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Grupperne 
Tag gerne kontakt l de forskellige gruppeledere, hvis du har spørgsmål. 

Hornmusikkorpset 
Gruppen er åben for alle, der kan 
spille et horninstrument og kan gå 
ind for orkestrets  
værdigrundlag.  
Hornmusikkorpset medvirker i 
gudstjenesten hver søndag og 
øver hver rsdag a en. 

Salva on Gospel 
Alle er velkomne – ingen  
optagelsesprøve! For nærmere  
informa on, kontakt Lykke Bendt-
sen på tlf. 22 92 01 85. Øvelse 
hver mandag fra kl. 19.00.  
Check vores Facebook side: 
facebook.com/salva on-Gospel 

Træfpunktet  
Du er meget velkommen l nogle 
fantas ske e ermiddage alle  
mandage i e eråret kl. 13.00  
undtagen d. 17. oktober med  
hyggeligt samvær omkring  
kaffeborde, spændende emner  
og andagt. Programmet for  
e eråret kommer senere. 

Sangkoret 
Sangkoret har øvelse og deltager 

l gudstjenester på de følgende  
datoer: 
September 2022:  
Øvelse: rsdag d. 13. og d. 27. sep. 
Gudstjeneste: d. 4. og d. 18. sep. 

Oktober 2022:  
Øvelse: rsdag d. 4., 11. og 25. okt 
Gudstj.: d. 2., 9. 16. og 30. okt 

Familiekirke 
En hyggelig a en for hele familien 
med Krea ve ak viteter,  
opmuntrende fællesskab og  
fællesspisning. Familiekirke  
kommer i gang mandag d. 12.  
september og holdes cirka hver 
anden uge.  
Alle familier er velkomne! 

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

Når du melder dig l et trygheds-
opkald, 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. 

3 



  

 

Gudstjenester i september og oktober 2022 

Der er BØRNEKIRKE under gudstjenesten. 

Søn. 4. sep. Gudstjeneste v. Hanne Wahl og Chris Hull 

Søn. 11. sep. Gudstjeneste v. Maj-Bri  og Leif Lysgaard-Madsen 

Søn. 18. sep. Gudstjeneste v. Chris Hull 
Med besøg af Hasse Falk Jakobsen fra Københavns Frikirke 
og Bri a, Thomas og Benjamin Kilsmark fra Horsens Korps 

Søn. 25. sep. Gudstjeneste 

Med besøg af Simon Griis m.fl. fra Apostolsk Kirke, Randers 

Søn. 2. okt. Gudstjeneste v. Lykke og Anders Bendtsen 

Søn. 9. okt. Gudstjeneste v. Hornmusik 
Templets Hornmusikkorps fejrer 130-års jubilæum 

Med besøg af Olaf Ritman (Holland) og Templets Hornorkester Oslo 

Søn. 16. okt. Gudstjeneste v. Chris Hull 
Søn. 23. okt. Gudstjeneste v. Hanne Wahl 
Søn. 30. okt. Gudstjeneste v. Louise Hull og Anders Bendtsen 
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Alle gudstjenester starter kl. 10.30 og slu er med kaffe mm. 

Særlige datoer 

Mikael Jakshøj fylder 60 år d. 10. september 

Hanne Wahl holder ferie d. 13.-17. oktober 

Louise og Chris Hull holder ferie d. 17.-23. oktober 
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Søndag d. 30. oktober  
holdes der  

barneindvielse af 
Sonja Vorm Paepcke, 
da er af Emil Vorm 

Jensen og Maria  
Strøm Paepcke. 

Barneindvielsen foreta-
ges af Vilhelm Worm. 

Vi ønsker Guds  
velsignelse over Sonja 

og hele familien. 

Hvad er et himmelsk liv med 
jordisk perspek v? Hvad står 
højt på  dagsordenen i  
Frelsens Hærs bestyrelse? 
Hvor inkluderende er vi i 
Frelsens Hær? Og hvad er 
mon drivkra en hos sergent 
Louise Mortensen, der på 
søndag d. 21. august havde  
velkomstmøde i  
Sønderborg? 
De e og meget andet kan 
man læse om den nye  
udgave af Frelsens Hærs  
interne magasin, Vision  
Mission, hvor printudgaven 
er godt på vej gennem de 
sidste produk onsled.  

Men man kan imidler d også læse bladet allerede nu på portal.dk. 
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Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele,  
som trods deres forskellighed fører l det samme legeme,  

sådan er det også med Kris  legeme. 
1. Korinterbrevet 12:12 

Hilsen fra Chris 
’En trestrenget snor brister ikke så let’ 

I søndags (d. 21. august) blev Louise og jeg indsat som korpsledere. Det 
var en dejlig gudstjeneste med mange l stede og også mange børn. Der 
var virkeligt liv i lokalet! Det er måske lidt mærkeligt, når jeg har været i 
korpset i 2 år og som korpsleder i ca. 1,5 år. Men det var godt at markere 
en ny fase er begyndt, både personligt og i korpset, når jeg nu er kommet 

lbage e er en længere periode på barsel og med et nyt team på plads. 
Under indsæ elsesceremonien lovede vi blandt andet at være trofaste 
hyrder for hjorden og at arbejde for menneskers frelse. Det er selvfølgelig 
nogle alvorlige opgaver, man kunne måske sige umulige, hvis det ikke var 
for 2 ng. Den første er selvfølgelig Gud. Det er tradi onelt l et bri sk 
bryllup at binde brudeparrets arme med en trestrenget snor for at vise 
vig gheden ved at holde Gud i centrum. ’Alt de e kan jeg klare ved den 
styrke, Kristus giver mig’ står der i Filippernesbrev 4:12. Når vi kommer i 
gang e er sommeren, når vores program starter op, og vi vender lbage 

l arbejde eller skole, eller hvad nu det kunne være, er min bøn, at vi hu-
sker at holde Gud i centrum. 
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Det er godt, når to deles om arbejdet, for så går det le ere. Hvis den ene 
falder, kan den anden hjælpe ham op. Men den, der er alene og falder, 

har ingen l at hjælpe sig op…  
men tre er endnu bedre, for en trestrenget snot brister ikke så let. 

Prædikernes Bog 4:9 og 12 

Den anden ng, der gør opgaverne mulige er hinanden. Kirken er  
menneskerne og ikke en bygning. Gud har grundlagt kirken, fordi han ved, 
at alt fungerer bare bedre, når vi arbejder sammen. I søndags blev alle 
med et særligt ansvar bedt om at rejse sig, og der blev nævnt nogle navne. 
Men alle kunne lige så godt have rejst sig op, fordi vi alle sammen har et 
ansvar.  

’Kristus har delt ud af sine åndelige gaver l os, og vi har hver især fået 
nåde l at tjene ham i overensstemmelse med hans plan… Kristus gav os 

apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres opgave er at  
træne de kristne l at udføre hver deres tjeneste, så Kris  legeme kan 

styrkes og udvikles.’ Efeserbrevet 4:7,11-12 

De e delte jeg med korpsrådet og nu her med jer. Vi er alle sammen som 
Guds kirke blevet kaldet og har fået et fælles ansvar. Et ansvar for at passe 
på hinanden, for at søge Gud og for at arbejde for menneskers frelse. Vi 
har alle sammen en rolle og noget at bidrage med. Om det er at lave kaffe 
eller regnskab, at arbejde med ældre eller børn, er vi alle sammen kaldet 
af Gud. Og det er godt at være to eller flere! Så i starten af en ny fase l 
e eråret 2022, vil jeg opmuntre jer l at overveje, hvad din rolle er i  
teamet her i Templet. 

Venlig hilsen 
Chris 



  

 

130-års jubilæum 

Fra fredag d. 7. l og med søndag d. 9. oktober fejrer Templets Hornmu-
sikkorps 130-års fødselsdag. Gennem årene har mange fået glæde af  
musikkorpset med turer over hele verden, besøg af gæstedirigenter og 
trofast stø e l vores gudstjenester hver søndag. Weekenden inkluderer 
besøg af Templets Hornorkester fra Oslo og gæstedirigent Olaf Ritman fra 
Holland.  Lørdag d. 8. holdes der en minikoncert på Skt. Thomas Plads kl. 
13 og koncert i korpset kl. 18.30. Søndag d. 9. har vi gudstjeneste kl. 
10.30. Mere informa on kommer ud snarest. 
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Byvandring 
Torsdag d. 1. september kl. 10.00 kommer  

Byvandringsgruppen i gang e er sommerpausen. 
For at lmelde dig kontakter gerne  
Kurt Hansen på tlf. +45 29 73 19 47 

Fra Hornmusikkens tur l Jylland 2022 
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Vi begynder kl. 16.30 med en mes gudstjeneste 
med andagt fra Arno Steen Andreassen 

og slu er af med a ensmad. 
Denne gang bliver det holdt i  

Valby Korps, Valby Langgade 83, 2500 Valby 
 

Kom og vær med l en hyggelig a en! 

Der er gudstjeneste  
søndag d. 2. oktober 

med  

Åndeligt Liv og Udvikling (ÅLU) inviterer  
l Bønnedag her i Templet 

Lørdag d. 15. oktober  
kl. 10.00 er alle velkomne  

l Bønnedag  
for distrikt øst på  

Frederiksberg Allé 9. 
Dagen inkluderer frokost l 

35kr. pr. person  



  

 


