – et
liv i Kristi efterfølgelse:
Det finder vi udtrykt i tanken om Jesus Kristus som vor ypperstepræst i himlen og i Peters tale om,
at vi i Kristus er et kongeligt præsteskab. Jeg vil derfor gerne, før vi går over i en meditation, dele
en inspiration med Jer. En inspiration er en profetisk refleksion over et bibelsk motiv.
Jeg Er den jordiske og den himmelske ypperstepræst. Al sand præstetjeneste henter navn og
indhold fra min tjeneste. Tag mig til forbillede i jeres tjeneste for verden, når I beder, og når I
modtager og videregiver velsignelse.
Min ypperstepræstelige tjeneste er samlet i det hellige bæger, det åbne, sårede og dog
livgivende hjerte. Derfor tog jeg under påskemåltidet taksigelsens bæger og løftede det mod
himlen og sagde: Tag det, drik alle heraf; dette bæger rummer den nye pagts blod, som
udgydes for jer og dermed bryder egenviljens magt. Det er mit blod, som jeg har fælles med
jer, livets blod, men også smertens og lidelsens blod - alt blod udgydt på grund af egenviljens
magt over jer. Det er verden løftet mod himlen i bøn om forvandling, om genoprettet og
fornyet liv, og i bøn om alle disciples enhed. Det er velsignelsens bæger, fordi Gud hører bøn,
og fordi den, der løfter det mod himlen, er Immanuel, ‘Gud er med os’.
Dette bæger løftes mod himlen med ordene: Ske din vilje som i Himlene, således også på
jorden! Eller som jeg bad ansigt til ansigt med min død på korset: Ske ikke min vilje, men din!
Men korset, som er død, er også liv. Det er dødens træ og livets træ. Det er stedet, hvor
mørket samler sig, og hvor sandhed og nåde oplyser mørket. Det er tomhedens,
gudsforladthedens sted, og det er tilgivelsens, håbets og tillidens sted, hvor livet lægges i Guds
hænder.
Da mit hjerte gennemboredes af soldatens spyd, flød blod og vand fra såret i min side, for kun
i hjertet forenes nåde og sandhed, og kun Guds kærlighed lader nåde og sandhed arbejde
sammen til skønhed og godhed.
Et hjerte ligedannet med mit hjerte er den præstelige tjenestes bæger, den hellige gral, som er
betroet jer som et helligt folk, et kongeligt præsteskab.
Forudsætningen for hjertets forvandling er lydigheden - at opgive egenviljen og leve ud af
bønnen: Ske din vilje! Den anden forudsætning for hjertets forvandling er at være fattig altså at gøre sig tom og ikke bygge sit liv på åndelig eller følelsesmæssig eller materiel rigdom,
men at modtage livet og tjenesten og kraften som gave; at være fattig er at være tom for at
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kunne fyldes. Den tredje forudsætning er at være kysk eller ren af hjertet - at leve ud af Guds
kærlighed - uden begær.
Kun sådan kan I træde frem for Gud i tro, håb og kærlighed på skabelsens vegne. Kun hvor I
er korsfæstet således gennem lydighed, fattigdom og kyskhed, kan I blive kanaler for Guds
velsignelse.
Når jeres hjerter ligner mit, er I verdens præster.

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.
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)
Tirsdag d. 7/3 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag d. 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 TS
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 TS
Tirsdag d. 2/5 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Onsdag d. 3/5 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i BK
Onsdag d.10/5 kl. 19.00: Helingstjeneste i BK
Tirsdag d. 6/6 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i AK
Fredag d. 9/6 kl. 19.00: Helingstjeneste i BK
Onsdag d.14/6 kl. 19.00: Identitet og Livsforvandling i BK
Onsdag d.21/6 kl. 16:30: Årstidsfest på TS
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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.
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. 7/5 2017 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 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

Den Lyttende Kirke
Du er værd at lytte til! Nogen gange er det, man trænger til ’bare’ et lyttende øre.
Det kan blive en hjælp til dybere selvindsigt i ting, man går og tumler med. Vi
tilbyder lyttende ører (aktiv lytning) i Guds nærvær. Vi lytter – du taler. Vi lytter
under tavshedspligt.
Sådan foregår det… Du har mulighed for at tale i 10-15 minutter, om hvad som helst, der ligger på
dit hjerte. Indimellem reflekterer vi DINE ord tilbage, så du lytter til dem én gang til. Herefter stiller
vi dig 3 spørgsmål, som kan være en hjælp til at fokusere på hjertet, i det du har sagt, inspirere dig
til at overveje, om der er noget, du kan gøre og hjælpe dig til at runde af, før du går videre. FOKUS
ER PÅ DIG Hvis du ønsker det, kan vi afslutte med at bede Guds helende nærvær ind over det, du
talte om.
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Venlig hilsen Den Lyttende Kirke- Lytteteamet. (det er for alle, også os medarbejdere )
På Identitet- og Livsforvandlingsgudstjenesten ons. d. 8/3; 5/4; 3/5; 14/6. Bethlehemskirken,
Åboulevard 8

Den Lyttende Kirke
Lytning-Fordybelse-Retræte. Fordybelsesforløb.
Få finpudset dine lyttefærdigheder på Lytte for Livet kurset. Du får mulighed for at
få godt fat i det lytteværktøj, vi arbejder med, (som vi kalder Acorn modellen), da
der efter kurset er en mindre periode, hvor du kan fortsætte med at øve dig. Det kan
du enten på egen hånd med en af de øvrige deltagere, eller i en ramme vi inviterer til á 1½ times
varighed. Et værktøj du kan tage med dig videre og lade være en inspiration ind i dit liv og tjeneste.
Forløbet afslutter med en stille weekendretræte i Maribo. Alt dette giver dig rig mulighed for
fordybelse både i forhold til dig selv og andre og Gud. Efterfølgende vil du have et netværk, du kan
gøre brug af, hvis du vil og bevare god opmærksomhed på din egen lytning, ligesom du kan være
med til at inspirere andre. Læs folderen på vores hjemmeside. Obs: Tilmeldingsfrist 15. marts.
Forløbet starter ved weekenden 4+5+6 maj (to-fre-lø). Se programmet tryk på linken herunder:
http://www.imesterenslys.dk/images/pdf/Lytte_for_livet_folder_februar_og_marts_2017.pdf
Vil du vide mere om os; se foldere, nyhedsbreve og de aktiviteter vi har, så kig ind på vores
hjemmeside www.denlyttendekirke.dk og find os også på facebook gruppen: ’Den lyttende Kirke’.

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
Tema: At blive et helt menneske, skabt i Guds billede til at tjene medskabningen
Sted: Vester Kringel, Kettrupvej 80, Grønhøj, 9480 Løkken
Læs om retræten her: http://christfulness.dk/retraete-omkring-christfulness-24-26-marts-2017/

Den 31/3-2/4: Krop Sind Ånd i Odense,
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C fredag 31/3 kl. 12 - 18, lørdag/søndag 12/4 kl. 10 – 18. Du finder os i stand 70. Foredrag og workshops er ikke programsat endnu, men du
vil kunne finde dem her: http://www.daninfo.dk/odense.html

Den 1.april i Odense - Areopagos’ årsmøde er også IMLs årsmøde
Det finder sted i Odense den 1. april fra kl. 13.00 – ca. 20.00 i Missionshuset Bethania. Vi finder det
vigtigt, at IML har repræsentanter med på årsmødet, så tilmeld dig gerne så snart som muligt. Se
program på Areopagos’hjemmeside. Enhver er for øvrigt hjertelig velkommen!

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
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Kommende pilgrimsvandringer
I weekenden den 25. – 26. marts er vi glade for at kunne tilbyde jer en pilgrimsvandring i de
naturskønne områder nær Maribo og et Pilgrimsophold i det smukke og nyetablerede
”Pilgrimshuset” i Maribo. Se programmet tryk på linken herunder:
http://www.imesterenslys.dk/images/pdf/Pilgrimsture.pdf
18. maj, hverdagsvandring, Lejre – Roskilde
10. juni, lørdagsvandring, turen er endnu ikke fastlagt.
Fred og alt godt Torsten Junge mob. 61 30 43 24 e-mail: torstenjunge1411@gmail.com
Paul Heden Friis mob. 51 25 97 94 PHF@km.dk Københavns Pilgrimsfællesskab

Inspirationsdag om Christfulness på Utstein Pilegrimsgård
Se: http://www.utsteinpilegrimsgard.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/42995/25-mai-KristiHimmelfartsdag
Utstein Pilegrimsgård: 26.- 28. mai Temaretreat: Det modne mennesket, mot troens mål
Se: http://www.utsteinpilegrimsgard.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/42996/26-28-mai-TemaretreatDet-modne-mennesket-mot-troens-m-229-l

Areopagos Sommerstævne 30/6 – 2/7
Til sommer holder Areopagos Sommerfestival i Haslev! Temaet er "Balancekunst", og vi får blandt
andet besøg af den svenske forfatter Tomas Sjödin og den keltisk inspirerede præst Ray Simpson
Der er stadig lang tid til næste sommer, men allerede nu er det en god idé at sætte kryds i kalenderen
den 30. juni-2. juli 2017! Weekenden byder også på masser af spændende workshops, koncerter,
kunst, meditationer, lækker mad, sang, smuk natur og mulighed for både at være social og at ”lade
op” alene.

IML Visionsretrætedag 2/9 i Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S.
Noter dagen i kalenderen allerede nu. Det er vigtigt for IML, at vi samles til en visionsretrætedag!
Vi vil gerne, vi bliver så mange som muligt for at fordybe os i bibelen, i bøn og stilhed, for at se,
hvilken vej Gud leder i vores IML arbejde! Vi vil gerne være sammen i fællesskab en hel dag!
Program følger senere!
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Bedekalender for I Mesterens Lys
6.marts – 11. juni 2017
Ved Agnethe og Gerner Zimino
Generelle bedeemner:
Brett Pavia og Eastside Prayer Studio i the Brady
Street Neighborhood of Milwaukee, USA
Bed om velsignelse og inspiration og visdom i
IMLs arbejde og for IMLs fremtid
6/3 – 12/3:
6/3: Håbet vækkes. En tjeneste i ord og lyd. I BK
kl. 19.00 v. Lene Skovmark
7/3: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
8/3: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
11/3: Introworkshop for Den Lyttende Kirke i
Norge
11-12/3: Messe i Kulturhuset Pilegården i Brønshøj
Ugens bedeemner:
Bed for Den Lyttende Kirke og for Bente LundbakPihls tjeneste i DK og i Norge
Bed for Lene Skovmarks tjeneste
Bed for Messen i Brønshøj – for IMLs forbedere
13/3 – 19/3:
Ingen arrangementer i denne uge
Ugens bedeemner:
Bed for vores ansatte Gerner og Torsten
Bed for Areopagos og dens ansatte
Bed for Areopagos’ Landsleder Lars Mollerup
Degn. Bed for Areopagos’ styre
Bed for Ole Skjerbæk Madsen og hans kone Dorte
Kobbeltved Madsen
20/3 – 26/3:
21/3: Årstidsfest på TS kl. 16.30
24-26/3: Christfulness retræte i Løkken
Ugens bedeemner:
Bed for dem, der står bag IMLs Årstidsfester og
Via Natura
Bed for deltagerne i disse Årstidsfester
27/3 – 2/4:
31/3-2/4: Krop Sind Ånd i Odense
1/4: Areopagos og IMLs Årsmøde i missionshuset
Bethania i Odense kl.13-ca. 20.30
1/4: Triny Gudstjeneste i Århus Valgmenighed,
en keltisk inspireret gudstjeneste kl.19.00
Ugens bedeemner:
Bed for forbederne i Odense og for messen
Bed for Areopagos’ årsmøde og landsudvalg
Bed for Thomas Frovin og hans kontakter på Fyn

3/4 – 9/4:
4/4: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
5/4: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
6-7/4:Hope for Europe Round Table
Ugens bedeemner:
Bed for IML i Bethlehemskirken og Allehelgens
kirke og medarbejderne begge steder
Bed for Steve Hollinghurst fra England, som leder
Hope for Europes konference. Ole er ikke med i år.
Bed om at anliggendet om at møde åndeligt
nysgerrige på holdes varmt i Europa.
10/4 – 16/4:
11/4: Helingstjeneste (med læsning af
lidelseshistorien efter Markus) i BK kl. 19.00
15/4: Byretræte i Apostelkirken kl. 9.30 – 16.30
Ugens bedeemner:
Bed for arbejdsgruppen med Helingstjenester i BK
Bed for Byretræten, for deltagere og medarbejdere
Bed om en velsignet påske i DK
17/4 – 23/4:
20/4: IML udvalgsmøde
21 – 30/4: Ole er i Hong Kong
Ugens bedeemner:
Bed for I Mesterens Lys udvalget.
Bed for Ole, der er i Hong Kong for at styrke
relationen til Tao Fon Christian Centre og arbejdet
med Christfulness i Hong Kong
24/4 – 30/4:
30/4: Årstidsfest på TS kl. 16.30
Ugens bedeemner:
Bed for Thomas Frovin og hans kontakter i Jylland
Bed for deltagerne på Årstidsfesten
Bed for Torsten Borbye Nielsen og for Nautilus –
det måltidsfællesskab, hvor nye fra messerne og
andre steder bliver indbudt.
Bed for Torstens musiske input i IMLs arbejde
Bed for Gerner og arbejdet med at skaffe
medarbejdere til messerne og arbejdet med
Nyhedsbrevet
Bed for IMLs økonomi og tak Gud for IMLs givere
Bed for vores kasserer Karen Marie Tolsgaard

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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1/5 – 7/5:
2/5: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
3/5: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00
4-5-6. maj: Lytning-Fordybelse-Retræte i Maribo
Arrangør: Den Lyttende Kirke
7/5: Triny Gudstjeneste i Århus Valgmenighed,
en keltisk inspireret gudstjeneste kl.19.00
7/5: IML gudstjeneste i Aalborg kl. 19.30

22/5 – 28/5:
25/5: Ole underviser på Utstein Pilegrimsgård
26-28/5: Ole leder temaretræte på Utstein
Pilegrimsgård
Ugens bedeemner:
Bed for Oles undervisning og for retræten i Norge
Bed for Areopagos’ landsleder Lars Mollerup Degn
og for nuværende og kommende nye tiltag i
Areopagos og I Mesterens Lys
Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness kurser i DK og i udlandet og Bed for Areopagos styre, repræsentantskab,
dem, der står bag disse kurser
Landsudvalget og de ansatte i Areopagos
Bed for bedegruppen, der står bag IML
29/5 – 4/6:
Bed for IML Aalborg, for medarbejderne, for
30/5: Fødselsdagsreception for Ole Skjerbæk
Valgmenigheden i Aalborg, hvor IML tjenesterne
Madsen
afholdes
4/6: Triny Gudstjeneste i Århus Valgmenighed,
Bed for Triny Gudstjenester i Århus – for
en keltisk inspireret gudstjeneste kl.19.00
medarbejderne ved denne tjeneste og for alle, der
Ugens bedeemner:
deltager
Bed for og tak Gud for Ole Skjerbæk Madsens
Bed for Århus Valgmenighed, hvor Triny
tjeneste i IML og Areopagos – i DK og i udlandet
tjenesterne afholdes
Bed for alle deltagere i IMLs arrangementer og
Bed for Den Lyttende Kirkes retræteforløb
gudstjenester
Bed om velsignelse og inspiration og visdom i IMLs
8/5 – 14/5:
10/5: Helingsgudstjeneste for jorden og
arbejde og for IMLs fremtid
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
Bed for Triny Gudstjenesten i Århus Valgmenighed
Ugens bedeemner:
5/6 – 11/6:
Bed for IMLs trio’er
6/6: Identitet og Livsforvandling i AK kl. 19.00
Bed om flere små grupper må opstå
9/6: Helingsgudstjeneste for jorden og
Bed for IML trio’en i Århus og for Ulla Sunesen,
menneskeheden ved fuldmåne i BK kl. 19.00
der står for den
10/6: Pilgrimsvandring
Bed for Ole Skjerbæk, hans forberedelser til møder Ugens bedeemner:
og de bøger/ artikler, han skriver
Bed for ansatte i I Mesterens Lys
Bed for IML udvalget
15/5 – 21/5:
18/5: Pilgrimsvandring – Lejre – Roskilde
Bed for IMLs Facebook venner
Bed for IMLs venner, som beder og støtter arbejdet
Ugens bedeemner:
Bed for deltagerne i Pilgrimsvandringen – om Guds Bed for og tak Gud for alle IMLs frivillige
velsignelse over dem
medarbejdere
Bed for Torsten Junge og Paul Heden Friis, som
Bed for IML kontakter i Herning,
står for disse pilgrimsvandringer, som er knyttet til Bed for IMLs arbejde og kontakten til de nyåndelige
IML
miljøer

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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