
Fødselsdage 

1 

18:00 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.  

 
Benjamin Christoffersen 

2 

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.  

  

3  

  

4  

 
Tina Holm-Pedersen 

5 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver) 
 Tekst: Matt. 8:18-27. Tema: Nybyggerkvarter 
13:00 Tovholdermøde 

 
Daniella Munck 

6  

  

7 
11:00 Cafe  Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig 
 samvær med sang og samtale. 20 kr. pr. ma ned.  

  

8  

  

9 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
Temira Schytt 

10 18:00 Fællesskab pa  Tværs. Se invitation pa  bagsiden. 

  

11  

  

12 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove bollerup 
 Barnevelsignelse fro Veronika Westergaard 

 
John Eliasen, Erica Nwosa Ripley 

13  

 
Sille Bovedt, Brian Helstrom 

14 
11:00 Cafe  Pusterummet 
18:30 Menighedsra dsmøde i Solrød 

  

15 18:00 Dinner Church  

  

Maj 
Fødselsdage 

16 19:00 Greve Gospel Singers v/ Sarah Moshage 

  

17  

  

18  

  

19 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Børnegudstjeneste v/ Sanne Bollerup 

 Flemming Jespersen 

20  

  

21 11:00 Cafe  Pusterummet 

  
22  

 
Daniel Bovedt, Emilie Kyhn, Robert Christensen 

23 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
Helle Bøgebo 

24  

  

25 

09:00  Arbejdsdags og modtagedag for tøj til Bulgarien. 
 Vi begynder med morgenkaffe. Der er brug for 
 alle kræfter til rengøring og vedligehold inde og 
 ude (slutter kl. 13:00). 

 
Saxo Ingebrigtsen 

26 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen 
 Tekst: Lukas 5:33-37. Tema: Fornyelse 

  

27  

 
Majken Tønnov 

28 
14:00 Gigtgruppe. Osteopati! Oste- hvad for noget? 
 v/Jannich Thomsen Birkegaard

  

29 18:00 Dinner Church  

  
30  

  

31  

  

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 



Maj 

Regional konference 
”Invisible World” er temaet for regionalkonferencen for Eurasia 
Region. Denne gang kan du vælge mellem to lokationer, nemlig 
Cypern fra 15-19/11, 2019 og Indien fra 25-29/1 ,2020. Det vil 
være mest naturligt, at vi deltager pa  Cypern, men der kan være 
a rsager til, at det passer dig bedre at deltage i Indien. 

Allerede nu opfordres du til at foretage en forudtilmelding. Det 
sker pa  følgende link, hvor du ogsa  kan læse mere om konferen-
cen: https://invisibleconference.org/. Tilmeld dig nu, sa  vi ogsa  
fa r overblik over deltagelse fra vores distrikt. 

Da vi opfordrer til deltagelse pa  regionalkonferencen, vil der i a r 
ikke være eftera rslejr pa  Birkedal. 

27/5 kl. 18:00: Møde for frivillige  

Tilmelding og info på www.sweetsurrender.dk og facebook 

Det sker på  
Café Sweet Surrender 

Kirke på ghettolisten 
Der tales meget om parallel-samfund og ghettodannelser, og lige 
nu har justitsministeren travlt med at sætte sidste aftryk pa  tiltag, 
der skal føre til, at vi i 2030 slipper for ghettoer i Danmark. 

Ghettoer er ikke et nyt fænomen, men opsta r ofte, hvor samtalen 
med det omkringliggende samfund ga r i sta . Det fik mig til at tæn-
ke pa , om kirken kan blive en ghetto? Og jeg tænker, at kirken kan 
isoleres fra det omkringliggende samfund og komme til at leve sit 
eget liv pa  to ma der. Undersøgelser viser, at jo længere tid, du har 
været en kristen, des færre ikke kristne venner har du.  Og det 
skyldes ikke, at dine ikke kristne venner er  kommet til tro pa  
Gud. Men kirken isoleres ogsa , na r vi ikke forsætter samtalen fra 
gudstjenesten i hjemmene og pa  arbejdspladsen. Her har kirken 
været godt hjulpet af politikkere, som ønsker at religionen skal 
begrænses til det private rum. Faren er en dualisme, hvor vi har 
e t sprog og værdisæt i kirken og et andet sprog og værdisæt, na r 
vi har forladt kirkens parkeringsplads. 

Jeg tror, vi alle drømmer om at leve holistiske og ærlige liv, sa  
vores tro og værdier er noget vi vedkender os i alle livssituatio-
ner. Vi trænger til, at tro og værdier sættes i spil i en positiv sam-
tale, hvor vi lytter selv om vi er uenige,  lytter uden at dæmonise-
re, kan følges ad enige om at være uenige.  Vi trænger til det, fordi 
det modsatte sker lige nu i samfundet, i verden —en voldsom 
polarisering finder sted, som truer sammenhængskraften. 

Gennem de næste ma neder sætter vi i menigheden fokus pa  
MEDVANDRING og A NDELIGT VENSKAB. Ma let er at bryde nogle 
grænser og  sætte nogle samtaler i gang i fællesskabet.  Det kunne 
være, at du spørger en anden i menigheden, om han/hun vil mø-
des med dig jævnligt de næste tre ma neder, fordi du gerne vil 
lære at praktisere den fred eller den gavmildhed, som han eller 
hun udviser ikke bare indenfor kirkens ramme men overalt. Det 
er e t eksempel pa  medvandring. 

Det kan ogsa  være, at du har brug for at udvide din venskabs-
kreds til mennesker, som endnu ikke deler din tro. Du har brug 
for at træde ud af ghettoen og lade din tro komme i spil blandt de 
mennesker, som du møder i dit nabolag eller pa  arbejdspladsen. 
Ma ske viser Gud dig et menneske, som du skal tilbyde din hjælp 
og venskab. 

Jeg ha ber, vi alle vil indga  i samtalen om og gennem MEDVAN-
DRING og A NDELIGT VENSKAB, for hvis kirken er endt pa  ghetto-
listen, sa  ma  der gøres noget for at skabe en bedre sammenhæng. 

2/6 Udflugt efter gudstjenesten  

15/6 Familiebrunch 

16/6 Gospelgudstjeneste i kirken sammen med Solrød 
 Frikirke.  Jacobs Ladder og Greve Gospel Singers 

23/6  Menighedsmøde efter gudstjenesten 
 Sct. Hans aften i kirken og pa  stranden 

30/6  A ben Have  

5-12/7  Sommerlejr pa  Tømmerup Efterskole 

Se i øvrigt a rskalenderen pa  kirkens hjemmeside 

Til kalenderen 


