Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
9. december 2020
Juleaftensgudstjeneste
på

Nyt fra lovsangsteamet

den 24/12 kl. 14
Julegudstjeneste 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 med det.
Bemærk nyt tidspunkt kl. 14.
Husk varmt tøj på!!!

På søndag
Mette Grønbech vil tale ved
gudstjenesten på søndag.
Titlen på hendes tale er ;

”Lev i forventning”
Kom in persona på søndag
eller følg med online.

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

Præst

Karin Rødvig

I løbet af efteråret har vi været velsignet med, at flere har
meldt sig på banen for at blive en del af lovsangsgruppen.
Det er Tina og jeg, Karin, rigtig glade for. Som lovsangsgruppe har vi brug for god tid til fordybelse, tid til at blive
trygge ved hinanden og øve sammen for at blive så godt et
team som muligt. Af bare begejstring er vi dog kommet for
hurtigt fra start med at køre de nye sangere i stilling til
medvirken ved gudstjeneste inden vi nåede at lære
hinanden ordentligt at kende, både personligt og musisk.
Ud fra den betragtning har vi derfor besluttet at vente med
at anvende de nye sangere ved gudstjenester til engang
efter jul, når vi har øvet noget mere sammen. Mia har vi
sunget sammen med i flere år sidst hun var en del af
menigheden, derfor er hun med allerede nu. Vi er sammen
hver 14. dag, hvor vi deler liv, beder sammen og øver.
Planen er, at de onsdage, vi ikke øver, øver jeg med hver
enkelt af de sangere som har lyst til det. Vi glæder os til at
blive godt sammen-tømret og ser frem til at lovsynge
sammen med jer alle. Hvis nogen vil vide mere om denne
proces eller om andet, der har med lovsangsgruppen at
gøre, så henvend jer venligst til Tina eller mig, så vil vi gøre
hvad vi kan for at svare på alle jeres spørgsmål.

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

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

Nytår
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 og at noget
nyt bliver til.
Kom og vær med!
OBS: Ingen gudstjeneste
d. 27/12

Allianceuge/
Bøn og faste-uge
Evangelisk Alliance, som
normalt finder sted den
første uge i januar,
afholdes ikke i sin
sædvanlige form denne
gang, men kirkerne
mødes hver for sig. Nexø
Frikirke vil derfor bruge
ugen til at holde vores
årlige bøn og faste-uge.
Mand. d. 11/1 t.o.m. fred.
d. 15/1 vil der være
bønnesamlinger i kirken
hver morgen fra kl. 7-8 og
hver aften fra kl. 19-20.

Ungdomspræst

