Kalenderen
December 2019

16.00
17.00
16.15

Fællesskab og bøn.
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.

Søndag 08. 10.30 Gudstjeneste, Lars Lynge.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.

14.30
17.00
19.00

Café Broen. Susanne og Christian Jochimsen ”Adventsfest”
Sam-X Lektiecafé.
Julekoncert med Soul Children.

Søndag 15. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Søndag 22.

Ingen gudstjeneste.

Tirsdag 24. 14.00 Julegudstjeneste. Nana Green.
Søndag 29. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Frokost og julefest.

Stod der julefest???

er også velkommen til
Café Broen

Søndag 01. 10.30 Gospelgudstjeneste, Leo Hansen.
Tirsdag 03.
Onsdag 04.
Torsdag 05.

DU

JA!!!

Søndag den 29. december kl. 10.30 fejres årets julefest.
Vi begynder festen med en gudstjeneste, hvor julens gamle og
nye salmer og sange synges endnu en gang. Nanna Green
prædiker, og før vi samles til julefrokost i Cafeen tager vi
hinanden i hænderne, mens vi synger og danser omkring det
store juletræ

Ved frokosten nyder vi Cafe broens dejlige mad, ryster posen
med julegodter, hygger, leger, og hører måske en historie mm
før vi afslutter med kaffe, lagkage og julens sidste småkager.
Hjertelig velkommen.
Frokost og kaffe 50 kr. for voksne. Børn deltager gratis.

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

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

Bøn
Hver tirsdag kl. 16.00
Kontakt
Carsten Jensen 2670 6095

…. 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 2020
Søndag 05. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Evangelisk alliance, bedeuge:
Tirsdag 07.
Onsdag 08
Torsdag 09.

14.30
19.00
19.00

Birkebjergkirken.
Sct. Jørgens Kirke.
Frelsens Hær.

Onsdag 08.
Fredag 10.

17.00
09.30
12.00

Sam-X Lektiecafé.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste, Leo Hansen.
Fernisering. Lene Beckmann og Hanne Nøhr.

16.30
16.00
17.00
16.15
19.00
09.30

Menighedsrådsmøde.
Fællesskab og bøn.
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor øver.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 12. 10.30
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.

Fællesskabsgrupper
Grupper med 8-10 personer
samles i hjemmene efter
behov til socialt samvær,
undervisning mm.
Kontakt
Kirsten Graversen 51381827
Leo Hansen 5570 0393

Soul Children
Musik, sang og dans
for børn fra 8-12 år
Torsdage kl. 16.15-17.30
Kontakt
Brian Sørensen 60210572

Søndag 19. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Lørdag 25.

16.00
19.00
17.00
16.15
19.00
09.30
18.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Undersøgelsesaften. (Se mere info i bladet)
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor øver.
Flittige hænder for nødhjælp.
DDM Inspirationsdag i Vanløse.
DDM Inspirationsdag i Vanløse.

Lektiecafé Sam-X
Dansk flygtningehjælp hver
onsdag kl. 17.00-19.00.
Kontakt Leo Hansen
5570 0393

Søndag 26. 10.30 Cafegudstjeneste.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
Fredag 31.

16.00
17.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor øver.
Flittige hænder for nødhjælp.

Besøgstjeneste
Se særskilt folder i kirken
Kontakt
Leo Hansen 5570 0393
Kirsten Graversen 5138 1827

Birkebjergkirken
Et åbent fællesskab for Gud og mennesker…..

TAK

Menighedsblad

December 2019 og Januar 2020

Julegaveønske: Håb

Ved at bede, er du med til at give mennesker håb.

for din by.

”Håb for din by” kan købes i Birkebjergkirkens
bogsalg.

Af Carsten Jensen.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle.

Dette er titlen på en bog, som er udkommet i år,
skrevet af missionsforstander John Nielsen. En bog,
som fortæller om, hvordan byer forvandles, når
mennesker går sammen og beder for deres by.

Kærlig hilsen Carsten.

”Hvis mit folk beder og søger mit ansigt” (2.
Krønikebog 7, 14a). Bøn er naturligvis alt afgørende.
Derfor er bøn for den enkelte by også en nøgle til
byens transformation. Ønsker vi at se forandring i
vores by, må vi løfte den frem for Gud i bøn. Samtidig
må vi følge med i byens liv, så vi kan bede konkret.
Byens nød må blive kirkens liv. Når mennesker i byen
rammes af tragedier, må det berøre kirkens hjerte og
lede til forbøn om forandring.

”Du fylder mig med glæde, for glæden er fra dig,
du gud, som helst vil give, så glæden bor i mig.

Du løfter op min smerte, så smerten er hos dig,

du gud, der kender sorgen og deler den med mig.

Du fylder mig med undren, forunderlige Gud,
Mange menigheders bøn centrerer sig om kirkens
indre liv, hvilket også er vigtigt, men kirken har en
større kaldelse end at eksistere for sig selv. Den er til
for det omgivende samfunds skyld. Derfor må
samfundets smerte berøre menigheden og lede os til
at løfte vore hænder, vort hjerte og vor røst i forbøn
for vores by. Hvis ikke de kristne i en given by beder
for den by, de er en del af, er der sandsynligvis ingen,
der gør det.

du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud.

Du løfter mine tanker, så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes, at du forlader mig.

Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig! ”

Guds løfter – vores udfordringer. Når Jesu kirke i en
by begynder at praktisere disse fire områder: Enhed,
ydmyghed, bøn og omvendelse åbner kirken op for
Guds ekstraordinære velsignelse over byen.

Sang af Holger Lissner.

Retrætedag
Velkommen til en dag i kirken med rammer for
stilhed, bøn og bibelmeditation.
Du kan deltage uanset om din erfaring med
kirkeliv er lille eller stor.
Dagen planlægges i samarbejde mellem
Osted Frikirke og Birkebjergkirken.
Hvis det er noget, du er interesseret i, så
reservér
Lørdag, den 14. marts kl. 8.30-16.00.

Fernisering søndag, den 12. januar kl. 12.
Søstrene Lena Bechmann, Næstved og
Hanne Nøhr, Mogenstrup præsenterer en
spændende kunstudstilling i kirkens café
søndag, den 12. januar 2020.
Fra barns ben har begge haft glæden af at
tage en blyant og pensel i hånden i
barndomshjemmet og skolen på Møn. Men de
har udviklet malerkunsten og billedet meget
forskelligt.

Pris for hele dagen bliver 80 kr.

For Lena er det meget den figurative
tegneserieagtige og fabulerende stil, og for
Hanne er det naturalistiske og abstrakte
billede.

Der vil være tilmeldingsfrist, der sammen med
mere info vil følge senere i december måned
på flyers, på vores hjemmeside og
begivenhedens side på Facebook.

Se søstrenes glæde i samspil og modspil i
udstillingen.

Undersøgelsesaften
Mulighederne i en reparations café.

Tirsdag, den 21. januar kl. 19-21 inviterer vi til
en aften, hvor vi undersøger, hvad en
reparations café er og hvilke muligheder, der
er i det for os som menighed og for
lokalområdet.
.
Mette Davidsen og præst Nana Green leder
os gennem oplæg, nysgerrighed og drøftelse.
Der er også inviteret gæster fra Grøn
Omstilling, som vil svare på spørgsmål.

Du vil snart kunne finde info om aftenen på
kirkens hjemmeside
BIRKEBJERGKIRKEN.ORG.

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

