Gudstjenester og arrangementer
Søndag den 1.12.

Kl. 19.00

Eva Welander

Søndag den 11.12.

Kl. 19.00

Brian Aabank
Eva Welander

Torsdag d. 12.12.

Kl.17.00

Julefrokost med julehygge
Tilmelding!

Søndag den 15.12.

Kl.19.00

Vi synger julen ind!
Cafégudstjeneste

Søndag den 22.12.

Kl.19.00

Eva Welander

Fredag den 27.12.

Kl.18.00

Korpset julefest

Søndag den 29.12.

Kl.19.00

Bente Hansen
Brian Aabank

Søndag den 5.1.

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 12.1.

Kl. 19.00

Bedeuge
Fælles Gudstjeneste

Søndag den 19.1

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 26.1

Kl.19.00

Søndag den 2.2

Kl.19.00

Obersterne
Eva og Gerrit Marsille

Søndag den 9.2.

Kl.19.00

Jan Holm

Søndag den 16.2

Kl.19.00

Eva Welander

Søndag den 23.2

Kl.19.00

Eva Welander

Ret til ændringer forbeholdes!

Frelsens Hær
Bornholm
Storegade 19, 3700 Rønne

Tlf. 56 95 06 81

December-Februar
2019-20

Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare,
han var vor hjælp i al vor sorg, vort værn i al vor fare.

Hilsen fra Korpslederen!
Kære Venner!

”Julen er den værste tid på året”!. Sådan er der faktisk rigtig
mange der har der. Der er et kæmpe forventningspres på hvad
julen skal indeholde af hygge, gaver, fællesskab, familie, god
mad osv osv. For rigtig mange os, er der umuligt, at leve op til
det billede medierne og samfundet giver af hvad julen bør være. For mig handler julen mest af alt, om håbet som blev født til
vor jord. Om lyset som bryder mørket og Gud uendelige kærlighed til sine børn.

Der folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset
skinner for dem, der bor i mørkets land.
Esajas 9:1

For korpset er en vigtig del af julens aktiviteter; indsamling og
uddeling til dem som behøver det mest. Er du interesseret i at
hjælpe til med dette, så sig gerne til.
Julens program finder du i boksen her under.

Ugeaktiviteter
Gudstjeneste

Genbrug

Se programmet på bagsiden af
bladet

Åbent hus

Søndage kl.19.00

Oasen

Hver 2 mandag kl. 14.0016.30

Hyggeligt samvær med kaffe,
sang, andagt, spil og kreative
aktiviteter.
Oasen er åben: 13/1,27/1, 10/2,
24/2

Fredag Kl. 10.00—14.00.
Søndag kl. 20.15

Kaffe, kage og ønskesange

Bibel, bøn og lovsang
Torsdag kl.19.00

I denne gruppe samtaler vi
omkring Guds ord. Vi synger
og beder og nyder fællesskabet
over en kop kaffe elle te.

Hilsen Eva Welander

Julens program og arrangementer
12. december kl.17.00
Julefrokost m. Julehygge med sang og musik og bortlodning. (Obs tilmelding)
Søndag den 15. december kl.19.00
Vi synger Julen ind!
Søndag d. 22. december kl. 19.00
Juleandagt.
27. december kl.18.00
Korpsets julefest

Indsamling og uddeling af julehjælp

Jeg vil gerne give Gud noget fantastisk til
Jul i år….men hvad gi’r man manden der
skabte alt!

