Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – december 2013.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
En dame midt i halvfemserne kom i kirke, og da døren indtil kirkerummet blev åbnet for hende,
skyndte hun sig ud igen og sagde til kirketjeneren: ”Så du den? Der står en stor, gigantisk engel
oppe til venstre for alteret ind imod indgangen til kontorindgangen!” Kirketjeneren så ingenting,
men den gamle dame gjorde.
Jeg besøgte hende et par dage efter. Jeg ville gerne selv høre hende fortælle, hvad hun havde set.
Hendes oplevelse gjorde indtryk. Det er ikke hver dag, nogen så tæt på ser en engel. Det var så
skønt, at englen var blevet set i kirken. Jeg er overbevist om, at de er der hver søndag! Måske ser du
en engel næste gang, du går i kirke, eller så ved du nu, at de er der – Guds engle – Guds sendebud!
Guds engle – Guds nærvær i vores verden – de er der også ude i den almindelige hverdag, som du
har. Du er aldrig alene. Gud er der! Hav en fantastisk juletid og begyndelse på det nye år 2014!
I Mesterens Lys har haft et helt fantastisk efterår med en helt utrolig virksomhed – ikke mindst har
det drejet sig om Christfulness, hvor I Mesterens Lys og Areopagos har haft et rigtig godt
samarbejde om at få kendskabet til Christfulness udbredt.
Ole Skjerbæk Madsen har brugt meget af sin tid til at introducere Christfulness, og der har været
stor interesse. Hæftet om Christfulness og ”Daglig bøn” har solgt godt. Besøg hos ledere i Frelsens
hær, kursus på Nørrebjerggård, Fjerritslev, besøg i Åbenrå, foredrag og introduktion i Ålborg Stift,
introaften i Apostolsk kirke i Kolding samt diverse foredrag på messer i Århus, og på Mystikkens
Univers i København har fyldt godt i Oles kalender og tanker.
Derudover går megen tid med forberedelsen af et
onlinekursus i Christfulness, hvor Ole arbejder
sammen med IML’ s fantastiske praktikant fra 3
k-uddannelsen Kamilla Jakobsen.
Hun tager sig af teknikken og udfordrer IML til
god netpædagogik. Vi regner med, at kurset
starter i uge 10 og løber over 10 uger i to
moduler, og arbejdsteam’et er i fuld gang med at
producere undervisningsvideoer, lydfiler og
tekstmateriale. Kursusdeltagerne vil få en virkelig
grundig, god og inspirerende indføring i det, at
Kristus ønsker at fylde os helt, være med os, i os
og at vi ser Kristus i vort medmenneske.
I skrivende stund ser vi frem til en byretræte med
Christfulness som tema i Bethlehemskirken. Der
får vi en ny medarbejder, krops-og psykoterapeut Elena Radef, som skal stå for en såkaldt bodyscan
og instruktion i Body Prayer. Derudover kommer snart en weekend med Christfulness på Ådalen
Retrætecenter i nærheden af Randers. Sidstnævnte er fyldt op med deltagere, og det glæder vi os
over. Ådalen er tilmed et meget skønt retrætested, men der bliver sikkert andre retræter for IML der,
så glæd dig til det.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-2. – Inspiration af Ole Skjerbæk Madsen s.2-3. –Indlæg om "Mystikkens
Univers" i den første weekend i november s. 3-4. – Billeder fra ”Mystikkens Univers” s.4-5. – Kalender s. 6-8. –
Billeder fra forberedelsen af onlinekursus i Christfulness s. 9. – Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 10-11.
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I september havde vi som sædvanligt IML’ s årsmøde – et tidspunkt, hvor vi både bliver inspireret
og informeret om IML, og hvor vi sammen kan søge Gud for, hvad vi skal satse på i fremtiden. Vi
synes, at der ville være skønt, hvis flere kunne vælge at være med. Næste årsmøde må godt blive
indskrevet i din kalender, så også du kan være med. Det er lørdag den 6. sept. 2014. Du kan også
der møde IML’ s bestyrelse, hvor vi for øvrigt har et
supergodt samarbejde og fællesskab!
IML’s årstidsfester er blevet bedre og bedre besøgt. I
september var Årstidsfesten ved efterårsjævndøgn udendørs i
Søndermarken på Lindehøjen. Det var stærkt at fejre dagen
midt i efterårsnaturen.
Deltagelsen i de to messer her i efteråret har været en
væsentlig aktivitet for I Mesterens Lys. Du kan læse mere
om den sidste, som var Mystikkens Univers i København i
Ole Skjerbæks indlæg.
I Århus, hvor der var en messe første weekend i oktober, var I Mesterens Lys inviteret med på
Århus Valgmenigheds stand. Lars Neve holdt et foredrag om Enneagrammet og Ole om
Christfulness; selvom der kun var få til foredraget, meldte flere deltagere om, hvor forvandlende det
havde været; en udstiller oplevede et helt nyt syn på Jesus. Messen i Århus var godt besøgt, og vi
bad med ca. 110 udstillere og gæster, omtrent som sidste år.
På Mystikkens Univers, som Ole fortæller om senere i Nyhedsbrevet, oplevede vi noget helt nyt. Vi
havde en Alle Helgens gudstjeneste, hvor der også var profetisk musik og sang i betjeningen af
forskellige. Guds nærvær kom meget stærkt over de tilstedeværende – selvfølgelig ikke mindst de,
som direkte med håndspålæggelse, fik et profetisk budskab i sang, men også enhver anden, som var
til stede.
Nu ser vi frem til nye måneder, som ligger foran os i forvisheden om, at Gud stadig er med IML i
vores ønske om at bringe mennesker, vi møder ind i Guds nærvær i mødet med Guds Ånd formidlet
til os gennem Mesterens Jesus Kristus. Der vil helt sikkert også være engle tilstede!
Vi takker vore venner af IML for enhver god gave til vores vigtige arbejde og takker de skønne
frivillige medarbejdere, som findes over hele landet, for indsats og medleven i IML’s arbejde på
møder, arrangementer og på de messer, hvor vi deltager. Husk IML i bøn og også gerne med en
gave. Du finder kontonummer på vores nye hjemmeside www.imesterenslys.dk .Tak til vores
webmaster for et godt stykke arbejde med netop den.

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
formand for I Mesterens Lys.
En inspiration fra Christfulness-meditationskoncerten den 6/11 2013.
Ved Ole Skjerbæk Madsen
Ved meditationskoncerten delte jeg inspirationen herunder. Den handler om Ånd og åndedræt og at
leve livet indefra og ud. Inspirationen handler om et aspekt ved Jesus-bønnen, nemlig at vi forankrer
bønnen i åndedrættet, idet vi på indåndingen beder ”Jesus Kristus, Guds Søn” og på udåndingen
”forbarm dig over mig.
Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen
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Mit barn! Du har dit liv i mig. Alle skabninger har deres liv i mig, men jeg har skabt dig,
menneske, så at du er bevidst derom. Jeg har ikke alene givet dig livsånde, et åndedræt, men
også skabt dig som et åndsvæsen, der lever indefra og ud. Du er skabt i mit billede; dit hjerte
genspejler mit Skaberord Kristus; derved bor Kristus i dit hjerte. Men min Ånd har også
gjort dit hjerte til sin bolig, så at mit billede i dig levendegøres, og Kristus vinder skikkelse i
dig. Når det sker, lever du indefra og ud.
Mit barn! Dette er din sande virkelighed, og når du lever i denne virkelighed, har du en
dobbelt bevidsthed: om din relation til mig og om din opgave i verden.
Din relation til mig er ikke bare som skabningen overfor sin Skaber, men er fyldt af en glæde,
tryghed og frihed som den, der ideelt gælder mellem børn og deres forældre. Din opgave er, at
dine medmennesker og medskabninger erfarer den samme frihed, glæde og tryghed.
Mit Ord og min Ånd virker i skaberværket og leder skabningen frem mod et fælles mål, der
udvider livet fra blot og bart fysisk liv til også at blive et bevidst liv. Målet er, at hele
skabningen lever indefra og ud. Derved udfoldes Åndens og Ordets oprindelige prægning af
skaberværket i dets enkelte elementer og i dets helhed. Målet er altså Guds Rige, hvor jeg er
forenet med min skabning – uadskilleligt ét, og dog sådan, at hver skabning stadig er sig selv.
Du finder denne sande virkelighed og opgave, når du fødes på ny:
Når du tror Jesus Kristus og i ham finder dig selv som mit barn, og
når du derfor tillidsfuldt åbner dit hjerte for min Ånds fornyende gerning.
Når jeg i Jesus spejler mig i dit hjerte, fornyes mit billede i dig, og når jeg giver dig en ny fylde
af min Ånd, gennemstrømmes du af livets energi. Du får mod og kraft til at tjene verden i
Kristi selvhengivende kærlighed.
Du lever, ånder og er i mig.

Der skete noget under forbønnen
Af Merete Riis Jensen
I den første weekend i november deltog Areopagos på årets største alternativmesse
"Mystikkens Univers"
I den første weekend i november fandt knap 7.000 besøgende vej til årets største alternativmesse,
Mystikkens Univers, i København. Og der var masser af muligheder for de mange messegæster,
som blandt andet kunne købe håndlæsninger, aurafotografier, healing og magiske sten.
Men de havde også mulighed for at besøge messens største stand på 50 m2, som tilhørte Areopagos,
der i år delte den med I Mesterens Lys, Den Lyttende Kirke og Bibelselskabet. Og i løbet af
weekenden kom rigtig mange messegæster på besøg på standen for at blive bedt for, få en samtale,
skrive en bøn, blive lyttet til, købe en bibel eller få en gratis kop kaffe og en småkage.
Udfordrende og berigende
I løbet af tre dage modtog knap 400 messegæster forbøn på Areopagos-standen, og 123 personer
takkede ja til en længere personlig samtale. Det betyder, at hele syv procent af alle messegæster
gjorde brug af standens tilbud, så der var travlhed hos de 65 frivillige, der talte med gæster og
lavede praktiske ting i løbet af weekenden.
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”Det var en udfordrende og berigende oplevelse at være med på messen! Det var min første messe,
og inden da var jeg nervøs. Jeg kunne mærke, at jeg skulle springe ud af båden og ud på vandet, og
selvom jeg måske ikke formulerede de fineste bønner, så skete der virkelig noget. Jeg fik bekræftet,
at Gud virkelig er til stede, når vi beder, og mange gav udtryk for, at de kunne mærke, at der skete
noget med dem under bønnen. Så det var virkelig en fantastisk oplevelse!” fortæller 24-årige
Kamilla Maria Jakobsen.
Enorm åbenhed og frimodighed
Og der var mange ting i løbet af weekenden, som gjorde indtryk på den nye frivillige medhjælper.
”Jeg var især overrasket over den enorme åbenhed og frimodighed, som mange af messegæsterne
kom med. Det var, som om at de bare satte sig ned og havde en forventning om, at de nu skulle
modtage noget særligt, samtidig med, at jeg kunne mærke en lille frygt indeni mig selv for, om det
ville gå godt. Den tilstand af åbenhed og forventning gjorde et stort indtryk og udfordrede mig til
selv at turde stole mere på Guds tilstedeværelse og indgriben,” fortæller Kamilla Maria Jakobsen.
Hendes begejstring omkring messen deles af Ole Skjerbæk Madsen, som er missionspræst i
Areopagos, og som hvert år deltager i ”Mystikkens Univers” og andre alternativmesser rundt
omkring i landet.
”Det var en utrolig hyggelig messe, og sjældent har jeg haft så mange gode samtaler med andre
udstillere. Det virker, som om kvaliteten af forbønnen er større, hvis man kan udtrykke det sådan. I
alt fald giver vi os bedre tid, og vi får gode tilbagemeldinger fra messegæsterne. Og så er jeg
imponeret over vores mange frivillige og deres entusiasme. Det var en dejlig og velsignet messe,”
siger Ole Skjerbæk Madsen.

Merete Riis Jensen
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Billeder fra ”Mystikkens Univers”
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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)

Tirsdag d. 3/12 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 d. 19/12 kl.19.00. Årstidsfest (Yule/Vintersolhverv) i BK.
Tirsdag d. 7/1 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 8/1 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag d. 12/1 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Torsdag d. 16/1 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Fredag - Søndag d. 31/1-2/2 Krop Sind Ånd. Årstidsfest (Imbolg/Kyndelmisse) på messen.
Søndag d. 2/2 kl. 10.00. Højmessen som Kyndelmisse i BK.
Tirsdag d. 4/2 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Onsdag d. 5/2 I kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Søndag d. 9/2 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Lørdag d. 15/2 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Tirsdag d. 4/3 19.30. Identitet og livsforvandling:
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En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 9/3 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) 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. 23. januar, 6. marts, 27. marts - alle dage kl. 20.00.

IML-arrangementer i Jylland:
Gråbrødregade 10, 2. sal, 9000 Aalborg; kontaktperson: Mikael Larsen telefon: 30 35 36 61,
e-mail: mikael.larsen@live.dk
Datoerne for ”Tjenester med meditation, undervisning og heling af hjertet”:
Søndagene 9. februar, 11. maj, 14. september, 12. oktober og 9. november - alle dage kl. 19.30.
Datoerne for ”lyscirkel”: Søndagene 13. april og 8. juni-begge 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:
Lørdagene: d. 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 1. juni - 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.
Kom som du er! Gud møder os, hvor end vi er: I vores magtesløshed, i vores ørken, i vores
lovsang...
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Dato for Nymånemeditation: Man. d. 2. december kl. 19.30-21; Mødested: Mjølnersvej 6, 8230
Åbyhøj.
Dato for Luna-vandringer er endnu ikke planlagt, men bliver lagt ind på I Mesterens Lys’
hjemmeside, når de er fastlagt.

Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes

Meditation og lydhealing
Hver anden onsdag fra kl. 16 – 18. I Bethlehemskirken. Er du interesseret, så ring på 28 76 12 32.
Christfulness-retræte på Ådalen Retrætecenter d. 6-8/12 er fuldt optaget.
Den Lyttende Kirke:
Den Lyttende Kirke holder igen kurset Lytte for Livet d. 21.og 22.februar 2014!
’Jeg har ikke brug for at lytte mere til andre, snarere at nogen lytter til mig!’ tænker du måske....
Hvordan går det for dig med at lytte i menigheden? ….. Lytter du godt til de andre?... .Får du lyttet
til dig selv? Så du også sørger for at sige nej, når du må sige nej, og ja når du må sige ja……
Hvordan går det med at lytte…. til Gud, når gudstjenesten er slut, du er kommet hjem, midt inde i
din hverdag? Hvordan lytter I til hinanden i din familie?
Det er vigtigt at have en sund balance i at lytte til andre, dig selv og Gud. Det er Guds ønske for dig
og mig, at vi skal have gode liv.
Vi berører alle disse beskrevne facetter. Kom og bliv velsignet og lad velsignelsen strømme videre
ind i dit liv, til dem du færdes iblandt, til dem du betjener gennem den tjeneste, du måske er
involveret i, til dem du elsker og lever sammen med.
Velkommen på kurset, i februar. Kurset er med øvelser og et hæfte, hvor hver enkelt kan arbejde
med sine personlige refleksioner.
Gå også gerne ind på vores hjemmeside og læs mere www.denlyttendekirke.dk Du er også
velkommen til at kontakte os på kontakt@denlyttendekirke.dk
Venlig hilsen
Bente Lundbak Pihl
Dgl. leder/Den Lyttende Kirke
Helsemesse:
KROP-SIND-ÅND Helsemesse d. 28. februar - 2. marts 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center, i
Europahallen kl. 10 – 18.
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Billeder fra forberedelsen af IML’s
kommende onlinekursus i Christfulness:
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Bedekalender for I Mesterens Lys
2. dec. 2013. - 9. marts. 2014.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
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.

Ugens bedeemner:
Bed for det kommende e-learnings kursus i
Christfulness. Bed for, at teknikken fungerer, og at
kurset må blive kendt, og at mange må tilmelde sig,
og bed for Øyvind og Ole, at de får god kontakt
med deltagerne. Bed om, at kurset giver fornyet liv
i Jesus Kristus for deltagerne.

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

13/1 – 19/1:
16/1: Helingstjeneste i BK kl. 19.00.
Ole i Norge – se under ugens bedeemner.

9/12 – 15/12:
9/12: Identitet og livsforvandling i BK. kl.19.00

Ugens bedeemner:
17-19/1: Ole medvirker ved inspirationsweekend
for retrætebevægelsen i Norge på Liagård
19 – 22/1: Ole leder retræte på Liagård med temaet
”Heling af hjertet”.

Ugens bedeemner:
Bed for Kamillas praktik og for udvikling af det
kommende e-learnings kursus i Christfulness.
Bed om at kurset må blive kendt, og at mange må
tilmelde sig, og bed for Øyvind og Ole, at de får
god kontakt med deltagerne. Bed om, at kurset
giver fornyet liv i Jesus Kristus for deltagerne.

20/1 – 26/1:
23/1: Stillekirke i Odense kl. 20.00.
24-25/1: Lars og Ole på Præstehøjskolen. Se under
ugens bedeemne.

16/12 – 22/12:
19/12: Årstidsfest i BK kl. 19.00

Ugens bedeemner:
24-25/1: Lars Mollerup-Degn og Ole deltager i
netværksgruppe på Præstehøjskolen.
Tak og bed for Rolf Mortensen og hans arbejde
med IML´s hjemmeside.

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen, der står bag planlægningen af
Årstidsfesterne.

27/1 – 2/2:
27/1: Ole underviser om sjælesorg på Københavns
universitet.
31/1 – 2/2: IML på Krop Sind Ånd i Falconer
Centret på Frederiksberg. Årstidsfest afholdes på
messen.
1/2: Trinigudstjeneste i Århus kl. 18.50.
2/2: Højmessen som Kyndelmisse i BK kl. 10.00.

23/12 – 29/12:
Ugens bedeemner:
Bed for I Mesterens Lys’ bestyrelse og stab:
Nicolaj, Kaare, Kamilla, Lars, Agnethe, Ole,
Torsten, Gerner og deres familier.
30/12 – 5/1:
Ingen arrangementer i denne uge.

Ugens bedeemner:
Bed for Daninfo, Krop Sind Ånd og for IML’s
stand, medarbejdere og gæster i standen.

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ styrelse, stab og Lederudvalg
samt IML i Norge og Sverige.

3/2 – 9/2:
4/2: Identitet og Livsforvandling på Amager i
Allehelgens kirke kl. 19.30.
5/2: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00.
9/2: Thomasmesse i BK kl. 19.00.
9/2: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30.

6/1 – 12/1:
7/1: Identitet og Livsforvandling på Amager i
Allehelgens kirke kl. 19.30.
8/1: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00.
12/1: Thomasmesse i BK kl. 19.00.

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
10

Ugens bedeemner:
Bed for IML Aalborg og for IML Amager i
Allehelgens kirke. Bed for IML Fyn og IML’ s
lyscirkel i Herning. Bed for Triny gudstjenester og
Lunavandringer i Århus.
Bed også for arbejdsgrupperne bag ovennævnte.

24/2 – 2/3:
24 – 28/2: Tlf. samtaler med deltagerne i
onlinekurset om Christfulness.
28/2-2/3: Krop Sind Ånd messe i Aalborg
1/3: Trinigudstjenester i Århus kl. 18.50
Ugens bedeemner:
Bed for det kommende e-learnings kursus i
Christfulness. Bed for, at teknikken fungerer, og at
kurset må blive kendt, og at mange må tilmelde sig,
og bed for Øyvind og Ole, at de får god kontakt
med deltagerne. Bed om, at kurset giver fornyet liv
i Jesus Kristus for deltagerne.

10/2 – 16/2:
15/2: Helingstjenesten i BK kl. 19.00.
15-16/2: Helsemesse i Odense.
Ugens bedeemner:
Tak Gud for IML’ s faste givere og bed om, at der
må komme flere.
Bed for messen i Odense; for medarbejderne og
besøgende i IML’s stand.

3/3 – 9/3:
3/3: Opstart af onlinekurset i Christfulness.
4/3: Identitet og Livsforvandling på Amager i
Allehelgens kirke kl. 19.30.
6/3: Stillekirke i Odense kl. 20.00.
9/3: Thomasmesse i BK kl. 19.00.

17/2 – 23/2:
18/2: IML- bestyrelsesmøde
21-22/2: Den Lyttende Kirkes kursus: ”Lytte for
livet”.

Ugens bedeemner:
Tak og bed for IML’s trofaste medarbejdere og
forbedere udover hele landet.
Bed for IML’s økonomi og bed om flere faste
givere.

Ugens bedeemner:
Tak Gud og bed for Karen Marie Tolsgaard, som
står for IML’s regnskab.
Bed for Den Lyttende Kirke.

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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