
Årsberetning	  Nexø	  Frikirke	  2017	  
	  
2017	  har	  været	  et	  år	  med	  mange	  spændende	  aktiviteter,	  et	  år	  hvor	  vi	  har	  budt	  velkommen	  til	  nye,	  
men	  også	  et	  år,	  hvor	  vi	  har	  sagt	  farvel	  til	  folk,	  der	  ikke	  længere	  skulle	  bo	  på	  Bornholm.	  	  
Det	  har	  været	  et	  år,	  hvor	  vi	  har	  oplevet	  at	  menigheden	  mødte	  kirkens	  økonomiske	  udfordring	  og	  
løftede	  økonomien	  flot.	  Hermed	  vil	  jeg	  forsøge	  at	  beskrive	  highligts	  fra	  årets	  gang.	  
	  
Renoveringsopgaver	  i	  2017	  
2017	  er	  et	  år,	  hvor	  vi	  igen	  har	  løftet	  en	  række	  små	  og	  større	  renoveringsopgaver.	  
Her	  bør	  nævnes,	  at	  Leif	  og	  Noomi	  Dams	  badeværelse	  har	  gennemgået	  en	  tiltrængt	  totalrenovering,	  
samt	  at	  ejendommens	  gamle	  udtjente	  pillefyr	  er	  blevet	  udskiftet	  til	  et	  helt	  nyt	  og	  moderne	  fyr.	  
Det	  blev	  også	  året,	  hvor	  vi	  tog	  hul	  på	  kunstudstillinger	  i	  Café	  og	  kirkesal.	  En	  praksis,	  som	  vi	  tænker	  
at	  fortsætte,	  ledt	  af	  et	  lille	  kunstudvalg,	  bestående	  af	  Lene	  Andersen	  samt	  Lene	  og	  Mie	  Hinge-‐
Hansen.	  
	  
Skibet	  
Fortsat	  god	  belægning	  i	  2017.	  Anders	  Poulsen	  og	  Per	  Weinrich	  står	  for	  udlejning,	  hvilket	  de	  gør	  
godt	  og	  vi	  kan	  dermed	  glæde	  os	  over	  fortsat	  fuld	  belægning.	  Anders	  gør	  derudover	  et	  stort	  arbejde	  
for	  at	  håndtere	  eventuelle	  konflikter	  mellem	  beboerne	  og	  at	  sikre	  den	  sociale	  trivsel	  for	  vores	  
beboere.	  Sammen	  med	  Birthe	  Julin	  Riisager,	  lægges	  der	  også	  et	  relativt	  stort	  arbejde	  i	  at	  sikre	  fast	  
betaling	  fra	  beboerne.	  Arbejdet	  med	  Skibet	  er	  ganske	  omfattende,	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  anerkende	  
det	  store	  arbejde,	  førnævnte	  lægger	  i	  det.	  På	  denne	  måde	  styrkes	  menighedens	  økonomi,	  men	  
måske	  endnu	  vigtigere;	  Vi	  er	  med	  til	  at	  muliggøre	  et	  boligbehov	  for	  mange	  af	  dem,	  der	  ikke	  har	  råd	  
til	  at	  bo	  andre	  steder	  og	  vi	  løfter	  dermed	  en	  væsentligt	  socialt	  behov.	  Evangeliet	  får	  på	  denne	  
måde	  hænder.	  
	  
Værftet	  
2017	  blev	  også	  året,	  hvor	  vi	  flyttede	  børneklubben	  J-‐kidz	  ned	  på	  Værftet.	  
Vi	  har	  således	  nu,	  over	  en	  4	  årig	  periode,	  været	  medvirkende	  til	  at	  Værftet	  tilbyder	  klubarbejde	  fra	  
6	  –	  16	  år	  gennem	  hhv.	  J-‐kidz,	  Rock-‐solid	  og	  Jway	  klubberne.	  
Sammen	  med	  Værftets	  mange	  øvrige	  aktiviteter,	  er	  dette	  med	  til	  at	  virkeliggøre	  visionen	  om	  at	  
række	  ud	  til	  byen	  og	  øens	  børn	  og	  unge	  med	  fællesskabet	  omkring	  troen	  på	  Jesus,	  hvilket	  er	  en	  
vision	  vi	  står	  sammen	  med	  Værftets	  øvrige	  partnere	  omkring.	  
Det	  er	  en	  stor	  glæde	  at	  kunne	  gøre	  dette	  i	  tværkirkeligt	  regi	  og	  vi	  ser	  frem	  til	  at	  se	  vores	  
samarbejde	  med	  Værftet	  styrkes	  og	  udvikles	  yderligere	  i	  fremtiden.	  
	  
Ansatte	  i	  Nexø	  Frikirke	  
Voluntør	  
Julian	  Grønbech-‐Dam	  er	  lønnet	  10%	  af	  frikirken	  til	  at	  stå	  for	  klubarbejdet	  med	  Rock	  Solid	  og	  J-‐
Way,	  hvoraf	  han	  er	  ansvarlig	  for	  sidstnævnte	  sammen	  med	  en	  gruppe	  af	  frikirkens	  unge.	  Julian	  
hjælper	  desuden	  med	  Jkidz	  og	  er	  af	  Værftet	  ansat	  til	  at	  varetage	  en	  række	  andre	  arbejdsområder.	  
Rengøring	  
Rengøring	  af	  Skibet	  foretages	  fortsat	  af	  en	  blanding	  af	  frivillige	  samt	  af	  lønnet	  personale.	  
Celine	  Grønbech-‐Dam	  og	  Sarah	  Lunding	  Hansen	  har	  overtaget	  ansættelsen	  med	  at	  varetage	  en	  del	  
af	  rengøringen	  i	  bygningen.	  Derudover	  har	  både	  Niels	  Larsen	  og	  Ann-‐Jeanet	  nogle	  faste	  
rengøringsområder	  som	  en	  del	  af	  deres	  lejeaftale.	  Frivillige	  varetager	  fortsat	  den	  mere	  specifikke	  
rengøring,	  i	  faste	  ugentlige	  team.	  	  
Børnekirkepræst	  
Mette	  Grønbech-‐Dam	  har	  fortsat	  været	  ansat	  på	  20%	  som	  børnekirkepræst,	  hvor	  hun	  har	  
forestået	  vores	  børnekirke	  samt	  J-‐kidz.	  Mette	  er	  desuden	  med	  i	  menighedens	  ledelse	  og	  står	  for	  en	  
række	  andre	  opgaver,	  som	  fx	  Børnelejr,	  Børnefestival	  og	  Familiegudstjenester.	  
Administrator	  



Birthe	  Julin	  Riisager	  er	  ansat	  25%	  som	  menighedens	  administrator.	  Udover	  at	  have	  ansvaret	  for	  al	  
økonomi	  og	  regnskab	  og	  kontakten	  til	  vores	  revisorer,	  står	  Birthe	  desuden	  for	  at	  holde	  styr	  på	  en	  
meget	  stor	  del	  af	  menighedens	  øvrige	  koordinerende	  arbejde	  sammen	  med	  en	  række	  frivillige.	  
Birthe	  er	  desuden	  en	  nøgleperson	  i	  forhold	  til	  koordineringen	  af	  frivillig	  indsatsen	  i	  Mellem	  
Himmel	  &	  Jord	  teltet	  på	  Folkemødet.	  	  
Lad	  mig	  tilføje,	  at	  både	  Birthe	  og	  Mette	  lægger	  en	  meget	  større	  arbejdsindsats	  end	  deres	  løn	  
afspejler,	  så	  vær	  gode	  ved	  dem	  og	  spørg	  dem	  gerne,	  om	  der	  er	  noget,	  du	  kan	  hjælpe	  dem	  med.	  
Præst	  
Undertegnede	  påbegyndte	  i	  2017	  sit	  femte	  år	  som	  præst	  og	  leder	  for	  Nexø	  Frikirke.	  Det	  har	  været	  
en	  spændende	  rejse	  og	  jeg	  er	  taknemmelig	  for	  tilliden	  og	  glæder	  mig	  over	  alt	  det,	  vi	  oplever	  at	  Gud	  
gør	  i	  og	  igennem	  Nexø	  Frikirke.	  
	  
Teenage	  og	  børnelejre	  
Vi	  havde	  fortsat	  både	  teenage	  sommerlejre	  og	  teenageweekender	  (den	  i	  efteråret	  måtte	  dog	  
aflyses	  af	  forskellige	  årsager)	  i	  samarbejde	  mellem	  Jway-‐Nexø	  og	  Jway-‐Rønne.	  	  
Børnelejren	  afholdtes	  med	  stor	  succes	  på	  Holsterodde	  i	  starten	  af	  sommerferien	  og	  er	  et	  stort	  
tilløbsstykke	  som	  måtte	  melde	  udsolgt	  et	  stykke	  tid	  før	  sommer.	  Børnelejren	  ledes	  fortsat	  af	  Mette	  
Grønbech-‐Dam	  i	  samarbejde	  med	  en	  række	  unge	  fra	  forskellige	  kirker	  i	  Rønne	  og	  Nexø.	  
	  
Alpha	  
I	  foråret	  blev	  der	  afholdt	  Alphakursus	  for	  alle	  interesserede.	  Igen	  var	  der	  god	  tilmelding	  af	  både	  
nye	  og	  gamle	  kristne	  samt	  nysgerrige,	  der	  ville	  undersøge,	  hvad	  det	  drejer	  sig	  om.	  	  
	  
Fællesskabsgrupper	  
I	  alt	  8	  grupper	  der	  mødes	  regelmæssigt	  og	  skaber	  rammerne	  for	  det	  nære	  fællesskab,	  deling	  af	  liv,	  
forbøn	  og	  samtale.	  Vi	  har	  i	  2017	  startet	  en	  ny	  familiegruppe,	  hvor	  en	  del	  af	  kirkens	  
småbørnsfamilier,	  mødes	  og	  deler	  liv,	  tro,	  mad	  og	  slik.	  Vi	  havde	  et	  akut	  behov	  for	  flere	  ledere,	  
hvilket	  delvist	  blev	  løst	  i	  2017,	  men	  som	  dog	  stadig	  skal	  have	  vores	  store	  opmærksomhed,	  såfremt	  
det	  skal	  lykkes	  at	  udvikle	  en	  fællesskabsgruppe	  baseret	  menighed.	  Fællesskabsgrupperne	  er	  en	  
nøgle	  til	  at	  sikre	  sund	  åndelig	  vækst	  og	  omsorg	  for	  den	  enkelte	  samt	  at	  kunne	  inkludere	  flere	  nye	  i	  
Nexø	  Frikirke.	  
	  
Frikirkenet	  
Frikirkenet	  har	  været	  igennem	  et	  meget	  spændende	  år	  med	  ny	  generalsekretær,	  Michael	  Wandt	  
Laursen.	  Året	  har	  gjort	  os	  endnu	  skarpere	  på	  vores	  vision	  om	  at	  være	  et	  fælles	  talerør	  for	  danske	  
frikirker	  overfor	  medier,	  politikere	  og	  samfund.	  Vi	  har	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  kampen	  om	  at	  
fastholde	  frikirkers	  momskompensation,	  i	  møjsagen	  om	  Silkeborgpræsten	  samt	  på	  en	  række	  
andre	  områder.	  Derudover	  har	  vi	  i	  2017	  budt	  velkommen	  til	  næsten	  alle	  Vineyard	  kirker,	  til	  
Hillsong,	  samt	  en	  række	  missionsforbunds-‐kirker,	  m.fl.	  Vi	  står	  dermed	  stærkere	  end	  nogensinde	  
som	  FKN	  og	  det	  er	  en	  glæde	  for	  undertegnede	  præst	  at	  kunne	  sidde	  med	  i	  bestyrelsen	  og	  dermed	  
give	  Nexø	  Frikirke	  en	  helt	  central	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  dette	  vigtige	  netværk.	  
	  
Gudstjenester	  
Gudstjenesterne	  er	  menighedens	  hjerte.	  Her	  mødes	  familien	  og	  her	  er	  det	  mest	  naturligt	  at	  
invitere	  nye	  med.	  Vi	  har	  oplevet	  en	  styrkelse	  af	  lovsangen	  med	  Ester	  Haslund-‐Gjerrild	  som	  en	  del	  
af	  lederteamet	  sammen	  med	  Karin	  Rødvig	  og	  Tina	  Kornbech-‐Meyer	  samt	  undertegnede.	  
Også	  nådegaverne	  har	  fået	  et	  øget	  fokus	  på	  vores	  gudstjenester,	  ikke	  mindst	  pga.	  den	  træning,	  som	  
både	  Healing	  Room	  og	  Next	  Level	  har	  bidraget	  med.	  
Det	  er	  også	  lykkes	  at	  løfte	  maden,	  så	  der	  nu	  kun	  er	  to	  ledige	  søndage,	  hvor	  vi	  fortsat	  mangler	  
frivillige.	  Det	  har	  været	  en	  god	  process	  for	  menigheden	  at	  mærke	  efter	  og	  finde	  frem	  til,	  hvor	  
vigtigt	  og	  særligt	  netop	  måltidsfællesskabet	  er	  for	  Nexø	  Frikirke.	  Det	  er	  en	  af	  de	  ting,	  der	  er	  med	  til	  
at	  gøre	  vores	  Gudstjenester	  til	  en	  dejlig	  oplevelse	  for	  både	  ”gamle”	  og	  ”nye”.	  
Vi	  har	  fortsat	  brug	  for	  hjælpere	  til	  børnekirken,	  selvom	  denne	  dog	  også	  har	  fået	  tilført	  et	  par	  
frivillige	  i	  2017.	  



	  
Mission	  
Søren	  og	  Lisa	  Samuelsen	  fra	  Myanmar	  var	  på	  besøg	  i	  juni	  og	  fortalte	  om	  deres	  arbejde	  i	  bl.a.	  
Myanmark.	  En	  ny	  café	  har	  set	  dagens	  lys	  og	  man	  er	  begynd	  at	  afholde	  Gudstjenester	  i	  to	  andre	  
landsbyer,	  således	  at	  man	  faktisk	  nu	  har	  tre	  kirker	  –	  dog	  med	  samme	  team,	  der	  arrangerer	  dem	  og	  
tager	  med	  rundt.	  Derudover	  har	  man	  også	  startet	  en	  ny	  gudstjeneste	  på	  den	  oprindelige	  lokaltion,	  
særligt	  for	  engelsk	  talende.	  Der	  er	  således	  tre	  lokale	  menighedsplantninger	  samt	  en	  international	  
kirke	  i	  og	  omkring	  Yangon	  –	  alt	  sammen	  på	  blot	  3	  år!	  
	  
Vi	  støtter	  også	  Biskop	  Jacobs	  store	  arbejde	  i	  Indien	  med	  at	  etablere	  brønde,	  kirker,	  børnehjem	  og	  
meget	  mere.	  
	  
Kirkeskole	  
Efteråret	  bød	  på	  undervisningsforløb,	  kaldet	  Kirke	  Skolen,	  som	  forløb	  over	  6	  onsdag	  aftener,	  hvor	  
vi	  havde	  besøg	  af	  Egon	  Falk,	  samt	  egne	  undervisere.	  	  
	  
Menighedslejr.	  
En	  skøn	  lejr	  på	  Bækkely	  i	  September,	  med	  besøg	  af	  Ted	  Jeans	  fra	  Stockholm	  Vineyard,	  samt	  teamet	  
fra	  den	  nyplantede	  Rønne	  Vineyard.	  Vi	  oplevede	  at	  sætte	  deltagerrekord,	  da	  vi	  nåede	  129	  
betalende	  deltagere	  lørdag	  aften!	  
	  
Dåb/Medlemmer	  
Døbt:	  	  
Johanna	  Gry	  Falk	  Jakobsen,	  Verner	  Ericson.	  
	  
Tilflyttet:	  	  
Nina,	  Rasmus	  og	  Elias	  Carlsen.	  
	  
Fraflyttet:	  
Miriam	  og	  James	  Palmer	  (Esther,	  Samuel,	  Sarah,	  Hannah,	  Naomi)	  
	  
Udmeldt	  efter	  eget	  ønske:	  
Morten	  og	  Ann-‐Mari	  Ehlers	  
Per	  Hildebrandt	  
	  
Julemusical/julefest	  
I	  år	  valgte	  vi	  at	  holde	  pause	  med	  at	  arrangere	  musical,	  da	  dette	  er	  dels	  meget	  tidskrævende	  og	  
samtidig	  en	  stor	  økonomisk	  udfordring.	  Vi	  valgte	  i	  stedet	  at	  målrette	  indsatsen	  ved	  vores	  tre	  
mindre	  julehjælpsarrangementer;	  
	  
-‐	  Uddeling	  af	  julehjælp	  på	  Odd	  Fellow	  på	  Nexø	  Torv	  i	  samarbejde	  med	  Frelsens	  Hær.	  
	  
-‐	  Menighedens	  julefest/familiegudstjeneste	  	  
	  
-‐	  Julefests	  arrangement	  på	  Værftet	  for	  J-‐kidz	  med	  familier.	  
	  
Sang	  og	  samværd.	  
Et	  nyt	  initiativ	  så	  dagens	  lys	  i	  2017,	  nemlig	  Sang	  og	  Samværd,	  som	  er	  hyggeligt	  fællesskab	  og	  
åndeligt	  samværd	  omkring	  vores	  kirkelige	  sangskat	  lørdag	  eftermiddag	  en	  gang	  om	  måneden.	  
	  
Healing	  Room	  
Også	  dette	  initiativ	  startede	  op	  i	  2017.	  Vi	  tilbyder	  bøn	  og	  forbøn	  for	  alle,	  der	  måtte	  ønske	  det	  en	  
fredag	  eftermiddag	  om	  måneden.	  
	  



Next	  Level	  
Next	  level	  fandt	  sin	  faste	  form	  i	  2017,	  hvor	  en	  gruppe	  mennesker	  mødes	  ugentligt	  for	  at	  træne	  og	  
udruste	  hinanden	  i	  at	  lytte	  til	  Helligånden	  og	  give	  det	  videre.	  Next	  level	  er	  et	  uafhængigt,	  
tværkirkeligt	  arbejde,	  men	  man	  har	  valgt	  at	  stå	  i	  relation	  og	  ansvarlighed	  til	  Nexø	  Frikirkes	  og	  
dennes	  lederskab.	  
	  
Folkmødet	  
Over	  100.000	  deltagere	  besøgte	  Folkemødet	  i	  2017	  og	  mange	  lagde	  turen	  forbi	  Mellem	  Himmel	  &	  
Jord	  teltet	  til	  en	  af	  vore	  debatter	  eller	  for	  at	  få	  en	  af	  vore	  populære	  kopper	  kaffe	  med	  et	  stykke	  
hjemmebagt	  kage.	  Undertegnede	  havde	  sit	  andet	  år	  som	  lønnet	  tovholder	  for	  Mellem	  Himmel	  &	  
Jord	  teltet.	  I	  17	  havde	  vi	  udvidet	  samarbejdet	  med	  organisationerne	  Y’s	  men	  og	  Be	  Free	  som	  
observatører	  og	  mulige	  partnere.	  
Vores	  engagement	  unik	  mulighed	  for	  at	  stå	  sammen	  –	  både	  som	  lokale	  frikirker	  og	  nationale	  
organisationer.	  Visionen	  om	  at	  styrke	  det	  kristne	  budskab	  og	  værdier	  binder	  os	  sammen	  til	  trods	  
for	  forskellene.	  
	  
Diverse	  
Derudover	  er	  der	  masser	  af	  andre	  ting	  i	  og	  udenfor	  kirken,	  som	  vi	  –	  i	  større	  eller	  mindre	  omfang	  -‐	  
får	  lov	  at	  være	  en	  del	  af	  eller	  lægge	  lokaler	  til;	  
Krea	  Café	  på	  onsdage	  i	  kirkens	  café	  
Skibskoret,	  der	  øver	  hver	  tirsdag	  i	  kirkesalen	  
AA-‐møder	  hver	  onsdag	  i	  kirkens	  kælder	  
Børn	  Amok	  og	  andre	  tilsvarende	  børnearrangementer	  på	  Værftet	  
Børnefestival	  i	  Ferskesøparken	  
Værktøjskassen,	  	  
Mandegruppe	  
Plejehjemsgudstjenester	  
Brøduddeling	  fra	  kirken	  på	  onsdage	  
Kvindernes	  internationale	  bededag	  
Tolketjenesten	  
Mission	  i	  Afrika	  og	  Indien	  
Evangelisk	  Alliance	  i	  januar	  
	  
Ca	  80%	  af	  menighedens	  medlemmer	  er	  involveret	  i	  frivilligt	  arbejde	  i	  større	  eller	  mindre	  grad,	  
hvilket	  er	  en	  meget	  flot	  statestik	  og	  et	  udtryk	  for	  det	  store	  ejerskab	  og	  engagement,	  de	  fleste	  har	  
for	  Nexø	  Frikirke.	  En	  stor	  tak	  skal	  lyde	  til	  alle	  jer,	  der	  er	  med	  til	  at	  virkeliggøre	  vores	  fælles	  vision	  
om	  at	  sprede	  tro,	  håb	  og	  kærlighed	  i	  Nexø,	  på	  Bornholm	  og	  videre.	  
	  
Lad	  os	  afslutningsvis	  konstatere,	  at	  2017	  har	  været	  et	  spændende,	  indholdsrigt	  år	  for	  Nexø	  
Frikirke.	  Tak	  Jesus	  for	  endnu	  et	  år	  under	  hans	  store	  nåde!	  
	  
Præst,	  Hasse	  Falk	  Jakobsen	  
	  


