Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
4. november 2020
”

Lederforum er for alle…
…. der brænder for Gud og for at være med til at
bygge Nexø Frikirke. Onsdag d. 12. november kl.
19 mødes vi i caféen for at dele Nexø Frikirkes
vision: ”Kirke for byen – kirke for dig”
Vi mødes i caféen og brainstormer og søger Gud
for, hvordan vi bedst kan leve vores vision ud i
hverdagen. Hvad kan vi gøre som kirke – også nu i
disse restriktionstider – hvordan kan vi nå længere
ud med Gud og komme længere ind i Hans hjerte.

Vandretur for kvinder i dag onsdag:
Er der nogen, der vil med ud at gå tur i det gode
vejr i dag kl. 14? Vi mødes foran Kvickly og
nyder den blå himmel i adstadigt tempo. Hvis vi
bliver over 10, deler vi os op i grupper. Ring
eller sms til Solvej på 20774482 hvis du er frisk.

Hvis du er fællesskabsgruppeleder eller leder et
andet område, regner vi med dig den aften og du
bedes give besked, hvis du skulle være forhindret.
Men ALLE er velkomne til at komme og være med
til at kaste bolde op i luften og komme med input.

På søndag taler
Flemming Petterson videre fra
Bjergprædiken,
Vilhelm leder
gudstjenesten.

Husk sprit, mundbind og afstand. Vi serverer
kaffe og portionsanrettede snacks.

Onsdagsbøn rykker
Det er altid så opmuntrende at bede sammen hver onsdag kl. 10 i
kirkesalen. Vi lovsynger, takker og løfter vores behov – store og
små – op for vores himmelske far. Og så sørger Helmuth for kaffe
og brød bagefter, så vi kan få lidt fællesskab i disse restriktionstider. Du er velkommen, også selvom du måske ikke er vant til at
bede i en gruppe. Gud ser på hjertet, ikke på ordene!

Der er bøn for byen i Kirkeskolen i morgen kl. 19

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 (bemærk nyt
tidspunkt)

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

Den 29. november
står PrayZone fra
Alterna for vores
gudstjeneste.
Glæd dig til et
ungt, friskt pust.
Herefter er der
menighedsmøde
med budgetpræsentation for
2021.

Kirkens kontonr. Er
3409 – 0060 059 373
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