Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
26. august 2020
Husk:
I morgen torsdag er der fælles
bøn kl 19 i cafeen

Menighedslejr
11. – 13. september

At leve i Guds rige
Calle og Ulla skal inden længe flytte til Sverige
for at være tæt på deres familie. Calle og Ulla
har for mange år siden været præstepar for
Nexø Frikirke. De har tjent menigheden og
investeret deres tid, energi og penge i den
gennem de sidste mange år. Vi har spurgt
Calle, om han havde en undervisningsserie tæt
på hans hjerte, som han kunne få optaget til
brug for opmuntring og udrustning for Nexø
Frikirke. Vi har nu optaget en serie på syv
afsnit med overskriften ”At leve i Guds rige”.
Der er allerede et par fællesskabsgrupper,
som gerne vil se serien sammen og bruge
afsnittene som oplæg ved deres samlinger. Til
sidst i hver video vil der være nogle spørgsmål,
som kan bruges til samtale. Glæd jer! Vi tror at
Calles formidling vil blive til stor opmuntring
for alle.

Sæt kryds i kalenderen på 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.
Meld dig til Mette hvis du kan hjælpe,
specielt er det rart at være mange om
at pille det hele ned, når dagen er slut

På søndag

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 er det Solvej
Allen, som skal tale på
gudstjenesten. Hun
fortsætter temaet ud fra
Bjergprædiken

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

