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Jeg satte alt mit håb til dig
Og du bøjed’ dig ned
Du hørte mit råb om hjælp
Du trak mig op af mørkets grav
Op af slam og dynd
Jeg ånder frit igen
Du satte min fod på klippegrund
Så jeg stod fast og sikkert
Du lagde en ny sang i min mund.
Min redning, mit håb
Jeg jubler over dig på sikker grund
Du hørte min bøn
Jeg juber over dig, du tog min hånd
Og du gi’r aldrig slip
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Af Korpslederen

Hvad indeholder vore faste aktiviteter

Mens vi venter
Hjemme hos os, elsker vi at se serier på tv. Med nutidens streamingtjenester, kan vi få adgang til alle de serier, som vi overhovedet kan nå at se, og
så kan vi endda se alle afsnit som er udgivet, når vi vil det. Det er helt fantastisk, men betyder også at vi nogle gange får set lidt for mange afsnit I streg,
og får færdiggjort serien alt for hurtigt.
Og hvad gør man så? Man har investeret en masse energi på at følge med I
de menneskers liv, som er med i serien, og har det som en fast del af sin
aften, men lige pludselig, er der ikke mere at se… Intet som helst.

Gudstjenester

Jesus disciple levede med ham, spiste, sov, rejste, blev undervist af og gennemgik en masse op og nedture sammen med ham.
Så blev han korsfæstet.
Så var han ikke i sin grav.
Så mødte de ham i Galilæea, og alt var (måske?) ved det gamle.
Så var han væk igen.
Hvad så nu?

Grundlaget for Frelsens Hærs virke er Bibelen. Til Bibeltime og i Bibelgrupper, studerer vi dette Guds ord, og samtaler åbent og ærligt om de
tanker og følelser, som teksterne inspirerer hos os. Alle er velkomne til
Bibeltime, men Bibelgrupperne er kun til indbudte. Spørg korpslederen,
hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at være med.

Disciplene må have følt sig tomme, må have oplevet en form for sorg, for
afmagt i hele denne situation. Jesus havde godt nok lovet dem en hjælper,
en vejleder, Helligånden. Men hvad betød det? Og hvornår ville han komme? Hvordan? Hvad skulle de gøre?

Tirsdagscaféen er mellem kl. 10 og 12, hver tirsdag formiddag og er åben
for alle voksne kvinder. Vi spiser (sen) morgenmad og snakker om løst og
fast. En fantastisk anledning til at lære nye mennesker at kende.

De valgte at holde sammen, valgte en ny apostel, så deres fællesskab var
fuldtalligt (se Apostlenes Gerninger kapitel 1). De samledes ved de anledninger de fik. De bad, og støttede hindanden.
Så kom Helligånden!
Svaret fra Gud.
Vejlederen til deres nutid og fremtid.

Her er alle seniorer velkomne (andre er også velkomne, hvis man kan opføre sig pænt ;)
Det koster 10 kroner at være med, men til gengæld
er der kaffe, te, og enten kage eller en bid brød,
samt spændende oplæg, inspirerende fællesskab
og en god andagt.

Dette er ordet til os, i dag, i denne livets årstid: vent, hold sammen, bed og
tilbed i fællesskab, søg Herren.
Så kommer svaret!

Gudstjenesten er central for korpsets liv, idet den er det tidspunkt på
ugen, hvor folk fra alle grupper, generationer og typer, kan samles og tilbede Gud som én enhed. Fra i år, vil der i tillæg til den almindelige Gudstjeneste, være Messy Church (ramasjangkirke) for børnefamilier, den sidste søndag om måneden.
Bibeltime

Tirsdagscafé

Torsdagstræf

Ønsker du forbøn eller en samtale

Både korpslederen og familiekonsulenten er til enhver tid villige
til at komme og have en personlig samtale om livet, troen eller
andet som der måtte være behov for.
Ring, sms, email eller kom personligt for at lave en aftale.

Korpset har desuden en SMS Forbønskæde. Har du noget, som
du ønsker forbøn for, men behøver ikke at have en længere
samtale omkring, vil medlemmer af forbønskæden meget gerne
bede for emnet.
Kontatk korpslederen, og alle medlemmer af bønnekæden vil få
en sms, med invitation til at bede for emnet.
Vi tror at bøn virker!

GUDSTJENESTER OG SAMLINGER
Maj
Søndag 5.Kl. 11.00:
Mandag 6. kl. 14.00:
Tirsdag 7. kl. 10.00:
Onsdag 8.. kl. 11.00:
Torsdag 9. kl. 14.00:
Torsdag 9. kl. 16.00:
Søndag 12. kl. 11.00:
Mandag 13. kl. 16.00:
Tirsdag 14. kl. 10.00:
Onsdag 15. kl.11.00:
Torsdag 16. kl. 14.00:
Torsdag 16. kl. 16.00:
Søndag 19. kl. 11.00:
Mandag 20. kl. 14.00:
Tirsdag 21. kl. 10.00:
Onsdag 22 kl. 11.00:
Torsdag 23. kl. 14.00:
Torsdag 23. kl. 16.00:
Søndag 26. kl. 11.00:
Søndag 26. kl. 16.00:
Tirsdag 28. kl. 10.00:
Onsdag 29. kl. 11.00:
Torsdag 30.
Torsdag 30. kl. 16.00:

GUDSTJENESTER OG SAMLINGER
Juni

Gudstjeneste - ved Christoffer Wahl
Bibeltime - Apostlenes gerninger 8
Tirsdagscafé
Bibelgruppe*
Torsdagstræf - Hemmelig Gæst
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - Forsoning for Dummies
Familiearrangement - Majfest
Tirsdagscafé
Bibelgruppe*
Torsdagstræf - Maria Mader
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - Bed for dit folk!
Bibeltime - Jakobs brev 1
Tirsdagscafé
Bibelgruppe*
Torsdagstræf - Rose Mortensen
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - ved Levi Giversen
Messy Church
Tirsdagscafé
Bibelgruppe*
Intet torsdagstræf
Lovsangsøvelse*

Søndag 2. kl.11.00:
Mandag 3. kl. 14.00:
Tirsdag 4. kl. 10.00:
Torsdag 6. kl. 14.00:
Torsdag 6. kl. 16.00:
Søndag 9. kl. 11.00:

Mandag 10. kl. 16.00

Tirsdag 11. kl. 10.00:
Torsdag 13. kl. 14.00:
Torsdag 13. kl. 16.00:
Søndag 16. kl. 11.00:
Mandag 17. kl. 14.00:
Tirsdag 18. kl. 10.00:
Torsdag 20. kl. 14.00:
Torsdag 25. kl. 16.00:
Søndag 23. kl. 11.00:
Tirsdag 25. kl. 10.00:
Torsdag 27. kl. 16.00:
Fredag 28. kl. 16.00:

Gudstjeneste - Hvor er Jesus?
Bibeltime - Jakobs brev 2
Tirsdagscafé
Torsdagstræf - Esther Sørensen
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - Pinsedag!
Prædikant: Edward Oware
Lovsangsleder: Christoffer Wahl
Messy Church
med deltagelse af Vejle korps’ børnegospel
Tirsdagscafé
Torsdagstræf - Jan Rasmussen
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - ved Levi Giversen
Bibeltime - Jakobs brev 3
Tirsdagscafé
Torsdagstræf - Sommerafslutning
Lovsangsøvelse*
Gudstjeneste - Et besøg til Ethiopien
Tirsdagscafé
Lovsangsøvelse*
Famliearrangement - Sommerfest

Søndag 30/6 til Lørdag 6/7 Landslejr

*Kun for indbudte
*Kun for indbudte

