
Fødselsdage 
1  

 
 

2 
16:30 Fællesbøn 
17:00 Aftensgudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 

 
Thomas Baldur 

3  

 
Aase Kirchhoff 

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

 
 

5  

 
 

6  

  
 

7 09:30 Legestue 

  
 

8    

 
 

9 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

  
Noah Nordfjord Dirchsen, August Ingebrigtsen 

10  

  
 

11 
11:00 Cafe  Pusterummet 
19:30 Evangelisk Alliances bedemøde hos Indre Mission, 
 Kirkegade 49, Køge. Tema: Hvile 

 
 

12  

  
Jann Kyhn, Lars Lynnerup 

13 
19:30 Evangelisk Alliances bedemøde i Adventkirken, 
 Parkvej 13, Køge. Tema Erindring 

 
Anisia Leite Rocha 

14 09:30 Legestue 

  

15  

 
Thomas Ingebrigtsen 

Januar 2022 
Fødselsdage 

16 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch Nielsen (nadver) 
 Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
 

17  

  

18 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

19 18:30 Menighedsra dsmøde pa  zoom 

  
 

20 
19:00 Greve Gospel Singers 
 Vi mødes og lægger en plan for fremtiden 

 
 

21 09:30 Legestue 

 
 

22  

 
Shiloh Johnson 

23 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Peter Christoffersen (nadver) 
 Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
 

24  

 
 

25 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

26 

18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og et oplæg til gruppesamtale fra 
 Johannes kap. 21. Tilmelding dagen før pa  face-
 book eller til Kaj Ove. 

 
 

27  

 
Niels Olesen 

28 09:30 Legestue 

 
Heidi Lykke Borsheim 

29  

 
Holly Johnson 

30 

10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/995080716 

 
 

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 2022 
Godt nytår 
For nogle år siden, skrev sygehuspræst Preben Kok, at 
”magtesløshed” er på vej til tilbage i vores ordforråd som 
en tilstand, vi i højere grad vil komme til at forsone os med.  
Der vil blive en voksende erkendelse af, at der er en grænse 
for vores magt til forhindre ulykke, til at helbrede. Der er 
forhold, som ligger uden for vores kontrol. 

Magtesløshed er ikke et nyt begreb, men perioder med 
medvind kan hos den enkelte eller i et samfund skabe en 
falsk følelse af urørlighed og sorgløshed. Den seneste tid er 
vi blev mindet om livets skønhed og skrøbelighed—
personlige kriser, klimakrise, pandemi, demokratiske ne-
derlag har skabt en ny bevidsthed om magtesløshed og fø-
lelsen af kontroltab ofte ledsaget af angst og mismod. 

Godt nytår—måske har du sagt disse ord med større vægt 
henover nytåret , måske afspejler de et ønske, som i år 
kommer fra et dybere sted i dit hjerte!  

Både jul og nytår fortæller os om nye begyndelser. I Johan-
nes-evangeliet forkyndes Jesu fødsel med ord, der leder os 
tilbage til skabelsen: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud...og Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os.” 

Det nyskabte verden blev ikke favnet med gode ønsker, 
men med en glad konstatering: ”Gud så, at det var godt”.  

Tænk om vi kunne møde nytåret med den samme glade 
konstatering: Godt nytår. Der er noget smukt ved at møde 
hinanden med et ydmygt og bønsfyldt ønske om et godt 
nytår, og ingen af os har brug for overfladiske bemærknin-
ger om, at det går nok alt sammen. Men når det er sagt, så 
er der i evangeliet et løfte om et godt nytår til alle angste og 
mismodige. Det Ord, som Gud taler til os i begyndelsen er 
fuld og ”liv og lys”.  Og her ved begyndelsen af 2022 må vi 
tillidsfuldt og glad konstatere: ”Vi ved, at alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud (Rom. 8:28)”. Denne viden 
skyldes ikke medvind og sorgløshed, men bygger på en per-
sonlig erfaring af Guds kærlighed gennnem Jesu død og 
opstandelse.  

Jeg er blevet meget glad for et ikon fra det femte århundre-
de, hvor du ser Jesus lægge en beskyttende arm omkring 
abbed Mena. Det er et venskabs-ikon, som kan lære os, at vi 
må gå ind i det nye år med Jesus og hvile trygt under hans 
beskyttende hånd. Bogen, som Jesus bærer minder mig om, 
at han er ORDET fuld af liv og lys. Johannes fortæller os i sit 
julebudskab (1:18), at Jesus hviler i faderens favn og derfor 
kan gøre ham kendt. Læg mærke til den lille bogrulle, som 
Abbed Mena bærer. Favnet af Jesus må vi også formidle ord 
fulde af liv og håb til de mennesker, som vi møder på vores 
vej i 2022, mennesker som måske føler usikkerhed, angst 
og mismod i forhold til det ukendte. Denne opgave er ikke 

Evangelisk Alliances Bedeuge  9.-16. januar 

Temeat for bedeugen er Sabbat. I år inviteres vi til samling i 
Indre Mission, Køge og hos Køge Bugt Kirken i Adventkir-
ken (se program). 

Bedefolderen kan findes og downloades fra http://
www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/ 

Formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, skriver i indledningen: 
»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: Hvilen i 
Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for 
troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er på 
vej mod den syvende dag, den evige hviledag.« Sådan skri-
ver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når 
du hviler. Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at 
besinde os på, for vores samfund – og dermed også kirken – 
er præget af et højt livstempo,som både går ud over trosli-
vet og de nære relationer.  

Velkommen til bedeugen 2022 

forbeholdt særligt udvalgte. ORDET kom julenat til jævne 
mennesker i Betlehem, sådan nogen som dig og mig. 

Det bliver et godt nytår, for Jesus lægger sin hånd omkring 
dig, og  ved det favntag vil du blive inspireret til at være et 
ord / tale ord, som er fulde af liv og håb til mennesker, som 
du møder på din vej. 

Kaj Ove Bollerup 


