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Guds målestok
I dag er det et år siden, landet lukkede ned og ingen af os havde
nok den dag drømt om, at det skulle vare over et år, før det hele
begyndte at blive lidt normalt igen. Restrik-tioner er blevet
hverdagskost og som leder-team har vi måttet improvisere og
tilpasse os skiftende regler. Bl.a. har vi i flere om-gange måttet
måle kirkesalen op: Først måtte vi slet ikke være der, så måtte vi
måle så hver person fik én m2, så to m2 og her til sidst over 7
m2 til hver. Vi har målt og målt og kløet os i nakken og været
utålmodige. Så meget, at jeg for et par dage siden ligefrem skrev
til Kirkeministeren for at spørge, om vi ikke snart må åbne helt
igen. Det er nemt at miste mod og tålmod i denne tid, men da vi
i lederteamet bad sammen forleden, viste Gud os et billede der
var til stor opmuntring. Jeg så et billede af os med vores lille
målestok, og Gud viste, at Han har en større målestok. At Han
ikke er begrænset af vores begrænsninger og nedlukninger, men
at han har en langt større målestok. Han måler på en anden
måde. Han vil holde alle sine løfter til Nexø Frikirke, Han vil
velsigne rigt og give os fremtid og håb.
Det er et løfte, vi kan takke Ham for og minde os selv om mens
vi venter.

Formiddagscafé
Husk at der er fælles
bibellæsning og samtale
hver mandag, tirsdag og
fredag formiddag kl. 10 on
line. Hold øje med vores
facebookside, når David
inviterer til ”samtalerum”
lige inden starttidspunktet. Hold øje med dette
link: Facebook

Facebook

To korte andagter igen på søndag
Husk at melde jer til kl. 10 eller 13,30 på Facebook eller pr. sms til Mette.
Kl. 13,30 er der samtidig børnekirke og de unge samles på Poulskervej 12. Der
streames også kl. 11 via Youtube.
Gåtur i grupper kl. 14.15 (obs ny tid!)

Bøn

Fællesskabsgrupperne
er endelig i gang igen, alle
grupper mødes i kirken,
hvor der er bedst plads. Der
er også plads til dig!

Præst

Vi må nu samles 10 til
bøn om onsdagen.
Kom og vær med kl.
10-11.

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

Store Bededag
Kong Christian V indførte
Store Bededag i 1686 og vi
synes, det var en god idé
han fik. I år, hvor vi ikke har
kunnet samles til en uges
bøn og faste, vil vi i stedet
have mange forskellige
slags bøn i løbet af dagen:
Tidebøn,
lovsangsbøn,
bønnevandring udendørs,
bønnestationer indendørs
og alm fællesbøn. Sæt x i
kalenderen fred. d. 30/4
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