
Fødselsdage 
1 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
Marianne Andersen 

2  

  

3  

  

4 
09:00  Klargøring 
10:00 Indsamling for Dansk Flygtningehjælp 
 Tema: Vi er der for dem, som har mistet alt  

 
Mariana Nielsen 

5  

 
Lars Kirchhoff 

6 

11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og 
 samtale. 20 kr. pr. ma ned. 
 Der er ogsa  mulighed for at hjælpe med at sortere 
 doneret frugt og grønt, som deles ud. 

  
Anne Sonesson 

7  

  
 

8 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

9 Eftera rslejr pa  Birkedal 

  

10 Eftera rslejr pa  Birkedal 

 
 

11 Eftera rslejr pa  Birkedal 

 
A se Oreskov 

12  

  

13 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

14  

  

15 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 Kirstine Lynnerup 

November 

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 

16 
18:00 Pigeaften i kirken 
 Medbring en ret mad og drikkevarer til en fælles 
 buffet. Kontakt Tina for nærmere info: 29826011 

 
 

17  

  

18 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Holly Johnson (nadver) 
 Tekst: Ezekiel 37 / Ap.g. 20:28-38 
 Tema: Et opbyggeligt medlemskab 
13:00 Tovholdermøde 

 Nini Lørup 

19  

 
Mimi Kristiansen 

20 

11:00 Cafe  Pusterummet 
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn samtale ud fra Johannes-evangeliet. 
 Tilmelding dagen før pa  facebook eller til Kaj Ove. 

 
 

21 19:00 Grundejerforeningsmøde 

 
Miriam Møller 

22 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  

23  

 
Jesper Ørsøe 

24  

 
 

25 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen (Nadver) 
 Tekst: Ordsprogene 18:24 
 Tema: Et transparent medlemskab 

  

26  

 
 

27 

13:00 Gigtgruppe. Juledekorationer og hygge i det krea-
 tive værksted. Lokalgruppen sørger for ler og 
 gran. Du skal selv medbringe ska le, fade, lys og 
 pynt til dekorationen.  

 
Faranak Kyhn, Louise Pedersen 

28  

 
 

29 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  

30  

 
Gitte Kyhn 



November 

Til kalenderen 
1/12 09:30 Familiebrunch 

2/12 19:00 Lysgudstjeneste 

16/12 14:00 Julefest 

24/12 15:30 Juleaftensgudstjeneste 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

En herlig efterårslejr 
Endelig kom vi afsted pa  lejr, Caspian og Leah havde glædet 
sig og vi sa  ogsa  frem til en dejlig lejr. Og med et rimeligt vejr 
fik vi det hele, børne-lejskole ude omkring ba let med snobrød 
og pølser og en 5 km fælles tur igennem et farve-show af en 
eftera rsskov. Caspian og Leah var stolte af de 5 km, og noget 
trætte, men de var jo ogsa  op over træstammer og samlede 
grene og kogler.  

Og maden var som altid fantastisk – mortensaften and med 
sovs og kartofler og risalamande. 

Dave og Betsy, udsendt til Kroatien, gav os en spændende gen-
nemgang af mødet mellem Peter og Kornelius ud fra  AG kap 
10 og 11. Ba de Peter og Kornelius var jo ude i ukendt terræn, 
da de mødtes. Og Peter oplevede Guds tydelig budskab, a han 
ikke altid sender os af den vej, vi selv forventer. Og noget om 
det svære, at kontakte og besøge dem, vi ikke lige normalt 
omga s eller kender, f.eks. Peter, som Gud sendte til en ikke-
jøde. Der gav ogsa  plads til en times tid, hvor vi kunne stille 
spørgsma l til talerne og til vores egen mulighed for at efterle-
ve det, og jeg oplevede en stærk lyst til at gøre langt mere i at 
besøge og invitere andre hjem til os. 

Sa  tusind tak for en dejlig lejr – og husk, i alle er altid velkom-
ne hos os, hos Rie og Peter, ogsa  uden en aftale. 

Peter Christoffersen 
 

 
”Jeg tænker tilbage pa  nogle dejlige dage, med dejlige menne-
sker. Ordet udfordrede mig til at hengive mig til Guds vilje 
med mit liv, men Herren er ogsa  den, der forsta r at udfordre 
mig, hvis jeg bliver sat i mit liv med ham.  

Lige som apostlen Peter blev udfordret til at indstille sig pa  
fornyelsens tider; at evangeliet ogsa  skulle forkyndes for hed-
ningerne, skal jeg være opmærksom pa  ikke at indskrænke 
Herrens virke.  

Ligesom Cornelius, der trofast søgte Herren, er det vigtigste 
dog, at relationen mellem Herren og mig. Intet andet ma  være 
vigtigere end fællesskabet med Herren og Hans søn Jesus. Ma  
Herren lade mig fastholde den indstilling.”  

Det sker på  
Café Sweet Surrender 
26/11 18:00 Thanksgiving Party 

14/12 17:00 Girl’s Night In—julehygge 

Info på www.sweetsurrender.dk  og på facebook 

Tøj og julepakker til Bulgarien 
D. 7.-8. november kørte Aron og Peter til Gelnhausen i 
Tyskland med 104 kasser med tøj og 24 julepakker.  
Herfra bliver hjælpen transporteret videre til roma-
landsbyer i Bulgarien. Tak til alle, som har støttet op 
omkring a rets indsamling. 


