NEXØ FRIKIRKE

28. januar 2020

NYHEDSBREV

Frikirkenet-konference

weekend deltog lederteamet sammen
Tro, håbSidste
og kærlighed
med

Solvej er i virksomhedspraktik på Værftet, hvor
hun har igangsat “Tittetid” for barselsmødre og
“Tumletid” for småbørn hver torsdag formiddag.
Dette vil hun fortsætte med som frivillig, når
virksomhedspraktikken slutter om et par uger. Det
giver en god connection til øens børnefamilier og
det er spændende, at så mange familier udefra får
kristent input. Vi håber, at flere familier vil finde
vej til øens kirker ad denne vej. I ugerne 7 til 9 vil
Solvej også som frivillig lave nogle eftermiddagsevents tirsdag til fredag (fx ansigtsmaling, smykkeværksted, trylledej etc). ….. Har du mon tid og lyst
til at hjælpe Solvej ved at gå til hånde, så giv
hende en melding på Facebook eller 20774482.
Eller endnu bedre: Har du mod på selv at stå for
noget kreativt i disse uger? Bare giv Solvej besked
i god tid, så køber vi hobbyting ind til formålet.

Mexico
Onsdag den 5. februar kl.19
Annie og Rebekka fortæller om deres
tur til Mexico i julen 2019 og giver
inspiration til, hvordan man kan
komme med til Mexico i julen 2020.

HUSK BØN TORSDAG
Husk der er aftenbøn i kirken på
torsdag den 30. januar kl 19

Helmi og Felipe
Castro
Lørdag d. 8. feb. kl. 19
Kom og hør Helmi og
Felipe Castro fortælle om
deres spændende liv og
mission i Peru. Gennem 36
år har deres alsidige
tjenester rakt ud i hele
Peru. Deres arbejde
inkluderer bl.a. konferencer for præster, for par, for
kvinder og for unge.

Kom videre

Er du en af de mange, som er ved at sløje lidt af på
nytårsforsættene? Kom til gudstjeneste på søndag og hør
$ den kendte filosof Svend Brinkmann
Solvej tale om, hvad
mener om nytårsforsæt og ikke mindst, hvad en af Israels
gamle konger kan lære os om at bryde dårlige mønstre og finde
nye veje sammen med Gud UDEN at blive slidt op undervejs.

Alphakursus

*

12. februar – 13. maj

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. Send evt.
kommentar til David
Vi mangler også to frivillige til
et søndagsmadlavningshold til
fast turnus én gang hver tredje
måned. Kontakt Mette

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

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

rivate.dk

Bøn
Fællesbøn i kirken & privat
- hver onsdag kl. 10-11
- sidste torsdag i måneden kl. 19
- hver anden onsdag kl. 19
(kontakt Steffen på 5338 3050)

ADMINISTRATOR
Birthe Marie Julin Riisager
er p.t. sygemeldt.
Økonomi varetages i
perioden af Mette G-D.

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
det, ligger der flyers om
Alpha i kirken.

