
POSTEN 
Nyhedsblad for 
Frelsens Hær Templet 

April - Juni 2023 

Børnekirkens 
Malerier 

”Mirakler i 
Bibelen” 



Datoer 
24. april: Påske 

8. maj: Hemmelig Gæst 

22. maj: Udflugt 

5. juni: Åndens Frugt 

19. juni: Sommerafslutning 

Barneindvielser 
Vi har meget at fejre i den kommende tid, og vi glæder os 
specielt til at byde de to nyeste børn officielt velkommen i vores 
fællesskab ved deres barneindvielser. 
Vi ønsker Guds velsignelse over familierne. 

Søndag d. 7. maj bliver Oliver, søn af Esmee og Jacob, 
indviet af Jens Nielsen. 
Søndag d. 4. juni bliver Philip, søn af Anne og Anders, 
indviet af Hanne Wahl. 



Mirakler i børnekirken 
Siden jul har vi i børnekirken haft fokus på mirakler. 

Hver søndag har vi talt om et nyt mirakel – fx vand til vin, Jesus 
går på vandet, den blinde får synet igen osv. Herefter har vi 

brugt et par søndage på at male de forskellige mirakler, hvilket 
resulterede i en fernisering af 11 flotte mirakel-malerier søndag 

den 26. marts til gudstjenesten. Her viste børnene deres 
malerier frem, og senere vil de blive udstillet i caféen. 

Allerede nu kan du se malerierne på forsiden. 

Der er børnekirke hver søndag under gudstjenesten, 
og alle børn er velkomne!  





Vil du være med til at gøre drømme til virkelighed? 
I februar aftalte vi ved et korpsmøde om, hvad vores 
pejlemærker for det næste stykke tid skal være. 
Vi blev enige om at fokusere på: 

Tro og åndelig udvikling 

Gudstjenester med og for mange 

Social profil: Udgangspunkt i nærmiljøet og familiearbejde 

Kærligt fællesskab for alle generationer 

Korpsrådet har kigget på den videre proces og har besluttet, at 
vi som korps i første omgang skal arbejde videre med : 

Tro og åndelig udvikling 
Kærligt fællesskab for alle generationer 

Vi vil gerne invitere alle med tilknytning til Templet til at deltage i 
dette arbejde. Der vil blive nedsat to arbejdsgrupper, som vil 
arbejde med hvert sit emne. Hver arbejdsgruppe skal mødes 4 
gange. 3 af disse gange vil være før sommerferien. Den sidste 
gang vil være som opfølgning på det, som er sket. 

Første gang bliver søndag d. 16. april efter gudstjenesten, hvor 
der vil være en introduktion til den model, der skal arbejdes 
efter. Derudover sættes arbejdet i gang i de to grupper. 

Efter sommerferien vil der være et korpsmøde, hvor de tiltag, 
som er blevet planlagt og som allerede er blevet sat i gang, vil 
blive præsenteret. 

Hvis du kunne tænke dig at være med i en af arbejdsgrupperne, 
så tag kontakt til Anders Bendtsen eller Hanne Wahl. 



April 
Søndag d. 2. 10:30 Gudstjeneste v. Hanne Wahl 

Mandag d. 3. 13:00 Træfpunktet: Påskefrokost 

Søndag d. 9. 10:30 Påskegudstjeneste for alle 
generationer med brunch 

Tirsdag d. 11. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkoret på aftensol 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 13. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 16. 10:30 Gudstjeneste v. Maj-Britt  
og Leif Lysgaard-Madsen 

Mandag d. 17. 14:00 
19:00 

Træfpunktet 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 18. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 20. 9:45 Byvandring 
Søndag d. 23. 10:30 Gudstjeneste v. Louise Hull 

Mandag d. 24. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
Familiekirke 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 25. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 27. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 30. 
10:30 

 
12:15 

Jubilæumsgudstjeneste v. Hanne 
Wahl og Jan Risan 
Jubilæumsfrokost 



Maj 
Mandag d. 1. 14:00 

19:00 
Træfpunktet 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 2. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 4. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 7. 10:30 Gudstjeneste v. Hanne Wahl og Jens 
Nielsen 

Mandag d. 8. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
Familiekirke 
Salvation Gospel 

Tirsdag d. 9. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 11. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 14. 10:30 Cafégudstjeneste v. Lykke Bendtsen 
og Hanne Wahl 

Mandag d. 15. 14:00 
19:00 

Træfpunktet 
Salvation Gospel Forårskoncert 

Tirsdag d. 16. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Søndag d. 21. 10:30 Gudstjeneste v. John Wahl 

Mandag d. 22. 
14:00 
16:30 
19:00 

Træfpunktet 
Familiekirke 
Salvation Gospel 

Torsdag d. 25. 9:45 Byvandring 
Søndag d. 28. 10:30 Pinsegudstjeneste v. Chris Hull 

Tirsdag d. 30. 
18:00 
18:15 
19:45 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 



 

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen 

Bente Johansen    80 år d. 29/4 
Flemming Glamsø   80 år d. 19/5 

Juni 

Torsdag d. 1. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 4. 10:30 Gudstjeneste v. Lykke og Anders 
Bendtsen 

Mandag d. 5. 16:30 Familiekirke 

Tirsdag d. 6. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Fredag d. 9. til Søndag d. 11. Festival: Håb og Liv i Jesus 

Tirsdag d. 13. 18:00 
19:30 

Junior Brass 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 15. 9:45 Byvandring 
Søndag d. 18. 10:30 Gudstjeneste 

Mandag d. 19. 13:00 
16:30 

Træfpunktet 
Familiekirke 

Tirsdag d. 20. 
18:00 
18:15 
19:30 

Junior Brass 
Sangkorsøvelse 
Hornmusikøvelse 

Torsdag d. 22. 9:45 Byvandring 

Søndag d. 25. 10:30 Gudstjeneste v. Hanne Wahl 
og Anders Bendtsen 



Forsagelsesugen 2023 

De indsamlede midler fra Forsagelsesugen skaffer den 
nødvendige finansiering til Frelsens Hærs arbejde i hele verden. 

Disse midler gør det muligt at holde fanen højt i 133 lande 
verden over og sikrer, at Frelsens Hær kan bringe håb til lande 
ødelagt af fattigdom, sygdom og naturkatastrofer – lande, hvor 
en stor del af befolkningen lever for mindre end $2 (14 kr.) om 
dagen. 

På grund af pandemien COVID-19 og krigen i Ukraine er 
fattigdommen endnu større og økonomisk hjælp derfor mere 
nødvendig. 

I 2023 er målet, at vi i Danmark indsamler 150.000kr. 

I Templet vil vi markere indsamlingen i gudstjenesten 
søndag d. 23. april 



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 

Hornmusikkorpset på tur til Schweiz 
I Kristi Himmelfartsweekenden d. 18.-21. maj besøger Templets 
Hornmusikkorps Frelsens Hær i Schweiz. 
Vi ønsker dem en rigtig god tur og vi glæder os til at høre, hvad 
de har set og oplevet. 


