
POSTEN 
Nyhedsblad for 
Frelsens Hær Templet 

Februar - Marts 2023 



Datoer 

30. januar 

27. februar 

13. marts 

27. marts 

Tilmelding/Spørgsmål 

E-mail: Templet@fhmail.dk 

Tlf. 30 52 35 38 (Chris) 

 



Salvation Gospel 
Kom og vær med i Danmarks (måske) hyggeligste gospelkor 
for kvinder i alle aldre. Sæsonstart 30. januar. 
Øvelse mandage kl. 19-21 
Ingen optagelsesprøve 
Dirigent: Sarah Moshage 



Besøg af Horsens Musikkorps 
I foråret 2022 var Templets Musikkorps på besøg i Horsens. 
I weekenden d. 18.-19. marts kommer Horsens musikkorps på 
besøg hos os i Templet og medvirker ved gudstjenesten søndag 
d. 19. marts kl. 10:30. 

Besøg af International Staff Songsters 
 
Sæt X i kalenderen i weekenden d. 6.-8. oktober 2023, hvor 
Templet er værter for Frelsens Hærs kor International Staff 
Songsters fra Storbritannien. 
Vi glæder os til en fantastisk weekend fyldt med sang, musik og 
fællesskab. 



Faste? 
Der kan være flere grunde til at faste - og der er flere ting, man 
kan faste fra. Nogen faster fra mad, eller bestemte madvarer. 
Nogen faster fra telefonen eller tv’et. Uanset, hvad man faster 
fra eller hvornår og hvordan, man faster, så er fastetiden, som 
begynder lige efter fastelavn, en god mulighed for at reflektere 
over, om der er noget i vores liv, som vi har brug for en pause 
fra eller vi gerne vil skære helt fra. 
En anden tilgang til fasten er, at man I stedet for at vælge noget 
fra, kan vælge noget til; en ny vane, et nyt projekt, eller måske 
en ny hobby.  
I Esajas’ Bog 58:6-9 beskrives faste sådan her: 

Nej, den faste, jeg vil have, det er 
at sætte de uskyldigt dømte fri, 

at gøre arbejdernes tunge slæb lettere, 
at give undertrykte mennesker deres frihed, 

at udrydde tvangsarbejde, 
at I deler jeres mad med de sultne, 

giver husly til de hjemløse, 
giver tøj til de nøgne 

og er trofaste over for jeres familie. 

Hvis I faster sådan, så skal morgensolen lyse på jer, 
jeres sår skal hurtigt heles, 

jeres godhed vil vise jer vejen frem, 
og jeg går bagved for at beskytte jer. 

Hvis I kalder på mig, vil jeg lytte til jer, 
og hvis I råber om hjælp, svarer jeg, at jeg er hos jer. 

Bibelen 2020 



Februar 

Søndag d. 5. 10:30 Gudstjeneste v. Jan og Kjersti Risan 

Mandag d. 6. 14:00 
19:00 

Træfpunktet 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 7. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 12. 10:30 Gudstjeneste v. Hanne Wahl 

Søndag d. 19. 10:30 Fastelavnsgudstjeneste 

Mandag d. 20. 14:00 
19:00 

Træfpunktet - Fastelavn i Valby 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 21. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 26. 10:30 Gudstjeneste v. Lykke Bendtsen og 
Levi Giversen 

Mandag d. 27. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
FamilieKirke 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 28. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Velkommen til Børnekirke 
Hver søndag er der børnekirke under gudstjenesten, hvor alle 
børn er velkommen. 
Vi hører en historie fra Bibelen, laver kreative aktiviteter, leger 
og hygger os sammen. 



Marts 
Søndag d. 5. 10:30 Gudstjeneste v. Sangkoret 

Mandag d. 6. 14:00 
19:00 

Træfpunktet 
Salvation Gospel 

Tirsdag d, 7. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 12. 10:30 Gudstjeneste v. Lykke og Anders 
Bendtsen 

Mandag d. 13. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
FamilieKirke 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 14. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 19. 10:30 Gudstjeneste v. Hornmusikkorpset 
Besøg af Horsens Musikkorps 

Mandag d. 20. 14:00 
19:00 

Træfpunktet 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 21. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 26. 10:30 Gudstjeneste v. Chris Hull og Hanne 
Wahl 

Mandag d. 27. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
FamilieKirke 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 28. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 





Vi ønsker tillykke med fødselsdagen 

Peter Worm    60 år d. 21/3 
Peter inviterer til åbent hus på dagen kl. 10-12 
hos Fanny og Vilhelm, Cath. Boothsvej 24F, 2650 Hvidovre 

Jan Risan    60 år d. 28/3 

Maling af sal og hall 

I uge 7 og 8 vil den nederste del af salen, 
samt hallen blive malet. 

Derfor holder alle hverdagsaktiviteter 
vinterferie i uge 7. 

Vær obs på ikke at læne dig op ad 
væggene i disse uger. 

 
Nymalet 

Udstilling i caféen 
”Aldrig har jeg været mere mig selv end nu, hvor jeg er blevet 
en anden.” 

I februar måned begynder udstillingen af Linda Haraldssons 
ikoner, som hun har skrevet. 
Linda skriver selv, at hun 
lavede ikonerne i en svær 
periode af hendes liv. 
”Pludselig gjorde livets 
omstændigheder, at jeg ikke 
længere kunne mærke en 
forbindelse med Gud, men 
igennem undervisningen og 
processen i at skrive ikoner, 
fandt jeg vejen tilbage til mig 
selv og Gud.” 



Hvem er vi? 
Templet er Frelsens Hærs lokale menighed på Vesterbro og 
Frederiksberg. Frelsens Hær er en kristen kirke med en stærk 
social profil. Vi har ord for at have et varmt fællesskab, god 
musik og stor rummelighed. Vi har en bred palet af 
aktivitetstilbud, så der er noget for enhver smag at tage del i. 
Vi håber, der er noget for dig, og vi glæder os til 
at byde dig velkommen i vores fællesskab. 

Byvandring 
Torsdage kl. 9:45 
Vi går på opdagelse i København og på Frederiksberg og nyder 
godt af fællesskabet med hinanden, også over en kop kaffe, når 
vi er tilbage efter ca. 1,5 time. 
Kontakt Kurt Hansen for mere information, tlf.: 29731947 

Familiekirke 
En hyggelig aften med kreative aktiviteter, opmuntrende 
fællesskab og fællesspisning. Hver anden mandag. 
Kontakt Chris for mere information, tlf.: 30523538 

Hornmusikkorpset 
Gruppen er åben for alle, der kan spille et brassinstrument og 
kan stå inde for orkestrets værdigrundlag. Hornmusikkorpset 
øver hver tirsdag og medvirker i gudstjenesten hver søndag. 
Ledere: Jens Schou Hansen og Jacob Hansen 

Junior Brass 
For alle børn, der gerne vil lære eller blive bedre til at spille på 
et horn. Undervisningen inkluderer musikteori. 
Ledere: Jens Schou Hansen og Knud Larsen 

Gudstjeneste 
Søndage kl. 10:30 med sang, musik, prædiken og børnekirke. 



Salvation Gospel 
Danmarks (måske) hyggeligste gospelkor for kvinder i alle aldre. 
Øvelse mandage kl. 19. Ingen optagelsesprøve. 
Kontakt Lykke Bendtsen for mere information, tlf.: 22920185 

Sangkoret 
Sangkoret er en åben gruppe, så har du lyst til at synge i kor og 
kan gå ind for Frelsen Hærs værdigrundlag, er du meget 
velkommen til at være med. Sangkoret øver hver anden tirsdag 
og medvirker ved gudstjenester. 
Ledere: Maj-Britt Lysgaard, Miriam Frederiksen og 
Carsten Edelbo 

Træfpunktet 
Fællesskab for seniorer og andre med god tid. Mandage kl. 14. 
Sang, oplæg og hygge. Vi serverer eftermiddagskaffe. 
Få en kopi af træfpunktets program i korpset. 
Kontakt Hanne Wahl for mere information, tlf.: 28149479 

Tryghedsopkald 
Modtag et ’godmorgen’ opkald og mulighed for en samtale 
hverdag imellem kl. 10-11. Når du melder dig til et 
tryghedsopkald, oplyser du samtidig information på en, som har 
en nøgle til dit hjem, hvis du ikke svarer eller har et problem. 
Kontakt Susanne Jochimsen for mere information, tlf.: 21330124 

Økonomi 
Korpskonto, reg.: 4183 konto: 5147530 
Børne– og ungdomskonto, reg.: 4183 konto: 4991222 
MobilePay: 38627 (korps) 13850 (B&U) 
Kasserer: Per Henrik Jensen 

Kontaktpersoner 
Teamleder: Hanne Wahl, tlf.: 28149479 
Korpsleder: Chris Hull, tlf.: 30523538 
Korpsleder: Louise Hull, tlf.: 30179408 



Frelsens Hær Templet 
Frederiksberg Allé 9 
1621 København V 

Tlf.: 33246833 
E-mail: templet@fhmail.dk 

www.fhtemplet.dk 
Facebook: Frelsens Hær - Templet Korps 

Den 26. april  i 1888 åbnede Frelsens Hær Templets Korps. 
Det skal vi fejre og derfor vil vi gerne invitere alle, som tidligere 
eller på nuværende tidspunkt er en del af vores korps, til at 
sætte kryds i kalenderen søndag d. 30. april 2023. 
Har du billeder eller andre historiske ting, som vi må låne eller få 
(en kopi af) til udstilling i forbindelse med fejringen, så giv os 
gerne besked i løbet af marts måned. 


