
Fødselsdage 

1 

19:00 Syng for livet. 
 Vi tager højskolesangbogen frem og Greve Gospel 
Singers synger for. Der vil være en lille refleksion 
over den kristne tro ud fra e n af sangene. Der er 
kaffe, brød og hyggelig samvær. Det koster 25 kr. 
som betales ved indgangen. 

 
Hanna Christoffersen, Matthias R. Eilsøe 

2  

 
Jens Christensen 

3  

  

4 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Menighedens a rsmøde (holdes i cafe miljø) 
12:15 Frokost 
13:00  Andagt og forbøn 

 
 

5  

 
Trine Olesen 

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

  
 

7  

   

8 

19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage 
 Gospelkoret mødes med Sarah hver anden uge i 
 fora ret, herefter ugentlig.  Kom og syng med.  To 
 gratis prøveaftener, derefter 600 kr.  Halva rligt. 

 
Tina Olsen 

9  

 
Berit Kølander 

10  

  
 

11 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver) 
 Tekst: Lukas 4:18-19.  Fokus: Omsorg 

 
 

12  

 
Marion E. Hornbek, Stine S. Ingebrigtsen 

13 
11:00 Pusterummet 

19:00 Dialogmøde med Jay Sunberg 

 
Armin Ibrahimi 

14 
18:00 Fællesspisning 
19:00 Distriktsstævne med Dr. Euge nio R. Duarte 

  

Marts 

Greve Frikirkes mission: 

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 

 
A ki Kristiansen 

16  

 
 

17  

  

18 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch 
 Tekst: Lukas 4:18-19. Fokus: Retfærdighed 

 Charlotte Baldur, Miriam Preisler Skau 

19  

 
 

20 14:00 Gigtgruppe: Lær at lave sunde smoothies 

 
 

21  

 
 

22 19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage 

 
Kaj Ove Bollerup 

23  

 
 

24  

 
Peter Christoffersen 

25 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Palmesøndag gudstjeneste v/Peter Christoffersen 
 Tekst: Markus 11:1-11; 15-18 
 Fokus: Retfærdighed  

 
Elisabeth Hornbek 

26  

 
Stine Ingebrigtsen 

27 11:00 Pusterummet 

  

28  

  

29 

18:00 Vi indleder pa sken med et pa skema ltid sammen, 
hvor vi læser pa sketeksterne sammen. Vi deler 
nadveren og mindes Jesu død for os. Medbring 
smørrebrød til en fælles buffet. Af hensyn til op-
dækning, sa  tilmeld jer gerne pa  liste i kirken eller 
pa  facebook.  

  

30 18:45 Njoy Gospel Singers 

 
Vagn K. Pedersen 

31  

  



Marts 
Sommerlejr 6.-13. juli 
Velkommen til Tømmerup 

Mød nye mennesker, find tid til gode samtaler, smag pa  god mad, 
spil lidt bold, fordyb dig i bibelen og samtaler om livet med Gud. 
Kom og være med pa  distriktets sommerlejr i skønne omgivelser 
nær Kalundborg.  

Tømmerup Fri– og Efterskole ligger i landlig idyl kun 5 km. fra Ka-
lundborg. Der er plads til ca. 75 deltagere, og de fleste vil bo pa  2 og 
3-mandsværelser.  

 

Dagsprogram (generelt) 

kl. 08.00 Bøn 
kl. 08:30 – 9.30 Morgenmad 
kl. 10.00 Børnelejr / Fokustid for de voksne 
kl. 12.30 Middagsmad 
kl. 13.30 Fritid (hele eftermiddagen) 
kl. 15:00 Kaffe, the, frugt 
kl. 18.00 Aftensmad 
kl. 19.30 Fællessamling med inspiration og lovsang 
kl. 21.00 Aftenhygge 

 

Et stort fællesskab og små grupper 

Fælles oplevelser er vigtige for fællesskabet. Alle samles derfor, na r 
vi spiser sammen ved samlingerne kl. 10 og 19:30 (under aftentalen 
passer forældrene de mindste pa  skift). Der vil ogsa  blive annonce-
ret nogle fællesaktiviteter i løbet af ugen. Sidste aften bliver en hel 
særlig festaften .  

Alle bliver inddelt i sma grupper, som bl.a. skal hjælpe i køkkenet en 
dag.  

Børnelejren kører de fleste formiddage med fortælling, leg og spæn-
dende aktiviteter for alle børnene. Samtidig mødes de voksne, hvor 
ledere fra ”Centraleuropæiske Field” (Jay og Teanna Sunberg m.fl. vil 
undervise og fortælle.  

 

Fritid 

Eftermiddagen er fri. E n eftermiddag tager vi pa  en stortur sammen. 
Ellers er der mulighed for at slappe af, dyrke sport i hallen eller pa  
fodboldbanen, tage til stranden, nyde en familietur, besøge turistat-
traktioner, tømme Brugsen for slik, shoppe i hyggelige Kalundborg 
og meget mere. Der er ogsa  plads til kreativitet. Hvis du har en krea-
tiv ide, som du vil sta  for, sa  kontakt os. 

 

Pris 

Voksne: 1450 kr.; Unge (13-18): 1100 kr. Børn (3-12): 850 kr.; Børn 
(0-2): Gratis. Familier: 2500 kr. plus 400 kr. pr. person. 

Tilmelding 

Senest 6. juni ved betaling af dep. pa   kr. 200 pr. person til Nazaræe-
rens Kirke, og mail med navne til Kaj Ove pa   kob@nazarene.dk. 
DDB reg. 1551 konto 74 09 249. Senest 1. juli bedes den fulde lejraf-
gift betalt. 

Venlig hilsen—lejrudvalget 
Trine og Niels, Thomas og Catrine, Mortan, Sanne og Kaj Ove 

1/4 Pa ske– og missionsgudstjeneste 

21/4 Familiebrunch 

6-13/7 Sommerlejr pa  Tømmerup Efterskole 

5-8/9 Field-konference i Albanien 

2-5/11  Præstekonference for kvinder, Zagreb, Kroatien  

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 
16/3 17:30: Girl’s Night Tea Party  

Tirsdage kl. 17-18: Tal dansk Café. 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, så kontakt David Kyhn, 22884428. 

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

Til kalenderen 

Velkommen til stævnedage 
for Distrikt Skandinavien 
 

Dialogmøde med Jay Sunberg 
Tirsdag d. 13. marts kl. 19:30 i Greve Frikirke 

Formålsdreven omsorg – hvordan vi kan møde mennesker og 
deres behov. 

“Intentionel omsorg” er en af 7 grundlæggende kendetegn for 
Nazaræerens Kirke. Er omsorg (compassion) et tilvalg i kir-
kens tjeneste, eller hører det med i definitionen pa  en discipel 
og efterfølger af Jesus? Hvordan kan kirken praktisere om-
sorg i en skandinavisk sammenhæng, hvor velfærden er et 
politisk sikret kommunalt anliggende. 

Jay, som er leder for Nazaræerens Kirke i Centraleuropa kom-
mer med et oplæg og leder samtalen under kaffen. 

 

Distriktsstævne 
Onsdag d. 14. marts kl. 18:00 

Stævnet i a r ledes af generalsuperintendent Dr. Euge nio R. 
Duarte, som oprindelig kommer fra Kap Verde. Blandt gæster-
ne er ogsa  Arthur Snijders (regionalleder for Eurasia) og Jay 
Sunberg (leder for Central Europa) samt repræsentanter og 
delegerede fra Finland, Sverige, Norge og Danmark. 

Kom og vær med, når vi tilbeder, lytter til beretninger fra kirkens 
arbejde og vælger råd og ledere for det kommende år. 

18:00: Middag 
19:00: Distriktsstævne 


