Refleksion
Gud giver alle gerne og uden bebrejdelse.

Jak.1.5

Stafetten
Marts 2020

Man får mange gaver, som det er en pine at modtage. I
det gaven gives, tilføjes der et lille ord, som skal vise
modtageren, at han sandelig ikke har fortjent den, - eller
han mindes endog om sine fejl, og det han tidligere har
gjort. Eller om det ikke siges, så taler minen så meget
desto stærkere, eller måden, hvorpå gaven gives.
Og den, der har fået gaven, sidder nu der med en smertefuld, bitter følelse i sit hjerte, - hvis det ikke var, fordi han
trængte så meget til gaven, så ville han helst give den tilbage igen.
Men Gud er ikke sådan! Han kunne nok have grund og ret
til at tilføje en bebrejdelse til sin gave og minde os om
vores synd. Men der står om ham: Han giver gerne og
uden bebrejdelse. Han har tilgivet synden og derfor også
glemt den, og så falder bebrejdelsen jo bort.
Og så elsker han, og derfor giver han villigt. Det er en
glæde for ham at give. Han venter kun på din bøn.
Tro ikke, at Gud er påholdende—at han kun giver nød
tvunget, sådan at du med din bøn må overtale ham.
Hør, hvad der står: Han giver alle gerne og uden bebrejdelse. Så bed frimodigt.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Marts
Søndag d. 1.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d. 2.
Tirsdag d. 3.
Onsdag d. 4.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A
Krea cafe
Familiegruppe

Søndag d. 8.

kl.10.30
Kl.11.00
kl.14.00

Bøn
Gudstjeneste
Krea cafe

kl.10.30
Kl.11.00

Seniortræf / Roskilde
Bøn
Gudstjeneste

Tirsdag d. 10.
Lørdag d.14.
Søndag d.15.

Opslagstavlen:
Klub A begynder igen d.2. marts, en gang om måneden til en start.
Bønneuge d.15.-21– marts. En opfordring til at være fælles i bøn i hele
landet. Vi holder bønne møde om mandag. Hele ugen er lokalt åbent for
alle til at komme og bede alene eller flere sammen.
Cellegruppe: Vi mødes en gang om måneden til en kop kaffe og samtaler
om en tekst fra Bibelen. Første gang hos Else & Poul.
Walk & Talk torsdag formiddag aftales fra gang til gang.
X i kalenderen: Velkomstmøde for vores nye CS d.7. marts i Horsens og
d.11. marts i København.
Forsagelsesuge og offermøde d.5.april

Korpsnøgle:
Mandag d.16.
Tirsdag d.17.
Onsdag d.18.
Fredag d.20.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30
kl.14.30

Bønnemøde
Krea cafe
Familiegruppe
Cellegruppe

Søndag d.22.

Tirsdag d.24.
Onsdag d.25.
Søndag d.29.

ingen gudstjeneste pga. fødselsdag

kl.14.00
kl.16.30

Krea cafe
Spille aften
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ingen gudstjeneste pga. ferie

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.

