Kalenderen
Oktober 2020
Torsdag 01.
Fredag 02.

16.15
19.00
09.30

Fredag 09

16.00
19.00
16.15
19.00
09.30

Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Fællesskab og bøn.
Bøn for byen i Bykirken
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 11. 10.30 Café Gudstjeneste.
Tirsdag 13.

14.30

Fredag 16.

16.00
09.30

er også velkommen til
Café Broen

Søndag 04. 10.30 Gudstjeneste, Svend Vestergård Jensen.
Tirsdag 06.
Onsdag 07.
Torsdag 08.

DU

Café Broen. ”Mærk Næstved”
Se endvidere Café Broens blad.
Fællesskab og Bøn.
Flittige hænder for nødhjælp.

2. tirsdag i måneden
kl. 14.30.
Åbent fællesskab med
foredrag, sang og fælles
kaffebord.

(Se særskilt program)
Kontakt Mie & Leo Hansen
5570 0393

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

Søndag 18. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 20.
Torsdag 22.
Fredag 23.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 25. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 27.
Torsdag 29.
Fredag 30.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

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

…. 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

Kalenderen

DU
er også velkommen til

”

November 2020
Søndag 01. 10.30 Gudstjeneste. Allan Møller.
Tirsdag 03.
Torsdag 05.
Fredag 06
Lørdag 07.

16.00
16.15
19.00
09.30
08.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children
Birkebjerg gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Retrætedag. Se omtale andet sted i bladet.

Søndag 08. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 10.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Lørdag 14.

13.00

Menighedsmøde.

14.30

Café Broen. ”Fællessang i efterårstoner”.
Se Café Broens blad.
Fællesskab og bøn
Soul Children
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Arbejdsdag.

16.00
16.15
19.00
09.30
08.00

Søndag 15. 10.30 Gudstjeneste, Kristian Bonde-Nielsen.
Tirsdag 17.
Torsdag 19.
Fredag 20.

12.00

Fernisering, Birthe Kærsig og Tine Martens, Fensmark

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 22. 10.30 Gudstjeneste, Carsten Jensen.
Tirsdag 24.
Torsdag 26.
Fredag 27.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

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

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

Bøn
Hver tirsdag kl 16.00
Kontakt
Carsten Jensen 2670 6095

Søndag 29. 10.30 Gospel Gudstjeneste. Nana Green.

Besøgstjeneste
Se særskilt folder i kirken.
Kontakt
Nana Green 3053 1755
Kirsten Graversen
5138 1827

TAK

Menighedsblad
Håb.
Af Kirsten Graversen.

Vi kan ikke åbne for nyhederne uden at blive
konfronteret med smittetal og smittetryk. Og vi
bliver bombarderet med påmindelser om at
huske at spritte af og holde afstand. Det er
selvfølgelig godt at huske disse simple regler,
men hvad gør det konstante fokus på potentiel
smitte og sygdom ved os som enkeltpersoner og
samfund?

Oktober og november 2020

Jeg tror, Gud i denne tid kalder os til en dybere
relation med ham, hvor vi endnu mere finder ud
af, hvor højt han elsker os, og hvad det vil sige at
måtte leve under hans beskyttelse og ledelse. Det
er i hvert fald, hvad jeg selv har oplevet i
coronatiden. De tidspunkter, hvor det var
allersværest, var også der, hvor jeg oplevede
hans nærvær og trøst allermest, og det skabte
håb.

Verden har desperat brug for håb, og jo mere vi
kan glæde os over at være Guds børn og finde ud
af, hvad barnekår virkelig betyder, jo mere kan vi
være med til i vores hverdag at sprede håb.
Det er da en dejlig opgave!

Jo, vi bliver bombarderet med frygt – enten
frygten for at smitte andre eller selv at blive
smittet. Manges liv og valg bliver i denne tid
styret af frygt, hvis man da ikke går over i den
anden grøft og blæser på alle forholdsregler. Men
det er jo ikke kun smittefare og sygdom, der
skaber frygt, det gør f.eks.
samfundsomvæltninger og klimaforandringer
også – i en sådan grad, at selv børn oplever
frygt.

Al denne frygt kommer i stor udstrækning på
grund af mediernes fokus på frygt. Men som
kristne har vi et kæmpe håb, fordi vi tror på – og
får lov til at opleve – en kærlig, nærværende og
bønhørende Gud. Og Jesus holder aldrig
afstand! Lad os som kirke og enkeltpersoner
derfor sætte fokus på håb.

Kærlig hilsen Kirsten.

Missionsforbundets bytte-præst-dag

Retrætedag

Første søndag i oktober bytter menighederne i
Missionsforbundet præster for at sætte fokus
på fællesskabet på tværs af byer og gøre os
mere bekendt med de præster, der er ansat
rundt om i landet.
Vi skal bytte præst med Din Frikirke i
Haderslev, så vi får glæde af at lytte til Svend
Vestergaard Jensen, mens Nana Green er i
Haderslev og taler i menigheden der.

Lørdag, den 7. november forventer vi at
åbne kirken for en retrætedag, hvor der bliver
givet rum for bøn og bibelrefleksion i stilhed.

n

Svend er deltidsansat præst i den mindre,
men engagerede menighed i Haderslev. Han
har håndværksbaggrund, og det giver ham
som taler en håndgribelig tilgang og et
billedsprog, som jeg tror mange af jer vil sætte
pris på.
Tag godt imod ham og bed for menigheden i
Haderslev. Der vil samme dag være en særlig
indsamling til Det Danske Missionsforbund.

Vi afventer i skrivende stund udviklingen i
Covid-19, men det er en dag, hvor man netop
holder særlig afstand for ikke at forstyrre
hinandens stilhed, så vi håber at kunne afvikle
dagen.
Der vil være begrænset antal pladser og
dagen koster 80 kr., som dækker
morgenbrød, frokost, eftermiddagskaffe og
materialer.
Der vil blive annonceret mere på vores
hjemmeside, ligesom der vil ligge flyers i
kirken fra en gang i oktober.

Søndag, den 15. november
Søndag, den 15. november er der fernisering,
og så får vi besøg af en af præsterne fra
Vanløse Frikirke, som har hele tre præster
ansat.
Vi får besøg af Kristian Bonde-Nielsen, der
bl.a. har særligt fokus på de unge i kirken.

HUSK
Du er ALTID velkommen til at ringe til vores præst
Nana. Hvad enten du har kommet meget i kirken
eller kun har været her en enkelt gang – ræk ud og
tag kontakt, hvis du er trist, ved at miste modet
eller bare lige mangler en at tale med. Lad os stå
sammen ved at støtte hinanden på alle de mange
måder vi kan uden at smitte hinanden.

Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, 4700 Næstved
Menighedens præst: Nana Green 3053 1755, nana@birkebjergkirken.dk
Hvis du har brug for en, der vil lytte, bede for dig eller det, du er bekymret for, svare på dine spørgsmål, så
kontakt Nana. Hun er som regel i kirken tirsdage og torsdage (vil du være sikker, så træf en aftale).
Se endvidere info på vores hjemmeside www.birkebjergkirken.org

