
Fødselsdage 

1 

16:30  Fællesbøn 
17:00 Aftensgudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 
18:00 Spisning—bring gerne lidt til en fælles buffet 

 
Benjamin Christoffersen 

2  

  

3 
11:00 Cafe  Pusterummet 
 Friskbagt brød og hyggeligt samvær med sang og 
 samtale. 25 kr. pr. ma ned. 

  

4 
18:00 Dinner Church. Vi spiser sammen. Herefter er der 
 lovsang, bøn og samtale ud fra Ap.g. kap. 4. Til- 
 melding senest kl. 12:00 på dagen til Kaj Ove.  

 
Tina Holm-Pedersen 

5 
19:00 Greve Gospel Singers v/Christina og Johs 
 Der er en lille pause med en bibelrefleksion og 
 kaffehygge. Slutter kl. 21:00 

  
Daniella Munck 

6 

09:30 Legestue 
 Sang, bibelhistorie, fri leg. Pris: 20 kr. pr familie 
 (10 kr. for  medlemmer af NTF). Medbring  gerne 
 madpakke. Legestuen sørger for kaffe, te, snacks. 

  

7  

  

8 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Katie Fitch Nielsen (nadver) 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 

  

9  

 
Temira Schytt 

10 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

11  

  

12 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 
John Eliasen, Erica Nwosa Ripley 

13  

  
Sille Bovedt, Brian Helstrom 

14  

 
 

15 

10:00  Fællesbøn 
10:30 Børnegudstjeneste v/Sanne Bollerup
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 
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16  

  

17 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

18  

  

19 19:00 Greve Gospel Singers—øveaften 

 Flemming Jespersen 

20 
09:30 Legestue 
18:00 Velkommen til Pigeaften.  
 Kontakt Tina for nærmere info: 29826011  

  

21 
11:00 Greve Sommerfestival i Medborgerhuset.  
 Læs mere pa  www.greve-sommerfestival.dk 

  

22 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 

 
Daniel Bovedt, Emilie Kyhn, Robert Christensen 

23  

 
Helle Bøgebo 

24 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

25  

 
Saxo Ingebrigtsen 

26 
14:00 A bningsgudstjeneste for Himmelske i Byparken i 
 Roskilde. Fælles-cykling fra Greve Frikirke. 
 Læs mere pa  bagsiden.  

  

27  Himmelske Dage i Roskilde 

 
Majken Tønnov 

28  Himmelske Dage i Roskilde 

  

29 
10:00  Fællesbøn 
10:30 Gudstjeneste v/ Kaj Ove Bollerup (nadver) 
 Zoom:  https://zoom.us/j/93341939641 

  

30  

  

31 11:00 Cafe  Pusterummet 

  

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 



Maj 2022 

Himmelske Dage  

Roskilde 26.—29. maj 

Himmelske Dage er en økumenisk kirkefestival, som finder 
sted hver tredje a r. I a r afvikles festivalen i Roskilde over 
fire dage. 

Der er et væld af sma  og store arrangementer for alle al-
dersgrupper. Du har mere end 400 valgmuligheder, hvor du 
kan møde kendte og ukendte, forfattere, sociologer, debat-
tører og bands gennem: Debatter og Talks, A nd og Natur, 
Andagter og Gudstjenester, Kunst og Teater, Tro pa  Tværs.  

Læs med pa : https://himmelskedage.dk/ 

Himmelske dage indledes med en a bningsgudstjeneste i 
Byparken Kristi Himmelfartsdag kl. 14:00. Vil du cykle med 
fra Greve Frikirke i samlet flok, sa  vær klar til afgang kl. 
13:00. 

Man kan for at støtte festivalen købe et armba nd til e n eller 
flere dage. Har du et armba nd følger programmet gratis 
med. De der har armba nd kommer ogsa  først ind til de ar-
rangementer, hvor der er stort tilløb. Armba ndet kan bestil-
les pa  hjemmesiden. Kontakt Kaj Ove for evt. fælles indkøb 
af billet, der dækker alle fire dage. 

Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i de mange spænden-
de arrangementer og bruge muligheden for at invitere an-
dre med. Skriv gerne pa  den a bne eller interne facebook-
gruppe for Greve Frikirke, hvis I bliver inspireret til at del-
tage i et arrangement og gerne vil have andre med. 

Menighedsra det 

Det betydningsfulde uden nytteværdi! 

Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil 
han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: 
Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod 
sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart 
mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv 
spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde 
det, han har fået besked på?   Således også I: Når I har 
gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige 
tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.«  (Lukas 17:7
-10) 

”Tak for hjælpen” siger du, efter at du har fået en hjælpen-
de hånd til en opgave, og straks lyder det tilbage. ”Det var 
så lidt, skulle det være en anden gang”. Vi har taget Jesu 
ord til efterretning. Vi er kun tjenere med lille nytteværdi. 
Og alligevel drømmer vi om at sætte spor i verden, og det 
er da også baggrunden for Jesu ord til disciplene, som 
kom til ham med en bøn: ”Giv os en større tro” - underfor-
stået, så vi kan være til nytte.  

Inderst inde håber vi, at det ikke ”var så lidt”, og på ar-
bejdsmarkedet kæmper vi for at gøre os uundværlige kun 
for at opdage, at efter endt arbejdskarriere, så kører det 
hele fint videre uden os. Og en dag fortsætter livet også 
uden os. 

Der er en enorm frihed i at erkende, at vi ikke er uund-
værlige tjenere (doulos—tjener / slave). De spor du sæt-
ter i verden sander til som sporene du sætter i strandkan-
ten—de forsvinder med næste bølge.  

De gode nyheder er, at vi ikke kun er unyttige tjenere. Din 
betydning består ikke i det, det gør, men i hvem, du er. 
Før du overhovedet blev til, før du havde tænkt en tanke, 
var du elsket og kendt af Gud. Selv om du skulle blive én 
af dem, der sætter spor, som vil blive husket af eftertiden 
i århundreder, så vil denne nytteværdi aldrig kunne over-
skygge eller måle sig med din betydning—for du er skabt 
i Guds eget billede (Læs fx 1. Kor. 1:26-31). 

Vore prioriteringer afslører, om vi har affundet os med at 
være unyttige tjenere og fundet ind til det betydningsful-
de.  

 Venskaber er nytteløse, men de er uvurderlige.  Iføl-
ge Peter Plys kan "Gode venner kan lave alting sam-
men, men de bedste venner kan lave ingenting sam-
men". Vores proriteringer af relationer i forhold til de 
mange gøremål, viser noget om vores behov for at 
gøre nytte. ”Maria har valt den gode del,” siger Jesus 
til Martha, der er irriteret over Maria, der bare sidder 
og samtaler med Jesus men Martha knokler på. 

 Bøn er nytteløs. Jeg oplever i alt fald, at når jeg har 
travlt med at være til nytte, så er det svært at finde 
tid til at bede. ”At bede er at være tom og unyttig i 
Guds nærhed, og dermed udtrykker vi vores tro på, 

11/6 Kl. 11:00: Familiebrunch 

12/6 Kl. 13:00: Menighedsmøde 

2-6/7 Sommerstævne i Greve Frikirke 
 

Se i øvrigt årskalenderen på kirkens hjemmeside 

Til kalenderen 

Hjertestarter 

Grundejerforeningen har opsat en hjerterstarter—den er 
placeret i kirkens carport. Menighedsrådet overvejer at 
arrangere en HLR-kursus i kirken for alleinteresserede, 
inkl. kirkens naboer. Vil du være med, så kontakt Kaj Ove. 

at alt er nåde, og intet blot er resultatet af hårdt arbej-
de” (Nouwen).  Bøn er venskab med Gud og kan lede os 
ind i en ”væren”, som åbner vore øjne for livets sande 
værdi. 

Din betydning afsløres ikke gennem arbejdet, men i hvilen. 


