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Gudstjeneste hver søndag kl. 11
Vi er tilbage i kirken! Vi er dog stadigvæk
underlagt restriktioner, så børnene skal
være nedenunder fra start og der er kun
plads til 28 i salen og 25 i caféen (samt
frivillige). Vi vil fortsat også live-streame
gudstjenesterne samtidig, så I kan vælge at
se med hjemmefra, hvis I er udsatte. På
søndag er det David, som skal tale, hvor
han afslutter sin undervisningsserie om
Jakobs Brev. Titlen på undervisningen er
”En kirke fyldt med kraft og kærlighed” og
tager udgangspunkt i Jakobs afslutningsinstruktioner til de kristne, han skrev til.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og
sandwich i gården. Vel mødt!

Rice Runners

Hej alle i Nexø Frikirke. Den 14. juni kl.
14-15 bliver der arrangeret et
sponsorløb for at samle ind til Ris til
udsatte børn i Myanmar.
Du er inviteret til at løbe med via vores
virtuelle løb-sammen-hver-for-sig
arrangement. Læs mere om løbet,
tilmelding og regler på
http://ricerunners.dk/, og følg med i
opdateringer på vores Facebookside,
og ved at deltage i facebook-event. For
mere info kontakt Martin.

Bibelskole
På Youtube og
Facebook
Vi fortsætter hver
onsdag kl. 19 vores
serie fra Johannesevangeliet on line, - du
kan se det derhjemme
eller sammen med din
fællesskabsgruppe.

Hjælp os ved at invitere venner og
andre interesserede til dette event.

Søndag den 28.06
Gæstetaler Egon Falk

Årsmøde
Årsmøde

Fællesskabsgrupperne

Bøn

Arbejdsdag

Flere er allerede godt i
gang igen. Hvis du ikke er
med i en gruppe, så spørg
en, om der er plads til dig!

hver onsdag kl. 10-11
m/kaffe

Sæt kryds i kalenderen i
dagtimerne lørdag d. 20. juni,
hvor vi vil gøre hovedrent og
reparere over hele huset.
Nærmere info følger.
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