
   



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 
Seniorkredsen er hyggelige eftermiddage 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 - eftermiddagene er gratis og vi har ikke medlemskab.   
Seniorkredsen er et samarbejde mellem IM og Græsted Kirke 
 

Vi mødes i Glimt sidste fredag i måneden kl. 14.30 til 16.30.  
Program forefindes i Glimt eller kan rekvireres ved henvendelse til nedenståen-
de 
 

På kredsen vegne 
Sognepræst Ole Backer Mogensen tlf. 48 39 10 57 
Bendt Nielsen tlf. 48 39 16 25 

Kreahygge i Glimt 
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. 

 
Der er Kreahygge ca. en fredag om måneden fra kl. 19 til 22, datoer fås ved 

henvendelse til: 
Kontaktperson: Hanna Kiel: 

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

mailto:hanna-kiel@hotmail.com


KaozKirke — for børnefamilier 

En onsdag om måneden kl. 16-18.30.  

Program: 

16:00 Dørene åbnes 
16:15 Minigudstjeneste 

16.45 Aktiviteter, krea og leg 
17:00 Aftensmad 

 

Arrangementet er gratis, inkl. aftensmaden. 

Datoer i efteråret 2017: 16. aug., 20. sept., 25. okt., 15. nov. 

 

For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. 2. Kor. 5,7 

 

Dette liv er ikke anderledes end troens, kærlighedens og det hellige korses liv. Men 
disse tre bliver aldrig fuldkomne i os, fordi vi lever på jorden, og ingen har levet fuld-
komment undtagen Kristus, som er solen og givet os som et eksempel til efterfølgelse. 

Derfor finder man altid iblandt os nogle, der er svage, og nogle, der er stærke, og end-
da nogle endnu stærkere. De første udholder lidt, de sidste meget, og alle må blive i 
Kristi udtrykte billede. For i dette foranderlige liv går man hele tiden videre fra tro til 
tro, fra kærlighed til kærlighed, fra tålmodighed til tålmodighed, eller fra kors til kors. 
Det er ikke retfærdighed, men retfærdiggørelse, ikke renhed, men renselse. Vi er end-
nu ikke nået til målet, men vi er alle på vej. Gud er tilfreds med, at han finder os opta-
get af arbejdet og i gang. Hvis han vil, kommer han snart og styrker troen og livet og 
flytter os på et øjeblik ud af dette liv og ind i himlen.  

 

 

 

Vi fejrer 500 året for reformationen i Græsted i september og oktober med en række 
særarrangementer planlagt i samarbejde mellem kirker, foreninger og bibliotek i Græ-
sted. 

Da de fire ”reformationsaftner” ligger på tirsdage er de blevet en del af vores program. 
 
 
Desuden kan man fredag den 6. oktober komme til ølsmagning i Luthers fodspor på 
Græsted Kro og lørdag den 7. oktober er der reformationstorvedag.  



 

 
Tirsdag d. 15. kl. 19:30  
Ekstraordinær generalforsamling, og opstartsaften med lovsang, ferieminder, vidnes-
byrd mv. Andagt ved Niels Hørlück 
Kaffetjans: Gitte og Lars’ bibelkreds 

 
Tirsdag d. 22. Bibelkreds i hjemmene. 
 
Lørdag d. 26. Udflugt for hele familien til Thorskovgården i Sverige 
Dagens program: 
Kl. 10 Fælles afgang i private biler fra GLIMT 
Kl. 12 Medbragt frokost spises 
Kl. 13-15 Lege, gåtur, snobrød…. 
Kl. 15. Eftermiddagskaffe, andagt ved lokal svensk præst 
Kl. 18. Aftensmad: Vildsvin stegt over bål 
 
Tilmelding nødvendig senest mandag d. 21. på mail til: anton.thorskov@gmail.com  
 
Tirsdag d. 29. kl. 19:30 
Det årlige stormøde for hele nordsjællandskredsen.  
Tale v. teolog og regionsleder i IM Kurt Christensen, København. 
Emne: Et liv i evighedens lys. 
Hvad betyder det for vores daglige liv, at der kommer en evighed? Hvilket 
præg sætter det på prioriteringer, trosliv og etik? 
Kaffetjans: Karin og Peters bibelkreds 

 
 

 

 

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

vi mødes hver torsdag kl. 19:30 

 

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: 

Esben Hassingboe, 61 72 88 82 

Rebekka Bernhard, 22 13 37 88 

 

Meld dig ind i IMUs facebookgruppe (Græsted IMU) for yderligere info 



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

 

 

 

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 lærer om livet i tro på Gud.  

 

Ring til en af lederne for flere oplysninger.  

Inviter gerne kammeraterne med. 

 

Kirsten Hansen 48 39 28 94 

Gitte Mortensen  26 73 64 90 

 

 

 
Tirsdag d. 5.  kl. 19:30 hos Luthersk Mission, Mårumvej 21  
Reformationsaften Finn Aa. Rønne, lektor ved Dansk Bibel Institut.  
Emne: Luther og reformationen – basic facts.  
Hør om baggrunden for reformationen: de vigtigste begivenheder, betydnin-
gen for kirken, kulturen og samfundet. Luthers egne åndelige kampe og per-
sonlige udvikling vil også blive berørt. 
 

Tirsdag d. 12. kl. 19:30 på BLIK, Græsted Bibliotek 
Tidligere minister og sognepræst Flemming Kofod-Svendsen  
Emne: Reformationens betydning for politik og samfund.  
Luther udgav en række skrifter, hvor han kommenterede udviklingen i samfun-
det. Hans hensigt var at give vejledning til kristne om hvordan de skulle leve i 
samfundet. Foredraget er et causeri over disse skrifter.  
 
Tirsdag d. 19. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag d. 26. kl. 19:30 
Sognepræst og forfatter Jørgen Sejergaard, Karlebo  
Emne: Hvad er det nye og revolutionerende i Luthers budskab? 
Luther kæmpede med at forstå sig selv og Gud. De religiøse svar, han fik fra 
den katolske kirke, gjorde ham kun mere angst. Hvordan finde en nådig Gud? 
I Bibelen opdagede han en forståelse af Gud, som er revolutionerende og 
frigørende. 
Kaffetjans: Hanne og hans Jakobs bibelkreds 

 
   

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



 

 

 
Tirsdag d. 3. kl. 19:30 i Græsted Frikirke, Mosteriet, Holtvej 67 Græsted 
Sognepræst Erik Hviid Larsen, København 
Emne: Hvad gik tabt ved reformationen?  
Kirken og samfundet gennemgik store forandringer ved reformationen? 
Men smed man barnet ud med badevandet? Gik noget tabt? 
                                 
Tirsdag d. 24. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag d. 31. kl. 19:30 
Sognepræst Troels Bak Steensgaard, præst i Vestervang Kirke 
Emne: Luther og teserne. Denne aften er det præcis 500 år siden Luther 
slog de 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg.  
Kaffetjans: Bendt og Julies Bibelkreds 

 

 
Tirsdag d. 7. kl. 19:30 
Sognepræst Troels Toft, Græsted.  
Emne: Kirken skal altid reformeres. 
Hvad er behovet i dag, og hvor kommer påvirkningen fra? 
Kaffetjans: Gitte og Lars bibelkreds 

 
Tirsdag d. 14. kl. 19:30 i Indre Mission Frederikssund, Kocksvej 10 
Rektor Dansk Bibel Institut, Børge Haahr Andersen holder to lektioner med 
overskriften: Lutter gode sager 
1. lektion: Guds svar til den, der sidder i mørke. 
2. lektion: Hverdagskristen vil jeg være. 
I anledning af reformations-jubilæet vil disse 2 lektioner omhandle nogle af 
de kerne-sandheder, som Gud brugte Luther til at grave frem fra bibelen. 

 
Fredag d. 17. kl. 18:00 
Donationsaften med fællesspisning.  
Giv en begivenhed, en tjeneste, eller hvad fantasien rækker til, og byd på hvad andre 
tilbyder. Overskuddet går til et godt formål. Nærmere information omkring aftenen føl-
ger.  
Kaffetjans: Lisbeth og Jacobs bibelkreds 

  
Tirsdag d. 21. Bibelkreds i hjemmene 
 
Tirsdag d. 28. kl. 19:30  
Organist og korleder Louise Adrian, København  
Relations-arbejde blandt indsatte, herunder hvilken betydning får musik-
ken og Gud i de indsattes liv.  
Kaffetjans: Hanne og hans Jakobs bibelkreds 

 

 
Fredag d. 8. kl. 18:00  
Fællesspisning med flæskesteg 
Adventsmøde v. tidligere sognepræst Børge Rasmussen, Græsted.  
Advent! Ok, så tager vi den lige en gang til 
Er det mere end blot en sæson vi går igennem, inden vi snart er videre til 
noget andet? 
Kaffetjans Karin og Peters bibelkreds 

 
Tirsdag d. 12. Bibelkreds i hjemmene 
 
Søndag den 17. kl. 19:00  
Den traditionsrige julekoncert v familierne Tuxen & Gylling, Græsted.  
 
Onsdag d. 27. kl. 19:30 
Julefest for hele familien. 


