Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
17. december 2020
Juleaftensgudstjeneste
på

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.

20/12 kl. 11: Gudstjeneste i kirken
24/12 kl. 14: Børnevenlig gudstj. på Værftet
27/12:
Ingen gudstjeneste
31. kl. 23,30: Nytårsgudstjeneste i kirken
3/1 kl. 11: Årets første gudstjeneste i kirken

Husk varmt tøj på!!!

På søndag d. 20. får vi
besøg af Hasse Falk
Jakobsen.
Vi serverer æbleskiver i café
og kælder bagefter.

Dette er årets sidste infomail.
Lad os se frem til et løftefyldt Nytår – det kan
vist kun blive bedre! Herren har gode planer
for Nexø Frikirke, Han lover os fremtid og håb!
Gud velsigne dig og dine i højtiden!

Hold afstand, stolene må
ikke flyttes rundt!

Fællesskabsgrupper
Grupperne holder
juleferie, måske skal du
med i en gruppe ved
opstart i januar?

Præst

Bøn
Der er ingen tidebøn
d. 25/12 og 1/1
men formiddagsbøn
onsdag d. 23. og 30.
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

Juleaften:
Hvis du er ked af at
sidde alene juleaften, så spørg
Birthe om der kan
blive plads til dig
ved Hyggens og
Øens Venners
julemiddag i caféen

Allianceuge/
Bøn og faste-uge
Evangelisk Alliance, som
normalt finder sted den
anden 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

