Nyhedsbrev

18/02/2020

Cafémøbler

Tidebøn

Vi ønsker at se på mulighederne for nye
møbler/indretning i cafeen, og derfor inviteres alle,
som ønsker at arbejde med det ved at være en del
af en arbejdsgruppe. For at fundraise til det er vi
nødt til at se på, hvor stor en investering, der skal
foretages. Der har været et Caféudvalg for et par
år siden, nu ønsker vi at starte et op igen, så også
dette område i Nexø Frikirke kan udvikles.
Interesserede kan sende en e-mail til
david.allen@soviro.dk

Under vores bøn og faste-uge var der
en del deltagere, som udtrykte en
længsel efter stille morgenbøn i kirken.
Derfor har vi besluttet, at hver torsdag
kl. 6:30 – 7:00. Det vil foregå på den
måde, at vi veksler mellem stilhed og
tekstlæsning. Der sluttes med nadver.

I begyndelsen – Del 3: Har Gud virkelig sagt?
På søndag forsætter David sin serie om skabelsen. Teksten er
fra 1. Mosebog kap. 3, den velkendte beretning om
syndefaldet. Hvordan skal det forstås, og hvorfor er det nøglen
til vores egen selvforståelse og bibelens lære om Jesus?

Bøn

Kontortid

Fællesbøn i kirken & privat

Kontoret har åbent
tirs. - tors.
Kl. 10-13

- hver onsdag kl. 10-11
- sidste torsdag i måneden kl. 19
- hver torsdag kl. 6.30-7
- hver anden onsdag kl. 19

David Allen
5181 4482
David.allen@soviro.dk

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

skibetinexo@gmail.com

kontakt Steffen: 53 38 30 50

PRÆST

Ledige værelser

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

rivate.dk

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

Arbejdsdag
Nu nærmer
sommeren sig
endelig igen, og tiden
er inde til at få åbnet
Holsterodde-lejren
op for sæsonen.
Derfor indkalder
Holsteroddeudvalget til
arbejdsdag LØRDAG
d. 28.3. Der er brug
for alle, så uanset om
du kan svinge en
hammer, en pensel,
en klud, en kost eller
rive, så har vi brug
for DIG! Vi mødes på
Holsterodde-lejren kl.
10.00, Ædjavejen 18,
Øster Sømarken,
Åkirkeby. Udvalget vil
sørge for forplejning
dagen igennem. Det
ville være dejligt med
bekræftende
tilkendegivelse til
Nina Carlsen på 22 76
69 71 inden d. 21.3.
På forhånd tak!

