Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
14. januar 2021
Kirke lige nu…..
Infobrevet: Solvej, som har været
redaktør på infobrevet, har nu fået
fuldtidsarbejde og kan ikke længere
producere brevet. Birthe og Annie, vores
gode administrationsfolk vil stå for det
nu sammen med David. En anden
ændring er, at det vil udkomme torsdag i
stedet for først på ugen.

Streaming Udsendelser
Vi får meget positiv feedback fra vores
streaming gudstjeneste. Der er venner som
følger med ikke bare på Bornholm, men fra
andre steder i Danmark, Norden og verden.
Nexø Frikirke når langt ud, derfor arbejder
Karin, Tina, Rene, William, Rowland, David,
samt mødeledere og talere på at gøre
udsendelserne så professionelt og
inspirerende som mulig. Vores mål er at
udsendelserne bliver af så god kvalitet, at
det kan være til velsignelse for jer og når ud
til så mange mennesker som muligt. Jeg vil
opfordre alle til at dele de streaminglinks
som bliver sat op på vores hjemmeside og
facebook, enten på jeres egen facebook
side eller som en besked på mobil eller email til jeres venner. Gud kan virkelig brug
det til at berøre

Søndags gåture – Hver søndag kl 14 vil
der være arrangeret en gåtur som starter
fra kirken. Vi vil gerne give mulighed for
mennesker at kunne mødes og dele liv
med hinanden. Vi deles op i grupper af 5
og holder afstand, men sammen kan vi
opleve den flotte natur, som findes i
vores by og den årstid vi er nu i.
Kontakt Annie eller David, hvis du vil
høre mere.

Ny scene
Vi er gået i gang med at gøre
alt klar til en opfriskning af
kirkerummet. Vi håber på at
være færdige med projektet
medio februar. Lige nu
bygger vi de rammer, som
skal monteres på scenevæggen. Hvis du har lyst til
at give en hånd, så kontakt
David eller Vilhelm. Vi tror
at det bliver rigtig godt!

Søndagens ord
Uffe Rebsdorf er søndagens taler og titlen ”Quo Vadis – Hvor går
du hen? ” Se med på livestream kl.11 søndag.

Fællesskabsgrupper
Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
hvis I har bruge for
hjælp eller forbøn

Præst

Bøn
Vi holder fast ved
onsdagsbøn kl. 10 dog
bliver vi opdelt i
grupper af 5 per etage i
kirken.

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

Formiddagscafé
David inviterer til morgen
bibellæsning et par gang om
ugen igennem et virtuelt
samtalerum som han har
oprettet på Facebook. Det vil
være muligt at koble sig på
mandag, tirsdag og fredag kl.
10. Hold øje med vores
medlemsside, hvis du vil
være med. Hvis du ikke er
facebook bruger, kan du
sende en email til David, han
vil så sende dig et link, så du
kan også være med.

Ungdomspræst

