NEXØ FRIKIRKE

NYHEDSBREV

19 NOVEMBER 2019

Frikirkenet-konference

Sidste weekend deltog lederteamet sammen
med 250 andre præster og ledere fra hele
Tro, håb og kærlighed
Danmark i den årlige Frikirkenet-konference i

Juleudsmykning i kirken

Per
Weinrich

Menighedsmøde
Husk at efter gudstjeneste og
spisning på søndag d. 24/11
vil der være menighedsmøde.
Dagsorden er allerede sendt
ud og der vil blive
præsenteret budgetoplæg
for 2020 samt en del nye
tiltage i kirken.

Inviterer til 60 års
fødselsdag lørdag
d.23/11 kl. 14-18 i
Caféen

Der skal pyntes op til jul, så der er brug for både flittige
hænder og mos og gran. Vineta står for projektet og
inviterer alle, som kan hjælpe til at mødes i caféen
næste onsdag d. 27/11 fra kl. 11 – 13.
Jesus i en anden skikkelse
Søndagens tekst: Markusevangeliet 16: 9 – 14

David taler på søndag om disciplenes oplevelse af Jesus efter
opstandelsen. Her mødte han dem i en anden skikkelse, en som de ikke
med det samme kunne genkende. Jesus vil også til tider vise sig selv for
dig i anden skikkelsen end den du hidtil har kendt.
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Bøn

Kontortid

Praktisk hjælp

Der er altid bøn i kirken den
sidste torsdag i måneden kl.
19 (næste gang 28/11) og
hver onsdag kl. 10-11

Mens vandskaden på
kontoret udbedres,
arbejder vi i caféen. Der vil
være nogen til stede kl. 1012:30 tirsdag & torsdag.

PRÆST
David Allen
5181 4482
David.allen@soviro.dk

BØRNEPRÆST
Mette Grønbech-Dam
2925 4758
mg-d@private.dk

Der har samlet sig en del
småreparationsopgaver i vores
bygning, derfor inviterer David
alle, som har lyst, til at hjælpe
med dette ved en ugentlig
”skruetrækkerdag” hver tirsdag
fra 10-13. Kontakt David hvis
du er frisk på at give en hånd.

ADMINISTRATOR
Birthe Marie Julin Riisager
4115 1442
skibetinexo@gmail.com

Alterna
Prayzone kommer
på besøg og vil
medvirke på
gudstjenesten
d.1/12.

*

Julefrokost
Efter gudstjenesten
søndag d. 1/12 vil der
være julefrokost.
Husk at tilmelde jer
på tavlen i kirken eller
pr. mail til Birthe.

