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August - September 2020

Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby
En kirke midt i hverdagen

Valby

Nyhedsbrev fra major Hanne Wahl
Når man er nyvalgt præsident eller statsminister analyseres de første 100 dages
indsats. Hvad har vedkommende opnået? Er nogle af valgløfterne blevet indfriet?
Jeg er hverken statsminister eller præsident, men 1 august har jeg været korpsleder i 6 måneder i Valby . Det føles på en og samme tid som længere og alligevel har jeg fornemmelsen af ikke helt at have det fulde overblik endnu. Men jeg
ser et potentiale, der skal forløses og drømmer om, at vi sammen på en styrket
måde, bliver en kirke midt i hverdagen.
Så jeg tænker, at vi sammen er et sted, hvor vi godt kan begynde at tale om udvikling af vores mission som menighed. Jeg tror meget på, at samtale fremmer
forståelsen og derfor vil jeg gerne opfordre alle som har en tilknytning til Valby
korps, til at være med til KORPSMØDE SØNDAG 6. SEPTEMBER KL. 10.30. Så
uanset om du kommer fast til gudstjeneste og andre aktiviteter eller du af forskellige årsager kommer sporadisk, så er din deltagelse i samtalen vigtig.
Gudstjenesten bliver lidt kortere, hvorefter vi spiser brunch sammen og begynder at samtale om, hvor vi er som korps og hvor vil vi gerne hen, vel vidende at
som kirke skal vi altid være på vej, men vi kan godt sætte delmål på rejsen. Rejsen kan have lige så stor betydning som målet.
Arbejdet bliver ikke færdigt på en formiddag, men det kan give korpsrådet nogle
punkter at arbejde videre med.
Siden Bibelen 2020 blev udgivet i foråret, har der været en del kritik af sproget
og forsøget på at skrive i et sprog, der er tilpasset til danskere anno 2020. Vi kan
have forskellige holdninger til oversættelsen.
For mig er det vigtigste, at uanset min holdning til det sproglige, så kan Helligånden tale til os igennem formuleringerne. Når vi i Frelsens Hærs første læresætning siger, at Bibelen alene udgør den guddommelige rettesnor for kristelig tro
og kristeligt liv, så handler det ikke om en bestemt version eller årgang af Bibelen.
Så når vi nu går ind i en fase i korpset, hvor udvikling kommer på dagsordenen,
så vil jeg gerne bruge 2020 udgavens version af Paulus 2. brev til Korintherne
kap. 10 vers 17-18
Der står jo i Skrifterne: ” Hvis du skal være stolt af noget, skal du
være stolt af Gud” det vigtige er ikke, om man taler godt om sig
selv, men om Gud gør. Det er det, der afgør, om man har udført
sin opgave godt nok.

major Hanne Wahl
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MUSIKØVELSER

Åben Hus hver tirsdag, onsdag
og torsdag kl. 10.30 - 14.00

Sangkoret har første øvelse tirsdag
d. 18 august kl. 19.30.
Kontakt May-Britt Rose, hvis du
overvejer at være med i sangkoret.
Øvelse er tirsdage i lige uger

Velkommen til fællesskab i haven
eller inde mellem 10.30 -11.45 hvor
der serveres kaffe.
Kl. 12.00 - 13.00 serveres der varmt
mad.

Hornmusikken har første øvelse
torsdag d. 20 august kl. 19.30
Kontakt Marcus Silfverberg, hvis du
overvejer at lære eller genoptage at
spille.

Morgenbøn
Vi samles hver onsdag kl. 8-9, hvorefter der serveres en kop kaffe og
morgenbrød.

Børnegospel har første øvelse tirsdag d. 11. august kl. 16.30
Hvis du har børn, der kunne tænke
sig at synge med, så kontakt Nathalie
Girgis eller Benja Thomas
Børnegospel øver tirsdage i ulige
uger undtagen skoleferier.

Kom gerne og vær med også selvom
du ikke kan komme hver onsdag.
Kontakt Hanne Wahl eller Ingrid Larsen, hvis du har noget, du gerne vil, vi
skal bede for.

Ungdomsgospel har første øvelse

HVIDOVRE

tirsdag d. 11. august kl. 17.30.
Hvis du er 16 år eller ældre og kunne
have lyst til at synge med, så kontakt
Cecilie Lydholm.
Ungdomsgospel øver tirsdage i ulige
uger indtagen skoleferier.

Første mandag i hver måned og hver
torsdag besøger Eva Marseille og
Tenna Jamrath børnehaven Solgården med Godly Play og børnegospelsange.

Ferie
Hanne Wahl holder ferie fra 12. august til og med 29. august
Tenna Jamrath holder ferie 1.- 9. August.
Carsten Haandbæk holder ferie i uge
36 og 37

Familieevent
Lørdag 1. august: Familievent for
børnefamilier - udflugt til zoologisk
have.
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Fredag og lørdag 4. - 5. september

Mærkedage

Valby Kulturdage.

Lørdag 29. august fylder Greta Axelsen 75 år

I skrivende stund er vores deltagelse
ikke endeligt fastlagt, da arrangørerne afventer yderligere forholdsregler
i forhold til restriktioner ved større
arrangementer.

Lørdag 5 september fylder Gudrun
Grønskov 85 år
Mandag 7. september fylder Birgit
Søgaard 90 år.

Onsdag 9. september fylder Marvel
Guldbrandsen 85 år.

Udflugt til Bon Bon Land
Lørdag 12 september: Regional udflugt til Bon Bon land.

Vi ønsker tillykke og Guds velsignelse

Kontakt Hanne Wahl, hvis du kunne
tænke dig at være frivillig på turen.

Bryllup Lørdag. 12. september
Bryllup i Valby korps.

Templets hornmusikkorps

Lene Fiege og Jack Kvong vies af
Kommandør Carl Lydholm.

Lørdag d. 18. og Søndag d. 19. september

På grund af restriktioner i forsamlingsantal er det kun indbudte gæster
og dem der ellers skal deltage i programmet, der har adgang.

Templets hornmusik har besøg af
Nigel Hills (fra England) som gæstedirigent.
Lørdag kl. 15 er der friluftskoncert på
Højbro plads.
Søndag kl. 14 er der koncert i Templet. Der kan købes kaffe og kage og
der afholdes bortlodning.

Udlejning af lokalet

Forvandlet

Frederiksberg Brass Band (hver onsdag aften 18-22) Første øvelse er 12.
august.

I efteråret byder vi velkommen til:
Ældresagen/ Patina hver onsdag kl.
9.30-13. Første øvelse er 26. august.

Fredag d. 25. til søndag d. 27. september er der ”Forvandlet” (FHB&U
arrangement)

Sløjfen - lørdage efter aftale.
Frikirken NU - 3 første søndage i måneden kl. 15-19
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Program for AUGUST 2020
Søndag den 02.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 03. Kl. 14:00 Sommer senior træf - John Wahl
Onsdag den 05.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 09.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 10. Kl. 14:00 Mandagstræf - Susanne og Christian Jochimsen
Onsdag den 12.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 16.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Else Marie Sørensen og Ingrid Larsen
taler.

Mandag den 17. Kl. 14:00 Mandagstræf
Onsdag den 19.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 23.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Tenna Jamrath og Petura Haraldsen

Mandag den 24. Kl. 14:00 Mandagstræf - Knud Larsen og Carsten Edelbo
Søndag den 30.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Eva og Gerrit Marseille

Mandag den 31. Kl. 14:00 Mandagstræf - Annie og Preben Kristensen
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Program for SEPTEMBER 2020
Onsdag den 08.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 06.

Kl. 10:30 Brunchgudstjeneste og korps møde.
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 07. Kl. 14:00 Mandagstræf
Onsdag den 09.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 13.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 14. Kl. 14:00 Mandagstræf
Onsdag den 16.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 20.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 21. Kl. 14:00 Mandagstræf - Ingrid Larsen
Onsdag den 22.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 27.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl og Tenna Jamrath taler

Mandag den 28. Kl. 14:00 Mandagstræf - Hanne Wahl
Onsdag den 30.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.
Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.
Herren være bag dig for at holde din ryg fri.
Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.
Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd.
Herren være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt.
Herren være over dig for at velsigne dig.
Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Hellig Ånd.
Amen
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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 Hanne Wahl
tlf. 28 14 94 79

Husk at melde adresseændring til
korpsets kontor eller på

Ressource officer:
Sergent Tenna Jamrath
Tlf. 28 77 78 50
Mobile Pay:

valby@fhmail.dk

91263

Redaktion:
Hanne Wahl og Allan Bendtsen

Netbank Korpset (Danske Bank):

reg. 4183 konto: 4197992

Kontaktpersoner
KORPSET
Korpsleder
Sekretær

FAMILIE, BØRN OG UNGE
Major Hanne Wahl
Charlotte Lydholm

Familieevent koordinator
Charlotte Lydholm

MUSIK
Hornmusik
Sangkor

Marcus Silfverberg
May-Britt S. Rose

FÆLLESSKAB
Mandagstræf Bente Selsbak og
Hanne Wahl

OMSORGSARBEJDE
Åbent Hus

Sergent Tenna Jamrath
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Børnegospel

Nathalie Girgis og
Benja Thomas

Ungdomsgospel

Cecilie Lydholm

Ungdomsevent

Nathalie Girgis og
Leo Thomas

