August
Fødselsdage

Fødselsdage
16

1

17

2
Vibeke Lynnerup

Zita N. Pedersen, Annika Ramskov

3
18
10:00 Fællesbøn
10:30 Lovsang og bøn v/Aron Schytt
4

13:00 Åben Have hos Bo og Jeanette Ilm, Tjurgården 38,
Greve. Tilmelding dagen før på 21824823.
Medbring kød til grill og drikkevarer.
Ritva Pedersen

10:00 Fællesbøn
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne Bollerup
Tema: Kan man stå fast på sand?
Tekst: Matt. 7:24-27

19
Marlies Ambs-Thomsen

20

11:00 Cafe Pusterummet
Elisabeth Ripley

5

6

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

7

21

19:00 Menighedsradsmøde

22

19:00 Greve Gospel Singers—sæsonstart.
Koret ledes af Sarah Moshage og er aben for alle.
Pris 800 (halvarligt) med to gratis prøveaftener.

23
Tobias Nwosa, Miriam Ripley

8

24
Anna Ripley

9
25

10
Monica Bovedt, Lisbeth Tønnov

11

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Aron Schytt
Tema: Den gode samtale
Tekst: Matt 5:13-16 / Kol 4:1-6

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (Nadver)
Tema: Himmelstigen
Tekst: Joh 1:47-51
Andrew Cheatle

26
27

14:00 Gigtgruppe—bassintræning og kommende tiltag

12

Daniel Kristiansen
Sarah Ambs-Thomsen

13

11:00 Cafe Pusterummet
Kim D. Knudsen

28

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

29

19:00 Greve Gospel Singers—øveaften

14
15
30

Vision for Greve Frikirke:

31

14:00 Sensommerfest—se program pa bagsiden

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, mobil 51925016, grevefrikirke.dk

August
Det vil være mest naturligt, at vi deltager pa Cypern, men
der kan være arsager til, at det passer dig bedre at deltage i
Indien.
Planlægger du at deltage, sa skal du foretage en FORHÅNDSTILMELDING NU. Det sker på følgende link,
hvor du ogsa kan læse mere om konferencen: https://
invisibleconference.org/. Tilmeld dig nu, sa vi ogsa far
overblik over deltagelse fra vores distrikt.
Da vi opfordrer til deltagelse pa regionalkonferencen, vil
der i ar ikke være efterarslejr pa Birkedal.

Bulgarien Work & Witness
5.-12. oktober
Vi har gennem en arrække støtte kirkens arbejde i romalandsbyer i Bulgarien. Hvert ar i november sender vi tøj og
julepakker, 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 mobilepay 34432.

Den usynlige verden

Arbejdet vil mest forega ved en skole. Der er praktiske opgaver sa som at male, flytte et hegn, og der vil være nogle
sociale aktiviteter for børnene og deres forældre.
Der bliver snarest indkaldt til
et informationsmøde for interesserede, som
vi haber far deltagere fra hele
vores distrikt.
Foreløbig har 6
personer meldt
sig til turen.

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 forstar ogsa, at disse er
frugter af en andelig forandring, som skabes gennem Kristi
and og bøn.
Vi er realistiske, og nedtoner ikke den daglige virkelighed,
som mennesker lever under, og dog far denne virkelighed
ikke det sidste ord. Kristus ord bestar, sa hvordan kan vi
se pa vores vilkar 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 Nazaræerens Kirke, Eurasia, som finder sted hver fjerde ar. Denne gang kan du vælge mellem to lokationer, nemlig Cypern
fra 15-19/11, 2019 og Indien fra 25-29/1 ,2020.

Til kalenderen
6/9 Fællesskab på Tværs
21/9 Familiebrunch
5-12/10 Bulgarien—Work & Witness tur
15-18/11 Regionalkonference pa Cypern
Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside

