Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
2. december 2020
Arrangementer:
Der er Bøn for Byen i Kirkeskolen i morgen torsd. kl. 19.
Desværre må vi pga. Corona aflyse et par planlagte
arrangementer, nemlig Hyggens Jule-krea-dag lørdag
den 5/12 og Eden smykke-salgsparty den 12/12.
(Der sælges dog Eden-smykker i caféen efter
gudstjenesterne for tiden).

Aftennattetanke:

”Det sande lys, som
oplyser hvert menneske, var ved at komme
til verden” Johs. 1:9

Det ender godt!
Og det går, som det skal!
Alt er, som det skal være!
Også dét, du ikke kan forstå!
Gud er nær!
Lyt, og du kan høre et kærligt åndedrag i mørket,
og en stemme som hvisker:
"Rolig, mit barn! Rolig! Jeg er her! Alt er ok!
Giv slip og lad blot mig tage over!"
Godnat og sov godt!
Jeanette Munksbøl

Julegudstjeneste
Julegudstjeneste den
24/12 kl. 15 holdes i
år på Værftet, så vi
alle kan være samlet i
Skaterhallen. Vi har
brug for lidt hjælp
med opsætning den
23/12 . Kontakt David
hvis du kan give en
hånd.

David taler på søndag, igen ud fra Bjergprædikenen.
Jesus talte om at leve et liv fyldt med lys, Guds lys.
Hvordan ser Guds lys ud i et menneskes liv og
hvordan kan jeg give mere og mere plads til det?

Nytår

Fællesskabsgrupper

Bøn

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

Der er tidebøn i kirken
hver fredag kl. 6.45
og formiddagsbøn hver
onsdag kl. 10

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

Nytårsaften vil der
blive holdt en samling
i kirken kl. 23.30, hvor
vi beder og lovsynger
ind det nye år. Vi
fejrer sammen, at det
gamle er forbi (2020)
og at noget nyt bliver
til (2021). Kom og vær
med!

Ungdomspræst

