Refleksion
Fordi du er dyrebar for mig, har værd, og jeg elsker dig.
Esajas 43.4

Stafetten
Januar 2020

Du spørger bevidst eller ubevidst ofte dig selv, og muligvis
også andre, om hvad mennesker synes om dig. Det spiller
i virkeligheden en altfor stor rolle for dig, hvordan mennesker bedømmer dig og værdsætter dig. Det er uværdigt at
blive slave af folks dom, gunst eller kritik.
Men èt burde være afgørende, nemlig: Hvad Herren synes
om dig. Sådan lyder ordet:
Du er dyrebar for ham.
Har værd.
Han elsker dig.
Han foragter dig ikke. Han ringeagter dig ikke. Du er ikke
så værdiløs, at han slet ikke bryder sig om dig.
Tværtimod: Du er dyrebar for ham.
Hvordan værdsætter du så ham? Kan du bruge de samme
ord om ham, som han bruger om dig? Er han dyrebar for
dig—har han værd for dig—og elsker du ham?
Lad hans kærlighed gennemvarme dig i dag. Det er en
kraft at vide sig elsket. Når du trods al din elendighed endnu har så meget værd for Gud, så kan du trøstig løfte hovedet og møde livet med frimodighed.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Januar
Søndag d. 5.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl.19.30
kl.19.30
kl.19.30
kl.19.30
kl.19.30

Alliancemøde—Bykirken
Alliancemøde—Kristuskirken
Alliancemøde—her
Alliancemøde—Betania
Alliancemøde—Vineyard

d. 6.
d. 7.
d. 8.
d. 9.
d.10.

Søndag d. 12.

Tirsdag d.10.
Onsdag d.11.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

kl.14.00
kl.16.30

Krea cafe
Brætspilsaften

Opslagstavlen:
Traditionen tro begynder det nye år med evangelisk alliance s bedeuge.
Årets tema: På vejen hjem. Det er en god tradition, hvor vi samles i de
forskellige kirker og deler fællesskabet med kristne, vi er èt i Kristus.
Onsdag d.8. holdes mødet hos os og Morten Aske Rasmussen fra
Jakobskirken taler.
Klub A holder pause. Tak til Erik Petersen for afholdelse af klubben i 2019.
Korpsmøde— datoen er endnu ikke fastlagt.
Tak— til alle, der hjalp med juleuddelingen. Vi kom igennem og fik
hjulpet 437 familier.
Walk & Talk torsdag formiddag aftales fra gang til gang.

X i kalenderen: Fastelavnsfest d.22. feb.

Korpsnøgle:
Søndag d.19.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d.21.
Onsdag d.22.

kl.14.00
kl.16.30

Krea cafe
Familiegruppe

Søndag d.26.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d.28.

kl.14.00

Krea cafe
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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.

