
Fødselsdage 

1 
19:00 Koraften. Ledes af frivillige fra gospelkoret. Kan 
 du li’ at synge, sa  kik ind. 25 kr. inkl. kaffe og brød. 

 
Liselotte Andersen 

2 
18:00 Pigeaften i kirken. Medbring en ret mad og 
 drikkevarer til en fælles buffet.  

  
 

3  

 
 

4 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Familiegudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Tekst: Mattæus 17:1-8. Tema: Jesus alene  

 
 

5  

 
Allan Munck, Katie Fitch 

6 
11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

  
 

7  

  
Carsten Lund 

8 
19:00 Gospelkor v/Sarah Moshage 
 Gospelkoret mødes med Sarah hver anden uge i 
 fora ret. Det koster 600 kr. efter to prøveaftener,. 

 
Lis Eliasen 

9  

 
 

10 

09:30 Familiebrunch. Vi nyder en lækker brunch, lærer 
nye børnesange, hører bibelhistorier og leger. 
Det koster 25 kr. pr. familie pr. gang og 100 kr. i 
a rskontingent for børn, der deltager fast. 
Tilmelding senest onsdag d. 7. februar til Kaj Ove 
pa  5192 5016, facebook el. kob@nazarene.dk.  

  
 

11 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Lovsangsgudstjeneste  
 Tekst: Romerne 12:1-2. Fokus: Tilbedelse 

 
 

12 18:00 Menighedsra dsmøde 

 
 

13 11:00 Pusterummet 

 
 

14  

  

Februar 

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 
19:00 Koraften. Ledes af frivillige fra gospelkoret. Kan 
 du li’ at synge, sa  kik ind. 25 kr. inkl. kaffe og brød. 

 
 

16  

 
 

17  

  

18 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Familiegudstjeneste v/Phil Munts 
 Tekst: Luk 2:41-52. Fokus: Bønnen og Ordet  

 Snorre Ingebrigtsen 

19  

 
 

20 11:00 Pusterummet 

 
 

21  

 
 

22 
19:00 Gospelkor v/Sarah Moshage 
 Gospelkoret mødes med Sarah hver anden uge i 
 fora ret. Det koster 600 kr. efter to prøveaftener. 

 
Christina Madsen 

23  

 
 

24  

 
 

25 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Familiegudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Tekst: Mattæus 6:24-34. Fokus: Guds rige 

 
Johannes Ørsøe 

26  

 
Stine Ingebrigtsen 

27 
14:00 Gigtgruppe 
 Lis Corneliussen fortæller om bogen ”Slutsten” 

 
Bo Ilm Nielsen 

28  

  



Februar 

Til kalenderen 
4/3 Kl. 10:30: Menighedens a rsmøde 

14/3   Distriktsstævne med Eugenio Duarte—
 generalsuperindent i Church of the Nazarene 

6-13/7 Sommerlejr pa  Tømmerup Efterskole 

5-8/9 Field-konference i Albanien 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 
26/2 kl. 18:00: Frivilligheds-event  

Tirsdage kl. 17-18: Tal dansk Cafe . Kontakt Peter Chri-
stoffersen, hvis du vil hjælpe med at lede samtalen. 

Onsdage kl. 18-20: Alphagruppe. Gruppen er startet 
op. Vil du høre mere, sa  kontakt David Kyhn, 
22884428. 

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

Kender du til følelsen af, at den ene dag griber den anden, det 
presserende tager pladsen fra betydningsfulde ting, som du/I 
egentlig havde besluttet skulle prioriteres: Kvalitets-tiden 
sammen; feriebilleder, der skulle i album; venner, der skulle 
inviteres; en hjælp, der skulle tilbydes; en bog, der skulle læ-
ses; vandreturen; bedetiden… 

Liv kendetegnes ved rytme—hjerterytme; vejrtrækning, hvor 
vi a nder ind og a nder ud. En vandring pa  stranden giver ro i 
sindet, som pa virkes af havets bølger, der sla r ind pa  stranden 
og igen trækker sig tilbage. Bølgebevægelsen, som aflæses i 
sandet er udtryk for liv og livsrytme. ”Den gode del”, som til-
skrives Maria, er ma ske ikke alene stilheden ved Jesu fødder, 
men det faktum, at hun ikke lader sig drive af bekymringer og 
uro men træffer valg, der giver hende en god livsrytme—en 
balance mellem aktivitet og stilhed. De to er hinandens forud-
sætninger, er forudsætning for liv.  

I fastetiden vil vi sætte fokus pa  denne balance mellem det 
udadrettede og det indadvendte i menigheden—mellem hand-
ling og kontemplation. For en levende menighed kendetegnes 
ogsa  ved denne balance. John Wesley kaldte det barmhjertig-
hedsgerninger og fromhedsgerninger. Pa  det personlige plan 
er det balancen mellem andagt og omsorg . I fællesskabet er 
det balancen mellem gudstjeneste og kampen for en retfærdig 
verden.  

Fastetid er ikke noget med at hænge med hovedet, men hand-
ler om at finde en livsgivende balance, der bringer lys og læge-
dom (Esajas 58:1-9—her var barmhjertigheden i underskud) 

Denne livgivende rytme forudsætter bevidste valg. Faste 
handler om at træffe nogle valg.  Dine og mine valg kan være 
forskellige. Hvor er der ubalance i dit liv? Skal du bruge mere 
tid til bøn eller mere tid til at hjælpe en flygtning, en ensom, 
en syg. Hvor er der ubalance i menigheden? Skal vi give mere 
tid til gudstjeneste-fællesskabet eller skal vi melde os som 
frivillige, hvor der er behov i vores by, lave julepakker eller 
tager pa  Work & Witness tur.  

Hvad skal vi faste fra for at 
kunne vælge den gode del—
finde balancen? Hvad fa r lov 
til at stjæle for meget af min 
tid og din energi? Er det fjern-
synet, sporten, de søde sager, 
indkøbsturene eller facebook? 

 Den gode del 
Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en 
kvinde ved navn Martha tog imod ham.   Hun havde en søster, som hed 
Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men 
Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: 
»Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at 
sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren 
svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig 
for mange ting.  Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og 
den skal ikke tages fra hende.«   (Luk 10:38-42) 

Kom og syng med 
Gospelkoret har fa et ny korleder. Velkommen til Sarah 
Moshage, som brænder for gospelmusikken, og som 
har været korleder siden 2003. Udover kirkens go-
spelkor, som i fora ret øver hver anden uge, er Sarah 
leder af Salvation Gospel i København. 

”Det at synge ryster folk sammen på en hel speciel må-
de”, siger Sarah. Vi vil ogsa  tage sangen op i Greve Fri-
kirke. Gospelkoret inviterer derfor til sang– eller 
koraftener de torsdage, hvor Sarah ikke dirigerer. Her 
kan alle møde frem uden at forpligte sig til mere end 
den ene aften. Pa  koraftener vil vi øve sange med tre 
eller fire stemmer, og pa  sangaftener vil der være fæl-
lessang fra højskolesangbogen. Vi mødes kl. 19:00 og 
ud over sangen vil vi lytte til aftenens ”refleksion”, og 
nyde aftenkaffen sammen. Det koster 25 kr. , som vil 
dække udgifter til ba de gospelkor og kor– og sangafte-
ner. Vi ha ber selvfølgelig, at disse aftener vil inspirere 
flere til at melde sig til gospelkoret. VELKOMMEN 

Menighedens årsmøde 
Søndag d. 4. marts  

10:30 Menighedens a rsmøde.  Afholdes i cafe miljø med 
 highlights fra de forskellige afdelinger,  debat og valg 
 til menighedsra d. 
12:30 Frokost 
13:30  Andagt og forbøn 


