Klostertorvets Genbrugsbutik er en rigtig hyggelig butik i centrum af Nykøbing Mors. Du finder os i den sydlige ende af gågaden - lige overfor
Løvbjerg supermarked. I butikken har vi forskellige ting og sager, tøj og
sko, bøger, legetøj osv. I vores to havehuse finder du køkkenting, pynteting, potter, møbler, lamper osv. Vi gør meget ud af at holde priserne lave.
Vi vil hellere sælge mange varer til lave priser end sælge få varer til høje
priser ! Så er alle glade !

dec-jan-feb 2020/21

Butikken eksisterer kun på grund af jer, som afleverer ting til os - og jer,
som handler hos os ! Vi ønsker, at I alle skal vide, at vi er meget, meget
taknemlige for jeres støtte. Tusind tak ! Og regnestykket er ganske enkelt:
Jo mere støtte butikken får, jo flere mennesker kan vi hjælpe !!
Som nævnt i forrige blad har vi nu ændret navnet på butikken til Klostertorvets Genbrugsbutik. Det passer fint netop nu, hvor Klostertorvet bliver
renoveret. Og med Klostertorvets Pølsevogn som nabo, har vi vist slået
fast, hvor i byen Klostertorvet ligger !
Butikken, som hører under Nykøbing Mors Frikirke, har til huse på stueplan
i Ågade 8. Den drives af frivillig arbejdskraft. Vi støtter lokalt (blandt andet julehjælp på Mors), og vi støtter Europas fattigste land, Moldova,
(tidligere kaldt Moldavien). Landet ligger mellem Ukraine og Rumænien og
er markeret med rødt på kortet herunder.
Nu kan du også finde Klostertorvets Genbrugsbutik på Facebook.

www.facebook.com/klostertorv
Del gerne med dine venner !
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Nykøbing Mors

Telefon / Præst 50 59 95 05

www.nyk-frikirke.dk

Bliv lys
Så er det endelig jul. Vi har allerede længe set julelysene smykke
natten i både gader og stræder. Og
selvom vi hvert år synes, at det er
for tidligt, så er der også noget helt
specielt ved lyset. Lyset gør nemlig
noget godt inden i mig - især i en
ellers mørk tid.
Selvfølgelig nyder vi lyset i løbet af sommeren. Vi sidder måske længe
ude på terrassen eller går sene aftenture. Men i fraværet af lyset får det
en meget højere plads i vores bevidsthed. Pludselig erkender vi behovet
for lys. I kontrast til mørket nyder vi dens skønhed og varme i vores sjæl.

Måske du har læst skabelseshistorien? Her opdager vi, at i starten er alt
kaos og mørke. Men dér i mørket er Gud tilstede. Han er ikke fisefornem,
så han venter på, at nogen ordner kaos’et for ham. Nej, han tager selv
arbejdshandskerne på og sørger for, at der først bliver lys, sådan at kaos’et kan overskues. Og så sætter han hele verden i system.
Det kan godt synes for meget som en børnefortælling med fuldstændig
mangel på forståelse for videnskabens beskrivelse af universets oprindelse. Men uanset hvilken historie vi læser, så starter de alle med én eller
anden form for kaos. Noget som vi godt kan forholde os til i livet.
Tænk at han, som er større end os, ikke først kræver, at vi har styr på alt
kaos i livet, men at han selv tager arbejdshandskerne på og tænder et
lille lys i os, sådan at vi sammen med ham kan få styr på kaos.
Lyset gør noget godt inden i mig - især i en ellers mørk tid.

Nykøbing Mors Frikirke er et kristent fællesskab for alle.
Omdrejningspunktet er troen på Jesus!

Nykøbing Mors Frikirke

…en kirke med meget på hjerte, både for den enkelte og for hele byen.
Først og fremmest er vi en kirke, der udruster mennesker til at leve livet.
Det gør vi igennem troen på Jesus, og vi bruger Bibelen som vores rettesnor. Det handler altså ikke om, at man har styr på alt det, man tænker,
er en kristen livsstil. Nej, blot at man ønsker at være en del af et større
fællesskab.
Selvom vi er en lokal kirke, er vi også en del af et større fællesskab
(ca. 30 kirker) kaldet Apostolsk Kirke, som blot er én af mange frikirkeretninger. Kirken har sine historiske rødder i Wales og kom til Danmark
i begyndelsen af det sidste århundrede. Apostolsk kirke i Danmark er et
anerkendt trossamfund. Derudover er vi også en del af Frikirkenet, der
består af ca. 80 frikirker.
Alle er så hjertelig velkomne i Nykøbing Mors Frikirke.

Peter Haldimann Nielsen

mobil: 50 59 95 05

mail: peter@nyk-frikirke.dk

Poul-Henrik Carl

mobil: 22 40 18 17

mail: ph@nyk-frikirke.dk

Gaver til menighedens arbejde og mission kan indbetales til
Bankkonto 9100 * 1025 888 371
MobilePay 499954

Peter Haldimann Nielsen
2

7

KAFFEBØNNER MED PRÆSTEN
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11. januar: Nykøbing Mors Kirke, Kirketorvet 3, Nykøbing M
12. januar: Missionshuset, Nørrebro 2, Nykøbing M
13. januar: KFUM (t’bords), Skovgade 17, Nykøbing M
14. januar: Nykøbing Mors Frikirke, Ågade 8, Nykøbing M
15. januar: Lødderup Kirke, Harrehøj 56, Lødderup

Hver aften begynder kl. 19.30.
Pga. Covid-19 vil der i år desværre ikke blive serveret kaffe til nogle af
arrangementerne.

Peter
Haldimann
Nielsen
PETER@NYK-FRIKIRKE.DK
MULIGHED FOR EN GOD SNAK - PRÆSTEN GIVER KAFFEN !

Har du lyst til en personlig samtale om stort og småt, eller har du brug
for at lette dit hjerte - så kom og få en kop kaffe bagerst i Klostertorvets
Genbrugsbutik. Jeg træffes i butikken flg. dage:
Onsdag 9. december 2020 kl. 12-15
Torsdag 14. januar
2021 kl. 12-15
Torsdag 11. februar 2021 kl. 12-15
Torsdag 25. februar 2021 kl. 12-15
Jeg kan kontaktes på mobil: 50 59 95 05 - eller E-mail: peter@nyk-frikirke.dk

BESØGS-AFTENER

Fra januar starter vi igen op med besøgs-aftener i hjemmene.
Det foregår den 2. onsdag i hver måned kl. 19.30, hvor vi har fællesskab i højsædet.
Har du lyst til at få besøg, så giv gerne besked eller send en invitation til Peter. Der er ikke krav om det store kagebord, blot rum
til at nyde fællesskabet. Der vil typisk komme 2-3 personer på
besøg. Så sig endelig til, hvis du har lyst til fællesskab derhjemme.
(Du kan finde Peters nummer og e-mail adresse her i bladet.)
Til besøgsvennerne: Inden vi tager på besøg i hjemmene, mødes vi i kirken,
hvor vi beder sammen og spiser vores medbragte mad.
Peter har en kort, inspirerende undervisning, inden vi tager ud.
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Brug en gammel krukke
som base til en flot
juledekoration.
3

December
Onsdag
Bøn

2. dec. 19.00

Søndag

6. dec.

Januar
3. jan.

10.30

Onsdag

6. jan.

19.00 Bøn

Gudstjeneste Susanne og Bent-Ole Højegaard
Børnebiograf

10.30 (2. søndag i advent)

Gudstjeneste Susanne og Bent-Ole Højegaard
Børnebiograf

Onsdag
Onsdag

Søndag

Søndag 10. jan. 10.30
Gudstjeneste Peter H. Nielsen

9. dec. 19.00 Bøn
9. dec. 20.00 Undervisning

Søndag 13. dec. 10.30 (3. søndag
Gudstjeneste Peter H. Nielsen

Børnebiograf

11. - 15. januar:
Evangelisk Alliance Bedeuge. Se side 6.
Søndag 17. jan. 10.30
Gudstjeneste Torben Majgaard
Børnebiograf

Søndag 20. dec. 10.30 (4. søndag i advent)
Gudstjeneste Laurids Hjørnholm

Onsdag 20. jan.

Børnebiograf

Søndag 24. jan. 10.30
Gudstjeneste Karen Marie Lidegaard

Torsdag 24. dec. 10.30
Gudstjeneste Peter H. Nielsen
Ingen gudstjeneste søndag den 27. dec.

Nykøbing Mors Frikirke
ønsker alle en rigtig glædelig
jul og et velsignet nytår 2021
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19.00 Bøn

Børnebiograf

3. feb.

19.00

Søndag

7. feb.

10.30

Gudstjeneste Susanne og Bent-Ole Højegaard
Børnebiograf

Søndag 14. feb. 10.30
Gudstjeneste Peter H. Nielsen
Børnebiograf

Onsdag 17. feb.
Bøn

10.30

Søndag 21. feb. 10.30
Gudstjeneste Laurids Hjørnholm
Børnebiograf

Onsdag 27. jan.

19.00 Bøn

Lørdag

APK Summit Kolding

30. jan

Onsdag
Bøn

Onsdag. 10. feb. 19.30
Besøgsaften (Kick-off samling kl. 18.00)

i advent)

Børnebiograf

Februar

Søndag 31. jan. 14.30
Gudstjeneste Peter H. Nielsen

Onsdag 24. feb.
Onsdag 24. feb.
gruppen mødes

19.00 Bøn
20.00 Medarbejder-

Søndag 28. feb . 14.30
Gudstjeneste Peter H. Nielsen

Hver søndag: ”Kick Off” kl. 10.00: Vi beder for dagens gudstjeneste, og alle som er involveret. (Undtagen eftermiddags-gudstjenesterne.)
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