IMPULS
Juni - juli 2021

Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby
En kirke midt i hverdagen

Valby

fra korpslederen
Kalendermæssigt er vi nået frem til sommer og heldigvis er temperaturerne også
opadgående.
Vi er ved at være ovre de mange restriktioner, der har begrænset os i at have
gang i de mange forskellige aktiviteter her i Valby Langgade. Huset emmer af liv
igen de fleste dage.

Det føles lidt som mange af de danske sommersange – livet føles lyst og let. Naturens liv inspirerer os til glæden over livet.
Et vers fra Johannes Jørgensens sang ” Nu lyser løv i lunde” siger det på følgende
måde:
”Du lyse, friske sommer! Vor friheds unge brud, fra støv og støj vi kommer til
fred og stilhed ud.
Vort liv til lyst du vende på dagens solskinsfelt, og over os du spænde, de lyse
nætters telt!”
Ordene minder mig om den frihed i Kristus, som Bibelen taler om på mange forskellige måder.
Kapitel 8 i Paulus brev til romerne begynder med ordene ” Så er der da nu ingen
fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den Ånds kraft, som bringer liv.”
Evangeliet om Kristus er evangeliet om frihed – frihed til at leve under Guds nådes telt spændt ud over os.
Så selv når regnen kommer, som den også gør i den danske sommer, så har vi et
sted hvor vi kan finde ly eller hvis livet indimellem møder os som en kraftig sommerregn, så kan vi finde tilbage under Guds nådes telt og finde freden og glæden, som Åndens kraft giver os.
Sommeren byder på lidt forandringer her i korpset. Tenna Jamrath er fra 1. juli
på fuldtid her i Valby. Tenna har stadig hovedansvar for Åbent Hus og Mandagstræf og er teamleder for børnegospel.
Derudover vil hun varetage nogle af de mange daglige opgaver i huset, som skal
til for at få alting til at fungere og selvfølgelig fortsat indgå i ledelses- og prædikenteamet til gudstjenester m.m.
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Jeg er fra 1. juli distriktsleder for øst Danmark – det vil sige nærmeste leder for
korpsene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Da der ikke kommer en ny
korpsleder her til Valby, fortsætter jeg som tovholder/ koordinator og vil stadig
lede korpsråd, pastoralråd, have personaleansvar, deltage i turnus med gudstjenester m.m. Forskellen bliver, at jeg ikke er til stede i huset hver dag og vil
heller ikke være til stede alle søndage, men jeg kan stadig kontaktes på mail og
telefon om ting, der vedrører korpset.
Heldigvis er der mange i vort korps fællesskab, der velvilligt stiller tid og evner
til rådighed for nogle af de mange opgaver der er, for at et korps kan fungere.
Pastoralrådet og korpsrådet arbejder i øjeblikket med at får opdateret en liste
over hvem, der har ansvar for forskellige ting.
I ønskes alle en velsignet sommer med masser af lyse nætter og Guds nåde,
som er ny hver morgen.

major Hanne Wahl

Pastoralråd
Pastoralrådets medlemmer er: Hanne Wahl, Tenna Jamrath, Marcus Silfverberg, May-Britt Rose, Charlotte Lydholm, Carl Lydholm, Ingrid Larsen,
Eva Marseille og Nicolaj Mortensen.
Rådet erstatter det, der tidligere hed medlemsråd og er ansvarlig for alle medlemsruller, pastoral omsorg og åndelig udvikling af alle som er tilknyttet korpset. I løbet af 2021 vil der komme et par medlemmer mere med fokus på, at
også de yngre generationer repræsenteres.

Korpsråd
Korpsrådet er ansvarligt for al program og aktiviteter samt budget arbejdet
med udviklingsplaner.
Rådet består lige nu af Hanne Wahl, Tenna Jamrath, Charlotte Lydholm, Gerrit
Marseille, Marcus Silfverberg, Cecilie Lydholm, Nathalie Girgis og May-Britt
Rose.
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Musikøvelser
Hornmusik og sangkor er i gang igen.
Hornmusikken øver hver torsdag kl. 19.30.
Musikanterne får direkte besked om ferie.
Sangkoret mødes tirsdage i lige uger kl. 19. 30.
Øvelser i juni: 1 og 15.

Morgenbøn og bibeltimer
Hver onsdag kl. 8.30 er der mulighed for at mødes til bøn
Det er dejligt at der også er mulighed for at mødes til læsning og samtale om
bøger og stykker fra Bibelen.
Bibeltimer afholdes mandage kl. 16 - 17på følgende datoer:
14. og 28. juni 2021
12. og 26 juli 2021

Mærkedage
Den 8. juni fylder Birthe Storgaard 75 år
Den 8. juni fylder Birthe Leonhardt fylder 85 år
Den 8. juni fylder Gerrit Marseille fylder 70 år
Den 29. juni fylder Heidi Middleton fylder 50 år
Den 6. juli Else Marie Sørensen 40 års jubilæum som officer
Den 24. juli vies Josephine Münch og Hannes Stefan i Kolding.
Den 27. juli fylder Tina Selmer fylder 50 år
I ønskes alle hjertelig tillykke og Guds velsignelse over dagen.

Ferie og fravær
Hanne Wahl holder ferie fra den 28. juni til den 18. juli.
Tenna Jamrath holder ferie fra 1den 9. juli til den 8. august
Tenna er på lejr fra den 2. juli til den 5. juli.
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DATOER TIL KALENDEREN.
Den 9. august: Pastoralråd
Den 16. august: Korpsråd
Den 18. august: Indsættelsesgudstjeneste for Oberstløjtnanterne Jan og Kjersti
Risan (Dato ikke endelig bekræftet)
Den 4.-5. september: Valby Kulturdage
Den 11. september: Bon Bon land for inviterede familier
Den 18. september: Landsungdomsting for Frelsens Hærs børne- og ungdomsarbejde.
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Program for JUNI 2021
Søndag den 06.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl/Christina Jeppsson

Mandag den 07. Kl. 14:00 Mandagstræf
Medarbejdere fra Frelsens Hærs Museum
Onsdag den 09.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 13.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl/Arno Andreasen

Mandag den 14. Kl. 14:00 Mandagstræf - John Wahl
Onsdag den 16.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 20.

Kl. 10:30 Samtale gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl/Lars Lydholm

Mandag den 21. Kl. 14:00 Sommertræf v. Preben Kristensen og Tenna Jamrath
Onsdag den 23.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 27.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Tenna Jamrath

Mandag den 28. Kl. 14:00 Sommertræf v. Ingrid og Rene Jamrath

Onsdag den 30.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Valby Korps
91263
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Program for JULI 2021
Søndag den 04.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Gudrun og Carl Lydholm

Mandag den 05. Kl. 14:00 Sommertræf v. Pia Mogensen
Onsdag den 07.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 11.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af May-Britt Rose/Ingrid Larsen

Mandag den 12. Kl. 14:00 Sommertræf v. Tenna Jamrath
Søndag den 18.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Tenna Ramrath

Mandag den 19. Kl. 14:00 Sommertræf
Søndag den 25.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af John Wahl

Mandag den 26. Kl. 14:00 Sommertræf v. Hanne Wahl
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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 Tenna Jamrath

OMSORGSARBEJDE
Åbent Hus

Tenna Jamrath
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Børnegospel

Kontaktperson/
Teamleder Tenna
Jamrath

Ungdomsgospel

Cecilie Lydholm

Ungdomsevent

Nathalie Girgis og
Leo Thomas

