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Bøn og vandring
Hverdage kl. 10 mødes vi max. fire med
god afstand i haven i Brogade 7B og beder
sammen. Nogle dage går vi en tur sammen
bagefter.

Corona-kalender
Hver dag sender vi fortsat en kort video fra
forskellige folk fra kirken til opmuntring. Må
vi komme og filme dig? Ring hvis vi må, vi er
ved at løbe tør for klip!
Du kan bruge linksene herunder til at se
videoerne på vores hjemmeside eller
Youtube-kanal. Det er en god måde at glædes
over vores dejlige fælleskab. Her kan du også
se gudstjeneste direkte transmitteret de
næste søndage: www.nexøfrikirke.dk

Dette er dog aflyst i morgen onsdag pga.
online bøn (se venstre spalte) og det er
også altid aflyst ved regn, sne og storm.

Vores bønner for jer lige nu:
3. Johannesbrev, 2:
”Mine kære, frem for alt ønsker jeg, at I
må have det godt og være raske, ligesom
jeres sjæl har det godt.”

Nexø frikirke på Youtube

Filipperbrevet 4,7:

I morgen onsdag kl. 10 kan du deltage i
online bøn ved at gå ind på dette link
(virker ikke før)

”Og at Guds fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus
Jesus.”

https://kpdk.zoom.us/j/3317122549

Bøn
Fællesbøn i kirken & privat er
sat på standby indtil det igen
er forsvarligt at samles.

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

Kontortid
Kontoret har lukket, men
ring gerne til David tirsdag
til fredag kl. 9-15.

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

Ledige værelser
Der er flere ledige kollegieværelser på Skibet. Venligst
kontakt Anders eller David.

Gæstetaler
på søndag:
Vi glæder os til at se
jer online igen på
søndag til
gudstjeneste, hvor
forfatter og
journalist Daniel
Øhrstrøm skal tale.
Vi har igen dejlig
lovsang med vores
egne kære
lovsangsledere.
Det nummer, som I
kan sende profetiske
ord og bønneemner
til i løbet af
gudstjenesten er
2077 4482 – ved
bønneemnerne
bedes du skrive, om
de må bedes højt for
ved afslutningen på
gudstjenesten eller
privat senere. Klik på
youtube billede
nedenunder for at
komme til vores
livestream.
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