
Fødselsdage 
1  

 
 

2  

 
Thomas Baldur 

3 
17:00 Aftensgudstjeneste pa  zoom v/Kaj Ove Bollerup 
 Link:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
Aase Kirchhoff 

4  

 
 

5  

 
 

6 
19:30 Helligtrekongers andagt pa  zoom 
 Link:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

  
 

7  

  
 

8    

 
 

9  

  
August Ingebrigtsen 

10 
10:30 Zoom-gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Link:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

  
 

11 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

 
 

12 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

  
Jann Kyhn, Lars Lynnerup 

13 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

 
Anisia Leite Rocha 

14 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

  

15 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

 
Thomas Ingebrigtsen 

Januar 2021 
Fødselsdage 

16 19:30 Evangelisk Alliances bedemøde 

 
 

17 
10:30 Zoom-gudstjeneste v/Katie Fitch 
 Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

  

18  

  

19 
11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggelig samvær med sang og 
 samtale. 20 kr. pr. ma ned.  

  
 

20 

18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale fra 
 Johannes kap. 13. Tilmelding dagen før pa  face-
 book eller til Kaj Ove. 

 
 

21  

 
 

22  

 
Shiloh Johnson 

23  

 
 

24 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen 
 Link:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
 

25  

  

26  

 
 

27  

 
Niels Olesen 

28  

 
Heidi Lykke Borsheim 

29  

 
Holly Johnson 

30  

 
 

31 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Zoom-gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Link:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
 

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 2021 
Mod lysere tider 
Jeg kan ikke mindes et årsskifte, hvor forventningerne til 
nytåret har været større end det, vi har oplevet ved indgan-
gen til 2021. Det skal selvfølgelig ses i lyset af krisen i 2020, 
der, som er den værste siden 2. verdenskrig, trak et spor af 
sygdom og død, indgreb i den personlige frihed, nedluknin-
ger af samfundet, arbejdsløshed og tab af livsværker. På det 
eksistentielle plan skabte krisen en følelse af kontroltab, 
angst og ensomhed. 

Både i dronningens og statsministerens nytårstaler blev 
der udtrykt håb om et lysere 2021. Håbet knytter sig til 
videnskaben og den vaccine, som lige nu bliver udrullet, og 
selv om mørket stadig hviler tungt over os med høj smitte-
tryk, så blev vi mindet om, at mørket altid er tungest lige 
før solen bryder frem.  Men efter påsken d. 4. april vil vi gå 
mod lysere tider, sagde statsministeren. 

Mennesket kan ikke leve uden håb. Den franske filosof Ga-
briel Marcel har sagt: Håb er for sjælen, hvad vejrtræknin-
gen er for den levende organisme.  Håbet holder os oppe. 
Svend Brinkman sagde i ”Brinkmans Briks”, at han hellere 
ville bruge udtrykket mod end håb. Håbet forbinder han 
med noget passivt mens mod er et handlingsord. Men uden 
håb svigter modet, håbet er det åndedræt, der inspirerer og 
vækker mod og handling. I Hebr. 11:1 siger forfatteren: Tro 
er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der 
ikke ses.  

Den tro, der vokser ud af håbet, er handlekraftig. Forfatte-
ren fortæller om Noa, der i tro byggede en ark, om Abra-
ham, der i tro brød op og drog til det forjættede land og om 
mange andre, der med håbet som udgangspunkt udviste tro 
og mod. 

Jeg ved ikke, om Mette Frederiksen med sin henvisning til 
påsken bevidst lænede sig op af den kristne fortælling, hvor 
livet påskedag sejrer over døden. Men jeg finder tanken 
uendelig smuk og sand. Alt det vi håber på og beder for, 
hvad enten det er vacciner, helbredelse for en sygdom, gen-
oprettelse af en brudt relation, et nyt arbejde—alle disse 
håb bærer usikkerheden i sig, for sådan er livet i verden. 
Men hver gang vi håber og beder for helt konkrete daglige 
behov, så må vi læne os op af den kristne fortælling—det 
håb, som står fast. Peter udtrykker det sådan her: Lovet 
være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barm-
hjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde (1. Peter 1:3). Hebræerbrevet læ-
rer os da også, at det som drev Abraham, da hun udvandre-
de fra Kaldæa, var større end løftet om Kanaans land...han 
ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester 
og skaber er Gud (Hebr. 11:9-10). 

Så lad os da træde ind i 2021 med håb og mod.  Vi vil ønske 
hinanden et godt nytår—hvor vi igen kan favne hinanden i 

Evangelisk Alliances Bedeuge  
10.-17. januar 
TEMA: BIBELBRUG 

 

Frem til 17. januar har vi  i Greve Frikirke aflyst alle aktivi-
teter på nær zoom-gudstjenesten. Derfor vil jeg gerne invi-
tere til en lokal Evangelisk Alliances bedeuge på zoom i da-
gene 11.-16. januar fra 19:30-20:00. Efter en kort refleksion 
over dagens tekst vil vi bede sammen. 

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/81924212330 

Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance, 
præsenterer ugens tema:  

Bibelen er et fascinerende stykke litteratur. Dens 66 skrif-
ter rummer en lang række af forskellige genrer fra poesi til 
historieskrivning og fra lovtekster til brevlitteratur. På 
mangfoldige måder beskriver den liv og død, glæde og sorg, 
tvivl og tro, ondskab og tilgivelse, kærlighed og had, krig og 
fred. Persongalleriet indeholder forbilleder til efterfølgelse 
og skrækeksempler til advarsel.  

I Bibelen udfolder Guds historie med verden sig. Det er en 
historie, som vi hver især allerede indgår i og på samme tid 
inviteres til at blive en del af. For Bibelen er også Guds ord. 
Her taler Gud til verden, til sit folk og til dig. Han ønsker 
ikke, at vi alene skal læse bogstaverne og ordene, men at vi 
engagerer os med alt, hvad vi er, så budskabet må forvandle 
vores hjerter, sind og handlinger.  

Derfor opfordres vi gennem de otte tekster i bedefolderen 
til at læse, leve, dele, invitere, tænke, opleve, høre og lovpri-
se, når vi sammen går på opdagelse i det bibelske univers. 
Lad os finde sammen for på ny at opdage Bibelens fortæl-
linger og bede for, at dets budskab må rodfæste sig i vores 
liv og bringe forvandling til det land og den jord, som vi er 
en del af.  

Velkommen til bedeugen 2021!  

 

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

 

et tæt fællesskab uden frygt, hvor vi kan mødes frit, bevæge 
os frit, arbejde frit og ånde frit. Og når vi med alle disse øn-
sker læner os ind i påskens budskab, læner os ind i lyset fra 
Kristus så ved vi, at det hele bliver godt. 

Godt nyta r / Kaj Ove Bollerup 


