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Kom maj, du søde milde….
Efter en dejlig fælleskirkelig streamet
gudstjeneste i søndags inviterer vi til
HAVEKIRKE på søndag den 3. maj, hvor
vi igen samles i tre forskellige haver i
grupper á 10. Vi starter som sidst med
børnekirke kl. 11 hos Mette, samtidig
med at der er teen-kirke hos Sara og
forældrekirke hos David. Meld dig helst
til på Facebook og send ellers sms eller
mail til Solvej på 2077 4482 eller
info@soviro.dk. Efter tilmelding vil I
modtage besked om, hvor og hvornår I
skal komme. Der er lys, luft og spritning
af stolene mellem holdene, så det skulle
være fint med både Gud, dronning og
fædreland ☺ Aflyses ved kraftig regn og
blæst, se evt. hjemmeside og Facebook.
”De mødtes dagligt i helligdommen…”
…………. står der om de første kristne.
Skriv gerne på kirkens Facebook-side,
hvis du har lyst til at få gæster i haven en
dag, det gjorde fx Linda i fredags i Rønne
hvor hun tog sit el-klaver udenfor og en
gruppe lovsang sammen og nød
fællesskabet på terrassen.

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 40+ episoder af
”Dagens Tanke” kan ses
på Youtube, hvis du søger
på Nexø Frikirke

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

Sidste nyt
I morgen vil der blive
sendt en vigtig mail ud
til kirkens medlemmer
omkring ansættelse af
ungdomsleder samt
årsregnskab for 2019.
Hvis du er medlem,
men har fået ny mailadresse, eller er i tvivl
om du er medlem, så
kontakt David eller
Birthe, så vi kan sikre,
at denne mail når ud til
alle kirkens
medlemmer.
Vi skulle jo for længst
have holdt årsmøde,
men som så mange
andre har vi fået det
udskudt af Corona,
derfor må vi informere
ad denne vej og håber
på jeres forståelse.

Giver-nummer
Tak for alle bidrag
til kirken også i
denne tid. Husk,
når I overfører
penge, som I
ønsker fradrag for,
at skrive jeres
givernummer i
beskedfeltet det
kræver revisor.

