IMPULS
Februar—Marts 2022

Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby
En kirke midt i hverdagen

Valby

Hilsen fra korpslederen
Så er 2022 i gang. Denne udgave af IMPULS dækker kalendermæssigt den sidste vintermåned og den første forårsmåned. Vi ved selvfølgelig godt, at temperaturer ikke altid
følger den menneske bestemte inddeling af de 4 årstider, men jeg vil tro at for de fleste
af os, så er tanken om naturens opblomstring efter vinterens dvale og længere lyse dage,
noget der giver ny energi og mod på hverdagen.
Kirkemæssigt fejrer vi i slutningen af februar fastelavn for derefter at bevæge os ind i
fastetiden. I folkekirkens tekstrække er Paulus’ første brev til Korinterne kapitel 13 en af
teksterne. Vers 4-7 lyder sådan her i Bibelen på hverdagsdansk.
Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbildsk. Den udstiller ikke nogen og er ikke selvisk. Den lader sig ikke
ophidse og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når
sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning
og udholdenhed.
Fasten er tiden i kirkeåret, hvor vi fokuserer på at søge det væsentlige i vores relation til
den treenige Gud Finde fokus og nærhed med Kristus alt sammen for at være rustet til at
leve troens liv som Jesu disciple.
I den sammenhæng er passagen om kærlighedens væsen vigtig. Som efterfølgere af Jesus er vi kaldet til og udfordret til at leve et liv, hvor kærligheden til Gud, kærligheden
til næsten og kærligheden til os selv afspejles i alt hvad vi er og alt hvad vi gør.
Teksten her udfordrer den gængse holdning om bare at leve et godt liv og gøre noget
godt for andre – det vi vil omtale som velgørenhed. Guds ord udfordrer os til meget mere end det. Det udfordrer os til at elske med en kærlighed som den Paulus beskriver
ovenfor.
Det er den kærlighed vi fejrer, når vi efter fasten når frem til påske. Så måske skal vi
bruge denne faste til i Guds nærhed at øve os på ikke at se på mennesker som objekter
for vores velgørenhed men som medmennesker, der har samme behov for at blive elsket
som du og jeg. Så han vi med ordene fra 1. Johannes brev kapitel 4 sige ” Vi elsker,
fordi Han elskede os først”
Glædelig fastelavn og velsignet faste
Hanne Wahl
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Morgenbøn og Bibeltimer
Hver onsdag kl. 8.30- 9.30 er alle velkomne til en time i bøn.
Bibeltimer:
Hver anden mandag kl. 16-17.
Med udgangspunkt i Markusevangeliet.

14. februar: Undervisning på Templepladsen
28. februar: Om de sidste tider
14. marts: Salvningen i Betania
28. marts: Påskemåltidet.
Kontakt Ingrid Larsen, hvis du vil vide mere.

FHB&U
18.-20. februar: Connect – weekend for 18-29 årige i Vejle
Tilmeldingsfrist 4. februar til fhbu@fhbu.dk Pris kr. 400
4.-6. marts: Juniorlejr for 7-13 årige i Odense
Tilmeldingsfrist 18. februar til fhbu@fhbu.dk Pris kr. 400

Kvindernes internationale bededag.
Fredag d. 4. marts samles kvinder over hele verden for at bede.
I år afholdes det for København her i Valby korps kl. 15.
Dagens taler er Major Joan Münch.
Temaet for årets bededag er fra Jeremias bog kapitel 29 vers 1-14
”Jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren.”
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Fødselsdage
Vi ønsker følgende hjertelig tillykke samt Guds velsignelse over dagen:
2. februar: Lillian Hansen 75 år
11. februar: Niels Silfverberg 60 år
12. februar: Rosemarie Johnsen 85 år
6. marts: Anne Marie Jensen 75 år
14. marts: Torben Andersen 70 år
18. marts: Sonja Harthimmer 85 år.

Mærkedage.
6. marts Yannxia Zhao og Poul Wahl 12½ års bryllupsdag.

Korpsungdomsråd søndag. 13. marts kl. 12.15
Korpsråd mandag d. 22. marts kl. 19.00

Velkommen til fastelavns gudstjeneste den 27. Februar 2022
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IDEER TIL FASTE TIDEN!
Ved fastetidens begyndelse sidste år så vi i en gudstjeneste på nedenstående muligheder
for at bruge fastetiden til at se lidt dybere på vores hverdagsliv. Det er godt at reflektere
over, både når det gælder forbrug men også vores relationer med hinanden og de fællesskaber vi bevæger os i.
FYRRE DAGE – FYRRE TING!
Du udfordres til hver dag i fastetiden at fjerne en ting fra dit hjem, som du ikke bruger
mere eller ikke har behov for mere. Læg det i posen og ved fastetidens afslutning tage
posen til Frelsens Hærs genbrug, så dine ting, som du ikke bruger eller har brug for mere, kan komme andre til gavn.
SINDETS OG HJERTETS FASTE
Hæng denne liste op et sted hvor du ser den hver dag og reflektere over hvilke områder
du har brug for at faste fra: (Pave Frans)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fast fra sårende ord og tal venlige ord
Fast fra tristhed og bliv fyldt med taknemlighed
Fast fra vrede og bliv fyldt med tålmodighed
Fast fra pessimisme og blive fyldt med håb
Fast fra bekymringer og stol på Gud
Fast fra klager og overvej enkelthed
Fast fra at lade dig presse til at blive bedende
Fast fra bitterhed og fyld dit hjerte med glæde
Fast fra egoisme og vis andre omsorg
Fast fra at bære nag og bliv forsonet
Fast fra ord og vær stille så du kan lytte
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Program for Februar 2022
Søndag den 6.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Poul Wahl og Lars Lydholm

Mandag den 7.

Kl. 14:00 Mandagstræf : Hanne Wahl

Onsdag den 9.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 13.

Kl. 10:30 Gudstjeneste Cafe og samtale
Ledes af Hanne Wahl

Mandag den 14. Kl. 14:00 Mandagstræf
Gerrit Marseille :Hollændere i Danmark
Onsdag den 16.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 20.

Kl. 10:30 Lovsangs Gudstjeneste
Ledes af Cecilie Lydholm m. flere

Mandag den 21

Kl. 14:00 Mandagstræf
Fastelavn v. Tenna Jamrath

Onsdag den 23

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 27

Kl. 10:30 Fastelavns Gudstjeneste
Ledes af Familieevent team

Mandag den 28

Kl. 14:00 Mandagstræf
Hanne Wahl og Tenna Jamrath

Åbent Hus
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14
Se menu og aktivitetsplan i korpset

Valby Korps
91263
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Program for Marts 2022
Søndag den 6.

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

Mandag den 7.

Kl. 14:00 Mandagstræf
Johan Isbrand—mit liv som journalist

Onsdag den 9

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 13.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Hanne Wahl

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

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 20.

Kl. 10:30 Gudstjeneste
Ledes af Joan Münch

Mandag den 21. Kl. 14:00 Mandagstræf
Pavla og Lars Lydholm
Onsdag den 23.

Kl. 08:30 Morgenbøn

Søndag den 27.

Kl. 10:30 Lovsangsgudstjeneste
Ledes af Kjersti Risan.

Mandag den 28. Kl. 14:00 Mandagstræf
Else Marie Sørensen
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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 Camilla Wahl

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

Marcus Silfverberg
Team

Ungdomsgospel

Cecilie Lydholm

Ungdomsevent

Nathalie Girgis og
Leo Thomas

MUSIK
Hornmusik
Sangkor

FÆLLESSKAB
Mandagstræf Tenna Jamrath

OMSORGSARBEJDE
Åbent Hus

Tenna Jamrath
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