Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
16. juni 2020

‘Det siger jeg jer: Hvad I har gjort
imod selv den mest oversete af
dem, som er mine, det har I også
gjort mod mig.’
Tak til alle, som løb og som var
sponsorer for Rice Runners i
søndags. Der blev løbet i fem byer
hvor der deltog 98 løbere. Nexø
Frikirke deltog med 25 løbere. I alt
blev der samlet over 60.000 kr.
ind, hvilket er en rekord. Det bliver
til mange måltider og stor glæde
for de fattige familier, som Lisa og
Søren arbejder blandt i Yangons
slumområder. Det er netop dem,
Jesus opfordrede os til at hjælpe i
bibelverset ovenfor.

Arbejdsdag på lørdag
Fra kl. 9- 13 på lørdag er der
arbejdsdag i kirken, som afsluttes
med frokost. Der skal gøres
hovedrent, der skal ryddes op i
kælderrummene og sorteres i
kabler mm omkring vores lyd- og
medieudstyr.
Udover villige hænder har vi brug
for 1 – 2 trailere, så vi kan køre
en masse ting væk til genbrug og
Bofa.
Gudstjeneste på søndag

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.

På søndag er det Flemming
Pedersen, som skal tale over
emnet ”At kende Gud som Far”.

Søndag den 28.06
Gæstetaler:
Missionær Egon Falk

Airbnb

Fællesskabsgrupper

Bøn

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

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

Tidebøn
hver fredag kl. 7.

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

Der er nu indrettet to
møblerede værelser på
anden sal i Skibet, som vi
vil udleje til turister. Der
er allerede gang i
bookinger, men hvis I
kender nogen som gerne
vil en tur herover og
mangler et billigt
overnatningssted, så
kontakt Solvej

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

Årsmøde
Medlemmer indkaldes
herved til årsmøde
søndag d. 28/6-20 kl.
13.30, hvor regnskabet
for 2019 skal godkendes. Der er kun
økonomi på dagsordenen den dag. Vi vil
præsentere andre ting,
såsom som nye tiltag
osv., når vi er samlet til
menighedsweekend i
september og forhåbentlig alle kan være i
samme rum.

