Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
19. august 2020
Husk at tilmelde dig til
meninhedsweekend!
http://www.xn--nexfrikirkeigb.dk/menighedslejr-tilmelding/

Forbøn for Fader Jacob og familie

Menighedslejr

Herunder er et brev fra Agape Indien, som vi gerne
som kirke vil formidle, så vi kan bede for Jakob,
hans familie og dem dernede, som er en del af
Agape Indien og er påvirket af Corona.

11. – 13. september

”Kære venner i Agape Indien Danmark
Så har Coronaen ramt ind i GTSSS i Indien. Jacobs
datter Victoria er blevet ramt af Covid-19 og er
indlagt på en Covid-afdeling på hospitalet.
Elisabeth og Jacob mødtes med Victoria kort før
hun fik diagnosen, så hun er ret nervøs for, om hun
har fået smittet Jacob og Elisabeth. Også to
præster er nu ramt, det er pastor Digal og pastor
Balakrishna, også de har det ret skidt.
Tak om I vil være med til at bede for dem. Om det
er muligt, at I kan få andre med til at bede, så gør
det gerne, evt. via gudstjenesten på søndag i jeres
kirker.
På vegne af Agape Indien Danmark

Gert Svendsen”

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 …..
Meld dig til Mette hvis du kan hjælpe

Bjergprædiken
At leve som lysets børn

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

På søndag starter David en ny
undervisningsserie over
Bjergprædiken og de
udfordringer, som Jesus
præsenterer os for når vi
vælger at leve i Guds lys.

Starter op i september

Børnepræst

Administrator

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.
Vi får også en
gæstetaler, Anne
Aagaard, som er
præst i København
Vineyard. Anne vil
fortælle om sit
arbejde blandt
gadens folk i
København.
Der vil være
pilgrimsvandring,
rundbold mm.
Vilhelm, vores nye
ungdomspræst, kører
late night hygge for
unge – der er
helstegt gris lørdag
aften og masser af
fællesskab. Glæd dig!

Ungdomspræst

