
 

 

 

Bøn i kirken 
hver onsdag kl. 10-11 

 

Tidebøn 
Fredag kl.07 

 

 

 

 

 

Fællesskabsgrupper  

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

   

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9. september 2020 

Nyhedsbrev 

 

Nexø Frikirke 

Menighedslejr 
11. – 13. september 

 
Temaet for weekenden er; hvordan vi kan 
være ”kirke for byen, kirke for dig”.  
Anne Aagaard fra København Vineyard vil 
fortælle om sit arbejde blandt gadens folk i 
København og hvordan de rækker ud til 
netop disse mennesker. Der vil være 
pilgrimsvandring, rundbold mm.  Vilhelm 
kører late night hygge for unge – der er 
helstegt gris lørdag aften og masser af 
fællesskab. Deadline for registrering og 
betaling for menighedsweekend er torsdag 
aften den 10.09.  
Mange har bedt om rabat hvis de 
overnatter hjemme, men lejren koster det 
samme, hvor man end sover, så det kan 
desværre ikke gives.  
 
 

Præst Børnepræst Administrator Ungdomspræst 

    

 

Gæstetaler 
efteråret: 

 
Søndag den 25.10  

Flemming Mølhede 
Fredag den 30.10 
Anette Holt Larsen 

 

Ungdoms lokale 

Vi er kommet godt i gang med at få 

samlet de unge i kirken. De sidste par 

gange er bl.a. gået med at lave et 

lækkert lokale, hvor vi kan hænge ud 

sammen. Vi er “flyttet” ind i det første 

lokale i kælderen, hvor vi har malet og 

skal nu i gang med at indrette det lidt. 

Ellers er det planen, at vi mødes 

mandag i lige uger kl. 19.00 hvor vi 

snakker, beder, synger og hygger. 

sammen.  

Urkirken 
 
Hvis du boede i 
Jerusalem i tiden efter 
Jesus og mødte den 
første kirke, hvad ville 
din oplevelse have 
været? Det vil David tale 
lidt om lørdag 
formiddag. Vi kan læse 
om denne kirke i 
Apostlenes Gerninger. 
kap 2: 43 -47; 
 

I den følgende tid 
udførte Gud mange 

undere og tegn gennem 
apostlene, så alle i byen 
blev grebet af ærefrygt. 

De, som kom til tro, 
holdt sammen og havde 

alle ting fælles. Det 
skete ofte, at nogen 
solgte deres huse og 
ejendele, og pengene 
blev delt ud til dem i 

fællesskabet, der havde 
størst behov. Hver dag 

samledes de på 
tempelpladsen i enhed 

og harmoni, og om 
aftenen mødtes de 

rundt om i hjemmene 
for at spise sammen 
med stor glæde og 

oprigtig ydmyghed. De 
lovpriste Gud og var 

vellidt af alle mennesker 
i byen. Og Herren føjede 
hver dag nogle til, som 

blev frelst. 

 


