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 Korpsnyt 
December 2022 

Nyheder fra Frelsens Hær  -  Næstved Korps 
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Torsdag   d. 1.  kl.10.00  Krea cafe 
Fredag     d. 2.   kl. 18.00  Ungdomsklub—julehygge 
Lørdag     d. 3.  kl.11.00  Sang på torvet 
  
 
Søndag    d. 4.  Kl. 11.00  Gudstjeneste   
Torsdag   d. 8.  Kl. 10.00  Krea cafe     
Lørdag    d.10.  kl.11.00  Sang på torvet 
 
 
Søndag   d.11.   Kl. 11.00  Gudstjeneste    
     
 
Tirsdag  d.13.  Kl. 18.00  Eventyrklub – lmelding senest d.11 
Onsdag  d.14.  Kl.16.00  Børneklub julehygge 
Torsdag  d.15.  Kl.10.00  Krea cafe—julehygge 
Lørdag    d.17.  Kl.10.00  Sang på torvet 
       
Søndag  d.18.  Kl. 11.00  Gudstjeneste 
    Kl.14.00  Juleuddeling 
 
Onsdag  d.28.  Kl.14.30  Julehygge      
   
 
 
 
 
Søndag  d. 1. jan.  kl.11.00  Nytårsgudstjeneste 
 

Program for December 
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Frelsens Hær  -  Næstved Korps 
Jernbanegade 6  A 
4700 Næstved 
Telefon:               55 72 65 48 
E-mail: naestved@ mail.dk     
Hjemmeside:      naestved.dk 
 
Korpsledere:  
Lone Lehim & Ole Hansen                                                       
—mobil 20 34 15 75 & 21 49 44 82 
Netbank Korpset: (Danske Bank): 
reg.: 4183 konto:  2299690                                                            
Mobile Pay: korpset 42 24 06  —              
Shoppen 91754 

 
 

lmelding senest d.11 

 

 
Nyhedsbrevet, ”Korpsnyt”, udgives  af Frelsens 
Hær i Næstved og udkommer én gang om    
måneden. 
Hvis du ønsker at få  lsendt Korpsnyt” kan vi         
sende den  l dig pr. e-mail. Vi skal blot have dit     
navn og adresse samt e-mailadr. så sender vi 
gerne Korpsnyt l dig.   
Husk at melde adresseændring l korpsets 
kontor eller naestved@ mail.dk  
 
Shoppen har åben  mandag  - fredag kl.10.00 –
17.00. lørdag kl.10.00-14.00 

    

Opslagstavlen: 

 
Tak for året, der næsten er gået. Tak for jeres trofasthed. Tak for al hjælp, 
økonomisk, prak sk og forbøn. Tak for Guds trofasthed, nåde og               
velsignelser. Vi ser frem  l et nyt år med nye velsignelser. 
 
I december går vi på torvet lørdage. Kom gerne og vær med  l at synge 
eller rasle. Der er brug for hver en krone. 
I skrivende stund arbejdes der på at hornmusikker kommer en dag. 
 
Onsdag d.28. har vi julehygge. I gamle dage ville vi have kaldt det jule-
træsfest, men da vi ikke har noget juletræ pga pladsen, kalder vi det jule-
hygge. Der er ikke  lmelding, men giv gerne besked om du kommer. 
               
Når der  indgår spisning i ak viteten, er det med  lmelding senest to        
dage før af hensyn  l økonomi og madspild 
 
Til kalenderen:  Evangelisk alliance møder d. 10., 11. og 12. januar 

Korpsnøgle: 
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Refleksion  

 
 

Dersom du kendte Guds gave.                                                         
         John.4.10 
 
Guds julegave er Jesus Kristus.  
Ja, Herre, lær mig at kende din gave. 
 
Jeg er så træt af kravet. Jeg ved, at du kunne have ret til at kræve, 
og jeg kender så godt dine krav. Jeg har prøvet på at gå ind under 
det. Jeg tror, jeg tør sige: at jeg har prøvet med et ærligt fortsæt    
ikke èn gang, men mange gange. 
 
Men, Herre, du ved selv, hvor dårligt det er lykkedes.                    
Det er som et håbløst sisyfosarbejde. Hver gang stenen har været 
næsten oppe på toppen, er den atter rullet ned.                                              
Og så må man tage fat igen. 
Og nu er jeg så træt af kravet. Jeg kan ikke mere.                                         
Det er så svært, at jeg helt ved at synke sammen. 
 
Men , Here, så møder du mig med din gave. 
 
O, du gode, nådefulde Gud. Alt det, jeg gik glip af, fordi jeg ikke 
magtede kravet, det får jeg nu som gave.  
Du skænker mig alt af idel nåde.                                                                                
Jeg sidder kun stille, og du lægger det ned i min favn. - 
 
O, Herre, så giv!                                                                                                
Giv mig meget.                                                                                                
Jeg trænger til så meget.  
Lad mig også i dag kende din gave,                                                                       
rigere og herligere end nogen sinde før..     
                                           
        Fredrik Wisløff                  


