Kalenderen
02.
07.
09.
11.
13.
14.
16.
18.

Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

20.
21.
23.
25.
27.
28.
30.

10.30
09.30
10.30
16.00
16.15
09.30
10.30
16.00
16.30
16.15
09.30
10.30
16.00
16.15
09.30
10.30

Gudstjeneste, Peter Gøtz.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste, Leo Hansen.
Fællesskab og Bøn.
Soul Children.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste. Nana Green.
Fællesskab og bøn.
Menighedsrådsmøde.
Soul Children.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste. Rikke Obasi.
Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste. Nanna Green.

September 2020
Tirsdag 01.
Torsdag 03.
Fredag 04.
Søndag 06.
Tirsdag 08.
Torsdag 10.
Fredag 11.
Lørdag 12.
Søndag 13.
Tirsdag 15.
Torsdag 17.
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag

18.
20.
22.
24.

Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag

25.
26.
27.
29.

16.00
16.15
19.00
09.30
10.30
13.00
16.00
16.15
19.00
09.30
08.00
10.30
12.00
16.00
16.15
19.00
09.30
10.30
16.00
16.15
19.00
09.30
10.00
10.30
16.00

er også velkommen til
Café Broen

August 2020
Søndag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag

DU

Fællesskab og bøn.
Soul Children
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste. Emma Jensen.
Ekstraordinært menighedsmøde.
Fællesskab og bøn.
Soul Children
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Arbejdsdag.
Gudstjeneste, Nana Green.
Fernisering, Hanne L. Jakobsen, Fensmark.
Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste, Lars Lynge.
Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gospel workshop med Steffen Bay. Mere info senere.
Gospel Gudstjeneste.
Fællesskab og bøn.

2. tirsdag i måneden
kl. 14.30.
Foredrag, sang og kaffebord.

Kontakt Mie & Leo Hansen
5570 0393

Birkebjerg Gospelkor
Gospel for alle sangglade.
Vi øver torsdage 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

Fællesskabsgrupper
Grupper med 8-10
personer samles i
hjemmene til socialt
samvær, undervisning mm.
Kontakt
Nana Green 3053 1755

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

Birkebjergkirken
Et åbent fællesskab for Gud og mennesker…..

TAK

Menighedsblad
Mælkebøtter.
Af Nana Green.

August og september 2020

Fordi du bare ikke kan lade være.
Må vi som fællesskab være en mark med talrige
mælkebøtter og talrige frøstande, som letter og finder
vej til dem,

Et billede, som jeg har haft med mig fra tiden, hvor jeg
fik at vide, at jeg var blevet ansat i Birkebjergkirken og
frem, er billedet af mælkebøtten.
Jeg ved, at billedet vil vække forskellige tanker – for
hvis du er en ihærdig haveejer, så er mælkebøtten jo
ukrudt – og en sejlivet en af slagsen – som man ikke
ser noget positivt i. Den har en stærk og dyb rod, der
netop er med til at gøre den genstridig og svær at
udrydde. Rodnettet gør, at den kan tåle at blive
klippet eller hakket ned i overfladen, men nyt liv kan
igen spire frem fra roden. Den kraftige gule blomst
giver gavmilde frø, som bevægelse og vindpust let
løsner. Så flyver nye frø omkring og bliver til nye
planter. På den måde er den et billede på nogle
vigtige kendetegn og egenskaber for os mennesker i
et liv med Gud og hinanden, og den har været med til
at forme bedende ord for mig det forgangne år.

der længes - til dem, der savner – til dem,
der tørster – til dem, der har svært ved at finde
vej – til dem, der tror, de har fundet den – til
dem, der har så rigeligt og alligevel mangler –
til dem, der intet har, men virker rige – til dem,
der er i mørket og knapt aner lys – til dem, der
synes lyset er for skarpt og blænder dem - til
dem, der langer ud og river omgivelserne i
deres smerte – til dem, der gemmer deres
glæde i skam – til dem, der altid føler sig alene
– og til dem, der mangler stilhed og rum til at
være ene….

Må vi lade os bevæge og gavmildt dele, og se andre
og hinanden som du ser dem, Gud.

Må du få dybe rødder som mælkebøtten, der bevarer
dig - også når ukrudtsbrænderen eller plæneklipperen
fjerner blomster og blade af livet. Må du være
velsignet, og må blomsten give mange frø, som bliver
gavmildt delt med omgivelserne med åndens vind og
bevægelse.

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

