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Søskendesamvær er så skønt…..
Der er så mange, der lægger ”Corona puslespil” i disse tider, og det gjorde jeg (Solvej)
også op til i søndags, hvor jeg skulle have ca.
70 kirkesultne søskende fordelt i hold á 10 i
tre haver til ”stafetkirkefællesskab”.
Først var der børnekirke i Mette og Michaels
have samtidig med teen-kirke i Sara
Lundings have og forældrekirke i David og
Solvejs have. Børnene og de unge var så

glade for at se hinanden igen!
Vi fortsatte med tre hold voksne i to
haver over de næste tre timer, tilført
dejlig lovsang ved hhv. Tina og Karin.
Solen strålede og det var skønt at se
hinanden og mærke Guds nærvær
sammen igen, så vi gentager succesen
søndag d. 3. maj – igen med forbehold
for vejret.
Glæd dig dog først til nu på søndag, hvor
vi sammen med nogle af Øens andre
kirker sender fælles gudstjeneste fra
Nexø Frikirke på Livestream.
”Se hvor godt og hvor lifligt det er, hvor
brødre bor tilsammen” - Salme 131,1

Bøn

Kontortid

Tirsd. til fred. kl. 10 i gården

Ring gerne til David
tirsdag til fredag kl. 9-15.

i Brogade 7b (når det ikke
stormer og regner). Tag
varmt tøj på og vær med!

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

Mandag er Davids fridag.

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

Corona-kalender
De 37 episoder af ”Dagens
Tanke” kan ses på
Youtube, hvis du søger
på Nexø Frikirke

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

”Mest af alt..
…holder jeg af hverdagen” skrev Dan Turell i
et nu berømt digt.
Den hverdag, vi alle
oplever for tiden, kan
være lidt svær at holde
af, fordi den kan byde
på en stor portion
ensomhed og isolation.
Det var heller ikke så
nemt for Dan Turell,
når det kom til stykket,
for det er senere
kommet for dagen, at
han var alkoholiker,
han kiggede dybt i
flasken for at klare
hverdagen.
Vi har et løfte til vores
hverdag, et løfte som
Jesus selv har givet os:
”Jeg er med jer alle
dage indtil verdens
ende” - (Mat. 28,20).
Hvis du har brug for
opmuntring eller
forbøn, så ring til os!

Tanker for
hver dag
Vi har brug for flere
til at komme med
opmuntringer her i
vor karantænetid.
Skriv til David, også
gerne selvom du
har været på en
gang, men har
mere på hjerte.

