Maj
Fødselsdage
1

11:00 Pusterummet
Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og
samtale. 20 kr. pr. maned.
Benjamin Christoffersen

2

3

4

Fødselsdage
16
17

19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage

18
19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage
Gospelkoret mødes med Sarah hver anden uge i
foraret, herefter ugentlig. Kom og syng med. To
gratis prøveaftener.

19
Flemming Jespersen

20

18:00 Fællesskab pa Tværs.
Tina Holm-Pedersen

21

11:00 Pinse pa Herrens Mark
Fællesgudstjeneste pa Mosede Fortet med kirker
ne i Greve og Solrød. Se program pa bagsiden.

22

11:00 Pusterummet

5
Daniella Munck

6

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver)
Tekst: Johs 21:1-14 Tema: Hverdagsmirakler
13:00 Tovholdermøde

7
8

Daniel Bovedt, Emilie Kyhn

23
Helle Bøgebo

24

19:00 Koraften. Kan du li’ at synge, sa kik indenfor. 25
kr. inkl. kaffe og brød (Gratis for betalende medlemmer af Greve Gospel Singers)

11:00 Pusterummet
25
Saxo Ingebrigtsen

9
Temira Schytt

10

26

12:00 Kristi Himmelfartsstævne pa Solborgen
Se program pa bagsiden.
27

11

09:45 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver)
Tekst: Ap.g. 4:23-31 Tema: Kristus i jer
Majken Tønnov

28

12
John Eliasen, Erica Nwosa Ripley

13

10:00 Fællesbøn
10:30 Børnegudstjeneste v/ Sanne Bollerup
Kom indenfor og oplev bibelmusicalen
”Den Store Moses”
Sille Bovedt, Brian Helstrom

29

30

14
31
15

14:00 Gigtgruppe. Udflugt til Karlstrup Kalkgrav
og Korporalskroen

19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage

11:00 Pusterummet

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

Maj
Kristi Himmelfartsstævne på Solborgen
Velkommen til stævne d. 10. maj sammen med metodistkirken i Solrød og København.
12.00 Frokost. Stort delebord. Medbring til det antal I er
13.00 Gudstjeneste
14.30 Fodboldkampe, derefter kaffe og tid til strandtur
17.00 Farvel og tak
Kom i god tid, sa maden (kan opvarmes) kan sta klar kl.
12:00. Adressen til Solborgen er Strandgardsleddet 2,
Hønsinge Lyng, 4560 Vig. Har du brug for transport eller
vil følges ad fra kirken, sa kontakt Kaj Ove.

Pinse på
Herrens Mark
2. pinsedag kl. 11:00
på Mosede Fortet
Tema: Guds mange stemmer
Det er 16. gang, at kirkerne i Greve og Solrød gar sammen
om Pinse pa Herrens Mark.
I ar fejres gudstjenesten under overskriften ”Guds mange
stemmer”, for lige sa vel som vi mennesker henvender os
til Gud pa forskellige mader, taler han ogsa til os.
I Bibelen kan man læse, at Gud eksempelvis taler til mennesker i drømme, i syner, som en himmelsk stemme eller
igennem Jesus Kristus. Men disse henvendelser fra den
anden side er ikke kun forbeholdt mennesker, der har levet for længe siden. Vi kan alle sammen opleve, at Gud henvender sig til os.

Jeg er med jer ALLE dage
Det er Jesu sidste ord til disciplene, før han vender tilbage
til Faderen. Forud er gået 40 dage, hvor Jesus har leget
”Tittebøh” med disciplene (mine børnebørn har boet hos
os de sidste 40 dage). Jesus viser sig for disciplene for i
næste øjeblik at skjule sig igen. Det, som Jesus vil lære os
er, at han er hos os også i det skjulte, også når vi ikke ser
ham. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige,
siger Jesus (Joh 3:3). Omvendt gælder det, at hver gang én
omvender sig til Herren, tages sløret bort (2. Kor. 3:16).
Sløret, som Paulus taler om , hindrer os I at se Guds herlighed i Skriften, i naturen, i hinanden...hindrer os i at se den
Gud, som er allestedsnærværende—i det smukke og skønne, såvel som i det lidelsesfulde og svære. Men ligesom
Jesus gennem 40 dage måtte lære sine disciple at se i det
skjulte, sådan skal vore øjne oplæres til at se Guds herlighed.

I lighed med tidligere ar vil der under gudstjenesten være
en vandring, hvor børn og voksne kan ga pa opdagelse i de
forskellige kirkers pavilloner og med alle sanser erfare,
hvordan Gud med sine mange stemmer taler til os. Glæd
dig bl.a. til at høre
om Guds stemme
gennem engle, musik
og som en brand i
hjertet.
I tilfælde af regnvejr
flyttes gudstjenesten
til Karlslunde
Strandkirke.

Det sker på
Café Sweet Surrender
28/5 kl. 18:00: Møde for frivillige
Tilmelding og info på www.sweetsurrender.dk og facebook

Alt er skabt i Sønnen, Kristus (Kol 1:16) siger Wilfrid Stinissen, og alt er beregnet til at lede hen til ham. Jesus brugte naturen til at undervise om Guds rige. Hvorfor betaler
vi millioner for at bo ved vandet? Vandet tiltrækker. Jesus
er livet vand. Ånden er det levende vand. Jesus tog sløret
væk for de to disciple på vej til Emmaus, så de så Kristus
overalt i Skriften (det Gamle Testamente). Paulus skriver
til ”de hellige” og udfordrer os dermed til at skelne Guds
ansigt i hinandens ansigter.

Til kalenderen

Når du bevæger dig i naturen, læser i Skriften, sidder overfor din arbejdskollega, så bed Gud løfte sløret, så du ser:
Jesus er med os ALLE DAGE.

5-8/9

9/6

Arbejdsdag /modtagelse af tøj til Bulgarien

15/6

Pigeaften i kirken

24/6

Familiebrunch

24/6

Skovtur

6-13/7 Sommerlejr pa Tømmerup Efterskole
Field Konference i Albanien

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

