
Årsberetning – Nexø Frikirke 2018 
 
2018 har været et begivenhedsrigt år på mange måder. I nedenstående skal jeg i hovedtræk 
beskrive højdepunkterne fra årets gang. 
 
Bygninger 
2018 blev året, hvor vi fik installeret stolelift på kirkens trappe, således at gangbesværede nu 
ikke længere er forhindret i at deltage i kirkens aktiviteter, men har adgang til alle etager i 
ejendommen. 
Det blev også året, hvor vi har indgået samarbejde med Baptistkirken og BornholmTours om 
driften af lejrstedet Holsterodde, hvilket sikrer vores fremtidige mulighed for at benytte 
denne skønne lejr til børne og teen lejre samt andre aktiviteter. 
 
Skibet 
En periode af året gav os nogle udfordringer pga. problematiske lejere, hvilket dog blev løst 
inden årets udgang – bl.a. af lejerne selv i fællesskab. 
 
Værftet 
Vi sagde I 2018 farvel til både Ester Haslund Gjerrild og Julian Grønbech-Dam som 
kernemedarbejdere. Til gengæld blev det også et goddag til Elias Haslund Gjerrild og Vilhelm 
Jarnskor, som nye, solide medbarbejdere, der sikrede den fortsatte drift af Værft og klubber. 
Vi har nu alle tre klubber nede på Værftet, hhv.J-Kidz, Rock Solid og Jway. 
Værftet blev også fortsat vores samarbejdspartner i afviklingen af årest store børnefestival, 
hvor vi igen i år samlede over 30.000,- ind til at hjælpe børn – denne gang syriske flygtninge 
børn i Libanon via organisationen Åbne Døre. 
 
Hjemmeside 
Vi fik I år også en helt ny hjemmeside, der teknisk og designmæssigt løfter os ind i ti’erne. 
 
Koncerter 
Som noget nyt, fik vi i 2018 mulighed for at afholde både nytårskoncert i januar med en 
Israels musiker, samt pinsekoncert med Frelsens Hærs hornorkester, der virkelig blæste 
pinsen ind med fynd og klem. Samtidig kunne vi på denne måde være med til at fejre Frelsens 
Hærs 125 års jubilæum, hvilket var anledningen for orkesterets besøg på Bornholm. 
 
Ungdomsweekend 
I november 2018, lagde vi kirke til årets store ungdomsweekend for Jway Nexø og Rønne. 
Over 50 unge mennesker overnattede I kirken. De unge mennesker stod for lovsangen og 
mødeledelsen om søndagen ved gudstjenesten. Lørdag aften, var hele kirken inviteret med til 
lovsangskoncert med Alterna.  
 
Alpha 
Igen i år fik vi stablet et Alpha kursus på benene I forlængelse af helbredelesmøde med Hans 
Berntsen. Et godt hold, hvor der blev taget vigtige afgørelser vedr. tro, Helligånden, mm. 
Frikirkenet/Folkemødet 
2018 har været et stærkt år for vores parakirkelige organization, Frikirkenet, hvilket vi har 
kunnet mærke gennem øget synlighed og sparring med os som lokal frikirke. 



Også Mellem Himmel & Jord teltet på Folkemødet har oplevet vækst, hvor vi således I 18 
havde intet mindre end tre koncerter samt lounge og café område udenfor teltet som nye 
initiativer og trækplaster. 
 
Åbne Døre 
Menigheden sendte i foråret præst, Hasse Falk Jakobsen på rejse med Åbne Døre til Libanon, 
hvor han fik mulighed for at møde kristne ledere fra den forfulgte kirke i Syrien samt besøge 
flygtningelejre med Syriske flygtninge i Libanon samt kristne organisationer, der rækker ud 
og forsøger at hjælpe disse. Stærke rapporter kunne efterfølgende deles med menigheden. 
 
Kirkeskolen 
I efteråret blev kirkeskolen igen et tilløbsstykke for menighedens fællesskabsgrupper, men 
inspirerende undervisning af relativt nye og uprøvede talere i Nexø Frikirke sammenhæng. 
 
Julehjælp 
Gennem både Værftet og vores samarbejde med Frelsens Hær/Odd Fellow logen, kunne Nexø 
Frikirke igen i 2018 tilbyde julehjælp til mere end 35 familier fra Østbornholm samt en flot 
julefest for en masse af områdets børnefamilier på Værftet. 
 
Menighedslejr 
Årets menighedslejr blev igen en stor succes med besøg af Claus og Hanne Aagaard, biskop 
Jacob samt Mark Hill som lovsangsleder. 
 
Jubilæum 
Kirkens 20 års jubilæum løb af stablen i oktober og blev en stor fest med deltagelse af os selv 
samt repræsentanter fra både politisk side og fra andre kirker. Vi glædede os over historien 
og ser fremad mod en ny og ukendt fremtid med spændt forventning. 
 
Ny præst 
I november meddelte kirkens præst, Hasse Falk Jakobsen, at han har takket ja til et 
præstekald fra København Vineyard, som han og familien var med til at starte i 1997 og var 
med til at lede i 12 år herefter. Dette sker sommeren 2019, hvilket giver menigheden og 
dennes lederteam god tid til at overveje muligheder og arbejde på en ny præsteansættelse. 
 
Ændringer i lederteam 
Efter sommer valgte Steffen Andersen at trække sig fra lederteamet. Vi takker Steffen for lang 
og trofast tjeneste. Vi glæder os samtidig over at kunne byde tre nye velkommen i lederteamet 
i november måned, nemlig Torben Hansen samt Tina og René Kornbek Meyer, som blev 
optaget med fuld opbakning fra lederteam og menighed og budt velkommen ved gudstjeneste 
i december. 


