Hvile hos dig…
Herre jeg kommer til dig i bøn,
kommer med al min bagage,
tanker og følelser, glæde og sorg,
ærlig og uden stafage.
Du ta’r i mod mig, det stoler jeg på.
Fyldt af din kærlighed ser du mig nu,
lader mig hvile hos dig
lader mig hvile hos dig.

ÅRHUS KORPS
Klostergade 54

AARHUS - NYT

8000 Aarhus C
86 12 33 86
Danske bank: 4183-1036319
Aarhus@fhmail.dk

Ledere for Frelsens Hær Aarhus

Herre jeg kommer til dig i bøn,
hverdagens krav følger med mig.
Lad mig nu mærke at byrderne bli’r
lettere når jeg kan se dig.
Jeg har nok ofte en vaklende tro,
fyld du mit indre med tillid og ro.
Lad mig nu hvile hos dig, l
ad mig nu hvile hos dig.
Herre jeg kommer til dig i bøn,
nævner ved navn slægt og venner,
glad for at du kender alle ved navn,
tegnet nu i dine hænder.
Mød dem med kærlighed der, hvor de
er. Sæt vagt omkring dem med din
englehær.
Lad dem nu hvile hos dig,
lad dem nu hvile hos dig
I.M.Lyster

Majorerne Edel og William Bjarkam
Tlf: 20 18 81 82
Løjtnant Nathanaël Mûnch
Tlf: 30 17 94 37
Frelsens Hær’s portal:
www.fhportal.dk
Familiekonsulent:
Vivian Risager
Tlf: 30 17 94 32
Genbrugsbutik

Se jeg gør alting nyt

Johannes Åb. Kap. 21 v.5

1.dame Maj Olika
Nørregade 46
8000 Aarhus C
Tlf: 86 19 32 12

AARHUS KORPS
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Hilsen:
RØR BLOT IKKE VED MIN GAMLE JUL…...
Julen er indbegrebet af hygge. Et væld af stearinlys kompenserer for
den mørke tid, og eftersom det som regel er for koldt og sjappet til at gå
ude i skoven, er det en sand glæde at bringe skoven ind i huset. Vi pynter med gran og kristtjørn. Dekorationer sætte frem, kalenderlys tændes, julestrømper hænges op hist og her kravler en nisse. Snart spreder
der sig en duft af nybagte småkager i hele huset.
På trods af travlhed må vi ikke glemme Julens konge. Gud blev menneske og lod sig føde i en stald i Betlehem. Som verdens frelser for at du
og jeg kan lære om Guds store og vidunderlig kærlighed til os mennesker, en kærlighed som er så stor at den omslutter os selv i gravens mørke
Så tag imod ikke blot gaver fra familien og venner men den største gave
der er givet os mennesker, GUDS KÆRLIGHED
Med ønske om en Glædelig Jul og et Godt og Velsignet Nytår
Edel Bjarkam– William Bjarkam– Nathanäel Münch og Christoffer Wahl

Hilsen fra Christoffer Wahl
Jeg ankom her til Århus 27. oktober på min fødselsdag. Og den blev fejret ikke bare den dag, men hele ugen. Og den varme velkomst har været
kendetegnet ved mine 2 måneders praktik. Alle har taget godt imod mig,
og mødt mig med smil og venlighed. Det er jeg meget taknemlig for. For
det har givet mig en glæde og en vilje til at gå ind i de opgaver og udfordringer der selvfølgelig også har været. Det har været spændende at
blive udfordret, og jeg har helt sikkert lært en masse her. Jeg vil gerne
dele et bibelvers, som jeg mener, er utrolig vigtig at minde sig selv om
engang imellem. Det er fra 1. Kor. 12, 26 hvor der står: ”Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig.”
Vi må huske, at det som påvirker den enkelte, påvirker hele fællesskabet. Derfor har vi et stort ansvar overfor hinanden. Det betyder, at når vi
hjælper én i fællesskabet, så hjælper vi hele fællesskabet. Men det betyder også, at hvis vi kommer til at såre én i fællesskabet, så sårer vi også
hele fællesskabet. Men fællesskabet er ikke bare os her i Frelsens Hær i
Århus. Fællesskabet, Kristi legeme, er hele den universelle kirke i verden. Så hvad vi gør her i Århus, har en indflydelse på kirker i hele verden, og det er et perspektiv og et ansvar der er værd at tænke lidt over.
Men selvom det måske kan virke lidt stort og skræmmende, så betyder
det også, at hver gang en kristen ude i verden bliver opmuntret og glad,
så giver det også opmuntring til vores lille fællesskab. Og det er en betryggende tanke. At vi har hele verdens kristne med os i ryggen, og som
bringer opmuntring og glæde til vores lille fællesskab her i Århus.
God jul, godt nytår og Guds velsignelse til jer alle.
Christoffer Wahl
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GUDSTJENESTER OG MØDER

December:
Onsd: 03. kl. 19.00

Bibeltime Nathanaël Münch

Torsd: 04. kl. 10.00

Mandetræf ( Madlavning)

Torsd: 04. kl. 13.00

Torsdagstræf Juleafslutning
Ved korpsets officerer

Sønd: 07. kl. 18.00

Bøn

Sønd: 07. kl. 18.30

Gudstjeneste Vi tænder det 2 lys

Sønd: 04. kl. 18.00

Bøn

Sønd: 04. kl. 18.30

Nytårsgudstjeneste
Edel Bjarkam—Nathanaël Münch

Onsd: 07. kl. 19.00

Bibeltime Edel Bjarkam

Torsd: 08. kl. 10.00

Mandetræf ( Madlavning)

Torsd: 08. kl. 13.00

Torsdagstræf
Velkommen Nytår v/ korpsets officerer

Nathanäel Münch - William Bjarkam
Onsd. 10. kl. 14.00

Januar:

Sønd. 11. kl. 18.00

Bøn

Sønd. 11. kl. 18.30

Gudstjeneste Major Kjell Olausson

Sangkor øvelse

Sønd: 14. kl. 18.00

Bøn

Sønd: 14. kl. 18.30

Gudstjeneste Vi tænder det 3 lys
Farvelmøde for Christoffer Wahl
Edel Bjarkam—Christoffer Wahl

Torsd: 18. kl. 08.30

Info møde ang. juleuddeling

Sønd: 21. kl. 18.00

Bøn

Sønd: 21. kl. 18.30

Gudstjeneste Evangeliekoret

Onsd: 24. kl. 16.30

Julegudstjeneste
Edel Bjarkam

Onsd: 24. kl. 18.00

Julemiddag. Tilmelding, se opslagstavlen

Sønd: 28. kl. 16.00

Offentlig Juletræsfest

ALLIANCEMØDER Fra 12 januar til 18 januar
Onsd. 14. kl. 15.30

Sangkorøvelse

Torsd. 15. kl. 14,30

Seniortræf i Bethania kirken

Sønd. 18. kl. 16.00

Familiegudstjeneste ”Prise med Spise”

Torsd: 22. kl. 10.00

Mandetræf ( Madlavning)

Torsd: 22. kl. 13.00

Torsdagstræf Forstander Brohus
Torsd: 22. kl. 16.00

Soldatermøde

Sønd. 25. kl. 18.00

Bøn

Sønd. 25. kl.18.30

Gudstjeneste Edel Bjarkam—William Bjarkam

Torsd: 29. kl. 10.00

Mandetræf ( Madlavning)

Torsd: 29. kl. 13.00

Torsdagstræf Syng dig glad Ester og Rose

Fred: 30. kl. 19.00

Syng sammen -Lovsangsaften/Karin,
Edel, William, Nathnael

Februar:
Sønd. 01. kl. 18.00

Bøn

Sønd. 01. kl. 18.30

Gudstjeneste Nathanäel Münch—William
Bjarkam
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KOMMENTAR TIL PROGRAMMET

Øvrige informationer, forsat

for December og Januar måned samt øvrige informationer

Juleaften:

Friluftsmøde Hver Onsdag kl, 14.00 v/ Salling ( Hvis vejeret tillader det) og
Søndag d. 30 November 7 December og 14 samt 21 synger vi i den Gamle By
kl. 13.00 Derefter er vi ved Salling kl. 15.00

Juleaftengudstjeneste kl.16.00 og Julemiddag kl. 18.00
Denne aften er specielt for enlige, ensomme og hjemløse., men vi siger
også velkommen til de af korpsets kammerater som har lyst, til at deltage.

Søndag d. 21 dec. Har vi besøg af Evangeliekoret fra Aalborg

Tilmelding til julemiddagen er nødvendig og kan ske på listen i korpset eller ring til kontoret.

Kom til en dejlig dag med Lovsang og god forkyndelse

OFFENTLIG JULETRÆSFEST

Gadecafe’ Klostergade 54 Aarhus

Søndag den 28 December kl. 16.00 inviterer vi til Juletræsfest for hele familien. Der vil være sang , dans og leg rundt om træet et dejligt kaffebord
og en julepose til børnene. Tilmelding på listen i korpset . Alle er hjertelig
velkommen.

Mandag og Onsdag samles mange gæster fra byens hårde udeliv i Frelsens
Hærs lokale. Daglig leder er Ruben som med sine dygtige medarbejdere gør
et fantastisk arbejde. Tak for at der også er omsorg for de udstødte i blandt
os.

Evangelisk alliances bedeuge:
Mandag 12 Jan: kl. 19,30 sted Frelsens Hær—taler Niels Hviid
Tirsdag 13 Jan: kl. 19,30 sted Baptistkirken—taler Herbert Krawczyk
Onsdag 14 Jan: kl. 17.00 sted Stjernen—Familie arrangement
Onsdag. 14 Jan: kl. 19,30 sted Sct. Pauls kirke—taler Flemming Baatz
Torsdag.15.Jan: kl. 14,30 sted Bethania—Seniorarrangement – taler
Ove Sørensen
Torsdag. 15. Jan: kl. 19,30 sted Bykirken/EbenEzer—taler Jesper
Olsen
Fredag. 16 Jan: kl. 19,30 sted Helligåndskirken—taler Daniel Hovgaard
Søndag. 18 Jan: kl. 19,30 sted Christianskirken taler Jürgen Galonska

Soldatermøde:
Onsdag d. 21 Januar kl. 19.00 afholdes der soldatermøde.
Vi vil gerne tale om formål med korpset, hvor er min plads i korpset, det
åndelig liv. Mød op til et godt og velsignet soldatermøde

Ungdomsarbejde.
Familiegudstjeneste ” Prise med Spise” er den 18 Januar kl. 16.00 vi vil gerne se så mange som muligt. Støt op om Familiegudstjenesten det er en stor
mulighed til at få nye mennesker ind i vort fællesskab.
Mandetræf.
Torsdag den 8 Januarkl. 10.00 samles en gruppe mænd til madlavning og
resultatet servere de til Torsdagstræf kl. 13.00.
Torsdagstræf.
Er ET GODT TILBUD til alle.
Vi mødes kl.13 og spiser et lækkert måltid , lavet af HUSETS
MÆND—der også vil servere og betjene os under mødet.
En GOD ANDAGT—MEGEN SANG OG MUSIK og besøg af
Mennesker der har noget på HJERTET er en del af træffet.
ALTSÅ - VELKOMMEN TIL EN EFTERMIDDAG FOR DIG !!!!!
Kr. 25,00 for at deltage .
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