Stafetten
Refleksion

September 2019

Men ham som formår at gøre mere end alt, langt ud over
det, som vi beder eller forstår, ham være ære i menigheden. Ef.3.20

Vidunderlige ord!
Han kan gøre mere, end vi beder om!
Mere end vi forstår. Ja, Gud ske lov.
Han kan gøre ”mere end alt”
Ja, vidunderlige ord! Herlige, evige og sande ord.
Hans magt når ud over al forstand, over alle grænser ind i
evighedens vidunderlige verden.
Kun din vantro kan sætte grænser for hans magt.
Lad ham komme til.
Og du skal opleve: Han formår over alle ting at gøre langt
ud over det, som vi beder eller forstår!
Ham være æren!
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for September

Opslagstavlen:

Mandag d. 2.
Tirsdag d. 3.

kl.14.00
kl.14.00

Klub A
Krea cafe

I disse dage er det stadig varmt og vi er begyndt igen med de forskellige
aktiviteter. Der er dejligt at være tilbage og i gang igen. Vi glæder os til
fællesskabet sammen med jer her i efteråret.

Søndag d. 8.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Søndag d.22. er international bønnedag imod menneskehandel. Læs
nogle af historierne, der hænger på væggene og bed en ekstra bøn.

Mandag d. 9.
Tirsdag d.10.
Onsdag d.11.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A
Krea Cafe
Familiegruppe

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.

Søndag d.15.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.16.
Tirsdag d.17.

kl.14.00
kl.14.00

Klub A
Krea cafe

Søndag d.22.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.23.
Tirsdag d.24.
Onsdag d.25.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A
Krea cafe
Familiegruppen

Søndag d. 29.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.30.

kl.14.00
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Klub A

X i kalenderen: Efterårsfest d.5.okt.
Seniortræf i Horsens d. 19. okt.
Besøg af TC d.17. nov.

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.

