Kalenderen
December 2020
Tirsdag 01.
Torsdag 03.

16.00
16.15
16.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Gudstjeneste planlægning.

Søndag 06. 10.30 Gudstjeneste, Lars Lynge.
Tirsdag 08.

14.30

Torsdag 10.

16.00
16.15

Åben kirke, fællesskab i caféen.
Se omtale andet sted i bladet.
Fællesskab og bøn.
Soul Children.

Søndag 13. 10.30 Gudstjeneste. Leo Hansen.
Tirsdag 15.

14.30

Torsdag 17.

16.00
16.15

Andagt i kirkesalen.
Se omtale andet sted i bladet.
Fællesskab og Bøn.
Soul Children.

DU
er også velkommen til
Café Broen
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 20. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.

Torsdag 24.
Søndag 27.

14.00
10.30

Julegudstjeneste. Nana Green.
Julefest med Café Broen.

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

”

Januar 2021
Søndag 03. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 05.
Fredag 08.

16.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 10. 10.30 Gudstjeneste. Peter Gøtz.
Tirsdag 12.

14.30

Torsdag 14.
Fredag 15.

16.00
16.15
09.30

Evangelisk Alliance, bedemøde.
Tema: Bibelbrug.
Fællesskab og bøn
Soul Children
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

Søndag 17. 10.30 Gudstjeneste.
Tirsdag 19.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Lørdag 23.

16.00
16.15
16.30
09.30
13.00

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Menighedsrådsmøde.
Flittige hænder for nødhjælp.
Vinterstævne på efterskolen Lindenborg.
Tema: Håb for Danmark.
Se omtale andet sted i bladet.

Søndag 24. 10.30 Gudstjeneste.

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

Fernisering. Benny Bondo, Mogenstrup.

Tirsdag 26.
Torsdag 28.
Fredag 29.
Lørdag 30.

16.00
16.15
19.00
09.30
10.00

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Menighedsdag. Tema: Troshistorier.
Se omtale andet sted i bladet.

Bøn
Hver tirsdag kl 16.00
Kontakt
Carsten Jensen 2670 6095

Søndag 31. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.

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

TAK

Menighedsblad
um og ro til tro.
Af Nana Green.

I 2021 vil vi gerne give mennesker rum og ro til
tro. Derfor vil vi på forskellige måder – som
COVID-19 restriktionerne må give mulighed for –
give rum og tid til nysgerrigt at gå på opdagelse i
livet og troen. Dit liv og din tro. Mit liv og min tro.
At gå nysgerrigt og åbent til livet og troen
sammen – ja, det går bedst i en atmosfære, hvor
man bliver taget imod som den, man er og hvor
der ikke er fordømmelse eller bedømmelse. Det
er sådan, Jesus tager imod os, så mon ikke vi
kan prøve at tage imod hinanden på den måde?

December 2020 og januar 2021

ligere biskop Steen Skovsgaard.
Den ligger der bl.a., fordi det er en inspirerende
bog med små tekststykker – ja, faktisk en
andagtsbog, men også fordi, der arbejdes på at
anbefale den til menighedens fællesskabsgrupper, som kan læse et par tekststykker til hver
samling og sammen give hinanden de tanker,
som bliver vækket ved at læse Skovsgaards
refleksioner og forskellige bibeltekster.
Der vil følge en lille vejledning med til hver af de
208 tekster, I kan læse til hver gang og nogle
guidende spørgsmål til samtalen.
Der er ikke nogle rigtige svar – det er at dele de
tanker, som kommer til en. Lytte til de andres og
selv give en tanke. En eller måske flere tanker –
også gerne de ufærdige – ligesom livet ikke er
færdigt endnu.

Give rum og plads til både at se tilbage på det liv,
der er levet – hvordan var det? Hvad formede
dig? Hvem formede dig? Har du gjort dig
erfaringer med Gud igennem dit liv? Hvordan ser
du på dit liv nu? Og det liv, du har i vente?

Det skal ikke være svært at være sammen, men
være let. Så let som at give en tanke. Og så
enkelt er det egentlig også med bøn. Giv Gud en
tanke. Det, der ligger øverst i tankerne lige nu.
Uden censur.

At høre andres livshistorier er spændende – det
vidner utallige biografier på bestsellerlisterne om.

Så lad os gå ind i 2021, åbne for Gud og
hinanden – i en åbenhed, hvor vi giver Gud og
hinanden plads – og deler trosliv og tanker.

Selv at sætte ord på sin livs- og troshistorie og
dele den med andre giver ofte nye opdagelser og
erkendelser.
Det er en fantastisk måde at åbne sig for hinanden på.
Giv mig en tanke.
På mit skrivebord ligger en nyudgivet bog med
titlen: ”Giv mig en tanke.” Den er skrevet af tid-

Kærlig hilsen Nana.

Åben for Gud og for mennesker – åben
for DIG!
Der er nu indkøbt et gadeskilt, og når det er
stillet ud, kan du se, at der er åbent i kirken.
Det vil som regel også blive omtalt på
Facebook og Instagram.
Det vil primært blive tirsdage og torsdage efter
kl. 12 og frem til aften, når vores præst er i
kirken. Du kan altid lave en aftale med vores
præst, men når skiltet inviterer ind,
er kirken åben for dig.

Åben kirke, og kaffen er klar
Café Broen og Flittige hænder for nødhjælp
holder corona pause resten af året, men vi
holder caféen åben tirsdag, den 8. december.
Kl. 14.30 åbner vi dørene og har kaffen klar.
Nanna Green eller Leo Hansen holder en lille
andagt, og så vil der ellers være mulighed for
fællesskab og snak – lidt ligesom kirkekaffe
på en tirsdag. Vel mødt.

n

Der er åbent for at sidde stille i kirkerummet,
tænde et lys, se kunstudstillingen i caféen
eller for at få en snak med vores præst, som
også gerne vil bede for dig, hvis du ønsker
det.
Så kig forbi J

Andagt med afstand
Julegudstjeneste
Søndag, den 24. december fejrer vi Gudstjeneste
kl. 14.00 for hele familien.
Vi forventer at kunne være i kirken alle sammen –
og åbner også for pladser i caféen, hvis det bliver
nødvendigt.

Tirsdag, den 15. december kl 14.30 vil vores
præst stå for en lille Gudstjeneste stund med
musik over anlægget, bibellæsning og en
kortere tale.
Vi holder fast i 2 meters afstand i kirkesalen,
men der vil ikke være fællessang. Det er for at
give særligt sårbare, der føler sig utrygge ved
sang, mulighed for at deltage.

Workshop om troshistorie
DDMs Inspirationsstævne
Lørdag, den 23. januar kl. 13-21 vil der være
inspirationsstævne for Øst-danmark på
Efterskolen Lindenborg.
Hold øje med mere info i kirken, på Facebook og
på vores hjemmeside.

Om Gud og smittetrykket vil, så holder vi en
workshop om troshistorie i januar måned. Dagen
skal lægge op til, at vi deler troshistorie med
hinanden i mindre grupper.
Det er lørdag, den 30. januar fra kl. 10-16.
Der kommer mere info, når vi nærmer os.

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

