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Søndag    d. 3.  Kl.Ê11.00  GudstjenesteÊ 
 
Tirsdag    d. 5.  Kl.Ê18.00  Eventyrklub— lmeldingÊsenestÊd.6.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Torsdag   d. 7.  Kl.Ê10.00  KreaÊcafe 
Fredag     d. 8.  Kl.Ê18.00  Ungdomsklub   
 
Søndag   d.10.  Kl.Ê11.00  Gudstjeneste—offermødeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
 
 
Søndag   d.17.   Kl.Ê11.00  GudstjenesteÊÊ-ÊoberstløjtnantÊJanÊ 
       RisanÊogÊfrueÊmedvirker,ÊpåskeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
       frokostÊ 
 
Tirsdag   d.19.  Kl.Ê18.00  Eventyrklub— lmeldingÊsenestÊd.17. 
Torsdag  d.21.  Kl.Ê10.00  KreaÊcafe 
   
 
SøndagÊÊd.24.  Kl.Ê11.00  Gudstjeneste—Êv.ÊkommandørerneÊ
       EvaÊogÊGerritÊMarseille. 
 
Torsdag d. 28.  Kl.10.00  KreaÊcafe 
    Kl.16.30  Brætspilsa en— lmeldingÊsenestÊ 
       d.26. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Frelsens Hær  -  Næstved Korps 
Jernbanegade 6  A 
4700 Næstved 
Telefon:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 55 72 65 48 
E-mail: naestved@ mail.dk     
Hjemmeside:Ê     naestved.dk 
 
 
Korpsledere:  
LoneÊLehimÊ&ÊOleÊHansenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
—mobilÊ20Ê34Ê15Ê75Ê&Ê21Ê49Ê44Ê82 
Netbank Korpset: (Danske Bank): 
reg.:Ê4183Êkonto:ÊÊ2299690ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Mobile Pay: korpset 42 24 06  —              

Shoppen 91754 
 

lmeldingÊsenestÊd.6.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

offermødeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

oberstløjtnantÊJanÊ 
RisanÊogÊfrueÊmedvirker,ÊpåskeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

lmeldingÊsenestÊd.17. 

v.ÊkommandørerneÊ

lmeldingÊsenestÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

 
Nyhedsbrevet, ”Korpsnyt”,ÊudgivesÊÊafÊFrelsensÊ
HærÊiÊNæstvedÊogÊudkommerÊénÊgangÊomÊÊÊÊ
måneden. 
HvisÊduÊønskerÊatÊfåÊ lsendtÊKorpsnyt” kanÊviÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
sendeÊdenÊ lÊdigÊpr.Êe-mail.ÊViÊskalÊblotÊhaveÊditÊÊÊÊÊ
navnÊogÊadresseÊsamtÊe-mailadr.ÊsåÊsenderÊviÊ
gerneÊKorpsnyt lÊdig.ÊÊ 
Husk at melde adresseændring l korpsets 
kontor eller naestved@ mail.dkÊ 
 
Shoppen har åben  mandag  - fredag kl.10.00 –
17.30. lørdag kl.10.00-14.00 

 

Opslagstavlen: 

Tradi onen tro ÊerÊdetÊforsagelseugeÊopÊ lÊpalmesøndag,ÊhvorÊviÊkanÊgiveÊ
enÊekstraÊgaveÊ lÊmissionsarbejdet.ÊLæsÊbrevetÊfraÊvoresÊlandsleder. 
 
Tak forÊgavenÊ lÊUkraine,ÊviÊsendteÊ7.123,50Êkr. 
 
Påskedag fårÊviÊbesøgÊafÊvoresÊlandsledere,ÊKjers ÊogÊJanÊRisan.ÊE erÊ
gudstjenestenÊerÊderÊpåskefrokost.Ê 
 
 
Søndag  d.24.ÊfårÊviÊbesøgÊafÊkommandørerneÊEvaÊogÊGerritÊMarseille.Ê
NogleÊvilÊmåskeÊhuskeÊEva,ÊdaÊhunÊvarÊressourceofficerÊogÊhjalpÊAnja. 
   ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Når der  indgårÊspisningÊiÊak viteten,ÊerÊdetÊmedÊ lmeldingÊsenestÊtoÊdageÊ
førÊafÊhensynÊ lÊøkonomiÊogÊmadspild 
  
Til kalenderen:  Hyggea enÊmedÊmiddagÊogÊbortlodningÊtorsdagÊd.12.ÊmajÊ
HimmelskeÊdageÊIÊRoskildeÊd.26-29.Êmaj 

Korpsnøgle: 
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Refleksion  
 
 

OgÊenhver,ÊsomÊleverÊogÊtrorÊpåÊmig,ÊskalÊiÊalÊevighedÊikkeÊdø.Ê
          ÊÊJohn.11.25-26 
 
Jesus kom for at give mennesker liv.                                                           
Læs Johannes evangeliet med dette i tankerne.                                        
Enhver, som tror, kan få evigt liv i Ham.                                                     
Han er det livets vand og livets brød, som kom for at give os liv i 
overflod.                                                                                                          
Og fordi Han først var villig til at dø, er Han også opstandelsen og 
livet for os. 
I en tid med kriser og vanskeligheder er det livet, du klynger dig til, 
fordi det er livet  som betyder mere end noget andet.                         
Under de japanske bombeangreb på Nanking var døden og øde-
læggelsen forfærdende. Hvor der før havde stået nydelige hjem,  
var der på et øjeblik kun en bunke murbrokker.                              
”Er der nogen under dem” var det spørgsmål, som var i alles tanker. 
Pludselig begyndte bunken at bevæge sig. En bjælke blev skubbet 
til side, og en mand kravlede frem og rystede snavs og knuste tag-
sten af sig. Han kunne gøre det, fordi han havde liv! 
 
Det er ved Jesu liv, vi lever; et liv, som har bestået dødens prøve. 
”Jeg er….den, som lever…. Og jeg har dødens og Dødsrigets       
nøgler” siger Han.                                                                                           
Det er tryggest at tro på en Gud, som opvækker de døde.  
  
       Watchman Nee                  
 


