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Medvandring
Corona-kalender
Hver dag på kirkens hjemmeside og på Facebooksiden ”Nexø Frikirke, medlemmer”
sendes der en kort video fra forskellige folk
fra Nexø Frikirke, der deler opmuntrende ord
midt i den Corona-krise, som hele verden lige
nu befinder sig i. Hvis du ikke har en
Facebook-konto, kan du bruge linksene
herunder til at se videoerne på vores
hjemmeside eller Youtube-kanal. Det er en
god måde at glædes over det inspirerende
fælleskab, som vores kirkefamilie faktisk er.
www.nexøfrikirke.dk
Nexø frikirke på Youtube
På disse links kan du også se gudstjeneste
live i Nexø Frikirke de næste søndage kl. 11.

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

I morgen onsdag kl. 10 vil vi
mødes foran kirken og gå en
tur sammen med god afstand
imellem os, - vi dropper det
dog hvis det regner.

Årsmøde
aflyst:
Årsmødet, der var
planlagt til på søndag, udsættes indtil
vi igen må samles i
større grupper.

Vær ikke bange
Jesus fortsatte sin tale til disciplene:
»I skal ikke være bange eller urolige.
I tror på Gud. Tro også på mig. I min Fars
hus er der masser af boliger. Hvis ikke,
ville jeg have sagt det til jer, for jeg er på
vej hen for at gøre alt klar til, at I
kommer. Når alt er parat, kommer jeg
tilbage for at hente jer, så I altid kan
være sammen med mig der, hvor jeg er.
Og I kender vejen, der fører til det sted,
hvor jeg skal hen.
Johannes 14:1-4

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

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

Arbejdsdag
Aflyst:
Arbejdsdagen for
Holsterodde-lejren
er aflyst.

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

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

Guds trofasthed
Vandreture
sammen med lidt
afstand
Opringning til
venner
Hjælpsomhed

