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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 den7. 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
Mette på 29254758 senest lørdag kl. 10.00.

Bøn for Lisa og Søren i Myanmar
Der har været
militærkup i
Myanmar og
landet er i
undtagelsestilstand.
Lufthavnene er
lukket indtil slutningen af maj.
Vore missionærer Søren og Lisa og
deres børn har det godt, men
situationen er usikker i landet, så lad
os stå sammen i bøn for deres
sikkerhed og landets tilstand og
fremtid.

Hjælp til udvikling af Live Streaming
Der er mange som bliver velsignet af vores streaming og vi tænker, at det skal udvikles
mere. Vi har den mulighed ikke bare sende det, vi producerer, men kan sammensætte
andre videoer, lovsang, vidnesbyrd osv. sammen med, det vi selv filmer. Derfor hvis du har
en video (kort maks 5 min) som har inspireret dig og kan være med til at inspirere andre så
sende et par ord og linket til David: david.allen@nexofrikirke.dk

Formiddagscafé
Husk
at
der
er
fællesbibellæsning
og
samtale hver mandag,
tirsdag
og
fredag
formiddag kl. 10 . Hold øje
med vores facebookside
når David inviterer til
”samtalerum” lige inden
starttidspunktet. Vores
facebook kan du finde her
på dette link: Facebook

Facebook

Søndagens taler
Michael Grønbech-Dam er søndagens taler og vil udfordre os med
Jesu ord som han gav til sine disciple – Følg mig – Tag korset op og
følg mig.

Fællesskabsgrupper

Bøn

Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
hvis I har bruge for
hjælp eller forbøn

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

Præst

Børnepræst

Vidste du?
At Nexø Kirke og Nexø
Frikirke sammen har en
hjertestarter, der er
placeret i Købmagergade
ved den gamle indgang
til kirkeskolen

Administrator

Gå en tur
Vi er så velsignet med en
fantastisk
natur
på
Bornholm. Under disse
mærkelige tider kan vi
stadigvæk nyde det, det
er en fordel for os som bor
her modsat vores venner
som er under lockdown i
storbyer. Hvis du har et
skønt billede fra en tur
sæt det på vores
facebookside og del det
med andre så de kan også
få del i den skønhed.

Ungdomspræst

