Månedens sang:
Guds stridsmand

ÅRHUS KORPS
Klostergade 54

AARHUS - NYT

8000 Aarhus C
Kor:
Vi går med glædens skønne bud til alle,
med frelsens bud vi glade går ud.
Vor evangeliesang vi lader gjalde,
og vi vil vinde verden for Gud.
1. Guds stridsmand vandrer frem med
lyst, en stridsmand på en fremmed kyst,
en stridsmand from, en stridsmand som
vil kæmpe imod død og dom.
Guds stridsmand har sin slagmark der,
hvor ondskab, synd og sorg især
har fået magt. Vi må ha’ sagt,
at Gud har synden underlagt.

86 12 33 86
Danske bank: 4183-1036319
Mobilepay nr. 30 85 83 25
Aarhus@fhmail.dk

Ledere for Frelsens Hær Aarhus
Major Levi Giversen
Løjtnant Nathanaël Münch
Tlf: 30 17 94 37
Løjtnant Christoffer Wahl
29 29 77 86

2. Guds stridsmand tro i kampen står,
trods tunge byrder, mange sår.
Han viger ej fra pligtens vej
og flygter aldrig angst og fej.
Guds stridsmand modig være må
og uforsagt i kampen gå.
Med frelsens bud han iler ud
at vinde verden for vor Gud.

Familiekonsulent Vivian Sjostein
30 17 94 32

Genbrugsbutik
1.dame Maj Olika
Nørregade 46
8000 Aarhus C
Tlf: 86 19 32 12
www.facebook.com/fhaarhus
www.fhaarhus.dk

AARHUS KORPS
Juni - Juli 2017
FRELSENS HÆR - KLOSTERGADE 54 - 8000 AARHUS

Giv af det du har!

Spændende arrangementer:

Pinsen er lige rundt om hjørnet og den minder os om at Helligånden er i
blandt os, klar til at hjælpe og styrke enhver som ønsker det. Helligånden
kom ikke bare for at ændre de ydre omstændigheder for os, men tilbyder os
i dag at forvandle vores indre, så vi fremelsker de gode frugter af et liv med
Gud. Det som kendetegner et menneske, der lader sig fylde og forvandle af
Helligånden finder vi i Galaterbrevet 5, 22-23:

Sommerafslutning for torsdagstræf:
Kom til en festlig afslutning på denne
sæson af torsdagstræf med hjemmebag,
sang og musik og masser af højt humør.

”Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, mildhed og
selvbeherskelse”.
Dette er hvad vi bliver lovet at få, ikke penge, magt og berømmelse. Vi får
ikke lovet noget af verdens rigdom, men kun de ting som er værd at have i
Guds rige. Nogle vil da tænke at det vi får ikke kan bruges til meget.
Hvad kan man gøre i verden, hvis man hverken har penge eller magt til
at gøre noget?

Bryllup:
3. juni kl. 14.00 vil der være bryllup i Aarhus korps for første gang i over
20 år. Det er Simone Stampe fra korpset, som skal giftes med Benjamin
Giversen fra Esbjerg korps. Kom og støt op om denne store begivenhed og
gør dagen helt speciel for Simone og Benjamin.
Der vil efter vielsen være reception, hvor alle er velkomne.

Svaret er at vi kun kan gøre en forskel med de ting vi får af Helligånden. Vi
må følge Peter og Johannes eksempel fra Apostlenes gerninger 3, 6:
”Men Peter sagde: ”Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg
har: I Jesu Kristi, nazaræerens navn, stå op og gå”.
Peter og Johannes havde intet af det, som den lamme mand ved porten ønskede sig, men de havde det han havde brug for. På samme måde har vi i
dag måske ikke overflod af de rigdomme som verden værdsætter, men vi
har Helligåndens kraft med os. Sammen med vores vidnesbyrd er det alt
hvad vi og menneskerne vi møder har brug for. Så lad os ikke tænke på alt
det vi ikke har, men give gavmildt af det vi har.
Christoffer Wahl

Landslejr:
Årets højdepunkt for alle mellem 7-29 år er ved at være tæt på. Det er
den største lejr for børn og unge i Frelsens Hær i Danmark med over 150
deltagere. Der er både sport, musik, svømmehal, god mad og et fantastisk
fællesskab på programmet.
Hvis du kender nogen som kunne være interesseret så tøv ikke med at
give dem en brochure, som du kan finde i korpsets lokale, eller få tilsendt
hvis der er behov for dette.

Ændringer henover sommeren:

Sommersjov

Fra 1. august stopper Løjtnant Christoffer Wahl sin tjeneste
som officer i Frelsens Hær. Christoffer vil fortsætte som soldat i
korpset og hjælpe til med det som tid og kræfter rækker til.
Vi ønsker Christoffer Guds velsignelse i sin nye hverdag som
studerende og takker for den tjeneste han har gjort i korpset de
sidste 2 år.
Christoffers fratrædelse vil blive markeret til gudstjenesten 25.
juni, hvor vi vil sige tak for det arbejde, han har gjort i korpset.

Fra 1. august fratræder Major Levi Giversen rollen som teamleder i Aarhus korps. Levi genoptager ansvaret som repræsentant for Frelsens Hær i økumeniske sammenhænge og har derfor ikke længere tid til på fast basis at være tilknyttet korpset.
Vi takker Levi for det arbejde, han har gjort som teamleder i
korpset og ønsker ham Guds velsignelse i hans andre opgaver.
Dette vil også blive markeret til gudstjenesten 25. juni hvor vi
siger Levi tak for arbejdet i korpset.

I og med at Levi ikke længere skal være teamleder i Aarhus
korps så overtager Løjtnant Nathanaël Münch rollen som teamleder i Aarhus korps fra 1. august. Vi ønsker Nathanaël Guds
velsignelse i den nye rolle.
Dato for markering af Nathanaëls nye ordre vil komme senere.

_____________________________________________________

GUDSTJENESTER OG SAMLINGER
Juni

GUDSTJENESTER OG SAMLINGER
Juli

Torsdag d. 1.
Lørdag d. 3.
Søndag d. 4.

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 11.00

Tirsdag d. 6.
Torsdag d. 8.
Søndag d. 11.

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 11.00

Mandag d. 12.
Tirsdag d. 13.
Torsdag d. 15.
Søndag d. 18.

kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 11.00

Søndag d. 25.
Mandag d. 26.

kl. 11.00
kl. 14.00

Torsdagstræf - Ove Sørensen
Bryllup med efterfølgende reception.
Gudstjeneste
Christoffer Wahl
Vi går på gaden
Torsdagstræf - Esther og Rose
Gudstjeneste
Nathanaël Münch
Bibeltime - Markus 10
Infomøde om konfirmation.
Torsdagstræf - Sommerafslutning
Gudstjeneste
Nathanaël Münch
Prise med spise
Bibeltime - Markus 11

Der vil ikke være noget program i Juli, men til gengæld gentager vi succesen
fra sidste år med en fælles bibellæseplan i juli måned.
Vi opfordrer derfor alle som har lyst til at deltage, til at læse ét kapitel om
dagen.
Start med første bog på listen og læs ét kapitel hver dag, så kommer vi
igennem følgende bøger:
Ezras bog - 10 kapitler
Nehemias bog - 13 kapitler
1. Thessalonikerbrev - 5 kapitler
2. Thessalonikerbrev - 3 kapitler

Dato for opstart af aktiviteter i august:
Gudstjeneste 6. august

Øvrige informationer:
Mandag 5. juni invitere vi en masse familier i Tivoli Friheden i samarbejde med FHBU.

Bibeltime 14. august - Vi fortsætter med Markusevangeliet

Onsdag 14. juni tager vi til Brabrand kirke for at medvirke til deres seniorsamling der. Hvis du
er interesseret i at komme med, så tag kontakt til Christoffer eller Nathanaël.

Kvindecafé 15. august

Til gudstjenesten 11. juni markerer vi at Simone stopper i korpset, så kom og vær med til at
sende hende godt videre til Esbjerg.
Til gudstjenesten 25. juni markerer vi at Christoffer stopper som korpsleder og Levi som
teamleder. Kom og vær med til at sige tak for det arbejde de har gjort i korpset.

Torsdagstræf 24. august

