
Program for F-aften: 

Kl. 17.15 

Drop-in 

Kl. 17.30  

Vi spiser sammen 

Maden koster kr. 30 for 

børn fra 13 år og voksne.  

Kl. 18.15 

Dagens gæst 

Kl. 19.00 

Kaffe / te / saftevand / kage 

F-aftner i forråret 2023:

Se i programmet eller følg med på Facebook, hvor 

aftnernes program slås op i gruppen:  

”Glimt - Græsted IM” 

VIGTIGT—VIGTIGT 

Tilmelding og betaling til Jette  Søndergaard, tlf. 

26473731 (SMS og MobilePay) senest tirsdagen før.

v 2.0



holder møder og aktiviteter 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. Dette sker 

gennem forkyndende (almindelige) møder, sangaftener, familie-

aftener, klubarbejde, bibelkredse og lejre.  

Indre Mission i Græsted bygger på Folke-

kirkens bekendelse og vi hører til i vores 

lokale folkekirke.  Alle er meget velkomne. 

 

Formand: 

Hanna Kiel Asmussen 

Hanna-kiel@hotmail.com 

60 61 92 63 

Indre Missions Unge i Glimt er i øjeblikket hvilende. 

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

har lyst til at have fællesskab med jævnaldrende kristne, 

er du velkommen til at kontakte:  

Formand Hanna Kiel Asmussen, 60 61 92 63 eller hanna-

kiel@hotmail.com 

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

Hver mandag kl. 19.00- 20.30 (undtagen i skoleferier) 

Vi synger, spiller, leger, laver forskellige kreative ting,  

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.  

Inviter gerne kammeraterne med. 

Ring til en af lederne for flere oplysninger: 

Kirsten Hansen 23 71 26 28 

Thomas Kildeholm  Jensen 50 15 95 43 

Christian Østermark 23 95 28 08 

Benedikte Bjørnøe 81 61 53 46  



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 lokalområ-

det, som er tilknyttet Glimt og Kirkernes Sociale Arbejde i Græ-

sted. 

Vi har gang i forskellige arrangementer: 

Aktiviteter såsom fisketure, sport eller mad og kultur… Disse ar-

rangementer finder sted 2-3 gange halvårligt. De har til formål at 

skabe gode oplevelser og mulighed for nye relationer. 

Derudover har vi mandeaftner. De finder sted en gang halvårligt. 

En mandeaften er typisk en fredag aften, hvor vi sætter fokus på 

et, for mænd, aktuelt tema. Ud over et oplæg og åben drøftelse, 

hører der altid en herremiddag med. 

Brugerbetaling og tilmelding kan finde sted. 

Vi mødes ikke på faste dage. Det aktuelle program kan ses på 

glimt-im.dk/mandegruppe. Har du lyst til at få en mail med in-

formation om aktuelle arrangementer, kan du rette henvendelse 

til: 

Steen Anker Rasmussen:  

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

Tlf. 4046 1359 

 

 

Det er det overordnede emne for dette forår og ud fra dette em-

ne har jeg fundet disse bibelsteder til eftertanke. 

Paulus’ Brev til Efeserne, kap 2, vers 10:  

Gud har gjort os til det, vi er.  Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, 

så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til 

rette for os. 

Paulus’ Brev til Efeserne, kap 3, vers 16-19:  

Jeg beder om, at Gud ved sin Helligånd og i kraft af sin mægtige 

herlighed vil give jer stor indre styrke, og om at jeres tro på Kri-

stus må være af en sådan art,  at han kan have fast bopæl i jeres 

hjerter. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kær-

lighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå hvor 

stor og dyb den i virkeligheden er. Jeg beder om, at I virkelig må 

kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, 

så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. 

Paulus’ Brev til Efeserne kap 5, vers 8-10:  

I skal leve som lysets børn. For Guds lys giver sig udslag i godhed, 

retfærdighed og sandhed. I skal gøre det, der glæder Herren 

Paulus’ Brev til Kolossenserne kap 3. vers 17:  

Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kri-

stus og taknemmelighed til Gud, Faderen, for alt, hvad I har fået 

gennem Kristus. 

                                                                         Hanna Kiel Asmussen 



 

Tirsdag d. 10. kl 19.30: Evangelisk Alliance Bedeuge. Glimt 

Onsdag d. 11. kl 19.30: Evangelisk Alliance Bedeuge. Græsted Frikirke 

Torsdag d. 12. Kl 19.30: Evangelisk Alliance Bedeuge. Luthersk Mission 

Søndag d. 15. Kl 10.00: Evangelisk Alliance Bedeuge. Græsted kirke 

Tirsdag d. 17.: Bibelkreds i hjemmene 

Tirsdag d. 24. kl 19.30: Claus Kristensen, Græsted.  

Islam og om kristnes møde med muslimer 

Kaffetjans: Gitte og Lars bibelkreds 

Tirsdag d. 31. kl 19.30: Finsk-amerikanske Kari Ranta, Wycliffe 

Om bibeloversættelsesarbejde i Wycliffe og erfaringer fra Mexico  

Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

 

Tirsdag d. 7. kl 19.30: Bedetime.  

Vi samles i fælles bøn i GLIMT 

Fredag d. 10. kl 17.30: F-aften Jacob Sode Larsen, Græsted 

Efter familieprogrammet er der mere kaffe og hygge for dem, der har 

tid og lyst. Vi vil se et afsnit af serien "The chosen" og efterfølgende 

snakke om det vi har set. 

Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

 

 

Seniorkredsen 
Seniorkredsen er hyggelige eftermiddage med indhold, for alle på 

60+.  

Programmet er varieret og vi hygger, synger sammen, tager på ud-

flugter, hører foredrag og drikker en hel del kaffe.  

Kredsen samles på folkekirkelig baggrund og er åben for alle. Tag ger-

ne 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 til 16.30.  

Program ligger i Glimt og i Græsted kirkke, eller kan rekvireres ved 

henvendelse til: 

Sognepræst Ole Backer Mogensen tlf. 42 40 28 89, mail. 

obm@km.dk  
 

Bendt Nielsen tlf. 48 39 16 25 



Tirsdag d. 13.: Bibelkreds i hjemmene 

Fredag d. 16. kl 17.30: F-aften. Skovtur 

Efter familieprogrammet er der mere kaffe og hygge for dem, der har 

tid og lyst. Vi vil se et afsnit af serien "The chosen" og efterfølgende 

snakke om det vi har set. 
Kaffetjans: Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

Tirsdag d. 20. kl 19.30: Hvordan udlever vi Guds kærlighed   

Vi samler op på forårets tema. 

Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

Fredag d. 23.: Vi holder Sct. Hans i Folkeparken 

Tirsdag d. 21.: Bibelkreds i hjemmene 

Tirsdag d. 28. kl 19.30: Tove Søgaard, landsleder i Kristelig Handicap-

forening 

Hvordan løfter vi som kristen menighed ansvaret for handicappede. 

Kaffetjans: Bendt og Julies  bibelkreds 

 

 

Lørdag d. 4.: Bibelkursus i Birkerød. Christian Schøler Holmgaard, 

phd. og adjunkt i Ny Testamente. 

Matthæusevangeliet - først en introduktion og dernæst fokus på opfyl-

delsen af Gammel Testamente. Se særligt program for dagen. 

Tirsdag d. 7. kl 19.30: Astrid Reuss Schmidt, Hillerød  

Temamøde med dialog. Hvordan udlever vi Guds kærlighed! 

Kaffetjans: Hanne og Hans Jakobs bibelkreds 

Lørdag d. 11. kl. 8.30-20.00: Menighedsdag på Johannesskolen i Hille-

rød.  

Se særlig program for dagen. 

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

Alle er meget velkomne til at deltage i disse fællesskaber.  

Kontakt Hanna Kiel Asmussen, tlf. 60 61 92 63 



Tirsdag d. 14.: Bibelkreds i hjemmene 

Onsdag d. 15. kl 19.00: Ellen Esmarch Pedersen,  Hillerød 

Kvindeaften: Kvindeliv og livsaldre 

Fredag d. 17. kl 18.30: Sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted 

Mandeaften. Oplæg til samtale om ”De 7 dødssynder”. Starter med 

fællesspisning kl 18.45. Tilmelding og betaling, se særskilt program. 

For de som har lyst er der en sportsaktivitet fra kl 17.00.  

Tirsdag d. 21. kl 19.00: Generalforsamling 

Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

Tirsdag d. 28. kl 19.30: Sygeplejerske Bente Lundbak Pihl, Køben-

havn. Konsulent, underviser og daglig leder af Den lyttende kirke.  

Andet temamøde om: Hvordan udlever vi Guds kærlighed! 

Kaffetjans: Gitte og Lars bibelkreds 

 

 

Tirsdag d. 11.: Bibelkreds i hjemmene 

Fredag d. 14. kl 17.30: F-aften Jødisk påskemåltid 

Efter familieprogrammet er der mere kaffe og hygge for dem, der har 

tid og lyst. Vi vil se et afsnit af serien "The chosen" og efterfølgende 

snakke om det vi har set. 

Kaffetjans: Hanna’s  bibelkreds 

Tirsdag d. 18. kl 19.30: Karen-Maria Baun Hørlück, Græsted. Korleder 

for Frederiksborg Slotskirkes drenge- og mandskor.  

Sangaften 

Kaffetjans: Bendt og Julies  bibelkreds 

Tirsdag d. 25. kl 19.30: Pens. rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre  

Gud som mor og far. 

Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

Tirsdag d. 2. kl 19.30: Rektor Henrik Nymann Eriksen, Dansk Bibel In-

stitut.  

Tredje temamøde om: Hvordan udlever vi Guds kærlighed! 

Desuden vil han fortælle om DBI.  
Kaffetjans: Bendt og Julies  bibelkreds 

Tirsdag d. 9.: Bibelkreds i hjemmene 

Tirsdag d. 16. kl 19.30: Tidl. missionær Anne-Marie Lauenstein, 

Brønshøj  

Mennesker jeg mødte i Tanzania 
Kaffetjans: Hanna’s  bibelkreds 

Tirsdag d. 23. kl 19.30: Tidl. indremissionær Egild Kildeholm Jensen, 

Rønde.  

Fjerde temamøde om: Hvordan udlever vi Guds kærlighed! 

Kaffetjans: Gitte og Lars bibelkreds 

Tirsdag d. 30. kl 19.30: Sognepræst Troels Toft, Græsted  

Femte temamøde om: Hvordan udlever vi Guds kærlighed! 
Kaffetjans: Lisbeth og Jakobs bibelkreds 

Tirsdag d. 6. kl 19.30 - 20.30: Bedetime. 

Vi samles i fælles bøn i Glimt 

Lørdag d. 10. kl 10.30 - 15.00: Markedsdag 


