Nexø Frikirke

Nyhedsbrev
4. marts 2021

Booking af lokaler i kirken

To korte andagter igen på søndag
i kirken

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev er det nu
muligt at samles i grupper af 10 i kirkens
lokaler, men det giver en udfordring med at
koordinere, hvornår lokalerne er ledige eller
booket af andre. Send en forespørgsel til
skibetinexo@gmail.com eller ring til Birthe.
En oversigt over, hvornår lokalerne er
booket hænger udenfor kirkekontoret, der
kan du se hvornår der er ledige tider.

Husk at melde jer til kl. 10 eller 13,30
på facebook eller pr. sms til Mette.
(Kl. 13,30 er der samtidig børne- og
ungdomskirke).
Vi fortsætter disse andagter hver
søndag indtil der åbnes for mere.
Der streames også kl. 11 via Youtube.
”Det bliver godt igen” … lidt ad
gangen ☺

Ungdoms søndagssamling
Nu på søndag har vi bålhygge på shelterpladsen i
lystskoven bagved kirkegården på Mosevej.
William har sagt ja til at lede os i noget fed
lovsang og vi skal lave noget lækkert over bål.
Tag en ven med!
Vi ses på shelterpladsen kl. 13.30

Bøn

Kontakt jeres
fællesskabsgruppeleder
for at høre, hvornår og
hvordan I starter op

Præst

Vi må nu samles 10 til
bøn om onsdagen.

Kom og vær med kl 10.

Børnepræst

Husk at der er fælles
bibellæsning og samtale
hver mandag, tirsdag og
fredag formiddag kl. 10 on
line. Hold øje med vores
face-bookside, når David
inviterer til ”samtalerum”
lige inden starttidspunktet. Vores facebook-side
kan du finde her på dette
link: Facebook

Facebook

Søndagens taler: Vi har en gæstetaler, , journalist Daniel Øhrstrøm på
livestream på søndag. Så husk at se med kl. 11 på vores Youtubekanal. Emnet er: ”Fokuser på Far, ikke på fare – om at styre mod Guds
kærlighed”

Fællesskabsgrupper

Formiddagscafé

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

Kirke for byen,
Kirke for dig
Vi har et ønske om at være
til velsignelse for vores by
og det er en stor glæde at
kunne stille vores lokaler
til rådighed for Øens
Venner, så de fortsat kan
mødes og skabe et positivt
fællesskab for Nexø. Du
kan se, hvad der sker på
Facebook-siden ”Hyggen –
Øens Venner”

Ungdomspræst

