


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   



Mit liv som kristen. 

Hvad vil det sige, at leve som kristen i denne verden? 

Hvor er Gud henne i denne verden? Denne verden, som rammes 

af Corona, af krige, af hungersnød og ondskab. 

Jeg tænker af og l på denne linje i en af vore salmer: Gud er 

Gud, om alle mand var døde, Gud er Gud, om alle land lå øde. 

Det kan være svært at holde fokus på virkeligheden. Den virke-

lighed hvor Gud er Gud, vi er mennesker, verden er skabt af ham 

og han opretholder denne verden, indl han kommer og skaber 

en ny himmel og en ny jord, hvor kun kærlighed bor. 

At leve i Guds virkelighed giver mening. Det giver håb. 

Når jeg har fundet min fred i Jesus. Fundet min fred i det Jesus 

har gjort for mig, nemlig at han kom ind i min verden, for at gen-

skabe det brudte forhold jeg havde l Gud. Så hjælper han mig 

også med at holde fokus på Guds virkelighed, holde fast i Håbet 

om, at han kommer igen og skaber alng nyt. 

I de'e forårs program kommer vi bl.a. ind på, hvordan vi lever 

som kristne i denne verden, også helt praksk. Hvordan lever 

kristne i mellemøsten? Hvordan levede Noa med Gud og hvor-

dan lever vi i bevidstheden om, at Jesus kommer igen. 

VEL MØDT 

Hanna 



            

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 

 

Den fælleskirkelige bedeuge januar 2021 

 

Evangelisk Alliance, som vi plejer at holde den 2. uge i januar 

sammen med de andre menigheder i Græsted, vil i år pga.  

corona foregå online følgende dage; 

 

Tirsdag den 12. kl. 19.30 - 20.30  

Onsdag den 13. kl. 19.30 - 20.30  

Torsdag den 14. kl. 19.30 - 20.30 

Forårets program i Glimt er lidt en blandet buket. Vi vil samles 

om mission, tjeneste og kristnes vilkår i andre dele af verden end 

vores. Vi vil bruge et par a*ener på Noa, en mand med en mær-

kelig opgave i sin samd og et varsel om Guds opgør med ond-

skaben. En anden vinkel på Guds opgør med og afslutning af det 

onde i verden, får vi på menighedsdagen d. 8. maj. Her vil vi 

sæ'e fokus på Jesu genkomst og hvad det helt konkret betyder i 

2021. Pga. Corona-situaonen har vi valgt at aflyse menigheds-

lejren de'e forår og i stedet holde en hel menighedsdag på Alme 

skole l maj. Her er der plads og lys og lu* l alle og vi glæder os 

l en lørdag sammen med god forkyndelse, samvær, akviteter 

og lovsang. 

Programsudvalget 



 
 

Bedeuge 12.-14. januar 2021 

Se modsa'e side 

 

Tirsdag d. 19. Møde kl. 19.30  

Helle Warming  

Emne: Tjeneste, med afsæt i salme 23 - om Kirkernes Sociale Arbejde 

og bogen “Du dækker bord for mig”  
Kaffetjans:Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 26. Bibelkreds i hjemmene 

 

 

Tirsdag d. 2. Møde kl. 19.30 

Helle Vi*rup Kristensen 

Emne: Legemet er skabt i Guds billede. Hvad betyder denne gudbilled-

lighed for os? 
Kaffetjans: Gi'e og Lars’ bibelkreds 

 

Tirsdag d. 9. Bede%me 19.30 

 

Tirsdag d. 16. Bibelkreds i hjemmene 

 

Tirsdag d. 23.  Møde kl. 19.30 

Samuel Nymann Eriksen, generalsekretær i Dansk Europamission 

Emne: Kristne i Mellemøsten—forfølgelse og muligheder 
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 



 

 

Tirsdag d. 2. Generalforsamling kl. 19.00 (bemærk %dspunktet) 

Den årlige generalforsamling hvor vi taler om årets møder og akvite-

ter i GLIMT. 

Indkaldelse og dagsorden udsendes på mail. 
Kaffetjans:  Karen-Maria og Niels’  bibelkreds 

 

Tirsdag d. 9. Bede%me kl. 19.30  

 

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

A*enens gæster: Gospel Kids 

Husk: Tilmelding og betaling senest �rsdag, se bagsiden. 
Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 16. Bibelkreds i hjemmene 

 

Fredag d. 19. Mandea,en kl. 18.30 

A*enen starter med sport kl. 17.00 for de som har lyst, dere*er 

fællesspisning kl. 18.30. Pris kr. 100,- pr person. 

Tilmelding og betaling senest 17/3 l Dennis Tang på mobilepay  

28 20 05 06. Skoleleder Thomas Pedersen holder oplæg l samtale 

over emnet ”Far”. Se særskilt program. 

 

Tirsdag d. 23.  Møde kl. 19.30 

Skibskonsulent Hans O'o Kristensen 

Emne: Noas Ark—holder den nu også vand? 
Kaffetjans:  Bendt og Julies bibelkreds 

Tirsdag d. 30. Intet møde 



 

Tirsdag d. 6. Intet møde 

 

Tirsdag d. 13. Bede%me kl. 19.30  

 

Fredag d. 16. F-A,en for hele familien kl. 17.00 

A*enens gæst: frilu*smissionær Torben Østermark.  

Husk: Tilmelding og betaling senest �rsdag, se bagsiden. 
Kaffetjans: Gi'e og Lars’ bibelkreds 

 

Tirsdag d. 20. Bibelkreds i hjemmene 

 

Tirsdag d. 27. Møde kl. 19.30 

Thyge Enevoldsen, diakonikonsulent i Helsingør S*. 

Emne: Hvordan bliver vi, som Kris legeme, synlige i verden? 
Kaffetjans:  Karin og Peters bibelkreds. 

 

 
 

Tirsdag d. 4. Intet møde 
 

Lørdag d. 8.  Menighedsdag på Alme skole fra 8.30 %l 21.00  

Peter Søes holder bibelmer med temaet "Jesus kommer igen" og der 

bliver akviteter, gåtur, mad og lovsang for hele familien.  

Se særskilt program 

 

Tirsdag d. 11. Intet møde  

 

Tirsdag d. 18. Bede%me kl. 19.30  

 



 

Fredag d. 21. F-A,en for hele familien kl. 17.00 

Skovtur, nærmere info følger 

Husk: Tilmelding og betaling senest �rsdag, se bagsiden. 
Kaffetjans: Karen-Maria og Niels’  bibelkreds 

 

Tirsdag d. 25. Bibelkreds i hjemmene

 

Tirsdag d. 1. Møde kl. 19.30 

Thomas Kildeholm Jensen, missionær i Indre Mission 

Emne: Noa 
Kaffetjans:  Bendt og Julies bibelkreds 

 

Tirsdag d. 8. Intet møde 

 

Lørdag d. 12. juni. Markedsdag i GLIMT  

Se omtale på næste side. 

 

Tirsdag d. 15. Bibelkreds i hjemmene 

 

Onsdag d. 23. Sankt Hans a,en  

Vi deltager arrangementet i Græsted 

Folkepark 



 

Seniorkredsen 
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 alle. 

Tag gerne en ven eller nabo med, vi har ikke medlemskab.   

Kaffe og kage koster kr. 25,00. 

 

Seniorkredsen er et samarbejde mellem IM og Græsted Kirke. 

 

Vi mødes i Glimt sidste fredag i måneden kl. 14.30 %l 16.30.  

Program ligger i Glimt og i kirken, eller kan rekvireres ved hen-

vendelse l nedenstående. 

 

På kredsens vegne 

Sognepræst Ole Backer Mogensen tlf. 48 39 10 57 

Bendt Nielsen tlf. 48 39 16 25 

MARKEDSDAG 
 

 

Lørdag d. 12. juni inviterer vi hele byen %l MARKEDSDAG 

med loppemarked, boder med hjemmelavede kreaoner, 

café, grillmad, hoppeborg og meget mere. 
 

Kom med DINE gode ideér 
 

Koordinator:  

Thomas Kildeholm tlf. 50159543 
 

Mere informaon kommer senere. 



 

ALL IN er en ungdomsstyret teenklub i 

GLIMT i Græsted. 
 

ALLE som går i 7.-9. klasse er mere end  

velkommen. I ALL IN er der plads l alle, så 

kom som du er. 
 
 

Vi mødes om onsdagen fra 19:00 l 21:00. 
 
 

Vil du vide mere så hold dig ikke lbage, men ring eller skriv l Chrisan 

Bruun på 23 74 38 98 eller kontakt os på Facebook eller Instagram. Find 

os under navnet: ALL IN - GLIMT 
 
 

 
I ALL IN ønsker vi at gå ALL IN for GUD, FÆLLESSKABET og BYEN: 
 
ALL IN FOR GUD. Vi tror på en levende Gud, som vi ønsker at have en 

relaon med og lære bedre at kende. Vi prøver de'e gennem samtaler, 

bøn, andagter, m.m. 
 
ALL IN FOR FÆLLESSKABET. Vi ønsker et stærkt og trygt fællesskab. Der-

for laver vi fede og hyggelige akviteter sammen. Nogle gange går vi 

amok, og andre gange er det mere roligt. 
 
ALL IN FOR BYEN. Vi ønsker også at være noget for Græsted. Derfor skal 

vi i fællesskab finde på noget som vi kan gøre for byen. Tag gerne kontakt 

pr. tlf. hvis I har forslag. 

 

Ledere:  

Kristoffer Tang, Caroline Bjergager, Emma Kofod, Louise Kildeholm  

Jensen og Chrisan Bruun 



 

IMU er en kristen ungdomsgruppe som holder l i GLIMT i  

Græsted.  

Vi mødes hver torsdag kl. 19:30 
 

Vi bruger den på at synge, bede og dele liv og tanker og ellers 

hygge os med hinanden.  
 

Det er slle og roligt, og alle er velkomne.  

Aldersgruppen er fra ca. 16 år l du føler du er for gammel 
 

Kontaktperson: Valdemar Lavik 

Tlf. 24 44 55 53 
 

På IMUs facebookgruppe (Græsted IMU) er der  yderligere info 

 
 

Juniorklubben er for alle børn fra 3. l og med 6. 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 



 

 

Program for F-aften 
 

Kl. 17.00-17.15 

Drop in 

 

Kl. 17.30  

Vi spiser sammen.   

Maden koster kr. 30 for 

børn fra 13 år og voksne.  

 

Kl. 18.15-18.45  

Aftenens gæst 

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, eller  

noget helt tredje.  

 

Kl. 18.45 

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. 




