
Juni 
Fødselsdage 

1  
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10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen 
 Tekst: Joh 1:35ff 
 Tema: Discipelskab – en bevidst praksis  
12:45 Udflugt til Vestegnens Kæmper. Husk madpakke 

  

3  

  

4 
11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og 
 samtale. 20 kr. pr. ma ned. 

 
 

5  

 
 

6 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

  

7  

  

8  

 
Magnus Bøgebo 

9 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Pinsegudstjeneste  v/Kaj Ove Bollerup 
 Tekst: Ap. 2:1-13 
 Tema: Medvind pa  vandrestien (Nadver)  

  
 

10  

  

11 
11:00 Cafe  Pusterummet. Besøg af og nyder en fælles 
 frokost med en gruppe kvinder fra  Aunstrup  
 hjemrejsecenter, som viser deres ha ndværk frem.  

  

12 

18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale ud fra 
 Johannes ev. kap 5. Tilmelding dagen før pa  face-
 book eller til Kaj Ove.  

 
Emma Eliasen 

13 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

14 
18:00 Pigeaften i kirken. Medbring en ret mad og 
 drikkevarer til en fælles buffet . 
 Kontakt Tina for nærmere info: 29826011  

  

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 
15 09:30 Familiebrunch. Se program. 

  

16 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gospelgudstjeneste v/Mai-Brit Tvilling. 
 Tema: Livet med varme hænder og a bne døre. 
 Tekst: Lukas 19:1-10.  Gospelkorene “Jacobs Lad-
 der” og “Greve Gospel Singers” medvirker. 

  
17  

  

18 

13:00 Gigtgruppens og Pusterummets sommerfrokost. 
 Tilmelding senest 14/6 til Rie 2684 8135 eller 
 Maiken 2341  0992 og betaling pa  mobilepay  
 (kr. 25 pr. smørrebrød) til Maiken.  
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 Christina Høegh 

20  

 
Noam Schytt 

21  

 
Jonas Ingebrigtsen 

22  
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10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch Nielsen 
 Tema: Mobilisering 
 Tekst: Lukas 6:39-40; Apost. 4:13-14 (nadver ) 
12:30 Menighedsmøde 
18:00 Sankt Hans fest i kirken. Se program. 

 
Kenneth Ring 

24  

  

25 11:00 Cafe  Pusterummet 

 
 

26 18:00 Dinner Church.  

  

27  

 
 

28  

 
Tobias Ambs-Thomsen 

29  

 
 

30 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Tema: En treenig Gud. Tekst: Joh 14:1-14 
13:00 A ben Have 

 
David Christoffersen 



Juni 

Til kalenderen 
5-12/7  Sommerlejr 

18/8   Børnegudstjeneste 

31/8  Sensommerfest 

5-12/10  Bulgarien—Work & Witness tur 

15-18/11  Regionalkonference pa  Cypern 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

Sankt Hans aften i kirken 
Sammenskudsgilde 
Kom med mad til en fælles buffet. Kl. 18:00 sta r grillen tændt. 

Fællessang og aktiviteter på plænen 
Efter fællessang er volleyball-banen klar. Der vil ogsa  være andre 
aktiviteter inde og ude afhængig af vejret. 

Bål 
Kl. ca. 21:00 tager vi del i fællesskabet omkring ba let ved Mosede 
Fortet. 

Den usynlige verden 
Regionalkonference 2019 

Af mørke skal lys skinne frem...vi ser ikke på det  synlige men det 
usynlige; det usynlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt  
          (2. Kor. 4:6,18) 

Som Jesu efterfølgere lever vi i skæringspunktet mellem synlige 
og usynlige virkeligheder. Vi efterlyser forandring af ydre forhold 
og adfærd, men forsta r ogsa , at disse er frugter af en a ndelig for-
andring, som skabes gennem Kristi a nd og bøn.  

Vi er realistiske, og nedtoner ikke den daglige virkelighed, som 
mennesker lever under, og dog fa r denne virkelighed ikke det 
sidste ord. Kristus  ord besta r, sa  hvordan kan vi se pa  vores vil-
ka r fra Guds perspektiv og dele det med dem, som er omkring os 
og leve frimodigt for Kristus?  

Med disse ord inviterer vi til regionalkonferencen for Nazaræe-
rens Kirke, Eurasia, som finder sted hver fjerde a r. 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. 

Planlægger du at deltage, sa  skal du foretage en FORHÅNDSTIL-
MELDING SENEST 15. JUNI. Det sker på følgende link, hvor du 
ogsa  kan læse mere om konferencen: 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. 

Bulgarien Work & Witness 
5.-12. oktober 
Vi har gennem en a rrække støtte kirkens arbejde i roma-
landsbyer i Bulgarien. Hvert a r i november sender vi tøj og jule-
pakker, som vores missionær pa  stedet, Zhana, videreformidler.  

Nu er vi klar til at sende et team afsted for anden gang. Det sker i 
tidsrummet 5.-12. oktober. Vi flyver til Sofia, hvor vi lejer en bus 
til videre transport. Det koster ca. 2000 kr. at deltage. Beløbet 
dækker billetter, transport i Bulgarien og forplejning. Man kan 
ogsa  støtte projektet økonomisk. Mærk ”Bulgarien” og overfør 
din gave til Greve Frikirke reg. 1551 konto 2482150 eller mobile-
pay 34432.  

Arbejdet vil mest forega  ved en skole. Der er praktiske opgaver sa  
som at male, flytte et hegn, og der vil være nogle sociale aktivite-
ter for børnene og deres forældre. 

Der bliver sna-
rest indkaldt til 
et informations-
møde for inte-
resserede, som 
vi ha ber fa r 
deltagere fra 
hele vores di-
strikt. Foreløbig 
har 6 personer 
meldt sig til 
turen. 

Glædelig pinse 
Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har kors-
fæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. «Da de hørte det, 
stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: 
»Hvad skal vi gøre, brødre?  (Ap. g. 2:36-37). 

Jeg lyttede til den afsluttende partilederdebat pa  TV2. Ind imel-
lem gik bølgerne højt,  og der var flere dueller med skarpe ord. 
Jeg er glad for at jeg fik afslutningen med, hvor der blev uddelt 
knus, ha ndtryk og varme smil selv blandt de ha rdeste duellanter. 

Peters pinsetale indeholdt ogsa  ha rde ord til Israels hus. Men 
ordene ramte ikke en stenfacade, men hjerter, der lod sig bevæge. 
Hvad skal vi gøre, brødre? 

Peter Haldorf skriver i e n af sine bøger: ”Da de store begreber i 
den kristne tro er relationsord, kan de ikke leve deres eget liv 
uden for Kristus. Læren i Bibelen har ikke nogen selvstændig 
værdi som lære, den bliver først meningsfuld, na r den udtrykker 
vores erfaring af Kristus, han som kaldes Ordet. Ogsa  sandheder 
kan blive til sten. Først na r de fører læseren ind i et fællesskab 
med Sandheden, bliver de til brød. ” 

Bibelens ord er relationsord. Da Helliga nden faldt pa  disciplene 
pinsedag, gik de ud pa  gaden og mødte folk i øjenhøjde pa  et 
sprog, som den enkelte forstod. Og underet, som profeten Jeremi-
as havde forudsagt skete: Ha rde stenhjerter lod sig bryde, og pa  
den dag blev 3000 mennesker mættet  af brødet til evigt liv. 


