Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
9. november 2020
”

Lederforum for alle der brænder..
for Gud og for at bygge Nexø Frikirke.
TORSDAG d. 12. november kl. 19 mødes vi i
café-en for at dele Nexø Frikirkes vision:
”Kirke for byen – kirke for dig”. I sidste
infobrev var d. 12. ved en fejl angivet som
onsdag, men visionsaften er altså torsdag
aften.

Taknemlighed og lovsang for kvinder:
Vi laver en spontan lovsangsformiddag
tirsdag (i morgen) kl. 10 i caféen. Tag din
bibel med og føl dig fri til at dele et
opmuntringsord eller et billede mellem
lovsangene.

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.
Husk sprit, mundbind og afstand. Vi serverer
kaffe og portionsanrettede snacks.
Der foregår også noget i caféen onsdag d. 11.
kl. 19, hvor Duncan fra England vil fortælle om
sit arbejde i Israel. Dette arrangement er
fælles med venner fra Klemensker Kirke.

Titlen på talen søndag er:

Hvem prøver du på at imponere?

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!

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

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

Alterna/Prayzone
står for
gudstjenesten d.
29/11

Ungdomspræst

