September
Fødselsdage
1

11:00 Bedetid i kirken.

Fødselsdage
16

18:30 Menighedsradsmøde i Solrød
Lars Ørsøe

2

3

17
11:00 Cafe Pusterummet
Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og
samtale. 20 kr. pr. maned.

11:00 Cafe Pusterummet

18
Berith Casselman, Jokim Schytt

19

19:00 Greve Gospel Singers—øveaften
Michael Oreskov

4
20

Ezra Schytt

5
6
21

7
David Eliasen

8

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch
13:00 Sortering af tøj til Bulgarien

09:30 Familiebrunch: Vi nyder en lækker brunch, lærer
nye børnesange, hører bibelhistorier og leger.
Det koster 25 kr. pr. familie pr. gang og 100 kr. i
arskontingent for børn, der deltager fast.
Tilmelding senest onsdag d. 18. september pa
facebook, til Sanne Bollerup pa 2877 8616 el.
kob@nazarene.dk.
Signe Bollerup, Martin Olsen

Niels Eliasen, Margit Jakobsen

22

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christofffersen (nadver)

9
23
10

11:00 Cafe Pusterummet

Asta Christensen, Philip Kyhn, Aage Sonesson
Catrine Højby Hansen

11

12

18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der
lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale ud fra
Johannes ev. kap 5:31-47. Tilmelding dagen før pa
facebook eller til Kaj Ove.
19:00 Greve Gospel Singers—øveaften med sangteknik.
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 o gratis prøvegange.

24

14:00 Gigtgruppe. Hvad gør kosten ved dig, og kan du
spise dig til færre smerter? v/Tina Jensen

25

18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der
lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale ud fra
Johannes ev. kap 6:1-15. Tilmelding dagen før pa
facebook eller til Kaj Ove.

26

19:00 Greve Gospel Singers—øveaften

27
13

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

28
Leah Christoffersen, Christian Kyhn

29

14
15

Amanda Nwosa Ripley

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver)

10:00 Fællesbøn
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver)

30
Doris Christensen

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

September
Medvandring

Lectio Divina

Temaet for gudstjenesten hen over sommeren har været
medvandring. Målet har været og er at fremme den dybe
samtale i menighedens fællesskab. Medvandring sker i tillid til, at Jesus er tilstede, når to personer begynder at tale
sammen om det, der ligger dem på hjerte (Emmaus-vejen,
hvor Jesus slår følge med to disciple, er modellen).

Lectio Divina er fire bevægelser, hvor du gennem bibellæsning bevæger dig fra information til samtale og nærvær
med Kristus. Jeg er blevet opmærksom på, at Lectio Divina
er hjælp for samtalen med en medvandrer og samtalen
med Gud. De fire bevægelsen kan som nedenfor bruges ved
læsning af bibelen, men prøv også at bruge den samme
form for opmærksomhed og refleksion i forhold til det,
som sker for dig i løbet af en dag: Begivenheder, møder
med mennesker. Vi vandrer i gerninger, som Gud forud har
lagt til rette. Hvad siger Gud til dig gennem det, som sker?

Under medvandringen giver jeg et andet menneske lov til
at lytte med og stille spørgsmål til min refleksion over Ordet og livet. Målet er at formes til at ligne Jesus og at udvikle det potentiale, som jeg fik i livsgave fra Gud. Dette sker
ikke i en solo-vandring, discipelskab finder sted, når jeg
giver et andet menneske taleret ind i mit liv. Min mentor
vinder denne taleret gennem forbøn, omsorg og støtte.
Ledelsen i menigheden vil gerne opmuntre alle til medvandring. Har du brug for hjælp til at finde én at vandre sammen med, så hjælper vi gerne.
I bogen ”Elsket nok til at tale sandt” giver Gunni Bjørsted
syv praktiske råd for, hvordan en medvandrings-samtale
kan finde sted (nedenfor i forkortet og omskrevet form).

1. Aftal at mødes en række gange, typisk én gang om måneden af max. en times varighed.
2. Læs en aftalt tekst hen over måneden (6-8 gange) med
hjertets opmærksomhed. Læg mærke til og sæt ord på,
hvad der berører.
3. Når I mødes, så tænd et lys for at fokusere på, at Jesus er
verdens lys, og han er lige her.
4. Indled samtalen med en bøn med tak til Gud for at han er
nær, og bed om hjælp til at være opmærksom på Gud, så
den der vejledes får talt om det, som fylder og den, der vejleder får hjælp til at lytte og gå ved siden af. Bed om at
Guds kærlighed må blive åbenbaret og hans navn blive
æret.
5. Vejleder kan stille nogle enkle spørgsmål. Tag god tid.
Vær ikke bange for stilheden. Typiske spørgsmål: Hvad
snakker du og Jesus om for tiden? Hvad ligger øverst i dit
liv lige nu? Hvad har særligt grebet fat i dig i teksten? Hvor
er du selv i denne tekst?

At åbne sig for Gud
Lectio Divina (guddommelig læsning): At bede Guds ord
En længsel efter at møde Kristus—Ordet bag ordene. ”Det
er mit ord til dig i dag”.
Forening med Gud, hvor Kristus beder i os.
Fire bevægelser:
1. Opmærksomhed (Lectio). Vær opmærksom på det ord
eller udtryk, der er Guds ord til dig i dag. Hvilke ord
fanger din opmærksomhed i teksten? Hvilke billeder,
erindringer, følelser eller oplevelser dukker op i dit
sind? Brug dine sanser.
2. Undren (meditatio). Giv dig tid og dvæl ved det, som
fangede din opmærksomhed. Tænk over ordene og
bær dem i dit hjerte gennem resten af dagen (Luk.
2:51)
3. Gensvar (oratio). Dit gensvar gennem bøn med eller
uden ord; tilbedelse; handling: Tænd et lys, mal et billede; skriv i din dagbog; kontakt en ven.
4. Væren (contemplatio). Hvil i Gud og vær i Gud; lad dig
favne af hans kærlighed; et møde med ”JEG ER”; bevægelse fra samtale til fællesskab.
Tillidsfuld bøn:

Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som
kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som
søger ham (Hebræerne 11:6).
Bogkilde: David G. Benner: At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn.

6. Andre spørgsmål: Har du oplevet Guds godhed siden
sidst? Har du mødt vanskeligheder og udfordringer? Hvad
vil du gerne ændre i dit liv? Hvordan kan jeg bede for dig?

Til kalenderen

7. Tag samtalen med ind i en afsluttende bøn. En ny tekst
og en ny dato aftales.

13/10 Aftensgudstjeneste kl. 17-19 (slutter med let mad)

Et vigtigt element ved medvandring, siger Bjørsted, er at
vejlederen selv går til vejledning. Ingen er fritsvævende og
selvhjulpen, alle har brug for følgeskab. De to aftaler oftest
en tidbegrænset vandring, men det er mit håb, at medvandring kan blive en del af Greve Frikirkes DNA, at vi alle er
villige til at lade os vejlede og villige til at stille os til rådighed for Gud som vejledere for et andet menneske.

5-12/10 Bulgarien—Work & Witness tur
20/10 Børnegudstjeneste
25-26/10 Global Leadership Summit
3/11 Indsamling til Dansk Flygtningehjælp
10/11 Gospelgudstjeneste m/ Greve Gospel Singers
15-18/11 Regionalkonference pa Cypern

