
Fødselsdage 
1  

 
 

2  

 
Thomas Baldur 

3  

 
Aase Kirchhoff 

4  

 
 

5  

 
 

6  

  
 

7 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste med nadver v/Niels Olesen 
 Tekst: Mattæus 2:1-12. Tema: Skriften alene 

  
 

8  

 
 

9 

11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

19:30 Evangelisk Alliancemøde i IMs missionshus, 
 Kirkestræde 49, 4600 Køge.   
 Kaj Ove Bollerup, Greve Frikirke, taler. 
 Tema: Stefanus stenes og evangeliet spredes. 

 
August Ingebrigtsen 

10  

  
 

11 

19:30 Velkommen til EA-gudstjeneste Adventkirken, 
 Parkvej 13, Køge kl. 19.30.  
 Mai-Brit Tvilling, Solrød Frikirke, taler. 
 Tema:  Verdensborger og Himmelborger.  

 
 

12   

  
Jann Kyhn, Lars Lynnerup 

13  

 
Anisia Leite Rocha 

14 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Cafe gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup  
 Tekst: Johannes 2:1-12. Tema: Na den alene. 

  

Januar 

Vision for Greve Frikirke: 

Vi vil være kirke med en mangfoldighed af grupper 

i et dynamisk fællesskab med Gud og hinanden. 

Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve. Pastor Kaj Ove Bollerup, kob@nazarene.dk, grevefrikirke.dk 

Fødselsdage 
15  

 
Thomas Ingebrigtsen 

16 11:00 Pusterummet 

 
 

17  

  

18 18:30 Menighedsra dsmøde 

  

19  

 
 

20  

 
 

21 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Familiegudstjeneste med nadver v/Aron Schytt 
 Tekst: Mattæus 19:16-26. Tema:  Troen Alene. 

 
 

22  

  

23 11:00 Pusterummet 

 
 

24  

 
 

25 

19:00 Greve Frikirkes gospelkor. 
 Vi starter op igen og har plads til nye i koret. Har 
 du overvejet at synge gospel, sa  kik indenfor og 
 fornem atmosfæren.  

  

26  

 
 

27  

 
Niels Olesen 

28 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne Bollerup 

 
Heidi Lykke Borsheim 

29  

  

30 14:00 Gigtgruppe.  

 
 

31  

 
 



Januar 

Til kalenderen 
2/2 Kl. 18:00: Pigeaften 

4/3 Kl. 10:30: Menighedens a rsmøde 

14/3   Distriktsstævne 

 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

B7—Giv dit besyv med!  
Vi formes og udvikler os gennem samtalen og diskussio-
nen. Måske er det derfor Gud blev menneske—fordi vi 
lærer mere gennem dialogen end ved at læse en bog eller 
høre en prædiken. 

Billedet, jeg tænker pa , er Maria der sidder ved Jesu fødder i 
ivrig samtale. Marta har travlt med at være vært og kan ikke 
holde sin irritation over Marias manglende deltagelse tilbage. 
Men Jesus giver hen en kærlig irettesættelse med ordene: Ma-
ria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende 
(Lukas 10:38-42). 

Nøgleordet er interaktiv. Hvorfor ga r vi rundt med smartpho-
nes i ha nden? Fordi telefonen er blevet en samtalepartner, 
hvor vi søger, stiller spørgsma l, eksperimenter og fa r svar. 

Det interaktive tiltaler mig, na r jeg skal have motion. Pa  bad-
mintonbanen fokuserer jeg slet ikke pa  mit løb, fordi jeg er 
koncentreret om at fa  bolden sendt tilbage over nettet. Men 
hvis jeg løber en tur alene falder motivationen, og jeg synes at 
motion er rigtig ha rdt og der er meget langt hjem. 

Jeg kan godt blive grebet af en bog eller en prædiken, na r den 
taler personlig til mig, og bliver et svar pa  et spørgsma l, som 
har rumsteret i mit hoved — en samtale der veksler, som en 
bold, der bliver spillet frem og tilbage.  

B7 er en invitation til samtale—en mulighed for at give sit 
besyv med i form af spørgsma l eller input forud for søndagens 
prædiken. B sta r for Bibel og 7 er et ha b om, at Bibelen bliver 
en bog mindst ligesa  vigtig som smartphonen—en bog, vi har 
ved ha nden 7 dage om ugen.  

B7 er en overvisning om, at Gud blev menneske for at være 
vores samtalepartner, for at vi skulle sidde ved hans fødder og 
opleve det som ”den gode del”. Her blot et par bibel-guldkorn, 
som understreger dette: 

Hav ham i tankerne på alle dine veje, 
så vil han jævne dine stier (Ordsprogene 3:5). 

Dine ord er en lygte for min fod, 
et lys på min sti (Salme 119:105). 

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt 
til jer  (Johannes 14:26). 

Sådan gør du! 

Læs bibelteksten i ugen forud for søndagen gudstjeneste —
alene eller fx sammen med din netværksgruppe (du kan finde 
teksten pa  kalenderen i nyhedsbrevet). Send dine tanker eller 
spørgsma l til prædikanten eller til mig pa  kob@nazarene.dk 
gerne senest onsdag.  

PS. Savner du en netværksgruppe at være med i, sa  kontakt 
mig ogsa . 

Godt nyta r / Kaj Ove Bollerup 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 
22/1 kl. 18:00: Møde for frivillige  

Tirsdage kl. 17-18: Tal dansk Cafe . (Fra 16/1)  

Alpha-gruppe begynder i januar. Nærmere info hos Da-
vid Kyhn 

Tilmelding og mere info på www.sweetsurrender.dk og 
på facebook 

Evangelisk Alliances Bedeuge 
7.-14. januar 
Traditionen tro begynder vi det nye år med fokus på 
bøn gennem deltagelse i EA-bedeugen. Bibel-og bede-
tekster kan findes på www.evangeliskalliance.dk 

Formanden, Thomas Bjerg Mikkelsen skriver:  

Årets bedeuge tager udgangspunkt i en dyb, bibelsk 
sandhed: Som kristne er vi fremmede i denne verden, 
vi er pilgrimme på gennemrejse, men denne verden er 
ikke vores hjem. Vi er på vej mod vores endelige desti-
nation: Guds evige rige. 

Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi identificere 
os med de fremmede. Det gælder både de mange mi-
granter og flygtninge, der kommer til vores land, 
men også alle de ensomme mennesker, som findes i 
vores lokale samfund. 

Som pilgrimme i verden skal vi kende og videregive 
det, vi har set og hørt om, hvad Gud har gjort. Vi skal 
både gennem ord og livsstil forkynde, at Gud i Kristus 
forligte verden med sig selv, at Guds rige er kommet 
gennem Jesu død og opstandelse. 

Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores 
verden i tillid til, at Guds ord og løfter må blive til en 
levende virkelighed – for pilgrimme, fremmede og 
flygtninge. 

Indsamlinger ved møderne går til to lokale kirker i 
Aleppo og Homs, der hjælper med mad, tæpper og die-
sel til nødstedte.  


