
Fødselsdage 
1  

 
Morten Kristensen 

2 

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 sorte-
 re doneret frugt og grønt, som deles ud.  

  

3 

19:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale ud fra 
 Johannes ev. kap 4. Tilmelding dagen før pa  face-
 book eller til Kaj Ove.  

  

4 

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 Mosha-
 ge. Der er to gratis prøvegange.  

 
 

5  

  

6  

  
 

7 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Aron Schytt 

   

8 18:30 Menighedsra dsmøde 

  

9 
11:00 Cafe  Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig 
 samvær med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned.  

 
Elsa Petrosyan Eliasen 

10  

  
 

11 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

12  

  
Jeannet Andersen 

13  

  

14 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Cafe gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Tekst: Matt. 21:1-9 

  

15  

 
Preben Eilsøe 

April 

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, www.grevefrikirke.dk 

Fødselsdage 
16 11:00 Cafe  Pusterummet. 

 
 

17  

 
Gitte Bollerup 

18 

18:00  Skærtorsdagsfejring. Vi indleder pa sken med et 
 pa skema ltid sammen, hvor vi læser pa sketekster-
 ne. Vi deler nadveren og mindes Jesu død for os. 
 Medbring mad til en fælles buffet. Af hensyn til 
 opdækning, sa  tilmeld jer gerne pa  en liste i  kir-
 ken eller pa  facebook.  

  

19  

 
Henrik F. Hornbek 

20  

 
Mortan Martinsson 

21 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Pa ske– og missionsgudstjeneste med nadver  
 v/Kaj Ove Bollerup.  
 Tekst: Markus 16:1-8. 
 Der indsamles en missionsgave til WEF (World 
 Evangelism Fond). 

 
 

22  

 
Allan Bovedt, Anabela Munck 

23 11:00 Cafe  Pusterummet. 

 
Daniel Ingebrigtsen 

24  

 
Sanne Bollerup 

25 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  

26  

 
Jannick Andersen, Elaine Rocha 

27 

09:30 Familiebrunch: Tema: Abraham. 
 Brunch, børnesange, bibelhistorier, forældre-
 forum og leg. Det koster 25 kr. pr. familie. 
 Tilmelding senest onsdag d. 24. april.  

 
Josephine Larsen 

28 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste m/nadver v/Peter Christoffersen 
 Tekst: Luk. 24:13-35.  
 Tema: Samtalens hellige kunst 

  

29  

  

30 
13:00 Gigtgruppe. Udflugt: Mosede Fort og Mosede 
 Havn. Tilmelding nødvendig.   

  



April 

Til kalenderen 

10/5 Fællesskab pa  Tværs kl. 18:00 

14/5 Menighedsra dsmøde kl. 18:30 

19/5 Børnegudstjeneste 

25/5 Arbejdsdag/modtagelse af tøj til Bulgarien 

26/5 Menighedsmøde kl. 13:00 

5-12/7 Sommerlejr 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 

Hvordan forstår jeg det, jeg læser i Bibelen? 

Hvad gør bibelen forskellig fra andre bøger, og hvorfor 
værdsættes bibelen sa  højt blandt kristne? Hvordan kan jeg 
anvende bibelens budskab i dag og samtidig fastholde for-
fatterens oprindelige hensigt.  Disse og andre spørgsma l 
tages op pa  et on-line kursus, som tilbydes i dagene 6-31 
marts. 

Dette første kursus for lægfolk forega r pa  engelsk med 
Wolfgang Köhler fra 6 - 31 May 2019. Kurset koster €33.  

Læs mere pa  www.eunc.edu/Understand. 

29/4 Frivilligmøde kl 18:00 

Tilmelding og info pa  www.sweetsurrender.dk og facebook  

Distriktsstævne 
Delegerede fra Norge, Sverige, Finland og Danmarks samledes 
til distriktsstævne i Greve fra 30-31 marts. Repræsentanter fra 
Polen deltog også i stævnet, og et af højdepunkterne var, da 
Rafi, som er præst for to syriske menigheder modtog sit første 
distrikts-forkynderlicens.  

De 21 udenlandske gæster og de danske deltagere nød tiden 
sammen i hjemmene, ved seminar og gudstjeneste, på sight-
seeing og ved fællesmåltiderne i kirken.  Jay Sunberg, område-
leder for Centraleuropa, holdt et seminar lørdag. Kaldet til 
Kristus-lighed / hellighed var det kald, der førte til vækkelsen 
bag metodistkirken og senere Nazaræerens Kirke.  Kaldet til at 
overgive os helt til Jesu herredømme er stadig aktuel. Mens vi 
har brug for et sprog for menneskelivets op– og nedture, så er 
det vigtigt at holde fast ved tilliden til den nåde, der forvandler 
det menneske, som fyldes af Kristi kærlighed. 

Søndag eftermiddag afvikledes distriktsstævnet med rapporte-
ring og valg. Under formiddagens gudstjeneste talte Bob Skin-
ner, der er missionær og præst i Krakow. Jesus bordfællesskab 
med samfundets udstødte rystede hans samtid. John Wesleys 
advarede senere om,  at vækkelsens glød dør, når og hvis 
mennesker, der løftes ud af deres fattigdom og nød ender 
med at få nok i sig selv. Derfor den stadige udfordring til at 
bryde grænser og praktisere gæstfrihed. 

Work & Witness tur til Bulgarien 

Fra 5-12 oktober arrangerer distriktet en W&W-tur, for at 
støtte Zhana, der er missionær og arbejder i flere roma-
landsbyer. Pa  det praktiske felt skal der males og flyttes et 
hegn. Vi skal lave aktiviteter med ba de børn og voksne, her-
under besøge og bruge tid blandt personer, der bor pa  et 
beskyttet hjem. Det bliver ogsa  anledninger til at  deltage i 
flere menighedsfællesskaber. 

Teamet vil bo pa  sovesale og mad og overnatning koster ca. 
800 kr. for hele ugen. Dertil kommer fly og bus ca. 1800 kr.  

Flere oplysninger ved 
henvendelse til Katie Niel-
sen eller Kaj Ove Bollerup. 
Tilmelding senest 1. juli. 

 

 

Billedet: Uddeling af tøj og julepakker 


