Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
28. oktober 2020
”

Corona igen igen ------------------------

Forslag til fællesskab:

Vi havde helst været foruden endnu en omgang
restriktioner, men de er her, og det må vi forholde
os til.

Gå ture sammen (max. 10), hvor I klatrer op ad
klitterne i Dueodde og triller ned ad dem. Giv
præmier til dem, der triller hurtigst!

Mange af fællesskabsgrupperne mødes allerede i
caféen og kælderen i kirken i stedet for i hjemmene, for i kirken er det nemmere at holde afstand.
Hvis du/din gruppe vil booke en fast tid i kirken, så
spørg Solvej om ledige tider. Husk, at I aldrig må
være over 10 i et hjem.

Luk øjnene og peg et vilkårligt sted på adresselisten. Ring og sig hej til den, din finger rammer.
Stil jer op på Torvet med stearinlys i skumringen
og syng glade sange til guitar eller grydelåg.

Vigtige Datoer

Der vil kun være kaffe om søndagen, ikke mad,
indtil tallene er faldet og restriktionerne ændret.
Husk, at du ikke selv må tage kaffe, den bliver
hældt op til dig, og husk at holde afstand i køen og
ved bordene.

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.

Hvis du har en inspiration, du gerne vil dele, så bed
David om at filme dig eller upload selv til Facebook
- Kirkerne har ikke fået pålagt helt så stramme
restriktioner som resten af samfundet, men hvis du
Fredag
den
har det bedst med at bære
mundbind,
når30.10
du går kl.
rundt i kirken, er du velkommen til det.

19.00 i kirkesalen

Det er med glæde og forventning, at vi inviterer til en meget
spændende aften med Annette Holt Larsen.
Annette er en markant profetisk røst i vor samtid, og hun plejer at
have noget stærkt på hjerte, så alle skal være hjertelig velkomne til
denne aften. Kom forventningsfuld!

-

Fælles lederforum
12.11.20 kl. 19
For alle som leder
et område i kirken
– og alle, der
brænder for kirke

”Jesus er ophøjet over alt – også i denne mærkelige tid”
På søndag:

Fællesskabsgrupper

Bøn

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

*Hver onsdag kl. 10-11
(med kaffe bagefter)

Præst

*Tidebøn fredag kl. 7

Børnepræst

David forsætter sin serie fra
Bjergprædikenen. Emnet
denne gang er ægteskab og
parforhold. Bibelen har meget
at sige om, hvad vi kan gøre for
at leve sammen i trivsel og
harmoni.

Administrator

Menighedsmøde
29.11.20 kl. 13:30:
Budgetpræsentation for
2021

Ungdomspræst

