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Grupperne
Tag kontakt l de forskellige gruppeledere, hvis du har spørgsmål.
Familiekirke
En hyggelig a en for hele familien
med Krea ve ak viteter,
opmuntrende fællesskab og
fællesspisning. Det er en gang om
måneden om magdagen kl. 16.3018.30. Sommerafslutning bliver
mandag d. 13. juni.
Alle familier er velkomne!

Hornmusikkorpset
Hornmusikkorpset er lige
kommet hjem e er en fantas sk
tur l Horsens. Vi holdte
koncerten ved Legoland, Horsens
Korps og Vor Frelser Kirke i
Horsens. Videoer fra weekenden
kan ﬁndes på Templet Korps’
Facebookside.

Sangkoret
Sangkoret har øvelse og deltager
l gudstjenester på de følgende
datoer:
Juni 2022:
Øvelse: rsdag d. 7. og d. 21. juni.
Gudstjeneste: d. 12. og d. 26. juni.

Træfpunktet
Du er meget velkommen l nogle
fantas ske e ermiddage mandag
kl. 13.00 med hyggeligt samvær
omkring kaﬀeborde, spændende
emner og andagt.

August 2022:
Øvelse: rsdag d. 16. august
Gudstjeneste: d. 21. august
Salva on Gospel
Alle er velkomne – ingen optagelsesprøve! For nærmere informa on, kontakt Lykke Bendtsen på tlf.
22 92 01 85. Øvelse hver
mandag fra kl. 19.00.
Check vores Facebook side:
facebook.com/salva on-Gospel

Tryghedsopkald
Modtag et ’godmorgen’ opkald
og mulighed for en samtale
hverdag imellem kl. 10-11.

Når du melder dig l et tryghedsopkald, oplyser du sam dig en,
som har en nøgle l dit hjem, hvis
du ikke svarer eller har et
problem.
Tilmeld dig l et opkald hos
Susanne Jochimsen på
tlf. 21 33 01 24.
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Gudstjenester i juni, juli og august 2022
Søn. 5. juni

Gudstjeneste v. John Wahl
Pinse

Søn. 12. juni

Gudstjeneste v. Lykke Bendtsen
og Preben Kristensen

Tak l John Wahl, Preben Kristensen og Chris an Jochimsen
Søn. 19. juni

Gudstjeneste v. Hornmusik
med pølser e er gudstjeneste

Søn. 26. juni

Gudstjeneste v. Maj-Bri og Leif Lysgaard-Madsen

Søn. 3. juli

Sommergudstjeneste v. Hanne Wahl

Søn. 10. juli

Sommergudstjeneste v. Louise Hull og Joan Münch

Søn. 17. juli

Sommergudstjeneste v. Hanne Wahl

Søn. 24. juli

Sommergudstjeneste v. Ingrid Larssen

Søn. 31. juli

Sommergudstjeneste v. Fanny og Vilhelm Worm

Søn. 7. aug.

Sommergudstjeneste v. Lykke og Anders Bendtsen

Søn. 14. aug. Gudstjeneste v. Chris Hull
Søn. 21. aug.

Gudstjeneste v. Maj-Bri Lysgaard og Hanne Wahl

Velkomstmøde og Indsæ else af Louise Hull v. Magnus Haraldsen
med pølser e er gudstjeneste
Søn. 28. aug. Gudstjeneste v. Magdalena og Gert Pedersen
Der er BØRNEKIRKE under gudstjenesten.
Der er ikke børnekirke under sommergudstjenesterne.
ALLE børn er velkomne.
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Ledelsesændringer
I løbet af sommeren 2022 vil der ske ændringer i sammensætningen af
korpsets ledelse.
Vi vil gerne sige tusind tak l:
- Preben Kristensen, som i det seneste år har været ansat i Templet og
som planlagt ophører hans s lling d. 30. juni. Preben stopper pr. samme
dato som sergentmajor.
- Chris an Jochimsen, der stopper som rekru eringssergent.
- John Wahl, der stopper som sangkorsleder, da han pr. 1. juli bliver
korpsleder i Valby i llæg l hans opgave som koordinator for Roskilde
Korps.
Vi siger en særlig tak l dem alle tre under gudstjenesten d. 12. juni.

I løbet af sommeren vil vi også byde velkommen l:
- Hanne Wahl, der pr. 1. juli bliver teamleder i Templet som en del af
hendes opgave som distriktsleder.
- Louise Hull, som pr. 1. juli bliver korpsleder 50% i llæg l sin nuværende
ordre som distriktsoﬃcer for FHB&U.
Louise arbejder i en kort periode hen over sommeren, men vil fra d. 10.
august og i løbet af e eråret fortsat være på barsel.
Vi siger velkommen l Hanne og Louise og glæder os l samarbejdet.
Der holdes et velkomstmøde og indsæ else for Louise d. 21. august.
Vi er glade for, at Chris Hull fortsæ er som korpsleder i Templet.
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Datoer til jeres kalender
Fanny og Vilhelm Worm fejrer diamantbryllup torsdag d. 2.
juni. De holder åbent hus fra kl. 7.30
Preben Kristensen fejrer 75-års fødselsdag d. 30. juli
Ellen Ramild Jørgensen fejrer 90-års fødselsdag d. 7. august
Hanne holder ferie fra d. 18. juli l og med d. 14. august

Louise holder ferie fra d. 18. juli l og med d. 9. august
Chris er på barsel fra d. 1. juni. l og med d. 9. august
Gudstjenesteudvalg mødes næste gang søndag d. 14. august
Korpsrådet mødes næste gang onsdag d. 17. august.

Hilsen fra Hanne
For nogle uger siden kom der på min Facebook side et minde frem om
noget jeg havde skrevet/lagt op for 3-4 år siden. Opslaget var oprindeligt
en video fra en jubilæumsfejring eller lignende her i Templets korps.
Det var et fælles kor sat sammen på dagen og l begivenheden. Jeg havde
så beskrevet sammensætningen af koret, som var alle mulige forskellige
mennesker, der er en del af fællesskabet på forskellig vis, og slu ede min
kommentar med ordene ” Det er kirke når det er bedst.”
Fra 1. juli bliver jeg så igen en del af fællesskabet i Templet med rollen og
ansvaret som Teamleder. Det bliver helt sikkert spændende men også en
stor udfordring at ﬁnde vej sammen med teamet af korpsledere,
underoﬃcerer, gruppeledere m.ﬂ. for, hvordan vi stadigvæk kan være
”kirke når det er bedst”.
I Apostlenes Gerninger kapitel 2 kan vi læse om den første menighed, hvor
de delte alt. I en oversæ else står der, at de delte alt ”så ingen skulle
mangle noget”. Det er et stort mål at have for et fællesskab, selv når det
ikke handler om materielle behov.
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Mennesker er skabt l fællesskab og det giver rig g god mening at kirken/
korpset netop skal være et fællesskab, hvor vores behov socialt,
intellektuelt og ikke mindst åndeligt, bliver mødt i vores interak on med
hinanden og det fælles liv l gudstjeneste og i de øvrige mødesteder.
Billedet nedenfor viser et af de fællesskaber, jeg i årenes løb har været en
del af, et fællesskab som jeg på mange måder lærte noget af at være i. En
kirkes fællesskab er ikke kun l for sin egen skyld, men for at stø e og
udruste hinanden l at leve hverdagslivet blandt familie, arbejde, skole,
venner m.m. og gennem sit levede liv være et vidnesbyrd om, hvem Jesus
er. Templets korps har eksisteret i 134 år, hvor genera onerne har ha sin
gang. Vi som danner fællesskabet i dag kan læne os op ad stolte
tradi oner og mange menneskers ihærdige indsats for evangeliets og
fællesskabets skyld. Verden forandrer sig konstant og derfor skal det at
være kirke, når det er bedst, hele den justeres. Hvordan det gøres, har
ingen svaret på alene, men jeg tror meget på, at vi kan bruge fællesskabet
l sammen at ﬁnde vej.
Min store mo va on som oﬃcer er at ly e l menneskers beretning om
deres vej gennem livet og jeg ser frem l at dele liv og fællesskab med
alle.
På glædeligt gensyn 😊
Hanne Wahl
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