Kalenderen
Februar
Tirsdag 09.
Fredag 12.

16.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Flittige hænder for nødhjælp.

16.00
09.30

Fællesskab og Bøn.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 21. 10.30 Gudstjeneste. Leo Hansen.
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

23.
25.
26.
28.

er også velkommen til
Café Broen

Søndag 14. 10.30 Familie Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 16.
Fredag 19.

DU

16.00
16.15
09.30
10.30
13.00

Fællesskab og bøn.
Soul Chikdren.
Flittige hænder for nødhjælp.
Gudstjeneste. Nana Green.
Menighedens årsmøde.

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
Aske onsdag, den 17.02.21
NØP (Næstved økumeniske præstenetværk) forventer IKKE at kunne holde
kirke- og bedevandring Aske onsdag i år, men vi arbejder på at lave et
tilbud om en gå-rute i byen med bedestationer, som vil være tilgængelige
både i dag- og aftentimerne.
Det er under udarbejdelse, og info om dagen vil kunne findes på
www.birkebjergkirken.org/askeonsdag
i dagen op til.

…. 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
Tirsdag 02.
Torsdag 04.
Fredag 05.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 07. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 09.
Torsdag 11.
Fredag 12.

14.30
16.00
16.15
19.00
09.30

Café Broen. Se særskilt folder på kirketorvet.
Fællesskab og bøn
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 14. 10.30 Gudstjeneste. Lars Lynge.
Tirsdag 16.
Torsdag 18.
Fredag 19.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 21. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Tirsdag 23.
Torsdag 25.
Fredag 26.

16.00
16.15
19.00
09.30

Fællesskab og bøn.
Soul Children.
Birkebjerg Gospelkor.
Flittige hænder for nødhjælp.

Søndag 28. 10.30 Palmesøndag Gudstjeneste. Carsten Jensen.
Tirsdag 30. 16.00 Fællesskab og bøn.

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

Bøn
Hver tirsdag kl 16.00
Kontakt
Carsten Jensen 2670 6095

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

TAK

Menighedsblad
er er lys i mørket.
Af Lisbeth Scharla-Friis.

Februar og marts 2021

I adventstiden blev jeg opmærksom på en nyere
salme, skrevet af Dy Plambeck. Jeg finder, at denne
salme bringer håbet om lyset i fremtiden med sig,
også udenfor en adventstid.
Må denne salme blive en styrke og et håb frem mod
alt det gode, vi har i vente.

Det er en sætning som vi ofte hører og læser i denne
tid. Lyset er tydeligvis forbundet med den vaccine,
som nu kommer og skal sætte en stopper for Covid19, som styrer og begrænser vores samfund, vores liv
og vores hverdag.
Mange venter med længsel på ”lyset” og på at opnå
immunitet, så hverdagen igen kan formes og leves
som før. Tiden med Corona har været svær for
mange, skabt isolation og ensomhed, og det kan
være svært at se det lysne forude. Derfor opleves
vaccinen som ”et lys i mørket”.
I bibelen læser vi flere steder om lyset. Lyset som er,
som var og som kommer.
Et lys, som er livgivende og som altid skinner.
Nogen gange kan omstændigheder gøre, at vi har
svært ved at se lyset. Men Gud har i sit ord givet os
håbet og troen på en nutid og en fremtid sammen
med ham. Hold fast i lyset og troen, når det føles
mørkt og modet svigter, og du føler dig låst fast. Gud
ER ved din side, det har han sagt i sit ord.
“I Ham var liv og livet var menneskers lys” (Johs.
ev.1,1-5)

1. Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig,
her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op. Mørket skjuler sig.
Hold håbet op. Hold det foran mig.
2. Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm,
urolig sitren førend verden får sin form.
3. En julerose er en smuk men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Salmens røde tråd er håb. Han er på vej.
Håbet er det faste holdepunkt i salmen. Et håb, der
står foran mig som en bøn og/eller et løfte, men først
og fremmest som et håb, der ikke bare kommer fra
mig, men rækkes frem imod mig.

”Jeg er verdens lys” (Johs. ev.8,12)
”Den dag jeg råbte, svarede du mig” (Salme 138,3)
”Jesus hjælp mig til at se dit lys og leve i lyset af
dig”!!!

”Rejs dig bliv lys, for dit lys er kommet”
(Esajas 60,1-2)

Denne kalender er med forbehold for ændringer
Grundet behovet for, at vi passer på hinanden ved at holde afstand og forebygge smittespredning,
sker der løbende justeringer.
I skrivende
stund er gudstjenester og samlinger, hvor vi er flere forsamlet aflyst frem til og med den
n
7. februar 2021
Der er altså tidligst gudstjeneste igen den 14. februar, og vi er meget i tvivl om, hvad der vil være
muligt til den tid.
Hold dig orienteret på hjemmesiden www.birkebjergkirken.org
Nedenstående er aflyst eller udsat indtil videre:
FERNISERING OG KUNSTUDSTULLING
CAFE BROEN I FEBRUAR
OPSTART AF GOSPELKORETS NYE SÆSON

Stadig åben for Gud og mennesker
Vi har ikke gudstjenester i skrivende stund,
men kirken er stadig åben.
Der kan være åbent nogle gange om ugen
med mulighed for at benytte kirkerummet –
eller få en snak med vores præst.
Det vil primært være tirsdage og torsdage, der
er åbent – men kontakt præsten og forhør dig
om mulighederne eller lav en aftale.

Køb af bøger
Der er åbent for afhentning af bøger.
Du kan forudbestille og betale bøger, som kan
afhentes i kirken – bl.a.
”Giv mig en tanke”, af Steen Skovsgaard
”Sårbarhedens kraft”, af Per Arne Dahl
Disse er begge omtalt i december.

Nana:
nana@birkebjergkirken.dk
eller 3053 1755

Livs- og troshistorier.
Lørdag, den 30. januar skulle vi have haft en menighedsdag med workshop med livs- og troshistorier.
Den er indtil videre udskudt til senere på året, men ved indgangen til februar kan du finde inspiration til,
hvordan du kan tage hul på at gå på opdagelse med Gud i din livs- og troshistorie. Læs mere på
www.birkebjergkirken.org/troshistorier
eller kontakt Nana, hvis du har brug for et print af materialet.
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

