Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
30. juni 2020

Redaktionen holder
sommerpause…
……så dette nyhedsbrev dækker hele juli.
Men hold øje med kirkens Facebook-side
og hjemmesiden, hvor vi sætter
eventuelle spontane påfund op.

Midt i Coronatiden er der sket det dejlige,
at Nexø Frikirke har fået nye medlemmer,
som er flyttet ind i kirkens lejlighed. Grete
og Flemming Petterson har arbejdet i
mange år som kirkeplantere, coaches og
opmuntrere i hele landet.
På gudstjenesten på søndag taler Flemming
Petterson om de forskellige kategorier af
Jesu følgere i Johannes-evangeliet.
Der er ikke kun tale om efterfølgere, men
også forfølgere, og alle dem midt imellem!
Hvad kendetegner de forskellige
kategorier?
Hvordan tacklede Jesus dem?
Hvad siger det os i dag?

Gudstjenester indtil næste infobrev:
5. juli:
12. juli:
19. juli:
26. juli:

Flemming Petterson taler
David Allen taler
Solvej Allen taler
David Allen taler

2. august:

Cindy Mogensen taler og
vi byder Vilhelm
velkommen som
ungdomsleder

Børnekirken holder sommerferielukket,
men børnekirkerummet vil være åbent, så
børnene må gerne lege dernede på
forældrenes ansvar.

Bibelskoleserien ”Jeg
er” fra Johannes er nu
afsluttet, og der
kommer ikke noget
nyt op lige nu, men
brug sommeren til at
se eller gense alle
afsnit af bibelskole og
Corona-kalender….
Det hele ligger på
Youtube under Nexø
Frikirke.

Der serveres ikke mad, men kun kaffe, te,

Præsteparret holder ferie i ugevand
29 og frugt/kage i sommerperioden.
Præsteparret holder ferie i uge 29.
Vores gudstjenester live-streames hele sommeren

Feriegæster

Fællesskabsgrupper

Bøn i kirken

Nogle grupper mødes
sommeren igennem,
spørg Martin, hvis du vil
besøge en gruppe!

hver onsdag kl. 10-11
hele sommeren

PRÆST
David Allen
5181 4482
david.allen@nexofrikirke.dk

Tidebøn
Holder pause i juli

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

De to møblerede
værelser på anden sal i
Skibet er lejet ud til
sommergæster frem til
7. august, men hvis du
hører om nogen, der
gerne vil herover i
august og bo billigt, så
bed dem kontakte Solvej
på 20774482

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

Ungdoms
Sommerfest
Lørdag den 4. juli
inviterer Vilhelm
kirkens teens og unge
til house-warming grillhygge på Vestre
Strandvej 15 på Balka
kl. 16,30. Meld dig til
hos Vilhelm på sms
28430988, så han har
burgere nok, og glæd
dig til en hyggelig
aften. Tag badetøj
med hvis vejret er godt

