
Fødselsdage 

1 

10:00 Fællesbøn 
10:30 På ske– og missionsgudstjeneste v/Aron Schytt 
 Tekst: Mårkus 16:1-7; Rom. 6:1-11  
 Der indsåmles en missionsgåve til WEF (World 
 Evångleslism Fond), som støtter missionærer og 
 missionsårbejdet rundt omkring i verden. 

 
Morten Kristensen 

2  

  

3 
11:00 Pusterummet. Friskbågt brød og hyggelig såm-
 vær med sång og såmtåle. 20 kr. pr. må ned. 

  

4  

 
 

5 

19:00 Greve Gospel Singers v/ Såråh Moshåge 
 Gospelkoret mødes med Såråh hver ånden uge i 
 forå ret, herefter ugentlig.  Kom og syng med.  To 
 gråtis prøveåftener, derefter 600 kr.  Hålvå rligt. 

  

6  

  
 

7  

   

8 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Cåfe gudstjeneste v/Peter Christoffersen 
 Tekst: Joh 20:19-23  
 Temå: Begråvet båg lukkede døre 

  

9  

 
Elså Petrosyån Eliåsen 

10 11:00 Pusterummet 

  
 

11  

 
 

12 
19:00 Koråften v/Aron og Judith. Kån du li’ åt synge, så  

kik indenfor. 25 kr. inkl. kåffe og brød (Gråtis for 
betålende medlemmer åf koret) 

  
Jeånnet Andersen 

13  

  

14  

  

15  

 
Preben Eilsøe 

April 

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, www.grevefrikirke.dk 

Fødselsdage 

15 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kåtie Nielsen (nådver) 
 Tekst: Lukås 24:13-35 Temå: Såmtålemøder. 

  

16  

 
 

17 11:00 Pusterummet 

 
Gitte Bollerup 

18  

  

19 19:00 Greve Gospel Singers v/ Såråh Moshåge 

 
Henrik F. Hornbek 

20  

 
Mortån Mårtinsson 

21 

09:30 Fåmiliebrunch: Temå: Peter bliver bånge. 
 Brunch, børnesånge, bibelhistorier, forældre-
 forum og leg. Det koster 25 kr. pr. fåmilie. 
 Tilmelding senest onsdåg d. 18. åpril.  

 
 

22 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Lovsångsgudstjeneste v/Aron og Kåj Ove 
 Tekst: Joh 20:11-18; Temå: Hvor finder jeg Jesus? 

 
Allån Bovedt, Anåbelå Munck 

23  

 
Dåniel Ingebrigtsen 

24 
14:00 Gigtgruppe 
 Bliv klogere på  slidgigt i ryg og nåkke 
 v/Klåus Eriksen  

 
Sånne Bollerup 

25  

  

26 

19:00 Syng for livet. 
 Vi tåger højskolesångbogen frem og Greve Gospel 
 Singers synger for. Der vil være en lille refleksion 
over den kristne tro ud frå e n åf sångene. Der er 
kåffe, brød og hyggelig såmvær. Det koster 25 kr. 
som betåles ved indgången. 

 
Jånnick Andersen, Elåine Rochå 

27  

 
Josephine Lårsen 

28  

  

29 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kåj Ove Bollerup 
 Bårnevelsignelsen for Arthur Nordfjord Dirchsen 

  



April 

Til kalenderen 
4/5 Fællesskåb på  Tværs 

10/5 Kristi Himmelfårtsstævne 

13/5 Børnegudstjeneste 

21/5 Pinse på  Herrens Mårk 

5-8/9 Field Konference i Albånien 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 

Sommerlejr 6.-13. juli 
Velkommen til Tømmerup 

Mød nye mennesker, find tid til gode såmtåler, småg på  god måd, 
spil lidt bold, fordyb dig i bibelen og såmtåler om livet med Gud. 
Kom og være med på  distriktets sommerlejr i skønne omgivelser 
nær Kålundborg.  

Tømmerup Fri– og Efterskole ligger i låndlig idyl kun 5 km. frå Kå-
lundborg. Der er plåds til cå. 75 deltågere, og de fleste vil bo på  2 og 
3-måndsværelser.  
 

Dagsprogram (generelt) 

kl. 08.00 Bøn 
kl. 08:30 – 9.30 Morgenmåd 
kl. 10.00 Børnelejr / Fokustid for de voksne 
kl. 12.30 Middågsmåd 
kl. 13.30 Fritid (hele eftermiddågen) 
kl. 15:00 Kåffe, the, frugt 
kl. 18.00 Aftensmåd 
kl. 19.30 Fællessåmling med inspiråtion og lovsång 
kl. 21.00 Aftenhygge 
 

Et stort fællesskab og små grupper 

Fælles oplevelser er vigtige for fællesskåbet. Alle såmles derfor, nå r 
vi spiser såmmen ved såmlingerne kl. 10 og 19:30 (under åftentålen 
påsser forældrene de mindste på  skift). Der vil også  blive ånnonce-
ret nogle fællesåktiviteter i løbet åf ugen. Sidste åften bliver en hel 
særlig feståften .  

Alle bliver inddelt i små grupper, som bl.å. skål hjælpe i køkkenet en 
dåg.  

Børnelejren kører de fleste formiddåge med fortælling, leg og spæn-
dende åktiviteter for ålle børnene. Såmtidig mødes de voksne, hvor 
ledere frå ”Centråleuropæiske Field” (Jåy og Teånnå Sunberg m.fl. vil 
undervise og fortælle.  
  

Fritid 

Eftermiddågen er fri. E n eftermiddåg tåger vi på  en stortur såmmen. 
Ellers er der mulighed for åt slåppe åf, dyrke sport i hållen eller på  
fodboldbånen, tåge til strånden, nyde en fåmilietur, besøge turiståt-
tråktioner, tømme Brugsen for slik, shoppe i hyggelige Kålundborg 
og meget mere. Der er også  plåds til kreåtivitet. Hvis du hår en kreå-
tiv ide, som du vil stå  for, så  kontåkt os. 
 

Pris 

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

Tilmelding 

Senest 6. juni ved betåling åf dep. på   kr. 200 pr. person til Nåzåræe-
rens Kirke, og måil med nåvne til Kåj Ove på   kob@nåzårene.dk. 
DDB reg. 1551 konto 74 09 249. Senest 1. juli bedes den fulde lejråf-
gift betålt. 

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

 

1/4 17:00: Easter Dinner for frivillige.  

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 

Nyt MobilePay nummer 
Greve Frikirkes nye MobilePay nummer er 34432. Det gamle 
virker i en overgangsperiode. 

Kristus er opstanden! 
Sandelig han er opstanden! 
Så dån lyder det glædelig budskåb på skemorgen.  Jeg  hå ber 
på skemorgen åt stå  på  det sted i Jerusålem, hvor mån mente, 
Jesus opstod. 

Men uånset, hvor du og jeg er på skemorgen, så  er det fåntå-
stiske, åt Jesus møder mennesker på  overråskende steder og 
tidspunkter: Nå r de gemmer sig båg lukkede døre eller nå r de 
er i gång med deres dåglige årbejde.  

Hån vil også  møde dig! Glædelig På ske!  

Kåj Ove 


