Nyhedsbrev fra ”I Mesterens Lys” – juni 2014.
Kære læser af IMLs nyhedsbrev!
Siden sidst og lidt nyheder fra I Mesterens Lys, hvad angår månederne foran os.
IML på messe i Aalborg og Odense
Siden sidste nyhedsbrev er der sket
rigtig meget. Marts måned startede med
messen i Aalborg, som I Mesterens Lys
endnu engang var med på sammen med
gode medarbejdere fra Aalborg
Valgmenighed og flere andre
kirkesamfund. Vi bad med omkring 200
gæster og udstillere.
Også messen i Odense deltog vi i, og
der var en fin opfølgnings samling efter
messen i Sankt Hans kirke, hvor der jo
også i årets løb er Stillegudstjenester,
som I Mesterens Lys Odense står for.
Ole Skjerbæk har haft travlt med foredrag og workshops både om Christfulness og om kirkens
møde med holistisk spiritualitet. Det drejer sig f.eks. om Arslev ved Odense og i Skibet Kirke,
KFS’s påskelejr og i Kristianssand Domkirke. Sidst nævnte sted mødtes Ole også med det team,
som deltager på alternativmesser, til udveksling af erfaringer og en bøn for teamet.
Christfulness præsenteret og taget godt imod
Den største samling var dog i forbindelse med arrangementet ”Salig er tørsten”, som Areopagos og
Magasinet Strek står for. Det var 22/3: Over 400 havde meldt sig til workshop om Christfulness –
og der var stor interesse også efterfølgende for både hæftet og tidebogen.
I marts havde vi også en velbesøgt Christfulness-retræte i nærheden af Løkken.
Christfulness online-kurset er nu afsluttet, og vi venter på evalueringen, men har fået mange fine
tilbagemeldinger. Undervejs har vi mødt nogle af deltagerne i kurset i forskellige sammenhænge,
bl.a. i Odense, Herning, København og Århus.
Tilmeld dig næste on-line kursus i Christfulness!
Det er en stor opmuntring og glæde for os, at der allerede nu er en flot tilmelding til det næste
kursus, og vi opfordrer til, at man melder sig til hurtigst muligt, da der ikke er ret mange pladser
tilbage.
Nu også på engelsk
For øvrigt er hæftet om Christfulness omgivet af stor interesse. Det er billigt og nemt at læse, hvis
man vil sætte sig ind i, hvad Christfulness står for. Hæftet er nu også oversat til engelsk og får helt
sikkert stor opmærksomhed også i udlandet.
Indhold: Hilsen fra Agnethe Zimino s. 1-3. – En bøn og en inspiration ved Ole Skjerbæk Madsen s. 3. –
Kalender s. 4-5. – Andre arrangementer s. 6-9. – Bedekalender v. Agnethe og Gerner Zimino s. 10-11. –
Bagside ikon s. 12
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Christfulness var også temaet for en kursuseftermiddag på Nørrebjerregaard 10. maj; vi var ikke så
mange – der kom vist nogle konfirmationer i vejen. Vi mindedes kursusstedets leder, Anne Blom,
som døde for en månedstid siden. Hendes ven og samlever gennem mere end 20 år vil fortsætte
kursusvirksomheden og vil gerne se IML igen. Ole ledede kurset sammen med Jørn Carl fra
apostolsk Kirke i Kolding og ser frem til et fortsat samarbejde – se Jørn Carls hjemmeside
www.way2joy.dk
Vi har tidligere haft en IML-gruppe i Herning; den gamle gruppe var med til at invitere til en
introaften om Christfulness 12/5, og vi var lidt mere end 25 sammen denne aften. Flere skrev sig på
en liste, og nu vil de lokalt se, om der er basis for en meditationsgruppe.
Visionsretræte i Haslev til stor inspiration
Vi har netop afholdt Visionsretræte i Haslev og havde et godt besøg fra Norge af pastor og forfatter
Anna Ramskov Laursen. Meget inspirerende fortalte hun om Areopgagos’ meditationsprojekt i
Norge og om sin egen vej til kristen meditation. Hun understregede, at når kristne mediterer, så er
det kristen meditation. Vi ikke bare hørte om meditation, men blev også ledt ind i stilheden, hvor
Gud kan få lov at tale til os, og det gjorde Han! Et meget opbyggeligt, inspirerende og givende
retræteophold på Kunst og Konferencecentret Emmaus i Haslev.
I Mesterens Lys uden for Danmarks grænser
I Mesterens Lys bevæger sig igen uden for Danmarks grænser: IML er ved Ole medindbyder til en
konference i England, ”Reaching Out in Body Mind and Spirit” i juni, hvor Ole også indfører
deltagere i Christfulness!
Christfulness præsenteres også ved Areopagos sommerstævne, som i år løber af stablen den 3. – 6.
juli i Norge. Selvom tilmeldingsfristen er her den 1. juni, er jeg sikker på, at du stadig kan tilmelde
dig. En flok danske deltagere har allerede tilmeldt sig, men vi vil gerne, at I Mesterens Lys er
repræsenteret af endnu flere.
Besøg på lejre. Også på Oaselejr Sjælland og den fælles sommerlejr for Baptisterne og
Missionsforbundet bliver Christfulness præsenteret.
Besøg og undervisning hos Den gyldne Cirkel
Ole Skjerbæk og Torsten Borbye Nielsen skal også besøge Den gyldne Cirkel en lørdag og
undervise om Helligånden i forbindelse med deres gralstjeneruddannelse.
I Mesterens Lys gudstjenesterne i Allehelgens kirke på Amager (tæt på Lergravsparkens Metro
station) går rigtig godt. Sognepræst Line Bønding og Organist Christian Kock Andreassen og
forskellige sangere har hver især givet udtryk for glæde og begejstring over de aftener, vi har haft
indtil nu, og der har været en pæn tilslutning hver gang.
Årsmøde i I Mesterens Lys – du skal da med, ikke?
Den 6. sept. Kl. 11.- ca. 17.00 afholder vi I Mesterens Lys’ årsmøde i Sundkirken, Lodivej 9, 2300
København S, hvor Line Bønding også er præst. Det glæder vi os meget til og takker Sundkirkens
og Allehelgens menighedsråd, fordi de har taget så godt imod I Mesterens Lys arbejdet i deres
kirker. Sæt venligst datoen af, så du kan deltage i årsmødet. Det er et vigtigt årsmøde, hvor vi bl.a.
skal drøfte og vedtage en sammenlægning mellem Areopagos Danmark og I Mesterens Lys.
Mulig sammenlægning mellem Areopagos DK og I Mesterens Lys
De to nuværende bestyrelser i Areopagos Danmark og I Mesterens Lys har været i gang med
processen om en sammenlægning i lang tid, og vi er enige om, at det er vejen fremad. Areopagos og
I Mesterens Lys samarbejder allerede nu meget tæt, og en sammenlægning er en meget naturlig
beslutning. Det betyder ikke, at vi mister vores særpræg, og vi har til stadighed brug for venners
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opbakning, forbøn og økonomisk støtte – også efter en sammenlægning. Velkommen til IML’ s
årsmøde i Sundkirken den 6. sept.!
Se taknemlig tilbage;
Se frimodig fremad;
Se tillidsfuldt opad;
Se kærligt omkring dig!
Det vil vi også gøre i vort arbejde med I Mesterens Lys! Tak til Gud! Tak til alle I, som er
medarbejdere, venner og støtter! Vi har brug for jer!

Kærlig hilsen Agnethe Zimino
formand for I Mesterens Lys
En bøn og in inspiration ved Ole Skjerbæk Madsen
Den helt centrale erfaring i Christfulness handler om at være skabt i
Guds billede. Vi taler om hjertet som Gudsbilledlighedens sted. Vi er
skabt til at spejle Gud. Derfor må hjertet renses. Bønnen og
inspirationen herunder handler om hjertets renselse.
Bøn:
Herre Jesus Kristus. Lad mig kunne hvile i mit hjerte i visheden om dit
nærvær! Åbn mit hjerte for dig!
Inspiration:
Mit barn, min ven! Se, jeg står for døren og banker; om nogen åbner
døren, vil jeg træde ind til hende eller ham og dele mit nærvær med jer.
Dit hjerte er dér, hvor du er allermest dig selv; det er din persons
center. Jeg vil hjælpe dig med at finde dit hjerte. Allerførst må du blive
stille; lyt efter dit fysiske hjerte og mærk dets slag. Tænk over, hvor
vigtigt det fysiske hjerte er, når det sender blodet rundt i kroppen.
Det åndelige hjerte, din persons center, har en tilsvarende placering
som dit fysiske hjerte. Brug det fysiske hjerte som fokus, og mærk
hvordan min fred og glæde strømmer ind i dig, når du ånder; luften
fylder dig og strømmer ud i dig.
Min Helligånd fylder dig nu. Jeg Er i dit hjerte! Lyset af mit nærvær oplyser alle hjertets kroge; intet
kan gemme sig i mørket. Måske forskrækkes du over, hvad mit nærværs lys afslører, og du tænker,
hvad er det dog, som fylder op i mit hjerte? Hvad er det dog, jeg har ladet præge mit inderste liv, så
at Guds billede eller Jesu ansigt ikke lyser klart i mit indre?
Min Ånd renser dit hjerte. Nu lægger du alle forstyrrende aflejringer fra dig – og lader min Ånd
skylle dem bort. Og dit indre menneske er frit.
Jeg bor ved troen i dit hjerte.
Tak:
Tak, Herre Jesus. Lad mit hjerte altid være ligedannet med dit hjerte! Du, som er sagtmodig og
ydmyg af hjertet!

Kærlig hilsen
Ole Skjerbæk Madsen, Missionspræst, Areopagos
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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. 3/6 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Søndag d. 8/6 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Lørdag d. 21/6 kl. 19.00. Årstidsfest (Litha/Sommersolhverv) i CK.
Fredag d. 8/8 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 10/8 kl.19.00. Thomasmesse (IML - beslægtet tjeneste) i BK.
Onsdag d. 20/8 kl.19.00. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i BK.
Tirsdag d. 2/9 19.30. Identitet og livsforvandling:
En tjeneste med helende bøn, samtale, vejledning, meditation og nadver i AK.
Tirsdag d. 9/9 kl.19.00. Helingsgudstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne i BK.
Søndag d. 14/9 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:
Ingen Stillekirke p.g.a. sommerferie.
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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 d. 14. sept. kl. 19.30.
Datoerne for ”lyscirkel”: Søndag. 8. juni 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: a-mm@skylinemail.dk
IML har ikke eget arbejde i Århus, men henviser til beslægtede aktiviteter i Århus Valgmenighed:
Trinigudstjenester og aftener med kristen meditation.
Århus Kontaktpersoner:
Triny gudstjenester: Helge Maagaard Tlf: 22 99 83 94, e-mail: helge@oncable.dk
Kristen meditation: Ulla Sunesen Tlf: 86 20 12 50, e-mail: ulla.o.boss@stofanet.dk
Datoerne for Trinigudstjenesterne er:
Søndagene: d. 1. juni, 7. sept. - alle dage kl.18:50 - 20:30.
Velkommen til en serie aftener i Århus Valgmenighed med kristen meditation og stilhed.
Kirken har en tusindårig og rig tradition for meditation og kontemplation, som nutidens kirke ofte er
fremmedgjort overfor, men som er ved at blive genopdaget af kirken. Vi ønsker at være med til at
revitalisere denne rige kristne arv i Århus Valgmenighed.
Vi tager afsæt i forskellige kristne traditioner som fx Taizé, Hjertebønnen fra den ortodokse kirke,
Lectio Divina og Christfulness.
Aftenerne ligger den første mandag i måneden og starter kl. 19.30 i kirkesalen i Århus
Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj. Se kalenderen på www.århusvalgmenighed.dk
Datoerne for aftner med Kristen meditation: 2/6, 8/9, 6/10, 3/11, 8/12 alle dage kl. 19.30.
Du må gerne medbringe et tæppe og et liggeunderlag.
Aftenen vil typisk indeholde enkle Taizé-sange, Lectio Divina, og stilhed.
Efter meditationen vil der blive serveret kaffe, te og frugt. Der vil være mulighed for at slutte
aftenen af med en guidet åndelig samtale for dem, der ønsker det.
Det er gratis at deltage i aftenerne, men der vil være mulighed for, at du kan give en gave, hvis du
ønsker at støtte arbejdet.
Hvis du er i en akut svær psykisk eller personlig krise, kan det være problematisk at deltage i
dybdemeditationen. Hvis du er usikker på, om det er en god ide for dig at meditere længe, som vi
gør på disse aftener, må du gerne kontakte mødelederen.
På initiativgruppens vegne
Ulla Sunesen og Marian Dalgaard Høeg
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Andre arrangementer
Ret til ændringer forbeholdes
Fyraftensmeditation/Christfulness i Bethlehemskirkens menighedshus, Tømrergade 9,
Københavns N.
Torsdagene 5/6, 12/6 kl. 16:30 -17:30. Derefter sommerferie.

Meditation og lydhealing
Hver anden onsdag fra kl. 16 – 18. I Bethlehemskirken. Er du interesseret, så ring på 28 36 11 76.

Den Lyttende Kirke
holder nu igen kurset: ”Lytte for Livet” den 13. juni om aftenen og 14. juni hele dagen.
Kom og få finpudset dine lyttefærdigheder, og du og din tjeneste vil blive velsignet! Kurset er
interaktivt med mange lytte øvelser, der på forskellig vis tager udgangs punkt i dit eget liv. Guds
nærvær og virke er central for rammen omkring kurset. Gud er den bedste lytter! Et smukt
forbillede.
Sted: Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N.
Pris: 800 kr,- for en fredag aften og en hel lørdag. Som noget særligt har vi i denne tid mulighed for
at give nedslag i pris. Så hvis du kunne tænke dig at være med, men ikke helt synes, du har råd, så
kontakt Bente og få et nedslag i pris på tlf. 60 47 43 90.
Læs mere her
Disse kurser stammer fra Christian Listeners i England og er spredt rundt i verden. Vores venner i
USA har netop lavet en lille You Tube video, som fortæller om kurset. Klik her og se selv:
https://www.youtube.com/watch?v=GqQ4bMCeL5E
Se også gerne på vores hjemmeside: www.denlyttendekirke.dk
Kærlig hilsen

Bente Lundbak Pihl

Areopagos’ Sommerstævne 2014
På Klækken hotell i Norge den 3. – 6. juli. Tilmeldingsfristen udløber den 1. juli, men du kan nå det
endnu! Tema: Stilhed & støj – meditation mellem ydrepunkter. I et naturskønt område af Norge
tilbydes du et inspirerende og meningsfyldt program med spændende talere og worshops. Deriblandt
også en workshop om Christfulness v. Ole Skjerbæk Madsen.
Læs mere her: http://www.areopagos.no/om-areopagos/aktuelt/areopagos-sommerstevne-3.-6.-juli2014-paa-klaekken-hotell
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I Mesterens Lys’ årsmøde 6. sept. 2014
Sted: Sundkirken, Lodivej 9, 2300 København S.
Program:
Kl. 11: Velkomst og andagt.
Kl. 11:30: Inspiration til arbejdet ved en udefra kommende taler.
Kl. 12:30: Tolvsang.
Kl. 13: Frokost.
Kl. 13:30: Årsmøde efter vedtægterne. Herunder vedtagelse af forslag om sammenlægning af
Areopagos DK og I Mesterens Lys.
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

Besøg fra Iona
Et seminar om spiritualitet, liturgi og forholdet til omverden
Vær med, når Iona gæster Danmark til en spændende dag om forholdet mellem liturgi og verden
omkring os.
Jo Love og Graham Maule fra Iona leder os gennem en dag med oplæg, workshops, gudstjenester
og måltidsfælleskab. Desuden vil der være eksempler på, hvordan vi kan bruge inspirationen fra
Iona i en dansk sammenhæng. Torsten Borbye Nielsen fra Vindens Vej holder workshop med fokus
på sang og musik. Per Vibskov holder oplæg om, hvordan vi i Danmark kan lade os inspirere af
Iona. Dagen slutter med liturgisk måltid og gudstjeneste i Natkirken.
Fredag den 12. september 2014
Sted: Konventgården. Domkirkestræde 10. 4000 Roskilde.
Tilmelding: senest 12. august 2014 til mc@danskekirkersraad.dk
Pris: Kr. 400 inkl. middag. Beløbet betales ved tilmelding til 8401 - 0001166273
Arrangører: Danske Kirkers Råd, Areopagos, Kirkefondet og Natkirken i Roskilde Domkirke
Læs mere her
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Meld dig til On - line kurset i Christfulness
Kurset starter d. 22. september og slutter d. 30. november 2014.
Nu er vi glade for at præsentere Christfulness onlinekursus, der er skabt til dig, der:
Er interesseret i spiritualitet, meditation og bøn (måske har du allerede masser af
erfaring - måske er det nyt for dig)
Ønsker at integrere sammenhængen mellem krop, sind og ånd
Længes efter indre ro og et mere afklaret sind
Gerne vil være mere opmærksomt til stede sammen med andre mennesker
Som finder Jesus Kristus inspirerende
Søger en sammenhængende vision for menneskeheden
Har brug for medvandring og vejledning
Kurset er bygget op over 5 moduler og på hvert modul får du:
Undervisningsvideoer om Christfulness af Ole Skjerbæk Madsen
Lydfiler af undervisningen så du kan hente det ned på din smartphone eller mp3 og høre den, når det
passer dig bedst
Uddybende skriftligt materiale af undervisningen (til dem, der gerne vil dykke dybere ned i stoffet)
Videoer med kropsøvelser bestående af nærværs øvelser og øvelser vi kalder "bøn i bevægelse"
Introvideoer til kropsøvelser, hvor Øyvind Borgsø forklarer øvelserne i dybden
Øvelser og praksisser, der hjælper dig til at integrere stoffet
Lydfiler med guidede meditationer
Prisen for kurset er 5200 kr.
Ved tilmelding før 1/7 fås kurset til gammel pris 2.600 kr. - Studerende og andre mindre bemidlede
kan ansøge om en reduktion i prisen. - Skriv til os: trospraksis@areopagos.org
Du kan finde mere om kurset på www.christfulness.dk
Kontakt os gerne med spørgsmål om kurset på trospraksis@areopagos.org eller iml@areopagos.dk
Retræte med temaet: At blive et helt menneske
21. – 23. november 2014
Sted: Ådalen Retrætecenter, Adresse: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Tilmelding: Skriv til iml@areopagos.dk eller
I Mesterens Lys, Peter Bangsvej 1, opgang 5, 2000 Frederiksberg.
Tilmeldingsfrist: 7. november 2014
Medvirkende:
Missionspræst Ole Skjerbæk Madsen
Musiker og præst Torsten Borbye Nielsen
Diakon Øyvind Borgsø
Læs mere her
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Christfulness
Retræte med temaet: At blive et helt menneske
Christfulness Retræte
21. – 23. november 2014
Sted: Ådalen Retrætecenter, Randers
Praktiske oplysninger
Pris: 2.000 kr.
Sengelinned og håndklæder er inkluderet i prisen.
Mindre bemidlede kan søge om støtte til deltagelse.
Depositum ved tilmelding 500 kr., som indbetales på bankkonto: 7640 0004009037 mrk.
”Christfulnessretræte”.
Medbring din bibel og gerne et noteshæfte.
Medbring indesko og et liggeunderlag.
Tilmelding:
Skriv til iml@areopagos.dk eller
I Mesterens Lys, Peter Bangsvej 1, opgang 5, 2000 Frederiksberg.
Tilmeldingsfrist: 7. november 2014
Hvordan finder jeg Ådalen?
Adresse: Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers NV
Telefon: 23 26 74 75
http://www.aadalenretraete.dk/om-os/find-os
Eller tag bybus 11 fra Randers station, Vestergade (se rejseplanen.dk)
Læs mere her
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Bedekalender for I Mesterens Lys
2. juni. - 14. september. 2014.
Ved Agnethe og Gerner Zimino
30/6 – 6/7:

Faste bedeemner for hele dette kvartal:
Fusion mellem Areopagos og IML.
Udbredelse af den engelske udgave af
Christfulness hæftet.
Dannelse af meditationsgrupper og fortsat kontakt
med deltagerne i Christfullness online-kurset.
Tilmeldinger til næste on-line kursus i
Christfulness, der starter den 22/9.
2/6 – 8/6:
2/6: Kristen meditation i Århus Valgmenighed.
3/6: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens
kirke, (IML Amager).
5/6: Fyraftensmeditation/ Christfulness i BK.
7/6: Ole og Torsten underviser om Helligånden hos
Den gyldne Cirkel
8/6: Thomasmesse i BK kl. 19.00.
8/6: Lyscirkel i Aalborg kl. 19.30.

Ugens bedeemner:
Bed for Areopagos’ Sommerstævne, den 3 – 6 juli.
7/7 – 13/7:
12/7: Fuldmåne; bed for jordens og
menneskehedens heling; brug evt. ritualet for
helingstjeneste i små grupper fra hjemmesiden.
Ugens bedeemner:
Bed for Dansk Oase og SommerOase.
14/7 – 20/7:
Ugens bedeemner:
Bed for IML’ s bestyrelse og ansatte: Ole, Torsten,
Gerner, Agnethe, Anton, Kaare, Lars, Kamilla og
Nikolaj, som er på orlov.
21/7 – 27/7:
25/7: Ole underviser om Christfulness på
baptisternes og Missionsforbundets sommerstævne.

Ugens bedeemner:
Bed for IML Amager og medarbejderne der.
Bed for IML BK og medarbejderne der.

Ugens bedeemner:
Tak og bed for Rolf Mortensen, hans familie og
hans arbejde med IML´s hjemmeside.

9/6 – 15/6:
12/6: Fyraftensmeditation i BK.
Fuldmåne; bed for jordens og menneskehedens
heling; brug evt. ritualet for helingstjeneste i små
grupper fra hjemmesiden.
13/6 – 14/6: Kursus i Den Lyttende Kirke.
13/ 6 – 14/6: Fælles møde for Areopagos’ styre,
repræsentantskab og dansk og norsk landsudvalg.

28/7 – 2/8:
Ugens bedeemner:
Bed for Lene Skovmark, og de kurser hun står bag.
Bed for Den Lyttende Kirke og medarbejderne i
denne, og bed for en bedre økonomi.
3/8 - 10/8:
8/8: Helingstjeneste ved fuldmåne i BK kl. 19.00
10/8: Thomasmesse i BK kl. 19.00.
10/8: Fuldmåne; bed for jordens og
menneskehedens heling; brug evt. ritualet for
helingstjeneste i små grupper fra hjemmesiden.

Ugens bedeemner:
Bed for gruppen bag Helingstjenesterne i BK.
Bed for Areopagos.
16/6 – 22/6:
17/6: Ole, Agnethe og Gerner underviser om
udfrielsestjenesten i Odense (hele dagen).
20/6 – 22/6: IML er medindbyder til konference i
England, og Ole introducerer Christfulness der.
21/6: Årstidsfest på Christiania.
Ugens bedeemner:

Ugens bedeemner:
Bed for IML’s kasserer Karen Marie Tolsgård og
for IML’s økonomi.
Bed for gruppen bag Årstidsfesterne.
Bed for IML cirklen i Herning.

Bed for Christiania kirken og dens medarbejdere.
Bed for at Christfulness må vinde indpas i UK.

11/8 – 17/8:
16/8: Interreligiøst bedemøde.

23/6 – 29/6:

Ugens bedeemner:
Tak Gud for IML’s faste givere.

Ugens bedeemner:
Bed for IML Odense og medarbejderne der.
Bed for IML Aalborg og medarbejderne der.

(Bedekalenderen fortsætter på næste side)
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18/8 – 24/8:
20/8: Identitet og Livsforvandling i BK kl. 19.00.

1/9 – 7/9:
2/9: Identitet og Livsforvandling i Allehelgens
kirke, (IML Amager).
6/9: IML’s Årsmøde i Sundkirken på Amager
kl. 11.00.
7/9: Trinigudstjeneste i Århus Valgmenighed
kl.18.50

Ugens bedeemner:
Tak og bed for IML’s trofaste medarbejdere og
forbedere udover hele landet.
Bed og tak for musikere, der medvirker ved IML
tjenester og vore andre arrangementer.

Ugens bedeemner:
Bed for IML’s stab, Ole, Torsten og Gerner.

25/8 – 31/8:
28/8: IML’s bestyrelse
29 – 30/8: Netværksmøde i Løgumkloster for
religionsmøde. Lars og Ole deltager.

8/9 – 14/9:
8/9: Kristen Meditation i Århus Valgmenighed
kl. 19.30.
9/9: Helingstjeneste ved fuldmåne i BK kl. 19.00
12/9: Besøg fra Iona i Roskilde.
14/9: IML tjeneste i Aalborg kl. 19.30.
14/9: Thomas messe i BK kl. 19.00.

Ugens bedeemner:
Bed for Trinitjenesterne og gruppen bag de kristne
Meditationsaftener i Århus Valgmenighed.
Bed for Lars, Ole, Inga, Dorte, Merete og deres
arbejde i Areopagos.
Bed for Torsten og udviklingen af ny musik til
IML.

Ugens bedeemner:
Bed for Ole, Inga og Gerners forberedende arbejde
med de kommende messer.

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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