Kalenderen
April
Torsdag 01. 19.00

DU
er også velkommen til
Café Broen

Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste. Nana Green.

Søndag 04. 10.30 Påske Gudstjeneste. Nana Green.
Søndag 11. 10.30 Gudstjeneste. Carsten Jensen.

2. tirsdag i måneden
kl. 14.30.
Åbent fællesskab med
foredrag, sang og fælles
kaffebord.

(Se særskilt program)
Kontakt Mie & Leo Hansen
5570 0393

Søndag 18. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Søndag 25. 10.30 Gudstjeneste. Leo Hansen.

Maj
Søndag 02. 10.30 Gudstjeneste. Carsten Jensen.
Søndag 09. 10.30 Gudstjeneste. Nana Green.
Søndag 16. 10.30 Gudstjeneste. Leo Hansen.
Søndag 23. 10.30 Pinsegudstjeneste. Nana Green.
Mandag 24.

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

Fælleskirkelig friluftsgudstjeneste.

Søndag 30. 10.30 Gudstjeneste. Carsten Jensen.

…. 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

Udsættelser og aflysninger grundet covid-19
”

DU
er også velkommen til

Café Broens samlinger er udsat til efter sommerferien.

Kunstudstillinger i foråret er udsat til senere. Vi håber at genoptage
kunstudstillingerne efter sommerferien.
I skrivende stund foreskriver restriktionerne fra Kirkeministeriet, at
varigheden på Gudstjenester og kirkelige højtidligheder højst er 30 min. og
foregår uden fællessang.
Der skal bæres mundbind ved ankomst, og når du går rundt i kirken (med
mindre, du er undtaget). Man må gerne tage mundbindet af, når man sidder
eller kortvarigt rejser sig som en del af højtidligheden.

Fællesskabsgrupper
Grupper med 8-10
personer samles i
hjemmene efter behov til
socialt samvær,
undervisning mm.
Kontakt
Kirsten Graversen
51381827
Nana Green 3053 1755

Sommerfesten
….. et anderledes sommerstævne.
Sommerstævnet, arrangeret af Det Danske Missionsforbund og Baptisterne
er aflyst.
Der bliver dog alligevel stævne i mindre størrelse, arrangeret af
menighederne på Sjælland.
Det er i uge 30 – lørdag, den 24. juli til torsdag, den 29. juli 2021

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

Du kan se priser og tilmelde dig her:
https://book-gudstjeneste.dk/regionalt-sommerstaevne/

Følg begivenhederne på facebook:
https://www.facebook.com/events/efterskolen-lindenborg/sommerfest2021-et-anderledes-sommerst%C3%A6vne/184047946549819/

Bøn
Hver tirsdag kl 16.00
Kontakt
Carsten Jensen 2670 6095

Besøgstjeneste
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

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

TAK

Menighedsblad
Forår og påske –
Nyt liv og
tålmodighed.
Af Nana Green.

Vi er heldige på vores breddegrader at kunne fejre
påsken samtidig med at alting spirer og gror.
Vi bliver mindet om nyt liv og genopstandelse i
naturen omkring os. Et frø lægges i jorden – i mørket
– brydes åbent og nyt liv spirer frem og får rødder.
Sådan er det også med vore liv. Der er mulighed for
en ny start og et nyt liv – og nogle gange kræver det
en tid, hvor det føles mørkt, og vi skal den hårde
proces igennem, hvor den hårde overflade skal
brydes åben, så det nye kan bryde igennem og op i
lyset. Ligesom rødder kan søge ned i væde og næring.
Jeg husker selv, da jeg som barn fik et lille stykke jord
i den lille have i vores rækkehus, hvor jeg fik lov at
plante tagetesfrø, og hvordan jeg utålmodigt hver dag
kiggede og ventede på, at der skulle komme spirer
frem. Det tog lang tid, og tålmodigheden blev stillet
på en prøve. Selv, når spirerne titter frem, kan man
være helt utålmodig efter en plante og blomster.
Her nytter det ikke noget at hive i spirerne for at få
dem til at vokse hurtigere. Man kan gøde, man kan
vande, og man kan vente – og huske, at under
overfladen, nede i jorden sker noget af det, man ikke
kan se. Der brydes åbent, der slås rødder, og der
bryder nye spirer frem.

April og maj 2021

Vores tålmodighed bliver stillet på store prøver i
denne tid – og vi længes efter noget nyt skal ske. Jeg
tror, det vil ske, men jeg tror også, at vi skal vente på
Gud – have
TÅLMODIGHED OG TILLID. TILLID TIL, AT HAN
ALLEREDE LÆNGE HAR VÆRET I GANG MED SIT
SKABERVÆRK – OG AT DET GROR OG VOKSER –
OGSÅ SELVOM VI IKKE LIGE KAN SE DET NU.
I vores by, i vores kirke og i vore liv.
Må Gud give os øjne, der kan se, ører, der kan høre og
hjerter, der kan fatte – holde fast i udholdenheden,
tilliden og håbet, og gøre det, kærlighedens arbejde vi
kan – uden at hive utålmodigt i spirerne.

