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Mexico

Bøn og Faste-uge

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.

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.

10 – 16 februar
Bøn og faste har været en del af den kristne tros
discipliner igennem århundreder. Der er noget
særligt ved bøn og faste som gør, at Guds rige
bryder mere igennem. Jesus underviste sine
disciple om, at der var åndelige sejre, som kun
kunne vindes ved at bede og faste. Vi tror, at alt
hvad vi foretager os ud fra Nexø frikirke skal være
gennemsyret af bøn og til tider faste. Mere
information om tidspunkter og praktiske tiltag i
bøn og faste-ugen følger senere. Der vil også være
nogle informationer i cafeen efter gudstjenesten
på søndag.

I Begyndelsen – Guds ideelle verden

David fortsætter sin serie om skabelsen med
udgangspunkt i 1. Mosebog kap. 2. Her finder vi
en beskrivelse af Guds ideelle verden, hvor folk
er i harmoni med Gud, hinanden, sig selv og
naturen. Er det overhovedet muligt for
mennesker at leve i på ideel vis i 2020?

Caféen
Vi afprøver en ny bordopsætning i caféen, hvor serveringsdisken står i det store rum. Vi vil
gerne bruge nogle 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

Bisættelse

Bøn for Byen

Fredag den 7. feb kl. 11

Torsdag den 6. februar er
der bøn for byen i kirkeskolen.

Vores kære Sara Larsen er
gået hjem til Jesus. Hendes
bisættelse vil være i Nyker
Rundkirke på fredag kl. 11.
Efterfølgende vil der være
mindestund i Nexø Frikirkes
cafe.

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

rivate.dk

Husk også vores bøn i
kirken kl. 10 hver onsdag

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

Alphakursus
12. februar – 13. maj
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.

Besøg af
Open Doors
10. februar kl. 18
Som en del af bøn og
faste-ugen har vi besøg af
René Ottesen fra Open
Doors. René vil fortælle
os om vores forfulgte
kristne søskende, som de
hjælper. Vi beder
sammen efterfølgende
for dem.

