Vi forsøger at give plads til, at
dem som har noget på hjerte
kan få lov at bidrage. Der er
derfor en mødeleder, som deler
informationer, og hvis opgaver
i øvrigt er at være med til at
lede os igennem mødet.

Nexø Frikirke
Gudstjenesten
Hvad kan du opleve på en
Gudstjeneste i Nexø Frikirke, og
hvilke overvejelser ligger der
bagved ?
Man kan sige, at en gudstjeneste
er et møde med Gud og med
hinanden. Der vil være musik og
sang, prædiken, bøn, fællesskab
og børneneprogram som de
bærende elementer. Derudover
kan der på skiftende søndage
være forskellige specielle indslag
for børn og voksne, historier fra
folk i kirken og andre indslag.
Bibelen taler om forskellige
gaver, som Gud giver den
enkelte til fælles gavn, såsom
profetier, tungetale/tolkning,
helbredelser, spontane bønner,
sange, osv.

Lovsang
Ved vores gudstjenester bruger
vi meget tid på musik og sang.
I Bibelen kaldes dette for
lovsang og gennem dette kan vi
på en vidunderlig måde
udtrykke det, som findes i
vores indre af længsler, tvivl,
tro, taknemmelighed,
kærlighed, begejstring og tilbedelse. Derfor løfter nogle
hænderne, andre bøjer sig ned.
Nogle bevæger sig til rytmerne,
andre er mere stille.
Løftede hænder kan udtrykke
at man giver sig selv til Gud
eller at man tager imod Guds
kærlighed og hjælp. At man
bøjer sig ned kan f.eks. være et
udtryk for overgivelse.

Prædiken
Prædikenen i gudstjenesterne
tager udgangspunkt i Bibelen.
Vi tror at Gud har inspireret
forfatterne til denne bog og at
vi kan lære ham og hans tanker
for vores liv og fremtid bedre at
kende ved at studere den.
I Bibelen finder vi retningslinier for vores hverdagsliv. Vi finder hjælp både til
bedre at forstå os selv, vore
behov, og hvad vi er skabt til.
Tag gerne en bibel med, hvis
du har en, så du kan følge med
i teksterne, som berøres.

Nadver
Jævnligt holder vi nadver. Vi
sætter fokus på betydningen af
Jesu død på korset. Gennem
hans offer opnår vi tilgivelse,
og modtager evigt liv i en ægte
og personlig relation med Gud.
Brødet og vinen (alkoholfri) er
et stærkt billede på Jesu krop
og blod, som han har ofret for
os. Når du tager imod brødet
og vinen, er det udtryk for, at
du ønsker at tro på Jesus
Kristus, og tage imod tilgivelse
for dine fejl. Du åbner dig for
et personligt møde med Guds
Ånd gennem denne hellige
handling.
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hilse på nogle af dem man kender, og til
at møde nye mennesker. Gud ønsker, at
vi både skal have fællesskab med Ham
og med hinanden.

Personlig forbøn

Kom som du er

I gudstjenesten, indbyder vi alle, som
ønsker det, til at modtage forbøn fra
nogle af kirkens forbedere.
Vi tror, at Gud selv kommer os nær,
inspirerer os og fylder os med Helligånden når vi beder. Nogle føler
ingenting, når de tager imod forbøn.
Andre derimod oplever mange
følelser, som intens glæde, fred, sorg
eller andet.
Vi ønsker, at enhver må være fri til at
udtrykke sine følelser.
Du kan tage imod personlig forbøn
for ethvert behov, f.eks. sygdom,
stress, angst eller på vegne af venner,
familie, mm.
Du, kan også tage imod forbøn om
hjælp til din proces med at tage imod
Jesu tilbud om frelse, eller for Guds
ledelse i andre vigtige beslutninger.

Du kan være med til vores Gudstjenester
og andre samlinger præcis som du er og
har det! Nogle af dem, du møder her, har
gået i kirke i mange år og elsker det.
Andre er nye og stadig ved at finde ud af,
hvad det betyder for dem.

Fællesskab
Vi prioriterer tid til fællesskab, og
drikker derfor kaffe sammen efter
Gudstjenesterne. Ofte vil der også
være mulighed for at købe mad til
billige penge.
Det er en betydningsfuld del af
mødet og en god anledning til at

Må Gud velsigne dig
Hasse Falk Jakobsen, præst

Nexø Frikirke er stedet, hvor man kan
lære mere om den kristne tro og opleve at
få et personligt møde med Bibelens Gud,
som mange af os tror på, selv er tilstede
sammen med os åndeligt. Du skal føle dig
fri til at være med i dit eget tempo. Det er
helt i orden at være iagttager.
Vi håber at du vil føle dig godt tilpas i
vores gudstjeneste og fællesskab. Mest af
alt håber vi, at du må opleve Gud selv,
erkende Hans tilgivelse og hjælp i dit liv,
mærke hans fred og glæde, og forstå hans
utrolige kærlighed til dig.

Nexø Frikirke
Købmagergade 27C
3730 Nexø
Præst, Hasse Falk Jakobsen
Mail : hassefalk@icloud.com
Tlf : 28515303
Træffes : Man-fre 10.00 – 14.00

Kontakt
Udfyld nedenstående
kontaktseddel og put folderen i
postkassen v. hoveddøren eller
aflever til en mødevært.
Ja, tak. Jeg vil gerne kontaktes
for for en snak, og for mere
information om kirken.

Navn

Email

Telefon-nummer

