Refleksion
Og Jesus opløftede sine hænder og velsignede dem.
Og det skete, idet han velsignede dem, skiltes han fra
dem og opløftedes til Himmelen.” Luk.24.50-51
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Maj 2019

Jesu forsoningsgerning er færdig. Derfor døde han
med disse ord: Det er fuldbragt.
Men Jesu arbejde med at velsigne sine venner er endnu
ikke fuldendt. Det vedbliver, så længe verden står. Derfor
skiltes han fra dem med opløftede hænder.
”- idet han velsignede dem” står der.
Ikke: ”da han havde velsignet dem”.
Jesu hænder er endnu opløftede over os. Hans velsignelses rigdom hører aldrig op. Det gælder også for dig. Også
i dag til alt, hvad der møder dig.
Så luk op for velsignelsen og ty ind under hans hænder.
Der er et væld af tilgivelse. Thi hans hænder er naglemærkede. Der er et væld af kraft. Thi han har netop sagt: ”Mig
er given al magt”. Der er beskyttelse mod alt ondt. Derfor
er de opløftede så kærligt over de fattige disciples hove
der.
Gud være lovet for de velsignede hænder. .
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Maj

Opslagstavlen:
Bønnedag: lørdag d.4. kl.10.00—16.00 i Esbjerg. Vi fylder bilerne, kom og
vær med til at bede for Fyn og det sydlige Jylland.

Søndag d. 5.

kl. 10.30
kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30
kl.11.00Kl.15.00

Klub A—Kom maj, du søde
Krea
Familiegruppen
Forårsmarked

kl. 10.30.
Kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Alletiders Ibbermand
Krea cafe
Brætspil aften

d. 6.
d. 7.
d. 8.
d.11.

Søndag d.12.

Mandag d.13.
Tirsdag d.14.
Onsdag d.15.
Søndag d. 19.

kl.10.30
Kl.11.00

Tak: Der er kommet 12.621,00 kr. ind i forsagelsesoffer. Tak for din gave,
den er med til at gøre en forskel.
Legoland: Der er udflugt d. 25. for særligt indbudte.

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.20.
Tirsdag d.21.
Onsdag d.22.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—CosmoramA
Krea cafe
Familiegruppen

Søndag d.26.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

kl.14.00
kl.14.00

2Klub

Mandag d.27.
Tirsdag d.28.

Forårsmarked: lørdag d.11. kl.11.00-16.00. Der vil være nummerbord, kaffe
og meget mere. Vi modtager gerne ting til loppemarked. Tag familien,
naboen og vennerne med og vær med til at gøre det til en festlig dag.

A—Automobile
Krea cafe

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.
X i kalenderen: Pinsesøndag d.9. juni fælles gudstjeneste i Strib.

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:
3
Genbrug Fyn: Michael Jensen telefon 66112521, Højvang 38, 5270 Odense N
Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

