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Vi er vilde med Vilhelm!

Børnekirken

I søndags bød vi
Vilhelm Jarnskor
velkommen som Nexø
Frikirkes nye
ungdomsleder. Vilhelm
arbejder stadig 80% af sin tid på
Værftet, men er pr. 1/8 også
ansat nogle timer hos os. Vilhelm
vil samle de unge og bygge bro til
klubberne på Værftet. Mange, også
teenagere og unge, var mødt op for at
byde Vilhelm velkommen på
Østlandet. Vi glæder os over det nye,
Gud gør.

Børnekirken starter op igen nu på
søndag. Husk at børnene skal være i
kælderen fra gudstjenestens
begyndelse, da der desværre stadig er
pladsrestriktioner i kirkesalen pga.
Covid-19.
Vi byder velkommen til Rebekka, som
er ny medarbejder i børnekirken og
takker de andre trofaste medarbejdere,
der har mod på endnu en sæson
sammen med vores skønne børn.

Kan du se hvad Faderen gør?
På søndag kommer tredje og sidste del i serien
”Kan du se hvad Faderen gør?” hvor David vil
tale om det at få øje på, hvad Gud er i gang
med at gøre i netop dig. Gud er nemlig i gang
med at gøre dig til et nyt menneske, til den
person, som han har skabt dig til at være.
Den, du inderst inde længes efter at finde. Hvis
du har været på ferie og har misset de første
to afsnit, kan du finde dem på Youtube.

Børnefestival
Sæt kryds i
kalenderen lørdag
den 29. august, hvor
vi holder
Børnefestival i
Ferskesøparken.
Overskuddet går i år
til Værftet, som
havde det hårdt
under nedlukningen
og har brug for et
økonomisk boost.

Vores gudstjenester vil fortsat blive live-streamet

Menighedslejr
11. – 13. september

Airbnb

Fællesskabsgrupper

Bøn i kirken

Grupperne er i gang igen
og har plads til nye - spørg
Martin, så hjælper han dig
med at finde en gruppe!

hver onsdag kl. 10-11

Præst

Tidebøn
Starter op i september

Børnepræst

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

Sæt kryds i
kalenderen, Bækkely
Lejr er stor og har
plads til os alle.
Vi går bare udenfor
når vi synger!
Men meget mere
info følger snart….

Ungdomspræst

