
   



 
Vi holder møder og aktiviteter i GLIMT, Græsted Hovedgade 34B. 

I GLIMT ønsker vi ugen igennem at danne ramme om et fællesskab. Vort formål er at 
forkynde det kristne budskab. Dette sker gennem forkyndende (almindelige) møder, 
sangaftener, familieaftener, klubarbejde, bibelkredse og lejre.  

Indre Mission i Græsted bygger på Folkekirkens bekendelse og vi hører til i vores lokale 
folkekirke.  Alle er meget velkomne. 
 

 

 
 

Formand Niels Hørlück  
nielshorluck@gmail.com 
3048 4550 
 
 
Karin Skov Thomsen 
kps@thomsen.mail.dk 
4839 2986 
 
 
 

 
www.glimt-im.dk   

Seniorkredsen samles på folkekirkelig baggrund og byder 
derfor velkommen til alle.  
Vi mødes i Glimt sidste fredag i måneden  kl. 14.30 til 16.30.  
Ved alle sammenkomster er der festligt kaffebord. 
 
Mere detaljeret program forefindes i GLIMT eller det kan 
rekvireres ved henvendelse til Ole Backer Mogensen eller 
Bendt Nielsen på 4839 1625 

 
Alle er velkomne til Kreahygge! 

 
Man tager sine egne kreationer med og hygger sig med de andre 
og inspirerer hinanden, mens der snakkes og drikkes kaffe og te. 

 
Kontaktperson: Hanna Kiel: 

mail: hanna-kiel@hotmail.com / mobil: 60619263. 
 

Der er kreahygge følgende fredage fra kl. 19 til 22: 
 

 6. januar, 10. februar, 10. marts, 28. april, 16. juni 

mailto:hanna-kiel@hotmail.com


 

En onsdag om måneden kl 16-18.30.  

—  for børnefamilier —  

Aktiviteter, leg, hygge, minigudstjeneste og aftensmad 

 

Dørene åbner kl. 16:00, aktiviteterne starter kl. 16:15. 

Arrangementet er gratis, incl. aftensmaden. 

 

Datoer i  foråret:   

18. januar. 22. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj 

Herre, du er min ø i havet. 
I din favn bygger jeg rede. 
Du er havets ro 
I din fred hviler jeg. 
Du er bølgerne,  
som vasker mod de glinsende strandsten. 
Lyden fra de rullende sten er min hymne. 
Du er fuglenes sang. 
I enhed med deres tone synger jeg min lovsang 
Du er oceanet, som bryder mod klipperne 
Jeg priser dig i din uophørlige brusen. 
Du er Livets vand, som omslutter mig. 
Du udgør hele min væren. 
Jeg hviler i dig. 

2 keltiske bønner fra Lindisfarne  
 

Fra bogen: af Ray Simpson 

Medens verdens hjul hvirvler rundt. 
er du med os 
Når dagen kræver sit, 
er du med os 
I kampens hede 
er du med os 
Når livet bliver surt 
er du med os 
 
Kære Gud, lad os mærke  
dit øje, som ser på os, 
din hånd, som holder om os, 
dit hjerte, som elsker os, 
dit nærvær, som omslutter os. 
 
Lovsyng Herren, alle folkeslag 
Pris ham, alle folk! 
For hans miskundhed mod os er stor 
Hans trofasthed varer evigt 
Halleluja! 



 
 
Den fælleskirkelige bedeuge. 

I store dele af verden samles forskellige kristne kirker i denne uge i bøn over de 
samme emner. Her i Græsted mødes vi 4 aftner på tværs af de forskellige kirke-
lige fællesskaber, i det vi kalder Evangelisk Alliance 

 
Tirsdag den 10. kl. 19.30 i GLIMT Kaffetjans: Bendt og Julies bibelkreds 
Onsdag den 11. kl. 19.30 i Præstegårdsladen 
Torsdag den 12. kl. 19.30 i Luthersk Mission 
Søndag den 15. kl. 10.15 fællesgudstjeneste i Mosteriet, Græsted Frikirke  
 
Fredag den 20. Fællesspisning kl. 18.00 
Besøg fra Café Exit ved organisationschef Ole Bjørn Andersen: Fra indsat til værdsat. 
Café Exit er en forening, der støtter tidligere indsatte til et værdigt liv uden for fængslet 
Særligt program for børnene under mødet 
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds 

 
Tirsdag den 24. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag den 31. kl. 19.30 
Jesper Oehlenschläger, forstander på Nordsjællands Efterskole 
Emnet for aftenen er: ”At blive sig selv med Guds hjælp” – tanker om kristen dannelse 
Jesper vil tage udgangspunkt i sin egen bog af samme navn 
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds 

 

 

IMU er en kristen ungdomsgruppe som holder til i GLIMT i Græsted.  

Vi mødes hver torsdag kl. 19.  

 

Vi bruger tiden på at synge, bede samt dele liv,  

tanker og bare hygge i hinandens samvær.  

 

Det er stille og roligt, og alle er velkomne.  

Aldersgruppen er fra 16 år til du føler du er for gammel 

 

Vi ses på torsdag!  

 

Kontaktpersoner: 

Julie Henningsen, 20 88 16 96 

Samuel Kiel, 50 57 50 38 



Juniorklubben er for alle børn fra 3. til og med 6. klasse.  

 

Vi er samlet om mange forskellige spændende aktiviteter.  

Vi synger, spiller, leger, laver forskellige kreative aktiviteter, drama 

Vi cykler i skoven og laver bål 

og måske en weekentur i shelter. 

 

I klubben hører vi også om personer og begivenheder fra Bibelen –  

og lærer om livet i tro på Gud.  

Ring til en af lederne for flere oplysninger.  

Inviter gerne flere med. 

 

Kirsten Hansen 48 39 28 94 

Gitte Mortensen  26 73 64 90 

Maja Kofod Pedersen 

Esben Hassingboe 

Tirsdag den 7. kl. 19:30 
Anders Graversen, Leder af Internationalt Kristen Center, København 
Emne: Den kristnes frihed og fred i mødet med muslimer 
Kaffetjans: Hanne og Hans Jacobs bibelkreds  

 
Tirsdag den 21. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag den 28. kl. 19:30 Generalforsamling 
Den årlige generalforsamling, hvor vi taler om årets møder i GLIMT. 
Indkaldelse til generalforsamlingen kommer særskilt  
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

 

 
Tirsdag den 7. kl. 19:30 
Et fristed på Hellig Kors Klostret ved Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen. 
Temaet for aftenen bliver det personlige gudsliv med stilhed og bøn, som er centralt 
og relevant for klosterlivet. Marianne og Carsten vil fortælle historien om klosteret og 
deres planer og drømme for stedet 
Kaffetjans: Julie og Bendts bibelkreds 
 

Tirsdag den 14. Bibelkreds i hjemmene 
 
Fredag den 24. til søndag den 26.  
Lejr på Hvidekilde i Kagerup 
Programmet for lejren bliver sendt ud særskilt 

Ca. 1 tirsdag om måneden samles bibelkredsene i private hjem. Alle er meget velkom-
ne til at deltage i disse fællesskaber. Kontakt Solveig A. Mortensen, 2480 7275 



Lørdag den 1.  
Koncert med Store Koret fra Det kristne Gymnasium 
En spændende aften med stille ballader og svingende gospel med ca. 60 elever fra Det 
Kristne Gymnasium. Særlig invitation sendes ud i god tid 
 
Tirsdag den 4. kl. 19.30 
Med Jens i den røde sofa 
Vi kommer til at høre spændende hverdagshistorier fra personer i vores fællesskab 
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds. 

 
Søndag den 9.  
Palmesøndagsfejring. Vi uddeler påskehilsen til byen og fejrer indgangen til den stille 
uge i påsken. For hele familien -  der kommer mere information senere. 
 
Tirsdag den 18. kl. 19.30  
KFUMs Soldatermissions generalforsamling.  
Tale ved tidligere soldaterhjemsleder Finn Nielsen, Vordingborg 
 
Fredag den 21. Fællesspisning kl. 18.:00  
Mette Marklund, læge og underviser i etik fortæller om sorg og savn. 
Hun har tidligere udgivet bogen ”Med flaget på halv”, som vil være omdrejningspunktet 
for aftenen. Særligt program for børnene under mødet 
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds 
 

Lørdag den 22. april 
Bibelkursus i Birkerød Missionshus. 
Taleren er Christian Maymann, som til daglig er lærer på Luthersk Missions Højskole i 
Hillerød 
 
Tirsdag den 25. Bibelkreds i hjemmene 
 
 
 

 

Tirsdag den 2. kl. 19.30 
Søren Skovgaard Sørensen, tidligere præst i Græsted og nu generalsekretær i Luthersk 
Mission taler over emnet: Når ”de sidste tider” gør os utrygge.. 
Kaffetjans: Hanne og Hans Jacobs bibelkreds 

 
Tirsdag den 9. kl. 19.30 
En aften med de unge som har været udrejst på bibelskoler i Israel, Hawaii og Østrig 
De fortæller om oplevelser, viser billeder og beriger os med det , de har mødt på deres 
bibelskoler og rejser rundt i verden 
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

 
Fredag den 19. Fællesspisning kl. 18.00  
Bibelsporet fra Nordsjællands Efterskole kommer og holder aftenen for os. 
Tale ved forstander Jesper Oehlenschläger 
Kaffetjans: Julie og Bendts bibelkreds 

 
Tirsdag den 23. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag den 30. kl. 19.30 
Tale ved Søren Isak Nolsøe, sognepræst i Rønnevang Kirke, Taastrup 
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds  
 

 
Fredag den 9. Fællesspisning kl. 18.00 
”Meditative samlinger i menigheden” ved John Martin Hansen, par– og familieterapeut 
og engageret i menighedsarbejde i Lindehøj Kirke. John vil sige noget om den bibelske 
inspiration og sine egne refleksioner og erfaringer. Aftenen vil også rumme en medita-
tiv samling, hvor der gives tid til stilhed, eftertanke og bøn. Særligt program for børnene 
under mødet 
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds  

 

Tirsdag den 13. Bibelkreds i hjemmene 
 
Fredag den 23. Sankt Hans 
Vi deltager i byens arrangement i Folkeparken 


