Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
23. september 2020

Den gode historie
På hver gudstjeneste ønsker vi at høre noget
om, hvad Gud gør i den enkeltes liv. Derfor vil vi
gerne give plads til dette. Måske har du fået et
billede eller ord til opmuntring for fællesskabet,
det vil vi gerne høre. Sig det til mødelederen,
hvis du har et input, så de han/hun kan prøve at
skabe plads til det. Hvis der er for mange indslag
en søndag, kan det være, du bliver bedt om at
vente til næste søndag, men vær frisk!

Hvad følger nu heraf, venner? Når I kommer
sammen, så bør I hver især komme med
noget, der kan styrke fællesskabet.
1 Kor. 14:26

Fællesspisning - fremadrettet
På grund af stigende Corona-tal og krav til
mundbind og deltagerbegrænsninger på
spisesteder, vil vi følge Frikirkenets anbefaling og aflyse spisning efter gudstjenesten,
foreløbig for de næste to søndage. Mens
vejret var godt, kunne vi spise udendørs,
men nu aflyser vi indtil videre og følger nøje
udviklingen. Når vejret er til det, vil der være
ståkaffe i gården.

HUSK BØN I KIRKEN I MORGEN KL. 19

Der er allerede flere, som har meldt sig til at
assistere med Julehjælpen, derfor bliver der
d. 22.10 indskrivning til julehjælp i kirken og
den 21.12 bliver der uddeling af mad og
gaver. Der følger mere information senere.
Du kan følge med i udviklingen på Facebooksiden ”Børnenes Julehjælp – Bornholm”
Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=vO
renLYmfVI
.

På søndag er det Mette
Grønbech-Dam som taler
og vi tager afsked med
Calle og Ulla
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

Vigtige Datoer

Julehjælp fælles med
Rønne Vineyard

Søndag den 25.10
Flemming Mølhede
Fredag den 30.10
Anette Holt Larsen

Administrator

Der er planlagt et
par samlinger, som
har med kirkens
udvikling og vision
at gøre. Husk disse
datoer, så du kan
deltage der, hvor
det er relevant for
dig.
Fælles lederforum
12.11.20 kl. 19
For alle som leder
et område i kirken
– og alle, der
brænder for kirke
Menighedsmøde
29.11.20 kl. 13:30:
Budgetpræsentation for
2021

Ungdomspræst

