
Fødselsdage 
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Thomas Baldur 
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Aase Kirchhoff 

4  
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10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Tema: Livets brød.  Tekst: Lukas 4:1-15 

 
 

6  
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11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og 
 samtale. 20 kr. pr. ma ned.  

18:00 Evangelisk Alliancemøde med spisning i IMs  
 missionshus, Kirkestræde 49, 4600 Køge.  
 Gerne tilmelding til Karin - 61287606   
 Tema: Langt væk hjemmefra—Jeremias 29:4-14. 
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19:00 Greve Gospel Singers.  
 Velkommen til en ny sæson og vores nye korleder, 
 Louise Kofoed. Skal der ske noget nyt i 2020, 
 hvorfor sa  ikke overveje gospelsang. Det er lige til 
 at blive glad af. Det er gratis de to første gange.  

  
August Ingebrigtsen 
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10:30 Fællesgudstjeneste i Solrød Frikirke. 
 EA-gudstjeneste på Solrød gl. Skole, Højagervæn-
 get 31, Solrød. Behov for transport? Kontakt Kaj 
 Ove på 51925016. Tekst: Åbenbaringen 21:1-4. 
 Tema:  Endelig hjemme . 

  
Jann Kyhn, Lars Lynnerup 
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Anisia Leite Rocha 

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

  

Januar 
Fødselsdage 
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Thomas Ingebrigtsen 

16  
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19 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Missionsgudstjeneste V/Zhaneta Georgieva- Yor-
 danova. Zhana, som er præst i Nazaræerens Kirke 
 i Bulgarien, prædiker og fortæller om missionar
 bejdet blandt romaer. 
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21 11:00 Cafe  Pusterummet 

 
 

22 
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale. Til-
 melding dagen før pa  facebook eller til Kaj Ove. 

 
Shiloh Johnson 

23 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 
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25  

  

26 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne Bollerup 

 
 

27 
17:30 Tweens. For de 10-14 a rige. Fællesspisning, bibel 
 og en sjov aktivitet er pa  programmet. Mere info: 
 Signe (60187607), Thomas (42910921). 

 
Niels Olesen 

28 13:00 Gigtgruppe 

 
Heidi Lykke Borsheim 

29  

 
Holly Johnson 

30 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
 

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, 51925016, kob@nazarene.dk, grevefrikirke.dk 



Januar 

Til kalenderen 
15/2 Kl. 9:30: Familiebrunch 

23/2 Kl. 10:30: Greve Frikirkes a rsmøde 

10/3 Distriktsstævne 

13-14/3  Sydkystsstævne 

3-10/7 Sommerlejr pa  Tømmerup Efterskole 

Kan du forestille dig…? 
Nytåret er en anledning til at gøre status på liveti 2019, ja 
det seneste årti, men også sætte ord på forventninger og 
drømme om fremtiden. Vi gør det individuelt, i familien og 
kirken, og vores statsminister tegner et billede af det Dan-
mark, som hun gerne vil stå i spidsen for. 

Overgangsriter har ofte været forbundet med stor overtro. 
Mens nytårskrudtet i dag er til ære for mennesket, så tjente 
braget tidligere det formål, at jage de onde magter på flugt, 
som ville hindre et godt nytår.  

Disse magter og myndigheder  er stadig på spil, og fælles 
for dem er ønsket om at slukke håbet, drømmen og forestil-
lingen om en bedre fremtid.  Det er langt fra altid nødven-
digt at tage ”onde” midler i brug. Kan man skabe en mæt-
hedsfølelse hos folket, så er der gode udsigter til statue quo. 
Ægyptens kødgryder skabte en mæthedsfølelse blandt de 
israelitiske slaver, og det var først da profeten Moses vakte 
drømmen om et land, der flyder med mælk og honning , og 
Farao reagerede ved at skrue ned for kødrationerne, at fol-
ket vågnede op. 

Bibelens kald til bøn og faste har rod i disse overvejelser. 

1) Det er bønnen og ikke nytårsbraget, der sender de 
onde magter på flugt. 

2) Gennem fasten slipper vi fri af den falske mætheds-
følelse, som kvæler vores forestillingsevne. Når kød-
gryderne er tomme, vågner drømmene.  

Alverdens unge vækker drømmen om en retfærdig verden, 
hvor hverken mennesket eller den jord, hvis gaver vi nyder, 
lider under magtmisbruget. Hvilke drømme ønsker Gud at 
vi som kirke skal vågne op til? 

På distriktet vil vi gerne gøre 2020 til drømmenes år, ved at 
opmuntre vore menigheder til bøn og faste. Vores region 
opmuntrer os til at lægge særlig vægt på bøn og faste den 
første fredag i hver måned. Prayer and fasting for a fresh 
outpouring of the Spirit of Holiness, lyder det.  Bøn og faste 
for en ny udgydelse af Guds helligheds Ånd.  

Nu er opfordringen givet videre. Må Gud vække vores læng-
sel efter alt det, som er givet med Kristus. 

Godt nyta r / Kaj Ove Bollerup 

Evangelisk Alliances Bedeuge 
5.-12. januar 
TEMA: PÅ VEJEN HJEM 

Af Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance 

Årets bedeuge tager udgangspunkt i, at vi som kristne er på 
vej hjem. Vi længes mod den dag, hvor Gud vil genoprette 
alt og skabe en ny jord, hvor vi skal forenes med Gud og 
hinanden. Lige nu er vi stadig på vej, men vi er ikke uden 
hjemsteder i denne verden. Vi har vores familier, og vi hø-
rer også til et geografisk sted i verden. 

Kirken skal helst også være et sted, hvor vi føler os hjemme 
sammen med kristne brødre og søstre. Her kan vi tjene og 
glæde hinanden og skabe et hjem for mennesker, som ople-
ver sig hjemløse i en verden, der er præget af ensomhed, 
sorg og lidelse. Her kan vi erfare, at de kristne er håbets 
folk, ikke fortvivlelsens. Det er ikke alle mennesker, som 
føler sig hjemme i denne verden. 

Kirkens mission er at vidne over hele jorden om Kristus og 
alt, hvad han lærte. Vi vil forkynde, at der både er håb her i 
livet, og at døden ikke er en endegyldig slutning, men en 
hjemkomst. 

Lad os finde sammen og bede for vores verden, land og by, 
og for at andre må slå følge med os på vejen hjem til den 
nye jord. 

Velkommen til bedeugen 2020! 

Bibel-og bedetekster findes på www.evangeliskalliance.dk. 

Sydkystsstævne 
Til marts besøger Alan og Debra Hirsch samt Rich Robin-
son Danmark, og vi har den store glæde at facilitere en to 
dages konference med dette stærke team.  Omdrejnings-
punktet er missional tænkning. 

Hvordan leder man missionale menigheder, hvilke udfor-
dringer er der og, hvad skal der tages højde for? Konferen-
cen er delt over to dage fyldt med oplæg samt coaching i 
mindre grupper. Det foregår i Karlslunde  Strandkirke d. 
13. - 14. marts. D. 13. marts  er særligt tilegnet ledere. 

Initiativtagerne er et økumenisk fællesskab bestående af 
Karlslunde Strandkirke, Kirke på Vej, Roskilde Vineyard, 
Greve Frikirke samt Solrød Frikirke. 

Sørg for allerede nu at sætte X i din kalender. Der kommer 
mere info senere i januar. 

Alan Hirsch er forfatter / medforfatter til et par bøger, som 
falder i tråd med temaet:  5Q og Reframation.  


