
Mindeord for Niels Eliasen 

Niels Eliasen var præst for Greve Frikirke fra indvielsen i 
1973 og frem til 1991. Han var ligeledes distriktsleder for 
Nazaræerens Kirke i Skandinavien 20 a r fra 1976 til 1996, 
sad i bestyrelsen for kirkens bibelskole i Schweiz sa vel 
som i bestyrelsen for Evangelisk Alliance i Danmark. 

Niels havde selv mødt Jesus som barn, da en ældre dame 
trofast kom forbi barndomshjemmet og inviterede til 
gudstjeneste i den nærliggende Apostolske Kirke. Det var 
ønsket om at fortælle børnene om Jesus, der inspirerede 
Niels og Lis til at starte en børneklub i Greve. De endte 
med at overtage en eksisterende børneklub i Nazaræe-
rens Kirke. Pa  det tidspunkt arbejdede Niels stadig som 
fuldmægtig i et bogbinderfirma. Men hans livsbane kom 
til at tage en anden retning, som efter hans eget udsagn 
gjorde ham til et andet menneske, da han hørte Guds kald 
til præstegerningen.  

Pa  talerstolen talte Niels fra hjertet pa  en ma de, som væk-
kede tro og efterfølgelse af Jesus, og han blev en stor 
hjælp for mange af de familier, som han fik kontakt med 
gennem børneklubberne. Han gik langt for at hjælpe de 
unge til at fa  og blive i job og til at finde vej i livet. Han 
arrangerede utallige lejre i ba de ind– og udland. Højde-
punktet for mange var en USA tur med 26 unge i forbin-
delse med kirkens generalforsamling. Niels viste tillid og 
satte ogsa  høje forventninger til de mange, som han ind-
drog i arbejdet, og var selv til ra dighed dag og nat for dem, 
som havde behov for hjælp. Niels var en apostel og visio-
nær, der konstant havde syn for opstart af nye menig-
hedsfællesskaber og pa  et tidspunkt under hans ledelse 
var der fire menigheder i Danmark.   

Niels blev gennem a rtier mere og mere svækket af Parkin-
sons, men han bevarede til det sidste en levende interesse 
for mennesker og for kirkens liv. Hans taknemmelighed 
var et vidnesbyrd om Guds godhed og trofasthed, der bæ-
rer under afmagten. Lis’ kærlige pleje blev gengældt med 

November 
smilet i øjet, som ogsa  kommunikerede til børn, børne-
børn og oldebørn, som kom pa  besøg. 

Niels fejrede sin 85 a rs fødselsdag d. 8. september. En ma -
ned senere d. 7. oktober sov han stille ind pa  Køge syge-
hus.  

Æret være Niels Eliasens minde. 

Kaj Ove Bollerup 
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Tur til Bulgarien/Vidrare 

En lille gruppe fra kirken samt Jooy fra Sydkorea, der for 
tiden studerer i Flensburg, rejste 5. oktober til Vidrare i 
Bulgarien, hvor Zhana arbejder som missionær blandt 
romaerne i en landsby. 

Zhana’s arbejde 
har mange facet-
ter, men hun 
brænder for at 
bygge kirke 
blandt romaerne 
gennem arbejdet 
pa  landsbyskolen 
og det tilstøden-
de skolehjem. 
Over de 10 a r, 
som hun har væ-
ret i tjenesten, har hun dels opbygget en respekt omkring 
sin person og det hun brænder for, men ogsa  et stærkt 
samarbejde med skolens leder. 

Gennem børnene pa  skolen, knytter hun venskaber og 
bygger relationer med forældrene, som ofte har meget 

kritiske levevilka r. 
For tiden tilser 
hun to husmenig-
heder i nærliggen-
de landsbyer, hvor 
hun sa  vidt muligt 
afholder  ugentli-
ge gudstjenester. 

Zhana er ogsa  in-
volveret i nogle 
dramagrupper, 

hvor romabørn samarbejder med bulgarske lærerinder 
om at opfører bibelhistorierne som dramastykker. Det er 
et arbejde, som har stor betydning for de involverede 
børn og voksne. 

Gruppen, som rejste derned, havde to hovedopgaver; at 
male en stor spisesal og gennemføre aktiviteter med bør-
nene pa  skolen. Mens mændene overvejende arbejdede 
med at male, 
planlagde og gen-
nemførte damer-
ne aktiviteter pa  
skolen med bør-
nene.  

Vi oplevede en 
over-strømmende 
modtagelse fra 
børnene, som var 
meget engagere-

de i det vi foretog os med dem. 

Gruppen besøgte 
ogsa  mange af de 
mennesker, som 
er en del af Zha-
na’s liv. Vi var 
flere gange pa  et 
beskyttet hjem, 
som husede 8 
beboere, med 
forskellige han-
dicap. Beboerne 
modtog os med 
en sa dan kærlighed, at vi følte, at det mere var dem der 
velsignede os, end omvendt. Zhana lod ogsa  forsta , at hun 
tog derhen, na r hun havde brug for et ”pusterum”. 

Hver aften, spiste vi 
varm mad hos skolens 
buschauffør, som ogsa  
var byens bedste kok. 
Med hjælp fra Zhana, 
som tolk, gav samta-
lerne om aftenbordet 
os indblik i landsby-
ens liv og de mange 
tragiske forhold som 
præger romasamfun-
det. 

Vi rejste hjem til Dan-
mark med dyb tak-
nemmelighed for det 
arbejde Zhana gør og 
jeg tror vi lærte en hel 
del om, hvad det vil 

sige at formidle evangeliet om Jesus til de mennesker, der 
har allermest brug for det. 

Zhana udtrykte ogsa  
stor taknemmelighed 
for det vi kom med og 
det vidnesbyrd ”vi af-
lagde”. Vi fik lov til at 
formidle kærlighed og 
accept til mennesker, 
som er vant til at være 
og blive forkastet. Tak 
til Herren, som gav os 
evner og midler! 

Aron Schytt 

 
 

 



Til kalenderen 
1/12 19:00 Lysgudstjeneste 

15/12 14:00 Julefest for hele familien 

24/12 15:30 Juleaftensgudstjeneste 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 
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Børnekirke 
David Kvebæk, en norsk psykolog sagde engang: Alt det, 
der virkelig betyder noget, lærte jeg som barn. Børn har en 
forunderlig evne til at være tilstede i nuet, være opmærk-
som pa  detaljer. Børn er a bne og derfor ogsa  sa rbare og 
pa virkelige. Det, som vi lærer som børn, det bærer vi med 
os resten af livet. 

Min svigerfar, Niels Eliasen, sagde engang: Hvis Jesus hav-
de haft tiden for sig, så havde han valgt sine disciple som 
børn.  

Vi ønsker i Greve Frikirke, at kirken skal være børnenes 
kirke—et sted, hvor det er muligt at høre om Jesus i bør-
nehøjde gennem historie, leg og omsorg. Vi ønsker, at de 
skal vokse op med en tro pa , at de er elskede som de er, og 
at Gud har en god plan for deres liv.   

Hver søndag er der nu to børnegrupper, som samles med 
børneledere et stykke inde i gudstjenesten. Hver ma ned 
inviterer vi enten til børnegudstjeneste eller familie-
brunch. Det seneste tiltag er Tweens, børn i alderen 10-14 
a r, som mødes en mandag hver ma ned.  Velkommen i bør-
nenes kirke. 

Børnegudstjeneste 
Hvad bygger vi med?  

Det var spørgsma -
let ved sidste bør-
negudstjeneste. 
Tidligere havde 
børnene hørt om 
vigtigheden af at 
bygge sit hus pa  
klippen—pa  alt det, 
som Jesus siger. 
 

Historien om ulven 
og de tre sma  grise 
blev dramatiseret, 
og det var tydeligt, 
at det er bedre at 
bygge med mursten, 
end med halm og 
grene.  
 

Sanne fortalte heref-
ter om vigtigheden 
af at bygge sit livs-
hus med materialer 
som hjælpsomhed, 
venskab, ærlighed, 
bibel og bøn gen-
nem hvilke vi lærer 
at høre Jesu stem-
me. 

”Hav ham i tankerne 
pa  alle dine veje, sa  
vil han jævne dine 
stier.” 
 

Ordsprogene 3:5 



Fødselsdage 
1  

 
Marianne Andersen 

2  

  

3 
09:00  Andagt og klargøring 
10:00 Vi a bner dørene for indsamling for Dansk Flygt-
 ningehjælp 

  

4  

 
Mariana Nielsen 

5 

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. 

 
Lars Kirchhoff 

6  

  
Anne Sonesson 

7 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  
 

8 

18:00 Fællesskab pa  Tværs 
 Samvær pa  tværs af generationer, kultur, interes-
 ser og tro. V: 30 kr. B: 15 kr. 
 Vi spiser sammen, inspireres gennem “aftenens 
 tanke” og hygger os med fælles aktivitet.  

 
 

9  

  

10 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gospelgudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Greve Gospel Singers medvirker  

 
 

11  

 
A se Oreskov 

12 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

13  

  

14 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  

15  

 Kirstine Lynnerup 
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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  

 
 

17 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen (nadver) 

  

18   

 Nini Lørup 

19 
11:00 Cafe  Pusterummet 
19:00 Grundejerforeningsmøde 

 
Mimi Kristiansen 

20  

 
 

21 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
Miriam Møller 

22  

  

23 
09:30 Familiebrunch 
 Tilmelding senest onsdag d. 20. november pa   
 facebook, eller kob@nazarene.dk. Se program.  

 
Jesper Ørsøe 

24 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch Nielsen (nadver) 

 
 

25  

  

26 
13:00 Gigtgruppe. Juledekorationer og hygge i det krea-
 tive værksted 
18:30 Menighedsra dsmøde i Solrød 

 
 

27 
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn samtale ud fra Johannes-ev. Kap. 7. 
 Tilmelding dagen før pa  facebook eller til Kaj Ove. 

 
Faranak Kyhn, Louise Pedersen 

28 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

29 
18:00 Pigeaften i kirken 
 Medbring en ret mad og drikkevarer til en fælles 
 buffet. Kontakt Tina for nærmere info: 29826011 

  

30  

 
Gitte Kyhn 


