
Juli 
Fødselsdage 

1 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Holly Johnson (Nadver) 
 Tekst: Luk 12:13-21  
 Tema: Rig hos Gud—Om at leve med et evigheds
 perspektiv 

 
Niels Erik Ellersgaard Nielsen 

2  

 
Line Holm-Pedersen 

3 
11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

 
Ole Kornmod 

4  

 
 

5  

 
Frank Oreskov 

6 Sommerlejr pa  Tømmerup Efterskole 6-13 juli 

 
David Dirchsen 

7  

  

8 Ingen gudstjenesten i Greve 

 
 

9  

 
 

10 11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 

  

11  

  

12  

 
 

13  

 
 

14  

  

15 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver) 
 Tekst: Matt. 16:21-23  
 Tema: Opstand  

  

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  

 
Rie Christoffersen 

17 
11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

  

18  

  

19  

 Anders Holm-Pedersen 

20  

 
 

21  

 
Aron Schytt 

22 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver) 
 Tekst: Luk 15:11-31 
 Tema: Hvordan ser vi på hinanden?  

 
 

23  

  

24 
11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

  

25  

 
 

26  

  

27  

 
 

28  

 
 

29 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Familiegudstjeneste v/Katie Nielsen 
 Tekst: Ap.G 26:1-20 
 Tema:  Hvad driver dig? 

 
 

30  

  

31 
11:00 Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig samvær 
 med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

 
 



Juli 

Til kalenderen 
5/8   A ben Have hos Tina og Finn 

17/8   Fællesskab pa  Tværs 

1/9      Sensommerfest og modtagelse af tøj til Bulgarien 

7/9 Pigeaften 

23/9 Børnegudstjeneste 

9-11/11  Eftera rslejr 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

Kærlighedens akt og pagt 
P1 sendte forleden fra Folkemødet på Bornholm, hvor te-
maet var voldtægt og den gråzone, hvor det er utydeligt 
(når det gælder bevisbyrden), om der er tale om voldtægt 
eller gensidig tilsagn til sex. 

Der kom nogle fine pointer frem som fx, at selv når den 

voldtægtsanklagede går fri, er der et offer, som har brug 

for støtte og hjælp. Mens der var meget fokus på retssik-

kerhed og muligheden for at få forbryderen dømt, var der 

kun lidt fokus på forebyggelse. Og selv når den svenske lov 

om samtykke blev nævnt, så var det med henblik på at 

kunne henvise til en sådan samtykke eller mangel på sam-

me under en retssag. 

Når der smiles lidt af den svenske lov om samtykke, så 
hænger det nok sammen med, at en vigtig del af kærlig-
hedsakten jo netop handler om alt det, der siges med alt 
andet end ord – og at ord under kærlighedsakten kan være 
lige så forstyrrende som babygråd og mobiltelefoner. Kær-
lighedsakten er forbundet med mystik, drilleri, spil, overgi-
velse og i mindre grad med sund fornuft. Men hvad nu om  
man fandt en løsning, hvor samtykke blev givet på et tidli-
gere tidspunkt uafhængig af kærlighedsakten, så ville den-
ne udfordring være klaret og mystikken bevaret. 

Det andet problem ved den svenske lov om samtykke er, 
hvem der skal afgøre, om der var tale om samtykke, hvis 
den ene part på et senere tidspunkt vil anfægte netop det-
te? For mig at se kan det problem løses, hvis der er vidner 
tilstede, når samtykke bliver givet. 

Den opmærksomme læser synes måske på nuværende 
tidspunkt, at dette lyder mistænkelig meget som en ægte-
vielse—hvilket jeg faktisk også har i tankerne.  

Det postmoderne samfund, som sætter individet før fælles-
skabet og relativiserer sandhed til det, som føles rigtigt i 
øjeblikket, udfordres i dag af en længsel efter en fælles 
ramme, som giver tryghed. Nogle taler om det meta-
moderne menneske, der ser med misundelse på dengang 
den store fortælling (bibelens frelseshistorie) bandt os alle 
sammen i et tydeligt fællesskab med fælles rammer og 
værdier—herunder en ramme for samlivet mellem to men-
nesker.  

Når der kommer love som den svenske for en ramme for 
kærlighedsakten, så er det måske fordi, vi inderst inde godt 
ved, at drifterne har brug for en tryg ramme. Denne ramme 
var i mange år ægteskabet, som jo hviler på et tydeligt 
(endda offentligt) gensidigt tilsagn om at elske hinanden 
med krop og sjæl. Der er i løftet et tilsagn om kærlighed og 
respekt såvel om en forpligtelse til enhed også på det sek-
suelle område.  

Gud rejs os igen, lad dit ansigt lyse over os, så vi bliver 
frelst. Disse ord er omkvædet i Salme 80, som beskriver 

Israel som en vinstok, der blev rykket op fra Ægypten og 
plantet i Israel, hvor den slog dybe rødder og bredte sig 
med frodige ranker. Men gærdet omkring den frodige have 
blev revet ned og alle, der gik forbi, kunne plukke af ran-
ken. Skovens vildsvin gnavede, og markens dyr græssede 
på den. 

Lad dit ansigt lyse over os, så vi bliver frelst, udtrykker en 
erkendelse af, at bibelske sandheder kan sløres af tidsån-
den. Der er tider og kulturer, der slører, og der er tids-
punkter, hvor vi ser klart.  

Kirken har altid læst Skriften i lyset af Kristus for at høre 
Guds ord ind i tiden. Det indebærer en ydmyghed over for 
Skriften, hvor vi prøver på at høre, både hvad der blev sagt, 
og hvad der siges – og en villighed til at arbejde med og 
indgå i dialog med de passager i Skriften, som ikke falder i 
så god jord hos os.  Lad dit ansigt lyse over os, så vi bliver 
frelst, er en bøn råbt i en nødsituation, hvor det, der skulle 
være en smuk og frodig vingård er endt som en nedbrudt 
og forsømt have. Er debatten om spillereglerne for sex et 
nødråb, et ønske om nogle rammer som kan beskytte kær-
ligheden. Er nødråbet en erkendelse af, at kærligheden 
indeholder nogle stærke drifter, der som en stormende 
vind kan tage pusten fra os såvel som udøve stor ødelæg-
gelse. Afspejler behovet for nogle fornuftige rammer er-
kendelsen af, at kærligheden er som ilden fra et bål, der 
varmer og lyser op, men også kan udvikle sig til en fortæ-
rende ild. 

Jeg er opmærksom på, at voldtægt også finder sted i ægte-

skabet, men spørgsmålet er stadig om ikke ægteskabet 

som en livslang gensidig forpligtelse på kærlighed, respekt 

og hengivenhed kunne kaste lys på et område, hvor gær-

derne i dag er brudt ned? Spørgsmålet er, om ikke seksual-

driften er så stærk en kraft, at den bliver farlig, hvis den 

alene får lov til at definere relationen mellem to menne-

sker? Er det muligt, at kærlighedsakten får den smukkeste 

udfoldelse i kærlighedspagten - en ramme der indeholder 

både følelse og fornuft, lidenskab og venskab? 

Kaj Ove Bollerup 


