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Havegudstjeneste på søndag
Igen på søndag mødes vi i tre haver til
mini-gudstjenester for 10 personer ad
gangen. Det bliver nok sidste gang, for
der er forlydender om, at vi den 24. maj
må åbne kirken igen og holde gudstjenester under Sundhedsstyrelsens restriktioner. Vi er spændt på, hvordan detaljerne bliver og skal nok orientere jer, når
vi ved noget mere. Men meld dig foreløbig til havegudstjenesten på søndag.
Det er nemmest for mig, hvis du melder
dig under opslaget på Facebook, men
hvis du ikke er på Facebook, så send en
mail eller en sms til 20774482.
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 …
bibelstudie, strikkeklub, vandretur….
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
I onsdags startede vi
vores bibelskoleserie om
de syv ”JEG ER” i
Johannesevangeliet.
Tune ind hver onsdag kl.
19 og deltag i det
efterfølgende samvær på
Zoom, hvor vi drøfter
aftenens undervisning og
beder sammen.
Der vil ligge et link til
Zoom, som først kan
benyttes, når aftenens
undervisning er slut.
Se ”Nexø Frikirke,
medlemmer” på
Facebook og
www.nexøfrikirke.dk

Vilhelm Jarnskor
Der var to blanke
stemmer og ellers ja
over hele linjen, da vi
ringede rundt og
snakkede med alle, så
vi glæder os til at byde
Vilhelm velkommen
som vores nye ungdomsleder pr. 1.
august.

