Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
18. januar
februar2021
2021
28.
Vinterferie
På grund af vinterferie kommer nyhedsbrevet i en forkortet udgave.
To korte gudstjenester igen på søndag i
kirken
Det var dejligt at se så mange til vore to korte
gudstjenester i søndags. Vi mærkede Guds
nærvær på en særlig måde, da vi delte nadver
sammen. Vi fortsætter med det samme tilbud på
søndag den 23. februar.
kl. 10.00-10.30: Nadvergudstjeneste
Kl. 11.00-12.00: Streamet gudstjeneste
kl. 13.30-14.00: Nadvergudstjeneste og børnekirke
(primært for børnefamilier og
unge)
kl. 14.00:
Tilbud om fælles gåtur i grupper á 5.

Husk tilmelding, enten på Facebook eller SMS til
Martin 4221 1088 senest lørdag kl. 10.00.

Indsamling til Myanmar
Mange tak til alle jer som doneret til
Myanmar efter udsendelsen sidste
uge. Der kom 5000,- kr. ind som vi
sender til Søren og Lisa

Selv unge mænd kan blive
udmattede, selv de
stærkeste har en grænse.
Men de, der søger hjælp hos
Herren, får ny styrke, som
ørnen får nye svingfjer. De
løber uden at blive trætte, de
vandrer uden at blive
udmattede.
Es 40: 30-31

Formiddagscafé
Husk
at
der
er
fællesbibellæsning
og
samtale hver mandag,
tirsdag
og
fredag
formiddag kl. 10. Vi
prøver at bruge ZOOM
fremover. Linket kan du
finde på vores facebook
side.

Søndagens taler – Flemming Petterson
Søndagens prædiken har overskriften "En ny begyndelse".
Flemming tager udgangspunkt i profeten Esajas' dramatiske møde med Gud i
Esajas' bog kapitel 6 vers 1-13. Læs gerne kapitel 6 inden gudstjenesten og
tænk over tekstens betydning.

Ny scene

Vidste du?

Fællesskabsgrupper

Bøn

Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
hvis I har brug for hjælp
eller forbøn

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

Præst

Børnepræst

At du kan bidrage til kirkens
ve og vel ved at bidrage med
din arbejdskraft. Kontakt os
for at høre, hvilke opgaver
du kan hjælpe med.

Vi er næsten færdig med
sceneprojektet. Vi har
malet færdigt og har
monteret skærme og
rammerne. Vi mangler
lidt el arbejde og
afprøvning af alle udstyr.
Det bliver rigtig godt!
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