August
Fødselsdage

Fødselsdage
16

1
2
Vibeke Lynnerup

17

3

Zita N. Pedersen, Annika Ramskov

18

4
Ritva Pedersen

5

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Aron Schytt
Tekst: Romerne 12:1-2
Tema: Et forvandlet sind

19

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver)
Tekst: Forenet i Gud
Tema: Joh 3:22-30
Marlies Ambs-Thomsen

13:00 Åben Have hos Tina og Finn, Pilemosen 24, Greve
Tilmelding: Senest fredagen før på 2982 6011.
Medtag det grillkød du vil spise og det, du vil drikke samt evt. en
havestol eller klapstol, hvis du har mulighed for det. Værtsparret
forbereder tilbehøret til grillkødet.

20
Elisabeth Ripley

21

11:00 Pusterummet

22

6

7

18:00 Fællesskab pa Tværs. Samtale og samvær pa
tværs af generationer, kultur, interesser og tro.
Fællesspisning: 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.

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

23

19:00 Greve Gospel Singers—sæsonstart.
Koret ledes af Sarah Moshage og er aben for alle.
Pris 700 (halvarligt) med to gratis prøveaftener.
Tobias Nwosa, Miriam Ripley

8

24
Anna Ripley

9

25
Andrew Cheatle

10
Monica Bovedt, Lisbeth Tønnov

11

12

10:00 Fællesbøn
10:30 Cafegudstjeneste v/Holly Johnson (Nadver)
Tekst: Forenet i Gud
Tema: Matt 21:12-17, 23-32

26

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Rich og Joyce Swingle

27
Daniel Kristiansen

28

14:00 Gigtgruppe—info møde

Sarah Ambs-Thomsen

13
Kim D. Knudsen

14

11:00 Pusterummet.

29

30

19:00 Særlig koraften, hvor der øves sange til sensommerfesten d. 1. september.

15

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

August
Drama-gudstjeneste med gæster fra
USA d. 26. august
Rich og Joyce Swingle er bosat i New York. De er medlemmer af Nazaræerens Kirke, Joyce er ordineret ældste og Rich er drama-evangelist. Gud har
abnet en dør for en turne i Skandinavien i august og september med optræden i blandt andet Nordic Black Teatre i Oslo.
Rich er en pris-vindende skuespiller, som har optradt pa fem kontinenter i
ca. 30 lande med sine en-mands-shows og workshops. Hans fleksible tilgang betyder, at han kan levere alt fra en 10 minutters præsentation til en
uges workshops. Han har optradt i kirker, pa skoler og lejre, i fængsler, pa
militærbaser, pa gaden i forbindelse med OL og i teatre som Off-Broadway, i
film, i kristne video-serier og pa radio.
Rich og Joyce kommer til os med et ønske om at formidle Guds ord i en
form, som ogsa møder kirkefremmede, sa brug anledningen til at invitere en
ven med.
Men de glæder sig ogsa til at møde menigheden og støtte og opmuntre gennem samtale og forbøn.

Gudstjeneste for alle sanser

Sommerlejr i børnehøjde

Tid til sommer og sol, glæde og
undren over Guds skaberværk.

Børnene hørte om Paulus, der først forfulgte Jesus, men
endte med at følge Jesus med en glæde, som boblede både
når han sad i fængsel, og
når båden gik ned og han
strandede på en ø.

Det er temaet for sommerens
oppyntning i kirken, som Rie
Christoffersen, står bag. Så her
følger en opfordring fra hende
til at gå på opdagelse i Guds
verden med alle sanser åbne.
Find forskellige slags sten og
muslingeskaller og bitte små
sø pindsvin. Hvis du vil finde
dem må du kikke i kaffe stuen.
Hvad siger op pyntningen dig?
Prøv at se de forskellige former og farver. Nogle sten er meget hårde, andre er porøse,
og nogle har hul lige igennem. Se østersskallernes mange
forskellige former og størrelser. Nogle vil sket ikke åbne sig.
Hvilke tanker får du ,når du kikker på udstillingen - om dig
selv, om Gud og
om din tro. Er en
sten bare en sten?
Er en muslingeskal
bare resterne fra
et dødt dyr? Eller
er der mere? Kik
igen, vær nysgerrig
og åben og nyd
Guds skaberværk.
Rie Christoffersen

Børnene lavede både,
der også blev lidt udfordret, da de blev søsat.
Men glæden fejlede ikke
noget!

Til kalenderen
1/9

Sensommerfest og modtagelse af tøj til Bulgarien

7/9

Pigeaften

23/9 Børnegudstjeneste
5/11 Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
9-11/11 Efterarslejr pa Birkedal
Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside

Det sker på
Café Sweet Surrender
27/8 Kl. 18:00 Volunteer Hangout
Tilmelding og mere info på www.sweetsurrender.dk og på
facebook

