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Ejendomsteamet

Arbejdsdag
Mange tak til alle jer, som deltog i kirkens
arbejdsdag i lørdags. Det er så skønt at se
den tjenstvillighed og det ejerskab, som så
mange har for Nexø Frikirke. Vi prøver på at
planlægge to arbejdsdage om året, den
næste bliver nok sidst på efteråret.

Der er mange små og store opgaver
med driften af Skibet, derfor har vi
bedt Jens Christian Kofoed om at
koordinere og styre alt det, som skal
ordnes med bygningen. David vil stadig
tage sig af udlejning og administration,
men nu er der et team, som består af
David, Jens Christian og Verner omkring den daglige drift. Solvej er ansvarlig for rengøring og administration
af turistværelserne. Og derudover er
der en fantastisk flok frivillige, som
tager en fast tørn for at vores rammer
skal fungere. Tak til jer alle sammen, I
er uvurderlige!

Bibelskole
På Youtube og
Facebook

På søndag den 28.06
Får vi besøg af
Missionær Egon Falk

I aften kl. 19 afslutter vi
vores serie fra Johs. on
line, - du kan se det
sidste afsnit derhjemme
eller sammen med din
fællesskabsgruppe. Alle
afsnit vil fortsat ligge på
Youtube

Husk : Bøn på torsdag kl. 19 i Caféen
Årsmøde for medlemmer på søndag kl. 13.30

Airbnb

Fællesskabsgrupper

Bøn

Det er her, der deles liv!
Hvis du ikke er med i en
gruppe, så spørg en, om
der er plads til dig!

hver onsdag kl. 10-11

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

Tidebøn
hver fredag kl. 7
(dog holdes pause i juli)

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 på
20774482

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

Ungdoms
Sommerfest
Lørdag den 4. juli
inviterer Vilhelm,
vores kommende
ungdomsleder, alle
kirkens teenagere og
unge til en sommerfest
i hans have i Balka.
Sæt kryds i kalenderen
og hold øje med infobrevet i næste uge,
hvor der kommer flere
detaljer.

