


holder møder og akviteter i GLIMT, Græsted Hovedgade 34B. 

I GLIMT ønsker vi ugen igennem at danne ramme om et fælles-

skab. Vort formål er at forkynde det kristne budskab. De'e sker 

gennem forkyndende (almindelige) møder, sanga*ener, familie-

a*ener, klubarbejde, bibelkredse og lejre.  

Indre Mission i Græsted bygger på Folkekirkens bekendelse og vi 

hører l i vores lokale folkekirke.  Alle er meget velkomne. 

 

 

Formand: 

Hanna Kiel Asmussen 

Hanna-kiel@hotmail.com 

60 61 92 63 

www.glimt-im.dk 

 

Forespørgsel om leje af Glimt skal ske l:  

Niels Hørlück, e-mail: nielshorluck@gmail.com   



Tro og hverdagsliv - i verden, men ikke af verden  

Som kristne kan vi føle os udfordret, af de mennesker vi har fælles-

skab med på arbejde og i friden. 

 

Vi kan føle os udfordret af deres synspunkter, værdier og levemåder. 

 

Vi kan have svært ved at navigere i de situaoner vi bliver sat i. 

Hvordan skal vi forholde os l det der sker polisk, esk og socialt? 

Det er ikke ald vores gode principper holder?  

 

Hvordan inkluderer vi vores næste?  

Hvordan påvirker vi samfundet?  

Hvordan engagerer vi os?  

Hvordan er vi lys og salt?  

Hvordan hænger tro og liv sammen i den virkelighed vi er I? 

 

Det er nogle af de temaer vi kommer forbi i løbet af e*eråret.  

 

Kurt Pedersen 



 
 

Fredag d. 13  aug. kl. 18.00 

Opstartsa*en v. bestyrelsen. Vi begynder med at grille.  

Medbring selv kød l grillen og hvad du ellers har lyst l at spise.  

Vi deler sommerferieoplevelser med hinanden. 

Andagt ved Kirsten Pedersen 
Kaffetjans:  Gi'e og Lars’ bibelkreds 

 

Tirsdag d. 17. aug. Bibelkredse i hjemmene 

 

Tirsdag d. 24. aug. kl. 19.30  

Samtaleterapeut Ellen Esmarch Pedersen taler over emnet:  

”Tros- og hverdagsliv hånd i hånd”  
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 31. aug. kl. 19.00—bemærk �dspunktet  

Stormøde i Nordsjællandskredsen.  

Vi fejrer Græsted IMs 125 års jubilæum.  

Tale ved sognepræst Jens Ole Christensen, Fredens-Nazaret Sogn 

Emne: Når tro og liv brager sammen.   
Kaffetjans:  Julie og Bendts bibelkreds 

 

Ca. 1 rsdag om måneden samles bibelkredsene i private hjem.  

Alle er meget velkomne l at deltage i disse fællesskaber.  

Kontakt Hanna Kiel Asmussen, tlf. 60 61 92 63 



 

Mandag den 6. sept. kl. 14.30 - 20.30 

Seniordag for Indre Mission. Tale ved Lektor Leif Andersen, Menig-

hedsfakultetet - se særskilt program. 

 

Tirsdag d. 7. sept. kl. 19.30—20:30  

Bedeme. Vi samles l fælles bøn i Glimt 

 

Fredag d. 10. sept. F-A'en for hele familien kl. 17.00  

Familiea*en med fællesspisning. Se særskilt program 

Kaffetjans:  Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 14. sept. Bibelkreds i hjemmene 

 

Fredag d. 17. sept. Mandea'en  

Kl. 17:00 mødes dem, der har lyst l sport 

Kl. 18:30 fællesspisning i Glimt. 

E*er middagen vil daglig leder af Kristent Pædagogisk Instut Carsten 

Hjorth Pedersen holde oplæg l samtale over emnet ”Rigg mand - på 

mange måder”.  

Pris kr. 100,- pr person. Tilmelding og betaling senest onsdag d. 15/9 l 

Dennis Tang på MobilePay 28 20 05 06.  

 

Tirsdag d. 21. sept. kl. 19.30  

To polikere i røde sofa i samtale om kristnes engagement i samfun-

det, polisk og på andre måder. Medvirkende: 

Jann Sjursen, dligere minister 

Eik Dahl Bidstrup, formand for Krifa og dligere borgmester   
Kaffetjans:  Karin og Peters bibelkreds  

 

Tirsdag d. 28. sept. kl. 19.30  

Møde med byrådsmedlem Karlo Brondbjerg, Herning.  

Emne: Bibelens arkæologi 
Kaffetjans:  Karen-Maria og Niels’ bibelkreds



 

 

Lørdag d. 2. okt. kl. 9:00 �l 21:00 Menighedsdag på Alme skole 

Adjunkt Peter Søes, Menighedsfakultetet, holder bibelmer med te-

maet "Jesus kommer igen". 

Akviteter, gåtur, mad og lovsang for hele familien.  

Program for dagen lægges ud på Glimts og Græsted kirkes hjemmesi-

der.  

 

Fredag d. 8. okt. F-A'en for hele familien kl. 17.00  

Familiea*en med fællesspisning. Se særskilt program. 
Kaffetjans:  Gi'e og Lars’ bibelkreds 

 

Tirsdag d. 12. okt. Bibelkreds i hjemmene 

 

Fredag d. 29. okt. Dona�onsa'en 

Kl. 18:00 Fællesspisning 

Tilmelding l Je'e på 26 47 37 31 ved betaling med MobilePay senest 

mandag d. 25/10. Pris kr. 60 for voksne, kr. 25 for børn. 

Kl. 19:00 Donaonsa*en 

En a*en hvor alle kan donere sjove ng/oplevelser/lækkerier o.a., 

som sælges på aukon. Jo mere jo bedre.  

Overskuddet går l arbejdet i GLIMT. Nærmere info følger. 
Kaffetjans:  Lisbeth og Jacobs bibelkreds 

 

 



 

 

Tirsdag d. 2. nov. kl. 19.30  

Alle Helgen Tema om Pro-akv dødshjælp v. Kurt Pedersen  
Kaffetjans:  Julie og Bendts bibelkreds 

 

Tirsdag d. 9. nov. kl. 19.30  

TEMA-møde i Frederikssund IM, Bethesda, Kocksvej 10, Frederikssund. 

Tale ved Lektor Carsten Elmelund, Dansk Bibelinstut 

Emne:  ”Guds verden - Guds værdier” 

 

Fredag d. 12. nov. F-A'en for hele familien kl. 17.00  

Familiea*en med fællesspisning. Se særskilt program 

Kaffetjans:  Karin og Peters bibelkreds 

 

Tirsdag d. 16. nov. Bibelkreds i hjemmene 

 

Onsdag d. 17. og torsdag d. 18. nov.  

Novembermøder på Nordsjællands E*erskole 

Programmet kommer på Glimts hjemmeside 

Tirsdag d. 23. nov.. kl. 19.30  

Missionskonsulent Chrisan Lund Pedersen, Luthersk Mission taler 

over emnet ”Mission i den moderne verden” 
Kaffetjans:  Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

Tirsdag d. 30. nov.. kl. 19.30  

Sanga*en. Lærer Ulrik Buch og elever fra Luthersk Missions Højskole 

står for a*enen  
Kaffetjans:  Karen-Maria og Niels’ bibelkreds 



 

Tirsdag d. 7. dec. kl. 19.30  

Adventsmøde. Instutleder Børge Haahr Andersen, DBI. 
Kaffetjans:  Gi'e og Lars’ bibelkreds 

 

Tirsdag d. 14. dec. Bibelkreds i hjemmene 

 

Fredag d. 17. nov. F-A'en for hele familien kl. 17.00  

Familiea*en med fællesspisning. Se særskilt program 
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds 

 

Søndag d. 19. dec. kl. 19.30 

Den tradionsrige julekoncert v. familierne Tuxen & Gylling, Græsted.  

 

Tirsdag d. 21. dec. kl. 19.30—20:30  

Bedeme. Vi samles l fælles bøn i Glimt 

 

Mandag d. 27. dec. kl. 19.00  

Julefest for hele familien.  

Besøg af Evangelist Robert Svendsen, Lystrup 



    

MandegruppeMandegruppeMandegruppeMandegruppe 
 

Er du mand - som savner oplevelser og nogle at dele dem 

med, så har vi et åbent fællesskab, hvor du er velkommen. 

 

Vi ønsker at være en gruppe af mænd i Græsted og lokalom-

rådet, som er lkny'et Glimt og Kirkernes Sociale Arbejde i 

Græsted. 

 

Vi har gang i forskellige arrangementer: 

 

Akviteter såsom fisketure, sport eller mad og kultur… Disse 

arrangementer finder sted 2-3 gange halvårligt. De har l for-

mål at skabe gode oplevelser og mulighed for nye relaoner. 

 

Derudover har vi mandea*ner. De finder sted en gang halv-

årligt. En mandea*en er typisk en fredag a*en, hvor vi 

sæ'er fokus på et, for mænd, aktuelt tema. Ud over et op-

læg og åben drø*else, hører der ald en herremiddag med. 

Brugerbetaling og lmelding kan finde sted. 

 

Vi mødes ikke på faste dage, men hvis du har lyst l at få en 

mail med informaon om aktuelle arrangementer, kan du 

re'e henvendelse l: 

Steen Anker Rasmussen:  

E-mail: steen.anker.rasmussen@gmail.com  

Tlf. 4046 1359 



 
 

Juniorklubben er for alle børn fra 3. l og med 7. klasse.  

Hver mandag kl. 19.00- 20.30 

(undtagen i skoleferier) 
 

Vi synger, spiller, leger, laver forskellige kreave ng,  

spiller drama, tager på ture, laver bål og meget andet.  
 

I klubben hører vi også om personer og begivenheder fra  

Bibelen og snakker om livet i tro på Gud.  
 

Ring l en af lederne for flere oplysninger.  

Inviter gerne kammeraterne med. 
 

Ledere:  

Kirsten Hansen 23 71 26 28 

Thomas Kildeholm  Jensen 50 15 95 43 

Chrisan Østermark 23 95 28 08 

 

Går du i 8.—10. klasse, eller er mellem 18 og ca. 25 år og 

har lyst l at have fællesskab med jævnaldrende kristne, er 

du velkommen i teenklubben ALL IN eller i Indre Missions 

Unge. 

Kontakt formand Hanna Kiel Asmussen, 60 61 92 63 eller 

hanna-kiel@hotmail.com 

 



    

SeniorkredsenSeniorkredsenSeniorkredsenSeniorkredsen    
Seniorkredsen er hyggelige e*ermiddage med indhold, for 

alle på 60+.  

Programmet er varieret og vi hygger, synger sammen, tager 

på udflugter, hører foredrag og drikker en hel del kaffe.  

Kredsen samles på folkekirkelig baggrund og er åben for al-

le. Tag gerne en ven eller nabo med, vi har ikke medlem-

skab.   

Kaffe og kage koster kr. 25,00. 

Seniorkredsen er et samarbejde mellem IM og Græsted Kir-

ke. 

 

Vi mødes i Glimt sidste fredag i måneden kl. 14.30 �l 

16.30.  

Program ligger i Glimt og i Græsted kirkke, eller kan rekvire-

res ved henvendelse l: 

Sognepræst Ole Backer Mogensen tlf. 48 39 10 57 

Bendt Nielsen tlf. 48 39 16 25 



 

 

Program for F-aften 
 

Kl. 17.30  

Vi mødes og spiser  

sammen.   

Maden koster kr. 30 for børn 

fra 13 år og voksne.  

 

Kl. 17.50  

Aktivitet for børnene, mens de 

voksne spiser færdigt. 

 

Kl. 18.15 

Vi synger sprælske sange og lytter til en kort inspirerende tale 

om noget fra Bibelen. Det kan også være, at vi ser et spændende 

filmklip, leger en leg, der kan lære os noget om dagens tema, el-

ler noget helt tredje. 

 

Kl. 19.15  

Kaffe / te / saftevand - herefter mulighed for 

hygge i mindre grupper: 

film, spil, krea, … find selv på, hvad du har 

lyst til at lave. 

 

 

VIGTIGT—VIGTIGT 

Tilmelding og betaling til Jette  Søndergaard,  

tlf. 26473731 (SMS og MobilePay) senest tirsdagen før. 


