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Temadag – Bøn for Byen
Bøn for byen arrangerer en temadag lørdag
d. 21. november kl.10. Temaet er ”Lær os at
bede”, taler er Kurt Christensen. Programmet kommer til at bestå af to afdelinger kl.
10.00 og kl.12.30 med frokost kl. 11.30.

En skøn aften
Torsdag aften den 12.11 summede caféen af
iderigdom, da mange deltog i vores visionsaften. Efter en kort introduktion, gik alle ud i
forskellige grupper omkring arbejdsområder i
kirken. Formålet var at diskutere, hvad Nexø
Frikirke har været god til, hvad vi kan blive
bedre til samt idéer til nye tiltag og drømme.
Efter en livlig snak samledes vi alle igen og hver
gruppe præsenterede deres tanker. Ledelsen
siger stor tak til alle, som bidrog, og vi arbejder
på at samle op på alle input og vil gerne sætte
gang i nogle af de nye idéer i den kommende
tid. Der er allerede nogle, der har meldt sig på
banen som foregangsmænd på nogle områder
og vi vedhæfter en opsummering af alle de
gode tanker, der kom frem. Måske kan netop
DU blive den, der sætter et nyt skib i søen?

Arrangementet holdes i Nexø Kirkeskole.
Tilmelding er nødvendig pga. bespisning og
corona-restriktioner.
Kontakt Claus Anton Hansen på
tlf/sms 26 36 94 43 senest den 17/11.

Hvis du ikke er på Facebook, så er det en god
idé at melde dig ind nu her under Corona,
for der foregår mange spontane ting i kirken,
som kun bliver slået op på Facebook. Har du
brug for hjælp til at oprette en profil, så
spørg Solvej om hjælp.

Husk menighedsmøde m. budgetpræsentation for
2021. Det foregår i
forlængelse af
gudstjenesten d.
29/11 kl.13.00.
Den dag vil der
blive solgt
afstandssandwich
mellem møderne.

På Søndag
Overskriften for prædiken på søndag er "Don't worry - Be happy" . Kan man lade være med at
bekymre sig i dag? Og er det overhovedet muligt at være glad for tiden?
Kom og hør Gretes bud på glæde, lykke og fred, midt i hverdagens mange udfordringer.
En fortsættelse af undervisningen om bjergprædiken i Matt. 6, hvor Jesus bl.a siger "Lad være med at
bekymre jer"

Fællesskabsgrupper

Tidebøn

Grupperne mødes mest
i kirken p.t. – for at sikre
afstand. Du er også
velkommen!

Der er tidebøn i kirken
hver fredag morgen
kl. 6.45

Præst

Børnepræst

Ønsker du at støtte kirken
økonomisk, kan du få
skattefradrag for dit
bidrag, hvis du får et
givernummer af Birthe på
skibetinexo@gmail.com
Kirkens kontonr. er
3409 – 0060 059 373

Administrator

Alterna/Prayzone
står for selve
gudstjenesten d.
29/11, både
lovsang og tale.

Ungdomspræst

