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Jeg holder af hverdagen
“Jeg holder af hverdagen”
skrev Dan Turell. Selv har jeg
altid været mest til ferie, fest
og farver. Men Gud er ved at
lære mig at sætte pris på
hverdagen. Det skal jeg tale om på søndag:
Om forudberedte gerninger, om at vandre i
nådens rytme. Jeg vil gerne have nogle
eksempler med i form af vidnesbyrd på max.
to minutter om en gang, hvor Gud har været
med dig i hverdagen, hvor du har set Hans
finger. Skriv til Solvej på info@soviro.dk eller
ring 20774482 og fortæl din historie.
Bemærk, at hvis der er mange, der melder
sig, er det ikke sikkert du kommer med i
denne omgang, men så bliver der nok en
anden anledning. KH Solvej

Kvindernes Internationale
Bededag
Tema: ”Rejs dig, tag din seng og gå”
Lørdag d. 7. marts i Baptistkirken, Rønne
Kvinder fra Zimbabwe fortæller og leder i
bøn. Temaet i år er: ”Rejs dig! Tag din båre
og gå!” Gudstjenesten, der bruges over hele
verden, er udarbejdet af kvinder fra alle
kirkesamfund i Zimbabwe ud fra noget af
det, der skete, mens Jesus vandrede
omkring på jorden. Ved gudstjenesten
samles der også ind til et par projekter, der
især tilgodeser kvinder og børn.

Mere information klik her
Solvej og David taler om at være præstepar i Nexø frikirke.
Vises i ”Mellem Os” på TV2 onsdag kl. 20.15

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

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

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

skibetinexo@gmail.com

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!

