Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
12. august 2020
PREP Kursus

Bornholms Regionskommune tilbyder gratis
PREP kursus. På et PREP kursus får man hjælp
til at skabe et godt parforhold og en tryg
familie. På kurset undervises der bl.a. i:
-

Konkrete redskaber til tryg kommunikation
Praktiske råd til problemhåndtering
Viden om det, der fremmer og hæmmer et
godt samliv
Inspiration til samarbejde og familieliv.

Bøn for Byen
Torsdag den 13.08 kl. 19 er der bøn for
byen i Kirkeskolen. Fokus på denne
aften vil være bøn for valget af den
nye præst til Nexø Kirke.

Menighedslejr

Datoer for aftenskursus er: onsdag d. 28/10,
4/11, 11/11, og 18/11. Alle dage kl. 16.00 –
19.00. Tilmeldingsfrist er den 19. okt. på
telefon 56 92 42 00 eller på e-mail
sundhedsplejen@brk.dk.

11. – 13. september

Nexø Frikirkes ledelse anbefaler varmt dette
kursus til alle, som ønsker at styrke og få
inspiration til et bedre parforhold.
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.
Vi har brug for hjemmebagte kager,
folk til at bemande boderne, hjælp
med at sætte op og pille ned …..
Vær med til at støtte Nexø Frikirke
økonomisk!

Meld dig til Mette hvis du kan hjælpe

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

Årsmødet, som er
blevet udsat længe
pga. Corona vil blive
holdt og vi vil
fortælle, hvordan vi
kan være ”kirke for
byen, kirke for dig”
og række ud i Nexø.
Der vil være
pilgrimsvandring,
rundbold og Vilhelm,
vores nye ungdomspræst, kører late
night hygge for unge
– der er helstegt gris
lørdag aften og
masser af hygge..
Glæd dig!

Tidebøn
Starter op i september

Børnepræst

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….

Administrator

Ungdomspræst

