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Birkebjergkirken 

MENIGHEDSBLAD 
Vinter 2022/23 

åben for Gud og mennesker 

Evangelisk Frikirke Danmark 

 Linette Frandsen udstiller i Birkebjergkirken fra 15. januar 2023 
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Carsten Jensen har ordet 

Året som gik. 

Nu er året 2022 snart gået, og det 
har budt på mange forskellige mu-
ligheder og trusler. 

Af de store og udefra kommende 
trusler, kan nævnes Corona virus 
og krigen i Ukraine.  

Ting vi ikke har kunnet forhindre i 
at komme, men har måtte finde ve-
je til at leve med. 

Vi har kunnet stå sammen om at 
forsøge på ikke at smitte hinanden, 
og lavet indsamlinger til hjælp for 
de krigsramte ukrainere.  

Troen på at vi sammen kan gøre en 
positiv forskel midt i udfordringer-
ne, har fået os til at holde sammen 
i kirkens forskellige fællesskaber. 

Selv om vi også personligt er blevet 
ramt af sorg og tab i året som snart 
er gået, så er der både tro og håb 
for at finde en konstruktiv vej igen-
nem dette. 

Optimismen, håbet er givet til os i 
troen på en omsorgsfuld og kærlig 
Gud. 

”Jeremias 29, 11-13. For jeg 
ved, hvilke planer jeg har for 
jer, siger Herren, planer om fred 
og ikke om ulykke, planer om 
fremtid og håb. Når I beder til 
mig om hjælp, vil jeg høre jer, 
når I søger efter mig, vil I finde 
mig. Ja, hvis I søger mig af hele 
jeres hjerte, vil I finde mig.” 

Kunst i kirken 
I december frem til 8. januar er der 
fortsat fotoudstilling, hvor vores 
egen præst, Nana Holm Green, har 
været bag kameraet.  
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Fernisering 15. januar 
2023, 12.00-13.30 
Til januar får vi glæde af Linette 
Frandsens malerier, når hun udstil-
ler malerier ud fra temaet: I lysets 
kraft. 

Vi glæder os til at byde velkommen 
til Linette og hendes malerier. Vel-
kommen til ferniseringen og til at se 
udstillingen i kirkens café i ugen ef-
ter.  

Plukket fra Linettes hjemmeside: 

”Min kunst bærer præg af det sensi-
tive i livet, lyset og mørket, natu-
rens skiftende lys, komplementær-
farvernes virkning i maleriets tilbli-
velse, den fede akrylmalings berø-
ring af det hvide lærred og den ma-
giske virkning dette giver. 

Jeg maler akryl og akvarel malerier. 

Jeg lader mig inspirere ved at gå på 
kunstmuseum. Kunstavisen er en 
udmærket informationsavis, hvor 
man kan følge med i hvad der sker i 
kunstlivet i Danmark”. 

Linette fik Kuba prisen i 2018. 

Spis-sammen-aftner i 2023 
Vi fortsætter med Spis-sammen-aftner i 2023. Først gang er torsdag d. 
26. januar kl. 17.30, hvor der både er middag og gospelkoret begynder 
den nye sæson. I februar er der ikke spis sammen, da det falder sam-
men med fastelavn, Askeonsdag og gospelworkshop. Så … kom til hyg-
gelig gudstjeneste og kirkekaffe søndag d. 19. februar eller kirkevan-
dring onsdag d. 22. februar. 
Øvrige datoer for 1. halvår 2023: 
Torsdag d. 30. marts, kl. 17.30 
Torsdag d. 27. april, kl. 17.30 
Torsdag d. 25. maj, kl. 17.30 
Fredag d. 23. juni, Skt. Hans aften i kirkens have kl. 17.30 
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”Menighedens bibelberetning”  
”Peters fiskefangst”  
 
kan du læse  i bibelen i Lukasevangeliet  

kapitel 5 vers 1-11 

Askeonsdag 2023 
 
Onsdag d. 22. februar 2023 indle-
des fastetiden. Fastetiden er 40 
dage frem til påskesøndag 
(undtaget er søndagene – der reg-
nes for fejringsdage og derfor ikke 
er fastedage). 
I Næstved har vi tradition for som 
kirker at gå sammen ind i fasteti-
den. Det gøres med en lille van-

dring fra centrum af Næstved, via 
kirkegården og sluttende i Vor 
Frue, den katolske kirke, hvor der 
er sang, bøn, andagt og korsteg-
ning med aske. Vi slutter i kælde-
ren med kaffe og kage. 
Tag del i denne stemningsfulde 
vandring sammen med andre fra 
Næstved. Vi mødes i eller ved Sct. 
Peders kirke kl. 19.30. Vær varmt 
klædt på med fornuftige gåsko. 
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I anledningen af Birkebjerg Go-
spels 10 års jubilæum afholder 
vi workshop med Steffen Bay i 
februar 2023 
 
Vi øver lørdag og optræder søndag 
til gospelgudstjeneste i Birkebjerg-
kirken. 
Steffen Bay er mangeårig aktør på 
den danske gospelscene som korle-
der, instruktør og komponist – og 
som leder af utallige workshops og 
koncerter i ind- og udland. Så vi 
glæder os til at blive inspireret af 
hans talent og gaver. 
Birkebjergkirken har gode fysiske 

rammer med store lokaler med god 
plads. 
Deltagerbilletter kan købes på 
www.billetto.dk. Der er gratis ad-
gang til gudstjenesten søndag. 
Bl.a. coronanedlukningen er årsag 
til at denne jubilæumsworkshop er 
blevet udsat nogle gange, men 
denne gang tror vi det lykkes. 
 
Workshoppen er lørdag den 25. 
februar kl. 10 og gudstjenesten 
er søndag den 26. februar kl. 
10.30 

Menighedens 
årsmøde fin-
der sted søn-
dag den 5. 
marts 2023 
efter guds-
tjenesten 

Fastelavnssøndag  
den 19. februar 10.30 
 
Der er tradition for at gå festligt ind i 
fastetiden. Det gør vi Fastelavnssøn-
dag, hvor gudstjenesten er for alle, 
men der vil særligt være fokus på små 
og store børn. Der vil være tøndeslag-
ning, fastelavnsboller til kirkekaffen og 
måske kårer vi de udklædte? Så voksen 
eller barn – kom endelig udklædt. 
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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 d. 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 noget 
billede.  

Tirsdag d. 10. januar kl. 14.30 

 

Nana leder os igennem eftermid-
dagen, som er en del af Evange-
lisk Alliances bedeuge 2023. Vi får 
besøg af Jan Gunnar Wold fra Ad-
ventistkirken i Næstved, som deler 
lidt ud fra Galaterbrevet 5,22 og 
”Glæden som gave”.  
Se mere på næste side. 

Tirsdag d. 14. februar kl. 14.30 

Leo Hansen og Nana Green finder et 
samtaleemne fra kagedåsen - og det bli-
ver en eftermiddag med samtalecafé, så 
det bliver ikke kun præsterne, der skal 
tale sammen, men kommer med oplæg 
til samtaler ved bordene. 
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Fællesskab om de gode rammer 

Vores dejlige kirke kan kun være så skøn fordi vi vedligeholder den sam-
men. Kirken drives og passes af frivillige og lørdag d. 25. mar.  samles vi 
igen til en lørdag fra kl. 8-12 hvor vi sammen løser forskellige praktiske 
opgaver. 

Tilmelding sker søndagen før – da vi begynder dagen med fælles morgen-
mad. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelisk Alliances bedeuge 
2023 
 
På tværs af forskelle og traditioner i 
kirkerne, så beder kirker i hele ver-
den sammen i anden uge i det nye 
kalender år. Efter to år med aflys-
ning grundet pandemien, så håber 
vi at det denne gang bliver muligt at 

samles til sang, bøn og et kortere 
andagt i de forskellige kirker. Bede-
ugen er fra søndag til søndag, men 
her i Næstved har vi tre samlinger 
fra tirsdag til torsdag: 
 
Tirsdag d. 10. januar 2023 
kl.14.30.  
 
Sted og værter: Birkebjergkirken/
Café Broen (Birkebjergkirken) og 
Jan Gunnar Wold fra Adventistkirken 
i Næstved taler. Dag 3: GLÆDEN 
SOM GAVE,  
 
Onsdag d. 11. januar 2023 
kl.19.30.  
 
Sted og værter: Sct. Jørgens Kirke 
(Indre Mission) Taler: Nana Green 
fra Birkebjergkirken. Dag 4: ALTID 
GLÆDE 
 
Torsdag d. 12. januar 2023 
kl.19.30.  
 
Sted og værter: Adventistkirken i 
Næstved og taleren er Lone Lehim 
fra Frelsens Hær. Dag 5: DET GLA-
DE FÆLLESSKAB. 
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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 

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 na-
na@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 


