Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
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Menighedslejr
Den årlige menighedslejr løb af stablen i
weekenden, hvor vi var knap 100 lørdag
aften. Det var særlig skønt at se de unge
stortrives nu, hvor vi har fået en
ungdomspræst og også glædeligt, at friske
folk meldte sig frivilligt som lovsangere, da
vores faste lovsangsledere blev forhindret i
at deltage. Vi havde spændende taler
ovrefra, Anne Aagaard, som fortalte om at
række ud. Bent slagtede sin gris, som Jakob
stegte til vores festmiddag lørdag.
Weekendens højdepunkt var Thomas’ dåb
søndag efter gudstjenesten. Tillykke kære
Thomas! Der blev også afholdt årsmøde på
lejren, referat af dette sendes snart til
kirkens medlemmer.

Plejehjemsandagt

Julehjælp

Hver måned er vi en formiddag forbi
Nørremøllecentret og holde andagt. Vi
kan mærke, beboerne er glade for at vi
kommer og synger og deler Guds ord.
Siden nedlukningen har det været holdt
udendørs, hvor Solvej har spillet guitar,
men nu rykker vi indenfor, hvor Lisbeth
igen kan spille klaver til sangene. Leo og
Lene er også fast med, da de har en god
indgang til beboerne.
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Rønne Vineyard har
oplevet, at deres
projekt med julehjælp til
familier på Bornholm er
vokset så stort, at de
har bedt Nexø Frikirke
om assistance, så vi
sammen kan nå endnu
flere familier. Herunder
er et link til en video om
arbejdet. Nexø Frikirke
vil fremover tage sig af
Julehjælp på Østbornholm. Derfor søges der
nogle frivillige fra
kirken, som kan koordinere hjælpen
sammen med Rønne
Vineyard. Det er en
fantastisk måde at
bygge bro imellem Nexø
Frikirke og udsatte
familier i vores område.
Hvis du vil hjælpe bedes
du kontakte David.
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udgangspunkt i Jesu udfordring til hans
disciple om at leve troen ud på en ny og
bedre måde end den, som datidens
religiøse ledere krævede.

Gæstetalere
i efteråret:
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
Månedens sidste
torsdag kl. 19-20
Hver fredag kl. 7-7,30
(tidebøn)

Præst

Børnepræst

Søndag den 25.10
Flemming Mølhede
Fredag den 30.10
Anette Holt Larsen

Administrator

Se videoen her:
https://www.youtub
e.com/watch?v=vOre
nLYmfVI

Ungdomspræst

