Refleksion
Og hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus; thi
han skal frelse sit folk fra deres synder. Matt.1.21.

Stafetten
December 2019

Det barn, der fødes, skal kaldes Jesus. Hans navn indeslutter i sig hele hans væsen og hans livsopgave. Han er
frelseren. Han er kommet for at frelse sit folk fra deres
synder.
Der var ikke blevet nogen julenat, hvis der ikke havde
været synd på jorden. Havde der ingen syndere været, så
havde man heller ikke trængt til nogen frelser. Derfor er
julens evangelium netop et budskab til syndere. Og kun
de, der vil erkende, at de er syndere, kan forstå julens
herlighed. Uden dette bliver julen kun en stemning uden
virkelighed.
Jesusnavnet er verdens håb
-det er morgenrøden over en slægt i syndens nat
-det er frelse og sejr for en, der synder
-det er forløsning for den, der er bundet
-det er håb,
-det er fremtid,
-det er evighed.

Verden er håbløst mørke uden Jesus. Med Jesus kommer
noget af himmelen ned på jorden.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for December
Søndag d. 1.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

d.
d.
d.
d.

2.
3.
4.
6.

Søndag d. 8.

Mandag d. 9.
Tirsdag d.10.
Onsdag d.11.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Familiegudstjeneste m brunch

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30
kl.18.00

Klub A—Julehjerter ...?
Krea Cafe
Familiegruppe
Julemarked

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A— Julens budskab …?
Krea cafe—juleafslutning
Brætspilsaften— juleafslutning
husk tilmelding

Søndag d.15.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.16.
Fredag d.20.

kl.14.00

Klub A—Juleafslutning
Juleuddeling

Søndag d.22.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Søndag d.29.

kl.14.30

Julefest—husk tilmelding
2

Opslagstavlen:
Julemarked— inviter dine naboer og venner til at komme denne aften.
Jo flere, jo bedre. Gevinster modtages gerne.
Sang på gaden er planlagt lørdag d.7. og 14. Vi kan godt bruge flere til at
synge og rasle.
Julefest— husk tilmelding senest d.22. dec. Pris 25. kr. gratis for FHB&U
medlemmer
Juleuddeling— det bliver nogle travle dage med pakning og uddeling.
Tak til er alle, der giver en hjælpende hånd.
Walk & Talk holder pause
X i kalenderen: Evangelisk alliances bedeuge i uge 2. Onsdag d.8. jan.
holdes mødet her.

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: Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

