Refleksion
Jeres himmelske Fader ved, hvad I trænger til, før I beder
ham. Matt.6.8

Stafetten
Februar 2020

Hvilket privilegium at få lov til at kalde Gud for sin fader,
han den højeste, som både kan alt og ved alt.

Men det er ikke kun et navn, han bærer; han er virkelig en
fader. ” Han er den rette fader” (Ef.3.15). Derfor hat han
også det rigtige faderhjerte og det rigtige faderøje.
Han ser barnet og dets nød. Hans hjerte slår kærligt og
omsorgsfuldt. Han ved nøje, hvad du trænger til.
Din bøn består undertiden i, at du omstændelig forklarer
din nød for Gud; og alligevel synes du ikke rigtig, at det
lykkes for dig, sådan, at han helt forstår dig.
Kære Guds barn. Du tager fejl. Han kender al din nød. Du
glemmer, at han er din fader. Din himmelske fader ved,
hvad du trænger til, endog før du beder til ham. Hvis han
ikke svarer straks, så er det netop, fordi han ved bedre,
end du selv, hvad du trænger til. Det kan være, at det, du
nu behøver, er: lidelse. Dit liv er i din faders hånd.
.
Fredrik Wisløff

4

1

Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Februar
Søndag d. 2.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d. 4.
Onsdag d. 5.
Lørdag d. 7.

kl.14.00
kl.16.30
kl.14.00

Krea cafe
Familiegruppe
Korpsmøde

Opslagstavlen:
Korpsmøde lørdag d.9. Vi skal planlægge foråret, dele visioner mm.
Kom og vær, det er dit korps—dit ansvar.

Fastelavnsfest lørdag d. 22—husk tilmelding senest d. 18.

Walk & Talk torsdag formiddag aftales fra gang til gang.

Søndag d. 9.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d.11.
Onsdag d.12.

kl.14.00
kl.16.30

Krea cafe
Brætspilsaften

Søndag d.16.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d.18.
Onsdag d.19.
Lørdag d. 22.

kl.14.00
kl.16.30
Kl.14.30

Krea cafe
Familiegruppe
Fastelavnsfest

Søndag d.23.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d.25.

kl.14.00

Krea cafe

X i kalenderen: Kvindernes Bededag d.6. marts.
Velkomstmøde for vores nye CS d.7. marts i Horsens og d.11. marts
i København.
Seniortræf d.14. marts—se plakaten.
12/7 bønneuge d.16.– 20. marts

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:
2
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Genbrug Fyn: Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

