
Fællesspisning fremadrettet: 
 

På grund af stigende Corona-tal og krav til 
mundbind sammenholdt med deltagerbe-
grænsninger på spisesteder, vil vi følge 
Frikirkenets anbefaling og aflyse spisning 
efter gudstjenesten, foreløbig for et par uger 
frem. Der serveres kaffe og kage, hvor vi vil 
sprede os udenfor, i caféen samt i kælderen.  
 

 
 

 

 

 

Bøn 
*Hver onsdag kl. 10-11 

*BØN FOR BYEN  
i Kirkeskolen på torsd. 

kl.19 
*Tidebøn fredag kl. 7 

 

 

 

 

 

Præsten holder ferie 

30/9  t.o.m. 18/10. 

Mette & Michael kan 
kontaktes t.o.m. uge 41, 

Torben i uge 42 
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29. september 2020 

Nyhedsbrev 

 

Nexø Frikirke 

Julehjælp fælles med  
Rønne Vineyard 

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. Følg med på Facebook-siden 
”Børnenes Julehjælp – Bornholm”                              
Se videoen her: 

https://www.youtube.com/watch?v=v
OrenLYmfVI   
.  

Præst Børnepræst Administrator Ungdomspræst 

    

 

Talere i oktober: 
 

4.:   Kurt Christensen 
11.: Vilhelm Jarnskor 
18.: Flemm. Pedersen 
25.: Flemm. Mølhede 

 
Fredag den 30. kl. 19: 

Anette Holt Larsen 
 

 
      
 
 
 
 
       
    Vigtige Datoer 
 
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: 

 
Budget-

præsentation for 
2021 

  

Vi tog på søndagens gudstjeneste en smuk og 
bevæget afsked med Calle og Ulla, som skriver:  
 
”Vil bare sige et rigtigt stort TAK for gudstjene-
sten, for alle fine ord, som så mange havde til os 
og for alle gode samtaler ved kaffen. Det var 
helt enkelt fantastisk! Ja, Ulla og jeg er vokset 
sammen med så mange i menigheden gennem 
mange år. Vi er så taknemlige! Og al den kærlig-
hed, omsorg og betjening, som vi har oplevet 
gennem de sidste sygdomsår - vi bærer det med 
os til Sverige. Tak Gud, at vi har fået lov til at 
være en del af Nexø Frikirke gennem så mange 
år! Må Gud velsigne menigheden rigt og lade 
mange mennesker komme til tro!” 
 
”Herren skal altid lede jer, mætte jeres sjæl, 
hvor der er goldt og give jer nye kræfter.  
I bliver som en vandrig have, som et rindende 
væld, hvor vandet aldrig svigter.”       Es. 58,11 
 

Da både redaktøren og 
journalisten holder ferie, 

udkommer dette blad ikke 
de næste par uger ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=vOrenLYmfVI
https://www.youtube.com/watch?v=vOrenLYmfVI

