NEXØ FRIKIRKE

6. januar 2020

NYHEDSBREV

Frikirkenet-konference

weekend deltog lederteamet sammen
Tro, håbSidste
og kærlighed
med

Det kristne fællesskab som et hjem
Markus 2:13-17

Tre
Generationer
taler ud

På søndag afslutter David Allianceugens tema ”På
vejen hjem” med udgangspunkt i Jesu invitation til
fællesskab med ham. Kendetegnet ved de
mennesker, som Jesus kaldte, var ikke popularitet
hos de religiøse, tværtimod kaldte han dem, som
ikke var byens bedste børn. Jesus viser os, at ingen
er udelukket fra Guds kærlighed og frelse og at vi
som hans efterfølgere skal være med til at skabe et
fællesskab, hvor alle kan føle sig hjemme.

Alliance-uge
Kære menighed
Tak for den store glæde
ved at se jer til
morgensang og
efterfølgende samvær d.
26. dec. og tusind tak for
den flotte gavekurv.
Venlig hilsen
Noomi og Leif

Arrangeret af Øens venner

**

*
Bøn
Fællesbøn i kirken & privat
- hver onsdag kl. 10-11
- sidste torsdag i måneden kl. 19

Fra den 5. til den 12. januar afholdes
bedeuge i Evangelisk Alliance. Nexø
Frikirke deltager, og vi står for aftenen
onsdag den 8/1 kl. 19. Mer
information om tema og aktiviteter
kan du se på hjemmesiden
evangeliskalliance.dk

*

Kontortid
David er tilbage på kontoret
torsdag d. 9. kl. 10-13

Der er flere ledige kollegieværelser på Skibet, som er
klar til indflytning. Venligst
kontakt:

kontakt Steffen: 53 38 30 50

skibetinexo@gmail.com

-

David Allen
5181 4482
David.allen@soviro.dk

*

Ledige værelser

- hver anden onsdag kl. 19

PRÆST

20. januar kl. 19
Lone, Emma og Georg
Julin holder et dialogforedrag i cafeen omkring
konflikter og problemer i
familier og den måde, de
forskellige generationer
opfatter dem på.
Dialogen udgår fra deres
egen erfaring og de
fortæller, hvordan de
fandt mod til at tale om
det og finde løsninger
sammen.

BØRNEPRÆST
Mette Grønbech-Dam
2925 4758
mettegroenbechdam@gmail.com

rivate.dk

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

Hans Berntsen
24. januar kl. 19
Hans Berntsen besøger
Nexø Frikirke fredag den
24.01 kl. 19. Inviter
venner, naboer og
kolleger som har brug for
en berøring fra Gud.

