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Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby
En kirke midt i hverdagen

Valby

Et ord fra korpslederen - major Camilla Thomas

Endnu et nyt år!... vi bliver ældre! Og halleluja for det! Det gik op for mig, da
jeg læste om præsten Zakarias (Johannes Døbers far) i Lukas 1: 5-20. Zakarias
fik besøg af englen i Templet, mens han bragte røgelsesofferet. Englen fortalte at hans kone Elisabeth, trods begge deres høje aldre, vil blive gravid og
føde en dreng, ”der skal blive stor for Herren” (vers 5).
Zakarias kunne ikke tro sine egne ører og sagde til englen: »Hvordan kan jeg
vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i
årene.« (vers 18).
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Hvad er det med Gud og alder?! Hvad er det med Gud, der venter til tingene er
umulige?!
Komikeren Jan Gintbergs show om Frelsens Hær viste et glimt af fortidens Frelsens Hær i lyd og billeder. Men hvad siger ordsproget?: ”De bedste år ligger
foran os!”. I lyset af Zakarias’ historie skulle man tro disse ord kommer fra Gud.
Gud ser ingen begrænsninger i alderdommen. Han ser visdom, erfaring, tillid,
tid til rådighed, udholdenhed og tålmodighed… Ja, så er man måske først klar til
at påtage sig sin vigtigste opgave i livet!
Vi tænker ”Det er umuligt, jeg er gammel!” Gud tænker: ”Intet er umuligt, DU
er udvalgt!” Ældre tænker: ”Jeg var aktiv i fortiden!” Gud siger: ”Der er en nutid
for dig, og jeg har en plan!”
”Man bli´r aldrig for gammel”, sang Frk. Katrine i Erik og Anne-Lise Silfverbergs
Musical ”Hej Katrine”:
Man bli´r aldrig for gammel til at bede
og i forbøn bringe andre til Gud.
Man bli´r aldrig for gammel til at følge
og at tjene på hans bud.
KOR:
Som Guds tjener bli´r man aldrig pensionist,
han har altid brug for dem, han valgte ud.
Blev man engang herligt frelst og tændt af Helligåndens gnist,
må man altid gøre nogen ting for Gud.
Man bli´r aldrig for gammel til at lytte
og at komme med et trøstende ord.
Man bli´r aldrig for gammel til at tale
om Guds hjælp til dem, som tror.
Man bli´r aldrig for gammel til at vidne
om, at løfterne står fast og varer ved.
Man bli´r aldrig for gammel til at takke
for Guds store kærlighed.
Sidst ikke mindst; læg mærke til at Zakarias fik englebesøg, da han BRAGTE RØGELSESOFFERET i Templet! Når vi ofrer til Gud, vil han åbenbare sig for os og
hans plan for vores liv. Men vi er ikke parate FØR vi er indviet og har ofret alt
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for ham. Han ønsker tjenere, der vil lægge alt ned for ham og stole på ham, så
vil han gøre det umulige gennem dem! Er vi parat til det som korps? Er du parat
til det? Så vil vi opleve det umulige ske!
Læs Zakarias’ lovsang, da han oplevede profetien blive opfyldt i Lukas 1: 67-79,
for når Guds plan for os bliver udlevet, bobler der en lovsang op i os, som skal
ud!

Major Camilla Thomas

Invitation til NYTÅRSTAFFEL
Vi holder en korpsfællesskabsaften og DU er inviteret! Kom i dit fineste pus til
Nytårstaffel, lørdag d. 19. jan. kl. 18.00. Det koster kun kr. 100,- at deltage. Der
serveres en 2-retter menu & underholdning.
Hvem er inviteret?: Alle der kommer regelmæssigt i korpset: soldater, civile
medlemmer & venner.
Tilmelding til korpssekretær Charlotte H. Lydholm senest d. 17. jan.

4

Program for JANUAR 2019
Søndag den 6.

Kl. 10.30 Gudstjeneste - National Pagtdag
Ledes af major Camilla Thomas

Mandag den 7.

Kl. 14.00 Mandagstræf - Godt Nytår v/Camilla Thomas

Onsdag den 9.

Kl. 8.00

Søndag den 13.

Kl. 10.30 Gudstjeneste
Ledes af major Camilla Thomas
Taler: Landsleder oberstløjt. Christina Jeppsson

Morgenbøn og kaffe

Mandag den 14. Kl. 14.00 Mandagstræf - v/Hanne Karup
Onsdag den 16.

Kl. 8.00

Morgenbøn og kaffe

Lørdag den 19.

Kl. 18.00 Nytårstaffel - tilmelding til korpssekretær Charlotte H. Lydholm

Søndag den 20.

Kl. 10.30 Gudstjeneste
Ledes af major Camilla Thomas

Mandag den 21. Kl. 14.00 Mandagstræf - Gæst Gøsta Geller
Onsdag den 23.

Kl. 8.00

Morgenbøn og kaffe

Søndag den 27.

Kl. 10.30 Gudstjeneste
Ledes af Kommandørerne Gudrun og Carl Lydholm

Mandag den 28. Kl. 14.00 Mandagstræf - Gæster Ib & Jeanette Worm
Onsdag den 30.

Kl. 8.00

Morgenbøn og Kaffe

Ny korpssekretær
Valby Korps har fået ny korpssekretær.
Søndag den 18.11.18 blev Charlotte H. Lydholm
indsat som korpssekretær.
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Program for FEBRUAR 2019
Søndag den 3.

Kl. 10.30 Brunch familiegudstjeneste

Mandag den 4.

Kl. 14.00 Mandagstræf - Filmeftermiddag

Onsdag den 6.

Kl. 8.00

Søndag den 10.

Kl. 10.30 Gudstjeneste

Morgenbøn og kaffe

Mandag den 11. Kl. 14.00 Mandagstræf - Gæst Benny Mikkelsen
Onsdag den 13.

Kl. 8.00

Morgenbøn og kaffe

Søndag den 17.

Kl. 10.30 Gudstjeneste
Ledes af Løjtn. Louise & Chris Hull

Mandag den 18. Kl. 14.00 Mandagstræf - Gæst Pia Mogensen
Onsdag den 20.

Kl. 8.00

Morgenbøn og kaffe

Søndag den 24.

Kl. 10.30 Gudstjeneste
Ledes af major Camilla Thomas

Mandag den 25. Kl. 14.00 Mandagstræf - Gæst Pjerrot (Kurt Knudsen)
Onsdag den 27.

Kl. 8.00

Morgenbøn og kaffe

Civilt medlem
Søndag den 23.12.18 blev
Kevan Colding-Nystrup civilt
medlem I Valby Korps.
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Korpsnøgle
Frelsens Hær - Valby Korpscenter
Valby Langgade 83
2500 Valby
Telefon:

36 45 67 67

E-mail:

valby@fhmail.dk

IMPULS
Nyhedsbrevet, Impuls, udgives af Frelsens Hærs menighed i Valby og udkommer ca. hver anden måned.
Hvis du ønsker at modtage Impuls
kan vi sende det til dig pr. e-mail. Vi
skal vi blot have dit navn, adresse og
din e-mail så sender vi det gerne til
dig.

Hjemmeside: www.fhvalby.dk

Korpsleder:
Major Camilla Thomas
tlf. 30 17 94 44

Impuls kan også afhentes i korpset.

Husk at melde adresseændring til
korpsets kontor eller på

Mobile Pay: 91263
Netbank Korpset (Danske Bank):
reg. 4180 konto: 2920255895

valby@fhmail.dk
Redaktion:
Camilla Thomas og Allan Bendtsen

Kontaktpersoner
KORPSET

FAMILIE, BØRN OG UNGE

Korpsleder
Sekretær

Major Camilla Thomas
Charlotte Lydholm

Familieevent koordinator:
Charlotte Lydholm
Ungdomsleder
Ungd. kasserer

MUSIK
Hornmusik
Sangkor

Marcus Silfverberg
May-Britt S. Rose

FÆLLESSKAB

Ungdomsgospel

Cecilie Lydholm

Ungdomsevent

Nathalie Girgis og
Leo Thomas

Børn

Camilla Thomas

Mandagstræf Major Camilla Thomas

OMSORGSARBEJDE
Åbent Hus

Major Else Marie Sørensen
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Frelsens Hær i Valby - en kirke midt i hverdagen
Frelsens Hærs korps i Valby har ugen igennem mange forskellige aktiviteter
for alle aldersgrupper. Nedenfor kan du se vore faste aktiviteter. Inde i Impuls kan du få nærmere oplysninger og også læse om specielle arrangementer. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller gå ind på www.fhvalby.dk

Mandag
Kl. 14.00

Kl. 18.00

Tirsdag
Kl. 9-14

Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 19.30

Mandagstræf
Fællesskab omkring et emne. Kaffe og andagt.
Base 3.16 (lige uger)
Bibelgruppe for unge

Åbent Hus
Få gratis mad, en snak og en andagt
Ungdomsgospel (ulige uger)
Lovsangsgruppe (1 gang månedlig)
Blandet kor (lige uger)

Onsdag
Kl. 8.00
Kl. 8-14
Kl. 19.00

Bønnegruppe
Åbent Hus
Bibelgruppe

Torsdag
Kl. 9-14
Kl. 19.30

Åbent Hus
Brass Band

Fredag

Eventoplevelse for unge (1 gang pr. måned)

Lørdag
Kl. 11-14

Har du lyst til at spille med?
Vi tilbyder undervisning i spil og musikteori.

Familieevent (1 gang pr. måned)

Søndag Gudstjeneste
Kl. 10.30

Efter hver gudstjeneste er der korpskaffe.
Alle aktiviteter er åbne for alle, og du er
også velkommen til bare at komme ind for
en snak og en kop kaffe!
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