Refleksion
Kast al jeres sorg på ham, thi han har omsorg for jer.
1.Peter .5.7

Stafetten
Juli –August 2019

Al sorg!
Af hvilken art den end er. Timelig eller åndelig, stor eller
lille, personlig og privat, sorg for en af dine, dit udkomme,
din fremtid, din fortid, din synd.
Så sandt der er noget, der tynger dig og bringer dig sorg:
Kast det på Herren!
Gå ikke og gem på den, som om det var noget værdifuldt.
Lad den ikke knuge dig og bøje dig til jorden. Kast den fra
dig som noget, der ikke vedkommer dig.
Thi Herren har omsorg for dig. Du ligger ham på hjertet.
Han føler din sorg, som om det kunne være hans egen.
Han vil tage sorgen fra dig og i stedet give dig kraft.
Så begynd ubekymret på dagen. Thi Gud selv har lovet at
drage omsorg for dig!
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Juli—August

Søndag d. 7.

kl. 10.30
kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Søndag d.14.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Søndag d.21.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Opslagstavlen:
Det er blevet sommer, varmt og ferietid.. Aktiviteterne er lukket ned. Vi er
at træffe i juli, Lone er dog på lejr i uge 28 og 30. Der er gudstjeneste hver
søndag i juli. August har vi ferie til d.26. hvor, vi begynder igen med aktiviteterne.
Genbrug. Det er desværre blevet besluttet at lukke Genbrug, hvilket sker
pr.1. juli. Tøjforretningen på Roersvej åbner igen d.1. august.

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.
Vi ønsker jer en god og velsignet sommer.

Søndag d.28.

kl.10.30
Bøn
Kl.11.00
Gudstjeneste
————————————————————-

August
Mandag d.26.
kl.14.00
Klub A—pølseparty
Tirsdag d.27.
kl.14.00
Krea cafe
Onsdag d.28.
kl.16.30
Familiegruppen
————————————————————September
Søndag d. 1.
kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

X i kalenderen: efterårsfest d.5.okt.

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.

