Refleksion
Jeg har elsket dig med en evig kærlighed, derfor har jeg
bevaret miskundhed imod dig.
Jer.31.3

Stafetten
Juni 2020

Guds daglige nåde er mit livs største under! At han dog ikke bliver træt og forkaster mig! Jeg, som endog bliver træt
og skuffet over mig selv! Hvad kan vel grunden være til, at
han endnu har bevaret miskundhed imod mig?
Her kommer svaret:
Jeg har elsket dig med en evig kærlighed.
Hans kærlighed til mig er evig, - uendelig—sådan som alt
er der oppe i evigheden. Længe før jeg så dagens lys, helt fra evigheden af, har han elsket mig. Og han har lovet
at elske langt længere, end verden står, - helt ind i evighedens uendelige fremtid. Gud elsker mig så inderlig ig intens, som han elsker sin én søn. Hans kærlighed til mig
fattige synder er så høj, som himmelen er over jorden, og
så bundløs som dybderne i Gud.
”Derfor har han bevaret miskundhed imod mig.”
O, du forunderlige Gud.

Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Juni

Tirsdag d. 2.
Onsdag d. 3.

kl.14.00
kl.16.30

Krea cafe
Spille aften

Søndag d. 7.

kl.10.30
Kl.11.00
kl.14.00
kl.16.30

Bøn
Gudstjeneste—offermøde
Krea cafe
Familiegruppe

Tirsdag d. 9.
Onsdag d.10.
Lørdag

d.13.

Udflugt - kontakt Lone for
tilmelding mm

Tirsdag d.16.

kl.14.00

Krea cafe

Søndag d.21.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste m soldaterindvielse

Tirsdag d.23.
Onsdag d.24.
Lørdag d.27.

kl.14.00
kl.16.30
kl.14.30

Krea cafe
Familiegruppe
Sommerfest—husk tilmelding
senest d.24.

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.
Dato for Velkomstmøde2vides ikke endnu.

Opslagstavlen:
Kære Venner.
Det blev et meget anderledes forår, end nogen af os havde forventet.
En virus kom og ændrede alt, undtagen Gud, hans nåde og trofasthed.
Og det har været en hjælp og styrke, når vi ikke kunne samles.
D.1. april sagde vi farvel til Karina og Erik, de er flyttet til Horsens korps.
Herfra skal lyde en tak for deres tjeneste i mange år og ønsket om Guds
velsignelse fremover.
D.15.april blev det meddelt at vi skal flytte d.1.juli. Vi er kede af at skulle
sige farvel. Vi takker Gud for tiden her og for de velsignelse ,vi fik lov til at
dele med jer. Ny leder bliver Strange Møller Christensen.
Søndag d.7. har vi offermøde. Det er Missionsofferet, der normalt
optages i forbindelse med påske. Dette arbejde er også påvirket af
Covid-19 og vores gave gør en forskel.
D. 21. kan vi byde velkommen til Amalie og Morten, der har valgt at blive
soldater. En glædesdag. Må Gud velsigner dem og deres fremtidige
tjeneste.

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
Korpsledere:
Lone Lehim & Ole Hansen—mobil 20 34 15
75 & 21 49 44 82
Netbank Korpset: (Danske Bank):
reg.: 4183 konto: 0002208261
Mobile Pay: 17308

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 gerne
”Stafetten” til dig.
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Husk at melde adresseændring til korpsets
kontor eller odense@fhmail.dk

