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Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby
En kirke midt i hverdagen

Valby

Nyhedsbrev fra major Hanne Wahl
Kære Venner
Sommeren er kommet til Danmark. Vi kan nyde solen, naturen og de lyse aftner.
Storkøbenhavn byder på mange muligheder for at nyde sommeren. Normalt ville
vi her i Valby også sætte en del aktiviteter på pause i hvert fald nogle uger, men
da pandemien betød fuldt stop for aktiviteter i et par måneder hen over foråret,
har vi besluttet at køre så fuldt program som muligt også i juli måned.
Ensomhed og følelsen af at være alene er virkelighed for mange mennesker også
selv om man har familie eller er en del af forskellige fællesskaber. Derfor er det
vigtigt, vi som kirkeligt fællesskab forhåbentlig kan afhjælpe det bl.a. ved at tilbyde samvær i forskellige former. Udover gudstjenester om søndagen holder vi
Mandagstræf, Åbent hus og morgenbøn kørende gennem hele sommeren.
Vi byder også velkommen til Sergent Tenna Jamrath som indtræder i en 80 %
tjeneste pr. 1. juli her i korpset med særligt fokus på Åbent hus. I gudstjenesten
5. juli bliver Tenna budt officielt velkommen.
Fornyelig havde jeg mulighed for at gå til gudstjeneste i Kerteminde kirke. Dagens tekst var fra Lukas evangeliet om at bære sit kors og give afkald for at følge
Jesus.
Præstens konklusion på teksten var, at Jesus viste disciplene og dermed os, at
den virkelige glæde og kærlighed koster noget og livet forpligter. Det liv, vi er
givet af Gud, forpligter. Vi er ikke skabt bare for at leve et vist antal år – vi er
skabt til et fællesskab med Gud gennem Kristus og til fællesskab med hinanden –
et fællesskab, hvor det ikke kun handler om, hvad vi kan få ud af det.
Forleden blev jeg mindet om et citat: ”Velgørenhed handler blot om, at vi giver
smuler fra vores bord. Retfærdighed er at gøre plads til nogen ved ”vores
bord”. Derfor er det vigtigt, at vi i det kristne fællesskab altid har plads ved bordet til en til, selv når det kan koste i form af forandringer og ny forståelse af livet.
Gud har helt fra skabelsen forpligtet sig til os og hans kærlighed kostede.
I ønskes alle en velsignet sommer.

Må Gud velsigne og omslutte dig og kærlighed fylde dit hjerte.
Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vej.
Må Helligånden gøre dig tro
og stærk gennem alt.
Som himlens stjerner leder din vej
må du være Hans i et og alt.

major Hanne Wahl
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Morgenbøn

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

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

Velkommen til fællesskab i haven
mellem 10.30 -11.45 hvor der serveres kaffe.

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.

Kl. 12.00 - 13.00 serveres der varmt
mad efterfuldt af kaffe i haven.
Ferie
Tenna Jamrath holder ferie 20. juli til
9. august

Familier, børn og unge
I dagene 6. til 10. juli afholdes dagsudflugter til Baggersminde for familier med børn. Kontakt Frelsens Hærs programafdeling for info og tilmelding på tlf. 3331 4192
I dagene 13. til 17. juli afholdes dagsudflugter til Baggersminde for
børn. Kontakt Frelsens Hærs Børne- og ungdomsafdeling for info og
tilmelding på tlf. 3331 4192

Datoer til kalenderen
4.- 5. september: Valby Kulturdage
6. september: Brunchgudstjeneste med efterfølgende
korpsmøde
12. september: Udflugt til Bon Bon land for udsatte
familier
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Program for JUNI 2020
Søndag den 05.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Velkomst møde for sergent Tenna Jamrath
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 06. Kl. 14:00 Sommer senior træf - Rene Jamrath
Onsdag den 08.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 12.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 13. Kl. 14:00 Sommer senior træf - Tenna Jamrath
Onsdag den 15.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 19.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Tenna Jamrath og Hanne Wahl

Mandag den 20. Kl. 14:00 Sommer senior træf - Rene Jamrath
Onsdag den 21.

Kl. 08:00 Morgenbøn og kaffe

Søndag den 26.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 27. Kl. 14:00 Sommer senior træf - Hanne Wahl

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

Impuls kan også afhentes i korpset.

Husk at melde adresseændring til
korpsets kontor eller på

Mobile Pay: 91263
Netbank Korpset (Danske Bank):

valby@fhmail.dk

reg. 4180 konto: 4197992

Redaktion:
Hanne Wahl og Allan Bendtsen

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

Major Else Marie Sørensen
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Børnegospel

Nathalie Girgis og
Benja Thomas

Ungdomsgospel

Cecilie Lydholm

Ungdomsevent

Nathalie Girgis og
Leo Thomas

