Refleksion
Men Jesus sagde: Fader! Tilgiv dem; thi de ved ikke,
hvad de gør.” Luk.23.34

Stafetten
April 2019

De er nogen tid siden, at Jesus har sagt noget, - ikke
siden han talte til kvinderne på vej til Golgatha.
Nu rejses korset, stigen tages bort under hans fødder.
Naglerne strammer i sårene, tyngden af legemet forstrækker de ømme hænder. De første grufulde smerter sønderriver han legeme. Hans bødler står omkring ham. Deres
spottende ord svier i Jesu rene sjæl som piskeslag i sår.
Da taler Jesus. Det er ikke trusler, ikke beklagelser,
ikke smertensudbrud, men bøn. Det er ikke bøn til mennesker om hjælp; det er ikke bøn til Gud om lindring. Nej, det
er en bøn for dem, som er skyld i hans pine. ”Fader” tilgiv
dem.”
Han har selv tilgivet dem. Der er i hans hjerte ingen
ond brod imod dem, ingen hævntanker, ingen uvilje. Kun
tilgivende kærlighed. Nu beder han sin himmelske fader,
om også han vil tilgive dem. ”De ved ikke, hvad de gør.”
Han undskylder dem og tager dem i forsvar.
Hvilket kærlighedsdyb! Hvilket væld af tilgivelse! Så er
jeg også elsket. Også min synd er tilgivet.
Herre, lær du mig også at elske mine uvenner.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for April
Mandag d. 1
Tirsdag d. 2.
Lørdag d. 6.

kl.14.00
kl.14.00
kl.14.30

Klub A—Ordsprog
Krea cafe
Forårsfest

Søndag d. 7. k

l. 10.30
kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d. 8.
Tirsdag d. 9.
Onsdag d.10.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Bingo/Banko
Krea
Familiegruppen

Søndag d.14.

kl. 10.30.
Kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste / offermøde

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

d.15.
d.16.
d.17.
d.19.

kl.14.00
kl.14.00
kl.14.30
kl.11.00

Klub A—”Hvad er det?”
Krea cafe
Brætspil aften
Gudstjeneste– John Wahl taler

Søndag d. 21.

kl. 9.00

Påskefryd– familiegudstjeneste med
morgenmad

Tirsdag d.23.
Onsdag d.24.
Lørdag d.27.

kl.14.00
kl.16.30
kl.11.00

Krea cafe
Familiegruppen
Sangerstævne—husk tilmelding

Søndag d.28.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
2Gudstjeneste

Mandag d.29.

kl.14.00

Klub A—Mit forår

Opslagstavlen:
Forårsfest: lørdag d.6.— husk tilmelding senest d.3., pris.25,00 kr.
Gratis for FHB&U medlemmer.
Palmesøndag optager vi offer/gave til missionsarbejdet. Giv rigeligt, der er
hårdt brug for det. Efter mødet planlægger vi forårsmarked.
Langfredag— vi genoptager en gammel tradition og holder møde kl.11.00,
vi får besøg af major John Wahl, der vil tale på mødet. Kom og vær til at
mindes Jesu offer.
Påskemorgen holder vi påskefryd med morgenmad, bemærk tidspunktet.
Giv gerne besked om du kommer, så vi ved hvor mange æg, der skal koges.
Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.
Tirsdag d.30. bliver Erik 50 år. Der er åbent hus kl.10.00-15.00 i Hybenhaven
188.
X i kalenderen: lørdag d.4. maj bønnedag i Esbjerg, lørdag d.11.maj forårsmarked

Korpsnøgle:
Frelsens Hær - Odense Korps
Peder Skrams Vej 31,
5220 Odense SØ
Telefon:
66 12 23 79
E-mail:
odense@fhmail.dk
Hjemmeside: www.fhodense.dk

Nyhedsbrevet, ”Stafetten”,
udgives af Frelsens Hær i Odense og udkommer
én gang om måneden.

Hvis du ønsker at få tilsendt ”Stafetten”, kan vi
sende den til dig pr. e-mail. Vi skal blot have dit
navn og adresse samt e-mailadr. så sender vi
Korpsledere:
Lone Lehim & Ole Hansen—mobil 20 34 15 75 gerne ”Stafetten” til dig.
& 21 49 44 82
Husk at melde adresseændring til korpsets konNetbank Korpset: (Danske Bank):
tor eller odense@fhmail.dk
reg.: 4183 konto: 0002208261
Mobile Pay: 17308

Øvrige kontaktpersoner:
3
Genbrug Fyn: Michael Jensen telefon 66112521, Højvang 38, 5270 Odense N
Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

