Kalenderen
Februar 2020

Fredag 07.

16.00
17.00
16.15
19.00
09.30

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

Søndag 09. 10.30 Gudstjeneste, Peter Götz.
Tirsdag 11.

14.30

Fredag 14.

16.00
09.30

Café Broen. Bibelen i 2020.
Se flyer på kirketorvet eller info på vores hjemmeside.
Fællesskab og bøn.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 16. 10.30 Gudstjeneste, Lars Rosenkrands.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21

16.00
19.00
17.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Bøn for byen i Sjølundkirken.
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 23. 10.30 Fastelavnsgudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.

Torsdag 27.
Fredag 28.

16.00
17.00
19.30

16.15
19.00
09.30

er også velkommen til
Café Broen

Søndag 02. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Tirsdag 04.
Onsdag 05.
Torsdag 06.

DU

Fællesskab og bøn.
Sam-X Lektiecafé.
Aske-onsdag. Spirituel fælleskirkelig vandring med start i
Sct. Peders Kirke og slut i Vor Frue Kirke.
Husk praktisk fodtøj og tøj til vejret.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
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

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

”

Marts 2020
Søndag 01. 10.30 Gudstjeneste, Emma Jensen.
13.00 Menighedens årsmøde
Tirsdag 03.
Onsdag 04
Torsdag 05.
Fredag 06.

16.00
17.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn
Sam-X lektiecafe
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

Søndag 08. 10.30 Gudstjeneste, Lars Lynge.
Tirsdag 10.

Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Lørdag 14.

14.30
16.00
17.00
16.15
19.00
09.30
08.30

Café Broen. Fra gadebørn til kongebørn.
Se flyer på kirketorvet eller se info på vores hjemmeside.
Fællesskab og bøn.
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Retrætedag i Birkebjergkirken

Søndag 15. 10.30 Gudstjeneste, Carsten Jensen.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.

16.00
17.00
16.15
19.00
09.30

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

Søndag 22. 10.30 Gudstjeneste, Nana Green.
Tirsdag 24.

Fredag 27.
Søndag 29.

16.00
19.00
17.00
16.15
19.00
09.30
10.30

Fællesskab og bøn.
Bøn for byen i Bykirken
Sam-X Lektiecafé.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste, Leo Hansen.

Tirsdag 31.

16.00

Fællesskab og bøn

Onsdag 25.
Torsdag 26.

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

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

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

Birkebjergkirken
Et åbent fællesskab for Gud og mennesker…..

TAK

Menighedsblad
Bevar
nysgerrigheden.
Af Nana Holm Green.

I en af ugerne op til, jeg begyndte min ansættelse her
i Birkebjergkirken i august måned sidste år, var min
mand og jeg på en lille en-dags-turisttur i Næstved. Vi
kiggede blandt andet ind i den daværende Kähler
butik. Her så jeg nogle figurer, som de solgte – en
serie, der hedder Character. Min opmærksomhed
rettede sig mod en af dem; figurens titel er:
Nysgerrig.

Februar og marts 2020

I nysgerrigheden er der en form for forventning – en
forventning, der ikke er låst til et bestemt udfald eller
resultat. Jeg bliver jævnligt mindet om at gå til livet –
og som præst til ”menighedslivet” – med nysgerrighed.

Det er ikke altid nemt, for vi bærer alle erfaringer og
forforståelser med os, som farver det, vi ser, men det
er en tilbagevendende bøn for mig: At være Guds
datter – og bevare min nysgerrighed på mine
omgivelser og på, hvad Gud har i vente til os.

Jeg tror, det i den kommende tid er vigtigt, at vi opøver
vores nysgerrighed og kærlige opmærksomhed og går
på opdagelse i vores by, blandt mennesker omkring
os, i vores menighedsfællesskab, i fællesskabet med
de andre dele af Guds kirke i Næstved – og hvad Gud
ellers vil vise os.
Nysgerrigt ser, lytter og prøver at forstå med vores
hjerter – sammen med Gud.

De havde nogle små postkort med figurerne, og jeg
gemte et med figuren. Det er nu limet ind i en
notesbog med opmuntring til og bøn for at kunne
holde fast i nysgerrigheden. ”Vær som Guds barn;
frimodig, nysgerrig og på opdagelse i livet”.
Hvad enten du er Guds datter eller søn, så husk, at
du skal være som et barn for at komme ind i Guds
rige – et af småbørns kendetegn er deres
nysgerrighed, optagethed af at opdage nye ting, lære,
tage til sig, erfare.

Retrætedag
I kirken kan du finde opslag og flyer
vedrørende
n
Retrætedag lørdag, den 14. marts.
Det er en dag med rammer for stilhed,
bøn og fordybelse.
Det koster 80 kr. at deltage og kræver
tilmelding senest den 4. marts.
Der er loft på antallet af deltagere,
så tilmelding sker efter ”først til mølle”
princippet.
Læs mere om dagen og tilmelding i flyeren.
Dagen arrangeres som et samarbejde mellem
Osted Frikirke og Birkebjergkirken.

Fastelavn
Søndag, den 23. februar fejrer vi indgangen
til fastetiden med fastelavn. Børnegospelkoret
Soul Children medvirker, vores præst Nana
Green taler, og det bliver en gudstjeneste
rettet mod børn i skolealderen.
Bagefter inviterer vi til tøndeslagning for både
børn og voksne, kårer udklædninger og
hygger os.

Vi inviterer lokalområdet, og
du kan have børnebørnene
med til nogle festlige timer i
kirken.

Nye gæstetalere
I februar og marts måned får vi besøg af to nye gæstetalere. Tag godt imod dem.
.

16. februar. Lars Rosenkrands.

1. marts. Emma Jensen.

Lars er gymnasielærer på Ørestad
Gymnasium, bor i København med sin kone
Hannah og 2-årige datter Teresa. Lars er
tilknyttet Vanløse Frikirke.

Emma er oprindeligt fra Osted og omegn, bor i
København og kommer nu i Vanløse Frikirke.
Emma går på teologistudiet på Københavns
Universitet og er bl.a. med i lovsangsgruppen
i Vanløse.

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

