Nyhedsbrev

10.03.2020
18/02/2020
gretepetterson@gmail.com

Årsmøde
Sæt kryds i kalenderen søndag d. 22/3, hvor
vi efter gudstjeneste og middagsmad
afholder kirkens årsmøde.
Vi skal drøfte økonomi, nye tiltag og ansættelse af ungdomsleder. Dagsorden udsendes
separat til medlemmer. Hvis du endnu ikke
er officielt medlem af Nexø Frikirke, men du
betragter os som dit åndelige hjem, kan du
stadig nå at melde dig ind og høre om alt det
spændende, som er sket og det nye, som er
på vej.
Kontakt David for indmelding i Nexø Frikirke.

Navnet over alle Navne
Kurt Christensen taler på gudstjenesten nu
på søndag om ”Navnet over alle navne”.
Vi får også besøg af Adam og Andreas
Allen, som vil lede os i lovsang.
Kom og vær med!

Niels og Irene Poulsen vil gerne sige tak til alle for
opmærksomheden ved deres guldbryllup i sidste uge.

Bøn

Kontortid

Fællesbøn i kirken & privat

Kontoret har åbent
tirsdag til torsdag
Klokken 10-13

- hver onsdag kl. 10-11
- Sidste torsdag kl. 19
- hver torsdag kl. 6.30-7
- hver anden onsdag kl. 19

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

Fremover vil David holde
fri om mandagen

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

rivate.dk

Ledige værelser
Der er flere ledige kollegieværelser på Skibet, som er
klar til indflytning. Venligst
kontakt:
skibetinexo@gmail.com

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!

