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Thi et øjeblik varer hans vrede, livet igennem hans nåde.
Salme 30.6

Øjeblikket og hele livet er stillet op imod hinanden som
modsætninger. Hvad er et øjeblik vel imod et helt liv?
Men hvad er vel Guds vrede mod hans nåde?
Du kan føle Guds vrede over dig. Og et sådant øjeblik kan
nok føles lang; men det er dog kun et øjeblik, det ser du
bagefter.
Men hans nåde vil vare livet igennem. Den hører aldrig op.
Vær ikke ængstelig for dagene, som kommer. Hans nåde
varer hele din levetid.
Øjeblikket er også er en del af levetiden. Og nåden varer
altså hele livet, også når du føler vreden.
Thi også Guds vrede er nåde!
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for November
Søndag d. 3.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste v. Erik Petersen

Mandag d. 4.
Tirsdag d. 5.
Onsdag d. 6.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Bispens Skibs Gebis...
Krea Cafe
Familiegruppe

Søndag d.10.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

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

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Billed Quiz`er
Krea cafe
Brætspilsaften—husk tilmelding

Søndag d.17

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste v. oberstløjtnant
Christina Jeppsson
korpsmøde

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

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Med på Noderne …?
Krea cafe
Familiegruppen

Søndag d. 24.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.25.
Tirsdag d.26.

kl.14.00
kl.14.00

2 Klub

A—Hvem, hvad, hvor ….?
Krea cafe

Opslagstavlen:
Tak for offergaven— der er foreløbig givet 9.920 kr. Har du endnu
ikke givet, kan det nås endnu.
Juniorlejr d.8.-10 nov. I skrivende stund er der 6 børn fra korpset
tilmeldt. Flere overvejer, vær med til at bede for lejren, at børnene
må lære Gud at kende som deres ven og frelser.
Søndag d.17. har vi besøg af vores landsleder Efter gudstjeneste er der
kaffe og korpsmøde, hvor Christina Jeppsson har et oplæg.
Julen nærmer sig! Det betyder at vi gerne skal på gaden og synge. Der
skal skaffes gevinster til julemarkedet mm. Hvem vil hjælpe?
Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.

X i kalenderen: Familiegudstjeneste d.1.dec. Julemarked d.6.dec.

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: Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

