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Liselotte Andersen
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10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste med nadver v/Kaj Ove Bollerup
Tekst: Matt 8:18-27. Tema: Hvem er dog han?
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11:00 Cafe Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig
samvær med sang og samtale—20 kr. pr. maned.
Der er ogsa mulighed for at hjælpe med at sortere
doneret frugt og grønt, som deles ud.
18:30 Menighedsradsmøde.
Allan Munck, Katie Fitch

18:00 Pigeaften.
Medbring en ret mad og drikkevarer til en fælles

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste med nadver v/Kaj Ove Bollerup
Tekst: Matt. 20:1-16.
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Snorre Ingebrigtsen
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11:00 Cafe Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig
samvær med sang og samtale—20 kr. pr. maned.
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19:00 Greve Gospel Singers—øveaften.
Har du lyst til at være en del af et gospelkor, hvor
kodeordene er rummelighed, fællesskab, refleksion og glæde. Koret ledes af Sarah Moshage. Der
er to gratis prøvegange.
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19:00 Greve Gospel Singers—øveaften v/Sarah Moshage
Kurt Johnson

22
Christina Madsen

Carsten Lund
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8
Lis Eliasen
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10:00 Fællesbøn
10:30 Cafegudstjeneste v/Holly Johnson
Tekst: Ap.g 8:26-35.
Tema: Længsel efter Guds vejledning
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Johannes Ørsøe
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11:00 Cafe Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig
samvær med sang og samtale. 20 kr. pr. maned.
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Lovsang, bøn
og et oplæg til gruppesamtale ud fra Joh. 3. Tilmelding dagen før pa facebook eller til Kaj Ove.

10:00 Fællesbøn
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne Bollerup
Tema: Jonas og havdyret

14:00 Gigtgruppe
Hvad betyder kosten for gigt og smerter?
Tina Jensen fortæller.
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Lovsang, bøn
og et oplæg til gruppesamtale ud fra Joh. 3. Tilmelding dagen før pa facebook eller til Kaj Ove.
Stine Ingebrigtsen
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Bo Ilm Nielsen
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28

19:00 Greve Gospel Singers—øveaften v/Sarah Moshage

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

Februar
Bed, så skal der gives jer...
Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der
ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for
de hellige efter Guds vilje (Rom 8:26-27).
Bibelen er fuld af løfter om bønhørelse. Hvorfor nedprioriterer jeg så ofte bønnen i mit liv? Hvorfor bliver bønnen ind
imellem en tung byrde forbundet med en lidt dårlig samvittighed? Måske fordi jeg ikke synes min erfaring af bønnens velsignelsen står mål med løftet.
Men lad os nu bare antage, at det virkelig er sandt: Den, der
beder, får! Måske ser vi ikke svaret for, som Paulus siger,
”hvad vi skal bede om, ved vi ikke”. Men den, der beder får, for
Ånden lytter ikke kun til ordene, men ser hjertets dybeste
længsel og handler derpå. Det bør gøre os frimodige i bønnen.
Bøn er hjertets sprog! Bøn er kærlighedens sprog—en samtale
mellem elskende. Hovedet er slet ikke et dårligt sted at begyn-

de bønnens rejse. Men hvis bønnen bliver der alt for længe og
ikke lidt efter lidt synker ned i hjertet, vil den uundgåeligt blive frustreret og ufrugtbar, skriver David Benner i bogen ”At
åbne sig for Gud”.
Bøn handler ikke om at overtale Gud. Bøn gør ikke Gud mere
velvillig overfor os, for Gud elsker os og længes efter at overøse os med gode gaver. Bøn har først og fremmest til hensigt
at forvandle os. Her gælder naturens principper for vækst og
frodighed: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver

det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold
(Joh 12:24). Bøn er som et hvedekorn, der må dø. Først når
den er lagt i jorden, først når bønnen er formuleret, kan den
bære frugt. Uformulerede bønner er som frø, der ligger tørre
og henlagt i et skab. På et museum i Kairo, kan man beundre
3000 år gamle frø, der blev gemt i gravkamrene sammen med
de døde Faraoer. Disse gamle frø blev aldrig sået og kom aldrig til at bære frugt.
Bed frimodigt i tillid til, at Ånden hører sukket i dit hjerte også
selv om du ikke ved, hvad du præcist skal bede om. Fortvivl
ikke, selv når din bøn falder til jorden og dør. Gud har ikke
glemt dig, han ser sukket i dit hjerte ”ske din vilje”, og han hører hver eneste suk, hver eneste bøn.
Måske genkender du ikke altid Guds svar, for det frø, der vokser op er anderledes end det, der faldt til jorden. Men der sker
en forandring i dit liv—du føler dig velsignet, elsket. Du bliver
mere bevidst om dit gudsforhold—om Guds nærvær. Bønnen
er mere end en øvelse, som du pligttro udfører i løbet af dagen. Du begynder at forstå, hvad det vil sige at bede uden ophør. Bønnen er hjertets venskab med Gud, en stille vished om
hans nærvær. Højsangen udtrykker denne vedvarende bøn og
fællesskab med Gud poetisk og smukt: Jeg sov, men mit hjerte
var vågent (Højsangen 5.2).
Kaj Ove Bollerup

Greve Gospel Singers
Har du lyst til at være en del af et gospelkor, hvor kodeordene er rummelighed, fællesskab, refleksion og
glæde?
Sa mød op i Greve Frikirke torsdage kl. 19:00-21:30.
Pris: 800 kr. halvarligt.

Menighedens årsmøde
Søndag d. 17. marts
10:30 Menighedens arsmøde. Afholdes i cafemiljø
med highlights fra de forskellige afdelinger,
debat og valg til menighedsrad.
12:30 Frokost
13:30 Andagt og forbøn

Til kalenderen
24/2

Kl. 10:30: Børnegudstjeneste

16/3

Fælleskirkelig stævne m/Tonny Jacobsen i
Karlslunde Strandkirke.
Tema: Andeligt venskab

30-31/3 Distriktsstævne med Jay Sunberg
5-12/7 Sommerlejr pa Tømmerup Efterskole
Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside

Det sker på
Café Sweet Surrender
25/2

kl. 18:00: Frivilligheds-event

7/2

Kl. 19:00: Alphagruppe introduktionsaften.
Høre mere hos David Kyhn, 22884428.

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

