
Fødselsdage 
1  

 
 

2 

09:30 Legestue.  Vi starter ud med at synge sammen og 
 høre en bibelhistorie. Derefter vil der være fri leg. 
 Pris: 20 kr. pr familie. Medbring gerne madpakke. 
 Legestuen sørger for kaffe, te og snacks.  

 
Arthur Nordfjord Dirchsen, Tanja Kristiansen 

3  

 
Olga Petrosyan 
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16:00  Fællesbøn 
16:30 Lysgudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Læs mere pa  bagsinden 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 

 
Veronika Westergaard Bang 

5  

 
 

6 
11:00 Cafe  Pusterummet. Friskbagt brød og hyggelig 
 samvær med sang og samtale. 25 kr. pr. ma ned. 

  
 

7 

18:00 Dinner Church 
 Fællesspisning, lovsang, bøn og samtale ud fra 
 Ap.g. 9-10.  Tilmelding senest kl. 12:00 pa  dagen 
 pa  facebook eller til Kaj Ove.  

  
Caspian Christoffersen, Anne Damtoft, Rene G. Larsen 

8  

 
 

9 09:30 Legestue 

 Nicolai Bovedt 

10  

 
 

11 
14:00  Julefest.  Tema: En lille engels store eventyr 
 Læs mere pa  bagsiden. 

 
Peter Ambs-Thomsen 

12  

  
Christina Jakobsen 

13 
13:00 Gigtgruppens julefrokost med sang, rafleleg og 
 dans om juletræet  

   

14  

 
Judith Schytt 

15  

 
Christina Jakobsen 

December 2022 
Fødselsdage 

16 09:30 Legestue m/juleafslutning 

 
Cecilie Damtoft, Alexander Jakobsen 

17  

 
Jens Faber Berg 

18 
10:00 Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch (nadver) 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 

   

19  

 
Jane Bollerup 

20  

 
 

21 
17:00 Fyraftensbøn pa  zoom. Vi læser bønner og bibel
 tekster sammen. Bøn og forbøn for aktuelle ting 
 (30 min). Zoom: https://zoom.us/j/93341939641 

 
 

22  

  

23  

 
Jens Christoffersen, Jeanette Ilm 

24 

14:00-15:00 Juleaftensgudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Vi indleder juleaften sammen med salmesang, 
 juleevangelium og lystænding. Der samles ind til 
 Nazaræerens Kirkes sociale arbejde.Zoom:  
 https://zoom.us/j/93341939641 

 
 

25 10:30 Ingen gudstjeneste 

  

26  

 Anne R. Eilsøe 

27  

 
Julie Ingebrigtsen 

28  

 
 

29  

  

30  

 
Julia Eliasen, Per Lynnerup 

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 



December 2022 

Til kalenderen 2023 
1/1 Nyta rsgudstjeneste kl. 16:30.  
 Vi drikker kaffe under gudstjenesten. 

Rejs dig—bliv lys (Esajas 60:1) 
November går tungt gennem byen / går ind i hvert eneste hus.  Så-
dan lyder det i Lisbeth Smedegaard Andersen eftera rssalme. Mør-
ket føles ekstra tungt for mange i a r—krig og krise trænger sig pa .  

Esajas var profet pa  et tidspunkt, hvor mørket var stort i Israel. 
Men han er samtidig advents-profeten, der vækket ha b og fortæl-
ler om lyset, der kommer. 

Rejs dig, bliv lys, er ikke en desperat opfordring til at gå i kamp mod 
mørket. Det er en invitation til at lade os gennemlyse af Kristus, 
som kommer. Advent vender et truende sammenbrud til et gen-
nembrud af lys og glæde. 

Andersens salme slutter:  
Jeg tror at der bag ved november / skal rejse dage med sang /  
befriet som glæden der griber / dit nådeår—endnu engang. 

      Glædelig advent 

Julehjælp til Bulgarien 
Den 24. november sendte vi 108 banankasser til Bulgarien 
med tøj og julegaver / godter. Det er tre a r siden, vi sidst 
havde mulighed for at fa  en sending afsted.  

Zhaneta Georgieva-Yordanova er præst og missionær i en 
lille landsby udenfor Sofia. Hun er ogsa  tilknyttet en skole 
for roma-børn, og hjælpen som vi sender afsted ga r for-
trinsvis til roma-familier. 

Tak til alle jer, der har givet tøj, sorteret, pakket og givet 
penge og gaver til projektet. Der er indsamlet ca. 14.500 kr. 
En del bruges til transport 
og julepakker. Det reste-
rende beløb bruges til de 
mest presserende behov. 

Har du lyst til at komme 
med pa  en Work & Wit-
ness tur til Bulgarien, sa  er 
der planer om at sende et 
team i oktober 2023.  


