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9 x 10 d. 3/5 = Fællesskab
Igen mødtes vi i søndags i tre haver til ni
mini-gudstjenester. Det virkede så kort,
man nåede kun lige at komme ind og ud!
Jeg for min del vil aldrig igen brokke mig
når en gudstjeneste er lang! Men lidt har
også ret, og det er skønt at ses, selvom
det bare er en lille smagsprøve på, hvor
godt det bliver, når vi forhåbentlig snart
må mødes alle sammen igen. De næste
to søndage bliver gudstjenesten
streamet fra kirken kl. 11.
Søndag d. 24. maj bliver der igen havegudstjenester, nærmere info følger.
Pinsedag, d. 31. maj bliver der fælleskirkelig drive-in gudstjeneste i Hareløkken, så sæt kryds i kalenderen!
Husk! At hvis du savner fællesskab, kan
du altid selv invitere til samvær i din
have … bibelstudie, strikkeklub, vandretur, frimærkebytning. Vi oplever fx selv
velsignelse ved formiddagsbøn kl. 10,
selvom vi ofte kun er et par stykker. Lad
os være kreative, så vi holder fast i
hinanden!

Dagens tanke….

Kontortid

bliver pt kun sendt hist og
pist. Vi vil gerne høre fra
DIG!

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

Mandag er Davids fridag.

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

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

Bibelskole
På Youtube
og Facebook
Onsdag d. 6/5 og de
næste mange onsdage
vil der blive sendt
bibelundervisning ud
fra Youtube og
Facebook-siden, hvor
forskellige fra kirken vil
fortælle om de syv
JEG-ER, som Jesus
beskriver sig selv som i
Johannesevangeliet.
Når undervisningen er
slut på Facebook og
www.nexøfrikirke.dk
vil man kunne gå ind
på et link på Zoom,
hvor vi vil kunne se
hinanden og snakke
sammen om det, vi har
hørt. Glæd dig til en
spændende undervisningsrække!

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.

