NEXØ FRIKIRKE

3. december 2019

NYHEDSBREV

Frikirkenet-konference

weekend deltog lederteamet sammen
Tro, håbSidste
og kærlighed
med

Julesmåkagebagehygge
Hyg og bag og byt - kom
gerne med din færdige dej
lørdag d. 7. december kl.
14.00-17.00
i køkkenet på Skibet.
Arr. af Øens Venner og
Hyggen - alle er velkomne

Indsamling til Julehjælp
Vi samler ind på gudstjenesten på søndag, hvor hele
kollekten går videre til Frelsens Hærs Julehjælp.

Familiegudstjeneste
”Vi fejrer lyset”
søndag d. 15/12
med sang og teater.
Tag naboen med.

Vi samler også brugt LEGO ind
Til en kristen børneklub i Jeriko, som har meget lidt
at gøre godt med.

Josef - et helt almindeligt menneske i Guds store plan
Søndagens tekst - Mattæusevangeliet 1:18 - 24

På den anden søndag i advent vil David tale om Josef, Marias
mand og Jesu jordiske far. Josef er en person, man ofte
glemmer i julens fortælling, men han havde faktisk en meget
stor rolle i Jesu fødsel og opvækst. Josefs liv er en inspiration for
os almindelige mennesker. Han kan give os tro på, at også vi kan
få betydning for Guds store plan i verden, i vores by og blandt
mennesker omkring os.

**

*

Kontortid

Bøn for Byen

*
Bøn
Fællesbøn i kirken & privat
- hver onsdag kl. 10-11
- sidste torsdag i måneden kl. 19
(dog ej i december)
- hver anden onsdag kl. 19

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

Torsdag d. 5. Kl. 19 i
Kirkeskolen beder vi for
byen sammen med folk fra
de andre kirker i Nexø

kontakt Steffen på 53 38 30 50

-

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

BØRNEPRÆST

ADMINISTRATOR

Mette Grønbech-Dam
2925 4758

Birthe Marie Julin Riisager
4115 1442
skibetinexo@gmail.com

mettegroenbechdam@gmail.com

rivate.dk

Julekoncert
Korbornholm og Nexø
Kirkes Koncertkor med
strygekvartet synger
traditionen tro julen ind
3. søndag i advent i Nexø
Kirke kl.15.
Gratis adgang.

*
Diamantbryllup
Naomi og Leif GrønbechDam har diamantbryllup 2.
Juledag, hvor alle er
velkomne til morgensang
kl. 9 og efterfølgende
morgenbord i caféen. Der
hænger en seddel udenfor
caféen, hvor man kan
skrive sig på, hvis man
tænker at komme, så
familien kan have et
nogenlunde overblik over
madbehov.

