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Hilsen fra korpslederen 

 

 

Tid til at sige farvel og tid til at sige goddag 

I Bibelen på hverdagsdansk er de første vers i kapitel 3 i Prædikerens bog 

skrevet på denne måde: 
1Alt i livet har sin egen tid: 2Tid til at fødes og tid til at dø, tid til at plante og tid 
til at høste, 
3tid til at dræbe og tid til at læge, tid til at bryde ned og tid til at bygge op, 
4tid til at græde og tid til at le, tid til at sørge og tid til at danse, 
5tid til at dænge sten på en mark og tid til at samle dem,  
tid til at omfavne og tid til ikke at omfavne, 6tid til at finde og tid til at miste, 
tid til at gemme og tid til at kassere, 7tid til at flænge og tid til at lappe, 
tid til tavshed og tid til tale, 8tid til at elske og tid til at hade, tid til krig og tid til 
fred. 
 

Nu da det er tid til at sige farvel som korpsleder i Valby og når jeg ser på disse 
vers, så har der de sidste 2½ år været tider hvor Guds ord er plantet og der er 
høstet på forskellig vis. Der har været gråd, latter, dans og tid til at sørge. Tiden 
til at omfavne og ikke at omfavne kunne være et billede på tiden med de be-
grænsninger Covid 19 satte for fællesskabet. De øvrige udsagn kunne også lede 
tankerne hen på forskellige oplevelser.  Overfor er der et par billeder fra de sid-
ste par år.  
Mest af alt er det tid til at sige TAK. Tak til alle, som har støttet mig i først at fal-
de til, støttet med at påtage sig opgaver særligt det seneste år, hvor jeg har væ-
ret væk en del på grund af andre ansvarsområder. Jeg var gerne blevet, hvis 
korpslederansvaret var mit eneste, fordi jeg ser og oplever et korpsfællesskab, 
der har potentiale til fortsat udvikling i at være” Kirke midt i hverdagen” i Valby.   
Men jeg giver trygt stafetten videre til John Wahl, som ikke kun har mange års 
erfaring som officer, men som også brænder for at korpset skal være et fælles-
skab, hvor alle kan føle sig velkommen og inkluderet. Han brænder for til stadig-
hed at undersøge muligheder for at nå det enkelte menneske med evangeliet.  
Officielt overtager John ledelsen af korpset 1. juli, men er på ferie til og med 24. 
juli. Jeg kan indtil da stadig kontaktes og vil også være på kontoret enkelte dage i 
uge 27.  
Min bøn for jer alle, er at I som enkeltpersoner og som fællesskab må mærke, at 
Gud, som har givet os livet – givet os tiden, Han lever i os og med os i hver en tid 
i livets gang som enkelt person og som et korpsfællesskab.  
Kærlig hilsen  
Hanne Wahl  
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Vikarkorpset serverer frikadeller med et smil.  

Corana afstand i sangkoret  

Korpsudflugt til Solgården  

Halloween familieevent  
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Morgenbøn og Bibeltimer: 
Hver onsdag kl. 8.30-9.30 samles vi til bøn. Ingen samling i juli måned. 
Hvis du har nogle bønneemner eller ønske om forbøn, så kontakt Ingrid Larsen eller 
Hanne Wahl 
 

Hver anden mandag inviteres der til Bibeltime kl. 16-17. 
Bibeltimer starter op igen til august. 

Åbent Hus  
Vi holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-14. 
På grund af ferie holder vi lukket i uge 28 og 29  

Mærkedage: 
18. juni:  Eva Marseille fylder 70 år. 
   Eva inviterer til Åbent hus i korpsets lille sal kl. 10-13 på dagen.  
23. juni:   Ellis Pedersen fylder 75 år 

9. juli:                Lilian Hansen 55 års jubilæum som officer 

30. juli:  Yvonne Hansen fylder 70 år.  
5. august:  Gudrun Lydholm fylder 75 år 

24. august:  Ole Bull fylder 75 år.  
Vi ønsker alle hjertelig tillykke og Guds velsignelse på mærkedagen.  

Hovedrengøring: 
Fredag d. 10. juni kl. 10-18 og lørdag d. 11. juni kl. 10-14 er det igen tid til 
hovedrengøring af vores dejlige lokaler. 
I løbet af året kommer der mange mennesker igennem og lige som hjemme, når man 
ikke altid helt ind i krogene ved den almindelige rengøring i en travl hverdag. 
Så hvis du har tid og kræfter til at give en time, to timer eller mere en af dagene, så 
skriv dig på listen i hallen eller giv besked til Hanne Wahl.  



5 

 

Øvrige datoer: 
Korpsrådet samles mandag 13. juni kl. 19 hos Hanne Wahl 
KUR (Korpsungdomsrådet) samles søndag d. 28. august kl. 12.15 i korpset.  

Grupper: 
Sangkoret holder afslutning 14. juni kl. 18 

1. øvelse efter ferien er 23.august  
Hornmusikken holder sidste øvelse  21. juni  
1. øvelse efter ferien er  11. august 

Valby Gospel kor (ungdomsgospel) holder sidste øvelse 21. juni. 
1. øvelse efter ferien er 16. august 

Grupper der lejer vore lokaler: 
PB7 talentscenen holder sidste koncert 20. juni og første koncert sidst i august.  
Frederiksberg Brass Band holder sidste øvelse 29. juni og første øvelse 3. august. 
Patina holder ferie juni. juli og august – dog med første øvelse 31. august. 
Frelsens Hærs seniorkor holder sidste øvelse 22. juni og første øvelse 24.august 

Frikirken Nu holder ferie efter 3. juli og starter de 7 og 9 august.  
Fællesskabet Sløjfen lejer lokalet 18. juni og 20. august.  
Vi glæder os over at have jer i huset og ser frem til efterårets samarbejde.  

Sæt kryds i kalenderen:  
2.-3. september: Valby Kulturdage.  
10. september: Frelsens Hær inviterer udsatte familier til BonBonLand 

1. oktober:  Hornmusikkorpset holder koncert. (Tid bekendtgøres senere)  

Ferie: 
John Wahl holder ferie i ugerne 27, 28, 29. 
Tenna Jamrath holder ferie ugerne 28, 29, 30. 
Carsten Haandbæk holder ferie i ugerne 28 og 29 

Hanne Wahl holder ferie 20. og 21. juni samt ugerne 29, 30, 31og 32.  
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Program for Juni 2022 

Søndag den 5. Kl. 10:30 Pinsegudstjeneste  
Ledes af Hanne Wahl 

Mandag den 6. Kl. 14:00 2. pinsedag  
ingen samling 

Onsdag den 8 Kl. 08:30 Morgenbøn 

Søndag den 12. Kl. 10:30 Gudstjeneste   
Ledes af  Hanne Wahl 

Mandag den 13.   Kl. 14:00 Mandagstræf  
Hanne Wahl  

Onsdag den 15.  Kl. 08:30 Morgenbøn 

Søndag den 19. Kl. 09:00 Gudstjeneste  
Ledes af  May-Britt Rose, Pavla og Lars Lydholm  

Mandag den 20. Kl. 14:00 Sommerafslutning v. Tenna Jamrath  

Onsdag den 22. Kl. 08:30 Morgenbøn 

Søndag den 26. Kl. 10.30 Afskedsgudstjeneste 

Charlotte Lydholm og Hanne Wahl 

Mandagstræf  Ferielukket i uge 26 til og med uge 31. 

Valby Korps 

91263 
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 Program for Juli og August 2022 

Søndag den 3. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste  
ledes af Eva og Gerrit Marseille 

Søndag den 10. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste ledes  af Ingrid Larsen 

Søndag den 17. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste ledes  af Poul Wahl 

Søndag den 24. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste ledes  af Joan Münch 

Søndag den 31. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste  
ledes  af Gudrun og Carl Lydholm 

Søndag den 7 august Kl. 10:30 Gudstjeneste ledes  af John Wahl 

Mandag den 8 august Kl. 14:00 Mandagstræf John Wahl 

Søndag den 14 august Kl. 10:30 Gudstjeneste Konfirmation af Šimon 
Vopelák  
ledes af  Gudrun og Carl Lydholm 

Mandag den 15 august Kl. 14:00 Mandagstræf Gry og Nigel Hills 

Søndag den 21. august Kl. 10:30 Indsættelses Gudstjeneste  
ledes af Kjersti og Jan Risan, John Wahl   

Mandag den 22. august Kl. 14:00 Mandagstræf 

Søndag den 28 august Kl. 10:30 Gudstjeneste ledes af John Wahl 

Mandag den 29. august Kl. 14:00 Mandagstræf 
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Frelsens Hær - Valby Korpscenter 

Valby Langgade 83 

2500 Valby 

 

Telefon:         36 45 67 67 

 

E-mail:          valby@fhmail.dk 

 

Hjemmeside: www.fhvalby.dk 
  

 

Korpsleder: pr. 1. juli 2022 

Major John Wahl 
tlf.  28 74 77 79  

 

Ressource officer: 
Sergent Tenna Jamrath 

Tlf. 28 77 78 50 

 

MobilePay:  91263 

 

Netbank Korpset (Danske Bank):  
reg. 4183 konto: 4197992 

KORPSET 

Korpsleder Major Hanne Wahl   
Korpsleder  Major John Wahl 
Sekretær Charlotte Lydholm 
  

 

 

MUSIK 

Hornmusik Marcus Silfverberg 

Sangkor   Team 
 

 

FÆLLESSKAB 

Mandagstræf Tenna Jamrath 
 

 

OMSORGSARBEJDE 

Åbent Hus         Tenna Jamrath 

FAMILIE, BØRN OG UNGE 

 

Familieevent koordinator 

  Charlotte Lydholm 
 

 

 

Ungdomsgospel Cecilie Lydholm 

 

Ungdomsevent Nathalie Girgis og 

 Leo Thomas 

 

 

 IMPULS 

Nyhedsbrevet, Impuls, udgives af Frel-
sens Hærs menighed i Valby og ud-
kommer 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.  

 

 

 

Husk at melde adresseændring til 
korpsets kontor eller på 

 

valby@fhmail.dk 
 

 

Redaktion: 
Hanne Wahl og Camilla Wahl 

Korpsnøgle 

Kontaktpersoner 


