Refleksion
At jeg må give eder fremtid og håb. Jer.29.11

Stafetten
Februar 2019

Der er altid håb og fremtid for Guds børn. Kast dit mismod bort. Du skal ikke gruble over din mørke fortid og ikke
stirre forgæves ind i vanskelighedernes forvikling. Du skal
ikke mere kredse om dig selv, din synd og din usselhed.
Vær ikke bitter over livets skuffelser.
Gud kender det alt sammen, og han har alligevel tændt et
håb over din fremtid.
Din fortid er under blodet. Over din fremtid lyser håbet. Giv
hver dag til Herren, og du skal se, at Gud har beredt en
velsignelse for dig, der er større og herligere, end du havde anet. Du skal gå fra lys til lys, fra håb til opfyldelse af
håbet og så atter til et nyt håb.
Tænk ikke på, at livet er ved at ebbe ud, så at du kun har
resterne igen. Stol på Gud, du har det bedste foran dig.
Han vil give dig fremtid og håb.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Februar
Søndag d. 3

kl. 10.30
kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.4
Tirsdag d. 5.
Onsdag d. 6.

kl.14.00
kl.13.30
kl.16.30

Klub A
Krea cafe
Brætspilsaften—husk tilmelding

Søndag d.10.
Mandag d.11.
Tirsdag d.12.
Onsdag d.13
Søndag d.17

kl. 10.30
kl. 11.00
kl.14.00
kl.13.30
kl.16.30

Bøn
Gudstjeneste
Klub A
Krea
Familiegruppen

kl. 10.30.
Kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.18.
Tirsdag d.19.

kl.14.00
kl.13.30

Klub A
Krea cafe

Søndag d. 24.

kl.10.30
Kl.11.00

Bønnemøde
Gudstjeneste

Mandag d.25.
Tirsdag d.26.
Onsdag d.27.

kl.14.00
kl.13.30
kl.16.30

Klub A
Krea cafe
Familiegruppen
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Opslagstavlen:
Klub A : Et nyt tilbud til seniorer eller folk med god tid. Kom og vær med.
Tak til Erik Petersen, der har taget ansvaret som leder.

Familiegruppen skal på weekendtur d.22-24 feb. Vær med til at bede om
at det må blive en god og velsignet weekend.

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang

X i kalenderen: Kvindernes internationale bededag fredag d.1. marts–
Hjallese kirke. Fastelavnsfest lørdag d.2. marts. Seniortræf lørdag d.23.
marts—Roskilde

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

”Stafetten”
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.

