Refleksion
Derfor, tag Guds fulde rustning på, for at I må kunne
stå imod på den onde dag og bestå efter at have overvundet alt. Efes.6.13

Stafetten
Marts 2019

Mon denne dag skal blive en af de ”onde dage”. Det
ved kun Gud. Den onde dag er en særlig prøvelsens og
fristelsens dag. En dag, hvor vanskeligheder hober sig op,
hvor det onde har overtaget, og Gud synes fjern.
Men du skal sejre på den onde dag. Og således bliver den
onde dag en god dag. ”Tag derfor Guds fulde rustning på”.
Gå ikke uden våben til kamp. Drik styrkedrikken ved bønnens kilde. Og grib ordets sværd og troens skjold.
Gud vil ikke befri dig for kampen, den vil måske tværtimod
bliver særlig hård. Allermest kampen mod dit eget sind og
din vilje. Men du ”skal kunne stå imod”. Og så til sidst:
”bestå efter at have overvundet alt”.
Hvilken sejrens triumf! Efter at have overvundet alt. Vi skal
ikke ligge slagne og overvundne tilbage på slagmarken.
Men bestå som sejrherre over alt det onde.
Tag derfor Guds fulde rustning på.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Marts

Opslagstavlen:
Klub A : er kommet godt i gang. Tag gerne naboen med.

Lørdag d.2.
Søndag d. 3

kl.14.30
kl. 10.30
kl. 11.00

Fastelavnsfest
Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.4
Tirsdag d. 5.

kl.14.00
kl.13.30

Klub A
Krea cafe

Søndag d.10.

kl. 10.30
kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste v. Erik Petersen

Seniortræf i Roskilde lørdag d.23.
Juniorlejr d.22-24—bed for at der kommer børn med fra os, det kan
forvandle deres liv.
Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang

Mandag d.11.
Tirsdag d.12.
Onsdag d.13

kl.14.00
kl.13.30
kl.16.30

Klub A
Krea
Familiegruppen

X i kalenderen: Friluftsmøder begynder d.27. april, søndag d.14. april er der
offermøde, og efter mødet planlægning af forårsmarked.

Søndag d.17

kl. 10.30.
Kl. 11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.18.
Tirsdag d.19.
Onsdag d.20.

kl.14.00
kl.13.30
kl.14.30

Klub A
Krea cafe
Brætspil aften

Søndag d. 24.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.25.
Tirsdag d.26.
Onsdag d.27.

kl.14.00
kl.13.30
kl.16.30

Klub A
Krea cafe
Familiegruppen
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Søndag d.31.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Kvindernes internationale bededag: fredag d.1. marts kl.16.00 i Hjallese
kirke. Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab .
Fastelavnsfest: lørdag d.2.— husk tilmelding, pris.25,00 kr.
Gratis for FHB&U medlemmer.

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.

