
Fødselsdage 
1  

 
 

2  

 
Thomas Baldur 

3  

 
Aase Kirchhoff 

4  

 
 

5  

 
 

6 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne og Kaj Ove Bollerup 
 Barnevelsignelse for Johannes Ingebrigtsen 
 Tekst: Matt 8:23-27. Tema: Livets hav 

  
 

7  

  
 

8 

11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og 
 samtale. 20 kr. pr. ma ned. Der er ogsa  mulighed 
 for at hjælpe med at sortere doneret frugt og 
 grønt, som deles ud.  

18:00 Evangelisk Alliancemøde med spisning i IMs  
 missionshus, Kirkestræde 49, 4600 Køge. Tilmel-
 ding til karin@elvercom.dk. Maden koster 20 kr.
 Tema: Vi er kaldede til at bygge bro. 

 
 

9  

 
August Ingebrigtsen 

10 
19:30 Evangelisk Alliancemøde i Greve Frikirke. 
 Rene  Bidstrup fra Adventistkirken taler. 
 Tema:  Det gæstfri fællesskab bygger bro. 

   

11  

 
 

12   

  
Jann Kyhn, Lars Lynnerup 

13 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Cafe gudstjeneste v/Aron Schytt  

 
Anisia Leite Rocha 

14  

  

15 

11:00 Cafe  Pusterummet 

18:00 Dinner Church 
 Vi spiser sammen. Herefter er der lovsang, bøn og 
 et oplæg til  samtale ud fra Johannes ev. kap 2-3. 
 Tilmelding dagen før pa  facebook eller til Kaj Ove 

 
Thomas Ingebrigtsen 

Januar 
Fødselsdage 

16  

 
 

17 

19:00 Greve Gospel Singers—øveaften. 
 Har du lyst til at være en del af et gospelkor, hvor 
 kodeordene er rummelighed, fællesskab, refleksi-
 on og glæde. Koret ledes af Sarah Moshage. Der er 
 to gratis prøvegange.  

  

18  

  

19 09:30 Familiebrunch—se tilmelding 

 
 

20 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste med nadver v/Kaj Ove Bollerup 

15:00 Nyta rskoncert i Johanneskirken—se bagsiden for 
 yderligere information og billetsalg 

 
 

21  

 
 

22 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

23  

 
 

24 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

25  

  

26  

 
 

27 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste med nadver v/Katie Nielsen 

 
Niels Olesen 

28  

 
Heidi Lykke Borsheim 

29 

14:00 Gigtgruppe.  Fødselsdagsfest med lagkage, sang og 
 overraskelser. Tilmelding senest 25. januar til Rie 
 2684 8135.  

18:00 Dinner Church 
 Vi spiser sammen. Herefter er der lovsang, bøn og 
 et oplæg til  samtale ud fra Johannes ev. kap 2-3. 
 Tilmelding dagen før pa  facebook eller til Kaj Ove.  

  

30  

 
 

31 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 



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, 51925016, kob@nazarene.dk, grevefrikirke.dk 

Januar 

Til kalenderen 
15/2 Kl. 18:00: Pigeaften 

24/2 Kl. 10:30: Børnegudstjeneste 

16/3 Fælleskirkelig stævne m/Tonny Jacobsen 

17/3 Kl. 10:30: Menighedens a rsmøde 

30-31/3  Distriktsstævne 

Vi så hans herlighed 
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans her-
lighed! (Johannes evangeliet 1:14) 

I butikkerne var julen pa  udsalg allerede d. 27. december, for nu 
skulle der sælges nyta r.  Følger til derimod rytmen fra kirkea ret, 
sa  fejrer vi stadig jul hel frem til 6. januar, hvor de vise mænd 
na r frem til Betlehem. Men sa  bliver det ogsa  tydeligt, at juletræ-
et ikke har samme holdbarhed, som livets træ i paradisets have, 
og det er tid til at pakke julen væk. ELLER HVAD?  For nu bevæ-
ger vi os ind i kirkea rets ”Epifani”, som betyder a benbaring eller 
tilsynekomst.  

Julens gave skal ikke pakkes væk, den skal pakkes ud! I Johannes
-evangeliet sker det, na r mennesker i en trængt situation beder 
Jesus om hjælp, som da vinen slap op ved en fest, og Maria ga r til 
Jesus.  Jesus a benbarede sin herlighed, og hans disciple troede pa  
ham, skriver Johannes.  

Bed en bøn, bed om hjælp, na r du møder udfordringer pa  din vej 
i 2019, pak julens gave ud. 

Godt nyta r og glædelig epifani / Kaj Ove Bollerup 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 
24/1 kl. 18:00: Møde for frivillige  

Der er planer om at ny Alpha-gruppe i februar. 

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

Evangelisk Alliances Bedeuge 6.-13. 
januar 
Tema: Åndeligt venskab 

Traditionen tro begynder vi det nye år med fokus på bøn gen-
nem deltagelse i EA-bedeugen. Det er præster og ledere fra Indre 
Mission i Køge, Adventistkirken i Køge, Boholte Kirke, Solrød 
Frikirke og Greve Frikirke, der sammen inviterer til disse møder.   

Formanden for Evangelisk Alliance i Danmark, Thomas Bjerg 
Mikkelsen skriver:  

Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interes-
se. Alligevel er det kun de færreste, der finder ind i et kristent 
fællesskab. 

Årets bedeuge tager udgangspunkt i dette dilemma. 
Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen, opfordrer os til at sø-
ge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem 
et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi dele tro og liv 
med hinanden og være i samtale om ham, som gennem sin død 
og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.  

Bibel-og bedetekster kan findes på www.evangeliskalliance.dk. 

Indsamlinger ved møderne støtter den persiske kirke gennem 
Elam Ministries, der træner iranske og afghanske troende gen-
nem internetbaserede teologiske kurser.  


