Velkommen i
Frelsens Hær
Valby Langgade 83, 2500 Valby

Frelsens Hær i Valby har aktiviteter og tilbud for såvel
børn og unge, familier og enlige, yngre som ældre.
Læs mere om aktiviteterne inde i folderen.

Vi glæder os til at se dig

Aktiviteter og tilbud for børn og unge
Hvem er vi?
Vi er en lokal afdeling (korps/menighed) af Frelsens Hær, der er en kristen kirke med en stærk social profil.
Vi ligger midt på Valby Langgade i Valby, tæt på Valby Station.

Valby Børnegospel
Kan du lide at synge og bevæge dig samtidig, så er Valby Børnegospel lige
noget for dig. Her er der ca. 30 børn og unge i alderen fra 5-20 år, der
synger sammen. Valby Børnegospel synger ved familiegudstjenesten den
sidste søndag i måneden og ved et par udendørsarrangementer om året.
Mens der er øvelse, samles forældrene til kaffe og hyggeligt samvær.
Tidspunkt: Hver anden tirsdag fra kl. 18.30-19.30.

Base 3,16
Vi synger, leger og taler om Jesus Kristus.
Tidspunkt: Hver anden tirsdag fra kl. 18.30-19.30.

Valby Ungdomshornmusikkorps
Her kan du lære noder og lære at spille horn. Du skal være min. 6 år. Ungdomshornmusikkorpset spiller ved familiegudstjenesten den sidste søndag i måneden og et par andre steder i løbet af året.
Tidspunkt: Hver onsdag fra kl. 18-19.

Fodbold og hygge
Er du fyldt 12 år og kunne du tænke dig at spille indendørsfodbold, bordtennis, brætspil eller bare hygge og snakke med andre på din egen alder,
så er du velkommen til fodbold, hygge m.m. i vores kælderlokale.
Tidspunkt: ca. hver anden fredag fra kl. 19-22.

Er du interesseret i at vide mere om aktiviteterne eller hvem vi er ?
Har du brug en personlig samtale, et besøg eller forbøn ?
Så er du velkommen til at kontakte os.
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Aktiviteter og tilbud for voksne
Mandagstræf
Vi indbyder til en hyggelig eftermiddag med et program omkring et emne
eller en gæst. Vi hygger os og snakker sammen over kaffen og får ”et ord
med på vejen”.
Tidspunkt: Hver mandag kl. 14.00

Åbent Hus
Har du brug for nogen at tale med, lyst til at være sammen med andre,
få et måltid mad, så holder vi ”Åbent Hus” tre dage om ugen.
Tidspunkter: Tirsdag kl. 9-14, onsdag kl. 8-13 og torsdag kl. 8-14.

Bibelundervisning
Vil du vide mere om Bibelen og kristendom? Så er du velkommen til bibelundervisning med forskellige oplægsholdere, samtale og kaffe.
Tidspunkt: ca. hver anden onsdag kl. 19.15

Lørdagscafé
En gang om måneden med underholdning, sang og musik, gæster eller
noget helt andet på programmet. Kaffebord og hyggeligt samvær.
Tidspunkt: Lørdag kl. 14-16 en gang om måneden

Gudstjeneste for alle
Hver søndag kl. 10.30 er du velkommen til gudstjeneste. Gudstjenesten
indeholder meget sang og musik, forkyndelse, vidnesbyrd og bøn.
Den første søndag i hver måned er der familiegudstjeneste, hvor ungdomsgrupperne medvirker, og der er program for hele familien.
Tidspunkt: Hver søndag kl. 10.30

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby
Korpsets ledere, majorerne Anders og Mildred Färjsjö, træffes i korpset
eller på tlf. 36 45 67 67 eller 29 13 26 97 eller 28 14 04 97
eller pr. e-mail: valby@fhmail.dk
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Velkommen i Frelsens Hær
Frelsens Hærs korps i Valby har ugen igennem mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Nedenfor kan du se vore faste aktiviteter.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os eller gå ind på www.fhvalby.dk
Søndag

Kl. 10.30 Gudstjeneste & Søndagsskole
Den første søndag i hver måned er der familiegudstjeneste.
Efter hver gudstjeneste er der korpskaffe.

Mandag

Kl. 14.00 Mandagstræf

Tirsdag

Kl. 9-14
Kl. 18.30
Kl. 18.30
Kl. 19.30

Åbent Hus
Børnegospel for børn og unge *
Base 3,16 for børn *
Sangkorsøvelse *

Onsdag

Kl. 8.00
Kl. 8-13
Kl. 18.00
Kl. 19.15

Morgenbøn og kaffe
Åbent Hus
Ungdomshornmusikøvelse
Bibelundervisning *

Torsdag

Kl. 8-14 Åbent Hus
Kl. 19.30 Hornmusikøvelse

Fredag

Kl. 19.00 Fodbold m.m. for unge *

Lørdag

Kl. 14.00 Lørdagscafé
1 gang om måneden
Underholdning, musik etc.

* ca. hver 2. uge
Ret til ændringer forbeholdes

20120121

4

