Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – september. 2013.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Sommeren går på hæld, og vi har haft en forrygende skøn sommer med mange solskinstimer! Det
trængte vi også til efter en kold og lang vinter. Nu ser vi taknemligt tilbage og ser med fortrøstning
fremad, for den Gud, vi tror på, er kærlig og vil være med os under alle vore mangeartede forhold i
livets kulde såvel som dets solskinstimer. Han slipper os ikke og forlader os aldrig!
Vi har denne sommer haft den dejlige oplevelse at være med på Areopagos’ sommerstævne på
Emmaus i Haslev, hvor IML også var rigtig godt repræsenteret, hvad angår deltagere, men hvor vi
også var med til at sætte et godt aftryk på indholdet. Vi oplever stor respekt og interesse for I
Mesterens Lys’ arbejde på sådan et stævne, og det bliver helt klart, hvor tæt en tilknytning vi har til
Areopagos, og vi glæder os over at være med i det fællesskab og med i den fælles vision, som vi så
helt absolut deler – at bringe Jesus Kristus til en verden, som søger sandheden.
På sommerstævnet havde vi besøg af bl.a. Adalyn
Chan, som leder kunstafdelingen på Tao Fong Shan
Christian Centre i Hong Kong, og hun forærede IML
et billede, fordi vores arbejde havde gjort et stort
indtryk på hende. Billedet viser Jesus i samtale med
Buddha, og teksten siger ”samtale om Logos / Tao”.
Man kunne også se billedet som en samtale mellem
Nikodemus og Jesus. I kan se billedet aftrykt her i
Nyhedsbrevet.
Udover de mange spændende arrangementer og IML
tjenester af forskellig slags, som omtales her i
Nyhedsbrevet, og som vi vil opmuntre jer til at
deltage i, så finder I nu I Mesterens Lys på You
Tube.
IML har produceret 3 introvideoer, som nu kan ses på YouTube. Se dem gerne, anbefal dem til
venner, ”like” dem og kommenter dem. De er tænkt som introduktion, så når der f.eks. henvises til
Jesusbønnen / hjertebønnen fra den orthodokse kirke i videoen ”Kristus i mig”, er det kun en kort
smagsprøve, og altså ikke meditationen i fuld længde og sådan også med de to andre. Men prøv at
se dem:
Kristus i mig: http://www.youtube.com/watch?v=OFwqd_cmGO8
Kristus med mig: http://www.youtube.com/watch?v=JaEMGSDFUfI
En Christfulness meditation: http://www.youtube.com/watch?v=nnJzIbMVn6o
Det er snart tid til årsmøde i I Mesterens Lys, og denne gang er vi inviteret til Sankt Andreas kirkes
menighedssal i Ordrup, hvor vi mødes lørdag den 7. sept. Se programmet her i Nyhedsbrevet og
tilmeld jer gerne så hurtigt som muligt. Nicolaj Wibe Nielsen, som sidder i I Mesterens Lys’
bestyrelse, er en inspirerende taler, som jeg klart kan anbefale. Kom og vær aktivt med og giv os dit
input! Årsmøder behøver ikke at være kedelige, specielt ikke når du er med!
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – Til inspiration ved efterårsjævndøgn af Ole Skjerbæk Madsen s.2 - 3. –
Kristen meditation – i Århus af Øyvind Borgsø s. 3-4.- Indlæg om I Mesterens Lys’ årsmøde 7/9 2013 s. 4. - Kalender
s. 5-10. – Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 11-12.
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En sidste bemærkning: Vil du være med til at skaffe os flere og nye givere? 57 støttede IML i 2012
sammen med kollekter fra nogle få menigheder. Vi håber i bestyrelsen at få giverskaren større i de
kommende måneder. Mind mennesker, I kender, om IML’ s behov for økonomisk støtte, og fortæl
dem, at vi har brug for også små beløb såvel som de større. Tak for din støtte og din forbøn for
vores arbejde! Gaver modtages med tak på vores konto i Handelsbanken: reg.nr. 7640; kontonr.
0004009037

Hav et velsignet efterår!
Kærlig hilsen Agnethe Zimino
formand for I Mesterens Lys.

Til inspiration ved efterårsjævndøgn
Af Ole Skjerbæk Madsen
Ved en af de første årstidsfejringer på Christiania stod en af deltagerne med en nedfalden gren og
sagde dette digt, før grenen blev lagt på alteret:
Som årets hjul drejer og årstid følger årstid,
Og som dagene nu bliver koldere og nætterne længere,
Så lad mig mindes den forgangne sommer.
Når sollyset svinder og arnen kalder,
Vil mine minder varme min sjæl.
Efter høstens arbejde og leg længes jeg som et barn efter sin mor,
At hvile i hendes favn og drømme ved hendes sange.
(fri gengivelse og bearbejdelse af Akashas Mabon ritual;
www.wicca.com/celtic/aksha/mabonrit.htm )
I forbindelse med forkyndelsen tog jeg visne blade op af en kurv og lod dem falde til jorden…
Hvad tænker vi, når bladene, frøene, agernet falder til jorden?
Er det kun undergang? Nej livet ligger gemt i nedbrydelsen.
Hvad må nedbrydes for livets skyld? Vore forestillinger, (for)domme, for/misbrug = afguder og
hjertets urenhed…
Og så delte jeg en Inspiration fra Jesus, som netop handler om de afguder, som må nedbrydes for
livets skyld:
Dit hjerte huser mange afguder - mennesker og ting, du sætter højere end Gud og højere end
et liv efter Guds vilje, siger Mesteren.
Men fordi dit hjerte er fuldt af afguder, er du hjemløs i dybet af, hvem du er; du savner hvile
og fred i dit indre menneske, samling om, hvem du selv er. Dit hjerte er delt mellem mange
interesser, splittet af domme og vurderinger. Du lever som en slave af dine forestillinger om,
hvem du er, i lyset af menneskers holdninger til dig, bygget op omkring dine tanker om, hvad
der gør dig rig eller fattig, magtfuld, betydningsfuld eller svag, kendt eller ukendt.
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Vend dig til din Far i himlen, og giv rum for Gud i dit hjerte, så skal du ikke mere være
hjemløs i dit hjerte, men finde dig selv i dybet af, hvem du er. Dér i dit hjerte vil jeg møde dig
og lade dig se mit ansigt. Og når du ser ind i mine øjne, vil du vide, at Far i himlen elsker dig i
mig; du er Guds barn, og du er fri. Ingen magt i verden, ingen af dine forestillinger, ingen
frygt, intet begær, ingen domme skal længere skille dig fra mig, når jeg og du mødes i dit
hjertes dyb!

Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst, Areopagos

Kristen meditation – i Århus
Af Øyvind Borgsø
Kristen meditation – i Århus
Diakoniteamet i Aarhus Bykirke har startet med kristen meditation i Århus centrum. Vi skaber et
rum for dem, som ønsker hjælp til at falde til ro og hvile i Guds nærvær. Her findes ingen krav eller
forventninger om præsentationer eller resultater. Mennesker kan komme, lukke øjnene og sidde
stille med Gud.
Mange lever i en travl hverdag og har brug for hjælp til at prioritere tid med Gud og hjælp til at
være stille med Gud.
Kristen meditation møder dette behov.
Kirken har i dag ikke megen kundskab eller praktiske redskaber til, hvordan vi kan hjælpe travle
mennesker i deres hverdag. Derfor søger mange til østlige teknikker og får hjælp der. Vi mener, det
er vigtigt for kirken at vise, at vi også har noget at byde ind med her. Vi har stærke traditioner med
meditation og andre åndelige øvelser.
I århundrede er der blevet afholdt enkle hverdagsgudstjenester i kirker rundt om i verden, også
kaldet tidebøn. Vi står som en del af denne tradition med en moderne hverdagsgudstjeneste i hjertet
af byen.
Formen på vores samlinger er:
1.
2.
3.
4.

kort velkomst
15 minutter guidede afspændingsøvelser
20 minutter stille meditation
mulighed for samtale med meditationsleder eller samvær i cafeen.

Vi holder til i Filosofisk Center, Vestergade 43, hver tirsdag kl 17.30 (præcis).
Gratis indgang.
Meditationsledere:
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Øyvind Borgsø: Diakon og åndelig vejleder.
Anne-Louise Agerskov: Psykolog og gestaltterapeut
Susanne Jensen: Psykomotorisk terapeut
Kristen meditation - helbredende dialog med Gud.
Kristen meditation har en retning mod kærligheden. I kristen meditation giver vi af os selv uden at
skulle bestemme hvad vi får ud af det. I meditationen kan vi tillade os at vende os mod Gud i tillid
og stille os til rådighed for at blive forvandlet af kærligheden, den stærkeste kraft i universet.
Kristen meditation er en vandring i vort indre liv med Gud. En vandring, som fører os nærmere Gud
og os selv, mod at blive mere sande og bevidste mennesker.
Roden af ordet meditation, ”med”, er den samme som roden af ordet medicin, der handler om at
læge, helbrede, gøre hel og at genoprette.

Øyvind Borgsø
Diakon og åndelig vejleder

I Mesterens Lys’ Årsmøde lørdag den 7. sept. Kl. 11 – 17:
Sted: Sankt Andreas Kirkes menighedssal, Kollegievej 2A, Ordrup
Program:
Kl. 11: Velkomst og andagt
Kl. 11:30: Inspiration til arbejdet ved Nicolaj Wibe Nielsen
Kl. 12:30: Tolvsang
Kl. 13: Frokost
Kl. 13:30: Årsmøde efter vedtægterne.
Kl. 16: Nyt fra arbejdsgrenene
Kl. 16:30: Vi beder for hinanden.
Kl. 17: Afsluttende andagt.
Kl. 17:15: Tak for i dag
Tilmelding:
Til Gerner Zimino på e-mail: g.z@mail.tele.dk eller tlf. 29 43 93 69
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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)

Søndag d. 8/9 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag: 9/9 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag d. 12/9 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i KVK.
Lørdag d. 21/9 kl. 15-17. Årstidsfest (Mabon/Efterårsjævndøgn) tjenesten er flyttet til
”Søndermarken ved Lindehøjen, også kaldet Poppelhøjen”
Tirsdag d. 1/10 kl. 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Mandag: 7/10 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag d. 13/10 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Lørdag d. 19/10 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Fredag d. 1/11 Årstidsfest (Samhain/Alle Helgen) på Mystikkens Univers 2013.
Tirsdag d. 5/11 kl. 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsag 6/11 kl. 19: Event efter Mystikmessen i BK (forventelig).
Søndag d. 10/11 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag: 11/11 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag 17/11 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
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Tirsdag d. 3/12 kl. 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 8/12 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Mandag: 9/12 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Torsdag 19/12 kl. 19.00: Årstidsfest (Vintersolhverv) i BK

IML arrangementer på Fyn:
Sct. Hans Kirke, Sct. Hans Kirkeplads 1, 5000 Odense C.; kontaktperson: Birgitte Skovgaard
E-mail: bies@os.dk
Datoerne for ”Stillekirke” med bøn, meditation, sang og helende bøn mm:
Torsdagene. 12. september, 10. oktober, 7. november - alle dage kl. 20.00.

IML-arrangementer i Jylland:
Gråbrødregade 10, 2. sal, 9000 Aalborg; kontaktperson: Mikael Larsentelefon: 30 35 36 61,
e-mail: mikael.larsen@live.dk
Datoerne for ”Tjenester med meditation, undervisning og heling af hjertet”:
Søndagene 8. september, 13. oktober og 10. november - alle dage kl. 19.30.
Desuden er der andre former for fællesskab.
Herning: IML-Herning mødes i en IML-cirkel, som er åben for alle interesserede ved henvendelse
til kontaktperson: Anna-Marie Madsen på e-mail: Anna-Marie@madsen.mail.dk
IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Trinigudstjenester og Luna-vandringer.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
Luna-vandringer: Regina Ebbesen Tlf: 27 50 55 87, e-mail: rexdame@hotmail.com
Datoerne for Trinigudstjenesterne er:
Søndagene: d. 1. september, 6. oktober, 1. december - alle dage kl.18:50 - 20:30.
"I pilgrimsklyngen 'Luna-vandring' mødes vi ved hver fuldmåne en time før solnedgang og går
sammen og med Gud i Hans skaberværk.
Vi vil lade Guds Ord lede os gennem vor vandring og lade Guds vind stryge over vores kinder,
mens vi går under månens unikke lys i mørket.
Stilheden vil være til stede, så vi kan lytte til, hvad Gud hvisker til os i bladløvet og i skvulp fra
søbredden - og vi slutter sammen af med varm kaffe, boller og hyggesnak på bænken.
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Kom som du er! Gud møder os, hvor end vi er: I vores magtesløshed, i vores ørken, i vores
lovsang...
Dato for Nymånemeditation: Tors. d. 5. september, Fre. d. 4. oktober, Man. d.2. december - alle
dage kl. 19.30-21; Mødested: Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj.
Dato for Luna-vandringer: Tors. d. 19. september kl.19.00. Lør. d. 19. oktober kl.17.00.
Mødested: Årslev Engsø (lidt udenfor Århus).

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Meditation og lydhealing
Onsdage i ulige uger fra kl. 16 – 18. I Bethlehemskirken. Er du interesseret, så ring på 28 76 12 32.
Kristuskransen og personlig udvikling
Fredag den 6.september kl. 17-21.30
En workshop om helliggørelse som en kristen udviklingsvej mod at blive hel.
Der vil være oplæg, meditative øvelser og deling af erfaringer
• Bethlehemskirkens lokale i Tømrergade 9,1
• Pris 250 kr betales ved ankomsten
Flere oplysninger tryk her /eller kontakt Lene Skovmark tlf. 28 36 11 76. www.aabentland.dk
Keltisk Byretræte
Retrætedag med keltisk inspirerede tidebønner, stilhed og byvandring.
• Lørdag den 14.september kl. 9-17.30
• Apostelkirken, Saxogade 13
Se program tryk her.
Den Lyttende Kirke:
Refleksion & Træning lørdag d. 14. september fra 10-14.
Opfølgning. For dig der har fået kendskab til vores lytteværktøj, gennem 1-dags-workshop eller
kurset Lytte for Livet.
Vi mødes for at inspirere hinanden, dele lytteefaringer gode som dårlige, og træner lytteværktøjet
både for vores egen og vores omgivelsers skyld, men også for at blive 'lytte-klar' inden Messen, for
dem der vil tjene med der.
Der er også mulighed for det d. 28. oktober fra 19-21:30. Begge dele foregår i Bethlehemskirken,
Det første i lokalet Tømrergade 9, 1.sal, det andet i selve kirken
 Pris: Vi vil være glade for, hvad du måtte have mulighed for at lægge som gave til arbejdet
Kommer gerne ud!
Kender du et sted, et fællesskab, hvor I kunne have lyst til at få et lyttekursus, så kontakt os gerne
for nærmere snak og aftale på kontakt@denlyttendekirke. Se også gerne vores hjemmeside
www.denlyttendekirke.dk .
Årstidsfest
Lørdag, 21. september 2013, kl. 15:00. Årstidsfest (Mabon/Efterårsjævndøgn)
Søndermarken ved Lindehøjen, også kaldet Poppelhøjen.
7

Temaet er løvfald og frugt, i naturen og i vores liv. Vi går på sansevandring og samler blade ind til
opbygning af alteret. Vi slutter med en nadverliturgi beslægtet med keltisk spiritualitet og med en
helende bøn for jorden.
Krop Sind Ånd i Århus, fredag 4/10 – søndag 6/10;
her er IML sammen med Århus Valgmenighed i deres stand. Se http://www.daninfo.dk/aarhus.html
Kursus: Identitet og livsforvandling, lørdag 12/10
Underviser: Ole Skjerbæk Madsen
Pris: 300 kr.
Sted:
Kursus- og behandlingscentret Nørrebjerregård Gøttrupvej 444, 9690 Fjerritslev. Tlf. 98 22 31 41
Program:
Kl. 13:00. Introduktion og indledende meditation
Kl. 13:15. Helbredelse og heling i mødet mellem krop-sind-ånd-spiritualitet og kristen trospraksis.
Det er ofte oplevelsen af sygdom og lidelser, som udløser vores spørgsmål om meningen med vores
liv. Derfor spiller helbredelse og heling en afgørende rolle både i holistiske kredse og i kirken.
Central i evangelierne møder vi Jesus som helbreder. Ordet frelse bruges om det nye liv, som Jesus
inviterer mennesker ind i, men frelse betyder på én gang helbredelse og frihed fra fordærvsmagterne
og dermed indgang til et nyt liv.
I oplægget vil jeg dele indsigten fra Det nye Testamente, erfaringer med bøn for syge fra min
praksis som præst i folkekirken og mit møde med krop-sind-ånd-spiritualiteten på alternativmesser.
Efter Oplægget: forbøn / under forbønnen spilles meditativ musik, så at de der ikke selv modtager
forbøn kan være i indre kontakt med Kristus.
Kl. 14:45. The / kaffe
Kl. 15:15. Introduktion til Christfulness med øvelser undervejs
Christfulness er en tilstand præget af opmærksomhed og nærvær i nuet og samlet i Kristus.
Christfulness rummer en erfaring af tryghed i Kristi nærvær, en oplevelse af Kristus i mig, som også
hjælper dig til at se Kristus eller Guds billede i dit medmenneske. Christfulness munder ud i en
vision af en forløst menneskehed, hvor du oplever dig selv som en del af Kristi legeme.
Kl. 16:30. Spørgsmål og kommentarer.
Introdag til Christfulness i Åbenrå, lørdag 26/10 kl. 10-16; Sted: Nicolaihuset, Sct. Nicolaigade 21, 6200
Aabenraa. Pris: 100 kr.
Intro til Christfulness i Kolding, onsdag 20/11 kl. 19; Apostolsk Kirke, Kirkeibyen, Lykkegårdsvej 67,
6000 Kolding

Den Lyttende Kirke:
Workshop på Emmaus-mødet 2013, som er 22.-24. november i Haslev
En spændende konference og weekendmøde om kristen trospraksis. Kan meget anbefales.
Vi vil, blandt mange andre spændende workshops, give et bud på gode lytte praksisser til
hverdagen. For mere info se deres program på www.galleri-emmaus.dk
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Byretræte i Bethlehemskirken, Åboulevard 8, København N, lørdag 30/11; Se programmet og
yderligere oplysninger her.
Christfulness-retræte på Ådalen Retrætecenter, fredag 6/12 – søndag 8/12
Program (foreløbigt)
Retræten er en stilhedsretræte. Deltagerne taler ikke med hinanden eller benytter sig af mobiltelefon
eller anden kommunikation i forløbet. Undtaget er undervisningssessioner og vejledning.
Fredag 6/12:
17: Ankomst
18: Aftensmad.
19: Velkomst og præsentation.
Hvad er Christfulness?
Erfaringen af Kristus med mig
Introduktion til tidebøn og stilhed.
22: Aftenbøn
Lørdag 7/12:
7:45; morgenbøn med 20 min indre bøn
8:30: Morgenmad
Formiddag: Erfaringen af Kristus i mig og Kristus i mit medmenneske
11: Tid til personlig refleksion
12: Middagsbøn
12:30 Frokost
Om eftermiddagen tid til personlig refleksion og mulighed for vejledende samtale
16:30 Bøn for jorden og menneskeheden, discipelbøn og guidet meditation.
18: Aftensmad
19: Tid til personlig refleksion
21: aftenbøn med 20 min indre bøn
Søndag 8/12:
7:45 morgenbøn med 20 min indre bøn
8:30 Morgenmad
10: Nadvergudstjeneste med temaet: Christfulness - et liv i Kristus
12: frokost og samtale om erfaringer fra weekenden.
14: Afrejse
Pris: 1.800 kr. inklusive bogen ”Ansigt til ansigt” / Hvis man har bogen: 1.650 kr.
Mindre bemidlede kan søge om støtte til deltagelse
Depositum ved tilmelding 500kr, som indbetales på bankkonto: Reg.nr. 7640 Kontonr.
0004009037mrk. ”Cristfulnessretræte”. Sengelinned og håndklæder er inkluderet i prisen.
Medbring din bibel og gerne et noteshæfte. Medbring indesko og et liggeunderlag.
Hvordan finder jeg Ådalen?
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http://www.aadalenretraete.dk/om-os/find-os/
Eller tage bybus 16 fra Randers station Vestergade (se rejseplanen.dk)
Adresse: Gl. Viborgvej 400, 8920 RANDERS NV. Telefon:23 26 74 75
Se program tryk her.
Pilgrimsvandringer
Kontakt Torsten Junge, tlf.: e-mail: torstenjunge@comxnet.dk

Medarbejderarrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Årsmøde:
I Mesterens Lys’ årsmøde 7/9 2013.
Tilmelding:
Til Gerner Zimino på e-mail: g.z@mail.tele.dk eller tlf. 29 43 93 69
Forberedelsesmøde forud for deltagelsen i Mystikkens Univers:
Tirsdag 30/9 kl. 19.00. Forberedelsesmøde forud for deltagelsen i Mystikkens Univers i
Bethlehemskirkens Menighedshus, Tømrergade 9, København N.
Mystikkens Univers:
d. 1. - 3. november 2013
Østerbrohuset, København Ø, fredag kl. 12 - 18, lørdag/søndag kl. 10 – 18
Mystikkens Univers fredag 1/11 – Søndag 3/11; se http://www.daninfo.dk/koebenhavnmystikkens.html

Billede fra Mystikkens Univers d. 2. – 4/11 2012. I Østerbrohuset.
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Bedekalender for I Mesterens Lys
2. sept.- 8. dec. 2013.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
30/9 – 6/10:
30/9: Forberedelsesmøde for kommende messer.
1/10: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
4/10: Nymånemeditation i Århus kl. 19.30.
4-6/10: Messe i Århus. Workshops: Lars Neve: d.4.
kl.11.00.Ole: d. 6. kl.15.00.
6/10: Trinitjeneste i Århus Valgmenighed.

2/9-8/9:
3/9: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
5/9: Nymånemeditation i Århus kl. 19.30.
6/9: Kristuskrans kursus i BK kl. 17.00
7/9: IML’s årsmøde.
8/9: Thomasmesse i Bethlehemskirken.
8/9: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30

Ugens bedeemner:
Bed for Daninfo.

Ugens bedeemner:
Bed for musikerne i IML og deres familier!
Bed for gruppen bag de kristne meditationsaftener i
Århus. Bed for Øjvind, Anne-Louise og Susanne,
som står bag disse.

7/10 – 13/10:
7/10: Identitet og livsforvandling i BK kl. 19.00.
8/10: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
10/10: Stillekirke i Odense kl. 20.00.
12/10: Kursusdag på Nørrebjerregaard.
13/10: Thomasmesse i BK.
13/10: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30.
Ugens bedeemner:
Bed for IML Aalborg
Bed for Rolf og hans familie samt hans arbejde
med IML´s hjemmeside.

9/9-15/9:
9/9: Identitet og livsforvandling i BK. kl.19.00
10/9: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
12/9: Stabsmøde for IML’s ansatte.
12/9: Identitet og livsforvandling i Korsvejskirken
kl. 19.30
12/9: Stillekirke i Odense kl. 20.00.
14/9: Keltisk Byretræte, Apostelkirken kl. 9.00.
14/9: Kursus i DLK i BK kl. 10.00.
15/9: Nymånemeditation i Århus kl. 19.30.

14/10 -20/10:
15/10: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
19/10: Lunavandring i Århus kl. 17.00.
19/10: Helingstjeneste kl. 19.00.

Ugens bedeemner:
Bed for Kamillas praktik og udvikling af et elearnings kursus i Christfulness.

Ugens bedeemner:
Bed for Århus Valgmenighed. Bed for IML BK og
IML Amager og deres medarbejdere.

16/9-22/9:
17/9: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
19/9: Lunavandring i Århus kl.19.00.
19/9: Helingstjeneste i BK kl. 19.00.
21/9: Årstidsfest i Søndermarken kl.15.00.

21/10 – 27/10:
22/10: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
26/10: Intro- lørdag om Christfulness i Åbenrå.

Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:
Bed for Stillekirken og dens medarbejdere i
Odense.

Bed for Areopagos’ styrelse, stab og Lederudvalg
samt IML i Norge og Sverige.
23/9-29/9:
24/9: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
25/9: Ole taler i Århus studentermenighed.
26/9: 5 timers Christfulness workshop v. Frelsens
Hærs konference for officerer.
28/9: Ole underviser i Christfulness på retræte arr.
af Netværk for kvinder i Lederskab.

28/10 – 3/11:
28/10: Bestyrelsesmøde i IML.
28/10: Kursus for Den Lyttende Kirke kl. 19.00.
29/10: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
1-3/11: Mystikkens Univers i København.
1/11: Årstidsfest på Mystikkens Univers.

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
Ugens bedeemner:
Bed for Christfulness videoerne på You Tube, at de
må blive delt og set.
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Ugens bedeemner:
Bed for IML cirklen i Herning, for Anna-Marie og
de andre medarbejdere, der står bag Herning
arbejdet.
Bed for Den Lyttende Kirke og medarbejderne i
denne.

18/11 – 24/11:
19/11: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
20/11: Intro til Christfulness i Apostolsk kirke i
Kolding kl. 19.00.
22-24/11: Workshop med Den Lyttende Kirke på
Emmaus møde om trospraksis.

4/11 – 10/11:
5/11: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
6/11: Event efter Mystikmessen i BK kl. 19.00.
7/11: Stillekirke i Odense kl. 20.00.
10/11: Thomasmesse i BK kl. 19.00.
10/11: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30.

Ugens bedeemner:
Tak Gud og bed for Karen Marie Tolsgaard, som
står for IML’s regnskab.
25/11 – 1/12:
26/11: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
30/11: Byretræte i BK kl.09.00.
1/12: Trinitjeneste i Århus kl. 18.50.

Ugens bedeemner:
Bed for IML’s bestyrelse og ansatte: Agnethe, Ole,
Lars, Nicolaj, Kaare, Torsten, Gerner, Kamilla og
deres familier.

Ugens bedeemner:
Bed for Christfulnessprojektet; for god brug af
præsentationsvideoerne; for dannelse af grupper
rundt i landet og for god brug af tidebønnebogen.

11/11 – 17/11:

2/12 – 8/12:
2/12: Nymånemeditation i Århus kl. 19.30.
3/12: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
5/12: Bestyrelsesmøde i IML.
6-8/12: Christfulness-retræte på Ådalen
retrætecenter.
8/12: Thomasmesse i Bethlehemskirken.

11/11: Identitet og livsforvandling i BK kl. 19.00.
12/11: Kristen meditationsaften i Århus kl. 17.30.
13/11: Ole taler om Christfulness i Jakobskirken i
Roskilde.
17/11: Helingstjeneste i BK kl. 19.00.
Ugens bedeemner:
Tak Gud for IML’ s faste givere og bed om, at der
må komme flere.
Bed for, at IML’s økonomiske situation må blive
bedre!

Ugens bedeemner:
Bed for Lene Skovmark og Inger Dahl, og de
kurser de står for.

Husk at bede discipelbønnen hver dag, gerne kl. 17, se hjemmesiden.

Adresser:
I Mesterens Lys, Peter Bangs Vej 1, opgang 5. 2000 Frederiksberg
E-mail: kontakt@imesterenslys.dk Hjemmeside: www.imesterenslys.dk
Gerner Zimino træffes på telefon: 32 50 00 57 eller
Mobil: 29 43 93 69. E-Mail: g.z@mail.tele.dk
Torsten Borbye Nielsen træffes på telefon: 38 28 71 44
E-mail: torstenborbye@gmail.com
Ole Skjerbæk Madsen træffes på telefon: 38 38 49 16
E-mail: iml@areopagos.dk
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