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Oversigt 
Cafe Broen 

2. tirsdag i måneden kl. 14.30 

Et åbent fællesskab med foredrag, 
sang og fælles  kaffebord, se i bla-
det og særskilt program. 

Kontakt Mie & Leo Hansen tlf. 5570 
0393 

Birkebjerg Gospelkor 

Gospel for alle sangglade.  

Vi øver hver torsdag kl. 19.00. 

Instruktør: René Jensen. 

Kontakt Stine Brejner tlf. 4252 
2251 

Soul Children  

Musik, sang og dans for børn fra 8-
12 år Torsdage  kl. 16.15- 17.30  

Kontakt Brian Sørensen tlf. 2040 
8972  

Flittige hænder for nødhjælp  

Fredage kl. 9.30-11.30. Håndarbej-
de, socialt fællesskab mm.  

Kontakt Anni Nielsen tlf. 5573 7314  

Besøgstjeneste  

Se særskilt folder i kirken.  

Kontakt Nana Green tlf. 3053 1755  

Kirsten Graversen tlf. 5138 1827  

Fællesskabsgrupper  

Grupper med 8-10 personer samles 
i hjemmene efter behov til socialt 
samvær, undervisning mm.  

Kontakt Kirsten Graversen tlf. 
51381827  

Nana Green tlf. 3053 1755  

Bøn 

Hver tirsdag kl 16.00  

Kontakt Carsten Jensen tlf. 2670 
6095  

Kontakt 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 spørgs-
mål.  

Ring eller skriv på 3053 1755  

Send en mail: 
nana@birkebjergkirken.dk 

Menighedsråd 

Formand Lisbeth Scharla-Friis  
tlf. 6081 2538  

Økonomisekretær/Sekretær Kirsten 
Graversen  

tlf. 5138 1827  

John Skytt, Carsten Jensen og  
Leo Hansen  

Kontakt for børn og unge 

Brian Lindholm Sørensen 

Tlf. 2040 8972 
 

Bankkonto 6060 1510393 

Mobilepay 300 636 
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Birkebjergkirken 

MENIGHEDSBLAD 
efterår 2022 

åben for Gud og mennesker 

Evangelisk Frikirke Danmark 

Nana Green ”Solopgang og skyer” 
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Nana Green har ordet  

 

Nu- og nærværende 
 
Er du præget af mange tanker 
om, hvad du burde have gjort 
eller burde gøre? Og hvad nu 
hvis? 
Henri Nouwen, en hollandsk ka-
tolsk præst, forfatter, professor 
og teolog skriver: 
”De virkelige fjender er burder 
og hviser. De trækker os bag-
læns ind i den fortid, som ikke 
kan forandres, og forlæns ind i 
den uforudsigelige fremtid. Men 

det virkelige liv foregår her og 
nu. Gud er en Gud i nutid. 
Gud er altid i øjeblikket, uanset 
om det øjeblik er hårdt eller let, 
glædeligt eller smertefuldt. Når 
Jesus talte om Gud, så talte han 
altid om Gud som den der er, 
hvor og når du er … Gud er ikke 
kun en som var eller vil være 
engang.” 
Henri Nouwen fortsætter med at 
skrive, at Gud er den som er, og 
som er for mig i det nu- og 
nærværende, og at Jesus er 
den, som er kommet for at fjer-
ne byrden af fortiden og bekym-
ringerne for fremtiden. ”Han 
(Jesus) vil, at vi skal opdage 
Gud lige hvor vi er, her og nu.” 
 
Så med inspiration fra Nouwen 
så er min opfordring til dig: Vær 
i nuet og livet som det er – og 
åben dig for Gud lige nu. Tal 
med Gud om alle dine ”jeg bur-
de” og ”hvad nu hvis” – og slip 
dem hos ham. Lige nu, lige her. 
 

 

Bytte-præst-dag 
Den første søndag i oktober er Evange-
lisk Frikirkes ”bytte-præst-dag”. Her har 
vi en turnus, hvor menighederne bytter 
præster, og gudstjenesten bærer præg 
af, at vi giver det fokus, at vi som me-
nighed er en del af et større kirkesam-
fund. 
I år bytter vi præst med Saralystkirken i 
Århus, og derfor er det præst John Lo-
renzen fra Århus, som besøger os og ta-
ler denne søndag. Ud over at der bliver 
samlet ind til menighedens arbejde som 
altid den første søndag i måneden, så er 
der også en indsamling til Evangelisk Fri-
kirke Danmarks nationale arbejde. 
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Jo, den er god nok. Søndag d. 27. 
november fejrer vi indgangen til det 
nye kirkeår, som er 1. søndag i Ad-
vent. Adventstiden er en ventetid 
og forberedelsestid. Julen begynder 
faktisk først bd. 24. december og 

så 
varer den til Helligtrekonger. Vi fej-
rer adventstiden – at vi har meget 
godt i vente – og dagen sammen 
med Birkebjerg Gospel, og det er 
Nana Green, som prædiker. 

Nytårsfejring – d. 27. november? 

Kommende datoer i 2022 og 2023 
 
18. december: De 9 læsninger  
24. december kl. 14.00: Julegudstjeneste for hele familien med Nana 
Green 
8. januar 2023: Første søndag efter Hellige tre Konger – brunch eller fro-
kost i forbindelse med gudstjenesten. 
Evangelisk Alliances bedeuge 
Gospelworkshop: 25.-26. februar 2023 
Onsdag d. 22. februar: Askeonsdags bedevandring arrangeret af NØP 
EFBUs børnelejr på Sjælland – uge 27, 2023 
EFD og BiDs sommerstævne: Uge 29, 2023 

Fernisering 
 
Søndag den 20. november kl. 12.00 vil 
menighedens præst Nana Green præsen-
tere billeder, som hun i særlige øjeblikke 
har taget med spejlreflekskameraet eller 
telefonen. 
 
Udstillingens tema er: Solopgange fra det 
høje. 
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Vi mødes i Birkebjergkirkens 
café den anden tirsdag i 
hver måned til fællessang, 
foredrag, fællesskab, samta-
le og kaffebord (25.kr) 

Café Broen 

Tirsdag den 11. oktober kl. 

14.30 

 
Tema: "Sommerfarvel" 
 
Fællessang, musik, samtale og an-
dagt. Lokale ledere medvirker  

Torsdag den 10. november kl. 

17.00 - 18,30 

 
Mortens aften. Gospelkoncert med 
SoulChildren  og efterfølgende fæl-
lesspisning. 
 
(Husk tilmelding til spisning: se op-
lysning andet sted i bladet)  

Tirsdag den 13. december kl. 14.30 

 
Kunstvandring med menighedens præst. 
 
Fra vigtige øjeblikke tager menighedens 
præst os med på vandring i tro og liv. Det 
sker ud fra billeder i kunstudstillingen -  

og fra øjeblikke som ikke kom med på no-
get billede.  

3 

Birkebjerg gospel 

Du er velkommen i koret som øver 
torsdage kl. 19-21.15.  

Koret medvirker til gudstjenester 
et par gange i løbet af året og hol-
der koncerter – bl.a. i medborger-
huset. 

Spis-sammen aftner 
 
Vi fortsætter vores Spis-sammen-
aftner i efteråret. Det er for alle al-
dre, som har lyst til fællesskab om 
et godt måltid. Børn og forældre fra 
børnegospel, sangere og deres fa-
milie i Birkebjerg Gospel, naboer til 
kirken – og dem du inviterer med. 
Prisen for voksne er mellem 30 og 
50 kr. og halv pris for børn op til 13 
år.  

Torsdag d. 27. oktober kl. 17.30-
18.50. Tilmeldingsfrist søndag d. 
23. oktober. 
Torsdag d. 10. november – Dan-
mark spiser sammen uge – og Mor-
tens aften. Tilmeldingsfrist søndag 
d. 6. november. 
Tilmelding kan ske på tilmeldingsli-
ste i kirkens hall eller på e-mail: 
tilmeld@birkebjergkirken.dk, hvor 
du skriver hvad du tilmelder dig til, 
og hvor mange du tilmelder. 
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Fællesskab om de gode ram-
mer 

Vores dejlige kirke kan kun være 
så skøn fordi vi vedligeholder den 
sammen. Kirken drives og passes 
af frivillige og lørdag d. 19. nov. 
samles vi igen til en lørdag fra kl. 
8-12 hvor vi sammen løser for-
skellige praktiske opgaver. 

Tilmelding sker søndagen før – da 
vi begynder dagen med fælles 
morgenmad. 

Tilmelding kan ske i kirken på en 
seddel. Hvis du vil vide mere, så 
tag fat i  
Carsten Jensen. 

”Menighedens bibelberetning”  
”Peters fiskefangst”  
 
kan du læse  i bibelen i Lukasevangeliet  

kapitel 5 vers 1-11 

D. 6. november er der menig-
hedsmøde.  

På alle menighedsmøder er der rum 
for at dele tanker om menighedens 
liv, trivsel, ønsker og muligheder. 
Alle kan udtale sig, medlemmer har 
stemmeret. 
Har du konkrete forslag der skal 
drøftes og stemmes om, sendes det 
til menighedsrådet senest d. 16. ok-
tober, så det kan komme med på 
dagsordenen. 
D. 6. november skal vi bl.a. vedtage 
budget for 2023. 

 

 

5 

Retrætedag i oktober 
 
Retræte betyder at trække sig tilba-
ge – og i kirkelig kontekst, så er en 
retræte en dag eller flere dage, 
hvor man slipper hverdagens jag og 
forstyrrelser – for at give rum og ro 
til dig og din tro. Lørdag d. 22. ok-
tober har du mulighed for at få rum 
og ro fra kl. 9-16 i Birkebjergkirken. 
Dagen arrangeres og ledes af Nana 
Green i samarbejde med Evangelisk 
Frikirke Danmarks øvrige menighe-
der på Sjælland. Du kan deltage, 
uanset hvor meget eller lidt erfaring 
du har med retræte eller kirkeliv. 
 
Læs mere på birkebjergkirken.org/
retraetedag 
Pris: 90 kr. (for forplejning og ma-
terialer) 
 
Tilmeldingsfrist: søndag d. 16. ok-
tober kl. 12.00 

Byens lykke 
 
Onsdag d. 23. november kl. 19.30 arrangerer NØP 
(Næstved Økumeniske Præstegruppe) en fælles op-
lægsaften, hvor vi får besøg af Jesper Oehlenschlä-
ger, der er  
 
direktør i Samfonden og tidligere sognepræst i 
Karlslunde Strandkirke. Han vil dele et oplæg til in-
spiration fra sin nyeste bog: Byens lykke. 
 
Sted: Birkebjergkirken. 

Birkebjergkirkens gospelkor øver torsdag kl. 19.00 


