NEXØ FRIKIRKE

14. januar 2020

NYHEDSBREV

Frikirkenet-konference

weekend deltog lederteamet sammen
Tro, håbSidste
og kærlighed
med

Tre Generationer taler ud

Alphakursus

20. januar kl. 19

12. februar – 13. maj
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. Foredraget er
arrangeret af Øens venner og Værftet. Alle er
velkomne.

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

Bryllup
Ann-Jeanett Koefoed & Rene Thang Koefoed vies i Aa Kirke kl. 12 på lørdag den 18/1 og du
$ te og kransekage i Aa Kirke. Skriv gerne en
er velkommen. Efter vielsen serveres der kaffe,
sms til mobilnummer 50 69 70 97, hvis du deltager, senest dagen før, af hensyn til
kirketjenerens opdækning.

Caféen
Vi afprøver en ny bordopsætning i caféen, hvor serveringsdisken står i det store rum. Vi
vil gerne bruge et par uger til at
vurdere, om opstillingen skal
gøres permanent.
Vi mangler også to frivillige til
et søndagsmadlavningshold til
fast turnus én gang hver tredje
måned. Kontakt Birthe.

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

Der afholdes
Alphakursus med
spisning onsdage fra
den 12. feb. i caféen.
Alphakursus er et
grundkursus i den
kristne tro. Her kan
du komme og hygge,
høre et oplæg og dele
dine tanker om livet
med andre i en
afslappet atmosfære.
Kurset er åbent for
alle, uanset hvor lidt
eller meget, man ved
om den kristne tro.
Hvis du er
interesseret eller
kender nogen, som
kunne være der,
ligger der flyers i
kirken, som forklarer
mere om forløbet.

*
Alphakursusmedarbejdere
Til vores Alphakursus har vi
brug for 2-3 medarbejdere,
som har lyst til at lave mad til
deltagerne onsdag aften (dog
ingen opvask) og to, som har
lyst til at være medledere på
aftenerne. Kontakt Susanne:
sgd888@msn.com
mob. 3026 1571

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

rivate.dk

Rengøringsjob
Der er et lønnet rengøringsjob
på 2-4 timer ugentligt i Skibet
ledigt. Hvis du er interesseret,
så send en e-mail til:
skibetinexo@gmail.com

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

