Kalenderen
16.00

Fællesskab og bøn.

Søndag 07. 10.30 Gudstjeneste, John Nielsen.

Tirsdag 09.

13.00

Menighedsmøde og undervisning.

16.00

Fællesskab og bøn.

Søndag 14. 10.30 Gudstjeneste, Carsten Jensen.
Tirsdag 16.

16.00

Fællesskab og Bøn.

Søndag 21. 10.30 Gudstjeneste. Leo Hansen.
Tirsdag 23.

er også velkommen til
Café Broen

Juni 2020
Tirsdag 02.

DU

16.00

Fællesskab og bøn.

Søndag 28. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.

Juli 2020

2. tirsdag i måneden
kl. 14.30.
Åbent fællesskab med
foredrag, sang og fælles
kaffebord.
Kontakt Mie & Leo Hansen
5570 0393

Birkebjerg Gospelkor
Gospel for alle sangglade.
Vi øver hver torsdag
kl. 19.00.
Stine Brejner 4252 2251

Flittige hænder for
nødhjælp
Fredage
kl. 9.30-11.30.
Håndarbejde, socialt
fællesskab mm.
Anni Nielsen 55737314

Bøn

Søndag 05. 10.30 Gudstjeneste, Carsten Jensen.
Søndag 12. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Søndag 19. 10.30 Cafégudstjeneste.
Søndag 26. 10.30 Cafégudstjeneste.

Hver tirsdag kl. 16.00
Carsten Jensen 2670 6095

Soul Children
Musik, sang og dans
for børn fra 8-12 år
Torsdage kl. 16.15-17.30
Kontakt
Brian Sørensen 2040 8972

Fællesskabsgrupper

Menighedsmøde og eftermiddag med dialog.
Den første lørdag i juni måned skulle vi have været samlet til
menighedsdag – det bliver i stedet flyttet til søndag den 7. juni, hvor
vi efter gudstjenesten afholder menighedsmøde og samtidig sætter
tid af til at tale om, hvad Gud kalder os til i denne tid efter
nedlukning og corona-smitte.
Hvad bliver vi mindet om? Hvad er det vigtige?
John Nielsen vil tale til Gudstjenesten,
men også lede dialogen efter menighedsmødet.

Grupper med 8-10 personer
samles i hjemmene efter
behov til socialt samvær,
undervisning mm.
Kirsten Graversen 51381827
Nana Green 3053 1755

…. At kontakte menighedens
præst Nana Green, hvis du
har brug for en samtale, har
brug for en, der vil lytte, bede
for dig, eller svare på dine
spørgsmål.
Ring eller skriv på
3053 1755

Birkebjergkirken
Et åbent fællesskab for Gud og mennesker…..

TAK

Menighedsblad
D

Af Nana Green
a 2020 begyndte, havde

jeg på ingen måde forestillet
mig, at jeg skulle sidde her i
maj og skrive følgende
sætning til menighedsbladet:
”Nu kan vi endelig åbne
Af Nana Green.

kirkerne, efter Danmark har været lukket ned siden
marts måned”.
Jeg skriver dette, efter vi har fejret den første
gudstjeneste i mere end 2 måneder. Det var godt at
være sammen.
Selvom jeg har talt med en stor del af jer, der kommer
fast i kirken – i telefonen eller har skrevet mails og
andet, så er det altså godt at ses og tale sammen
igen – uden telefoner og web-kamera.
Peters prædiken berørte det, som tankerne også
kredser om i forberedelserne til en dialogprædiken,
som skal bruges 2. pinsedag med andre kirker i
Næstved: At være en del af den store helhed. Sidde
sammen på den store stamme. At være ét i Kristus.
Vi har prøvet for en tid at være hver vores gren på
træet, og ikke helt kunne fornemme resten af
trækronen - resten af fællesskabet. Men jeg håber, at
vi alle sammen har erfaret nogle af frugterne ved at
være på træet.

Frugten er det, der kommer ud af grenene på træet.
Vi skal gerne bære frugt – have noget med os, som er
til glæde for os selv og for andre.
I tiden med nedlukning og fysisk afstand har jeg
kunnet høre, hvordan nogen af jer delte, at andre
havde været til opmuntring og delt af deres ”frugt” ved
f.eks. at ringe, tilbyde indkøbshjælp, kørsel eller lign.

Juni og Juli 2020

Du har måske også oplevet, at naboer eller familien
har været til glæde for dig – eller du har fået lov at
være til glæde for andre med det, du er blevet givet af
humør, talenter, tid osv. At der nogen gange ikke skal
mere end et telefonopkald til.
Det er vigtigt, at vi giver frugt til vores omgivelser:
Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed,
gavmildhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse.
Det er alt sammen noget, der er brug for i gode og
sunde fællesskaber.
Så hvis du ikke allerede gør det, så er min opmuntring
til dig: Begynd din dag med at spørge Gud, om du har
noget frugt, du skal dele med nogen i dag? Se ikke
ned på, om den frugt du har, er stor og saftig eller lille
– og i dine øjne ubetydelig. For det er heldigvis ved at
holde sig tæt på Gud - at være på træet – og gennem
det Guds ånd virker i os, at det vi har, og deler med og
giver til andre – kan blive saftigt og livgivende for os
selv og for andre.

