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Kirkelig vejviser
Angående dåb:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor dåbsdag aftales.

Angående navngivning (uden dåb):
Henvendelse til kirkekontoret, hvor blanket til brug for anmeldelse af navn ud-
leveres. HUSK! Et barn skal navngives, enten ved dåb eller anmeldelse in-
den barnet fylder 6 måneder.

Angående vielse:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor vielsesdagen aftales. Brudeparret skal tilli-
ge have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen.

Ved dødsfald:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor dødsanmeldelse ordnes.

Angående begravelse/bisættelse:
De pårørende aftaler det fornødne med den præst, man ønsker skal foretage 
begravelsen/bisættelsen. HUSK! Uanset om man ønsker begravelse eller bi-
sættelse – så kan handlingen altid foregå fra sognekirken.

Angående sygebesøg, hjemmealtergang m.v.:
Henvendelse til en af kirkens præster.

Digital selvbetjening:
På www.borger.dk findes information om den personregistrering, man kan få 
brug for som borger i Danmark, for eksempel: fødselsregistrering, faderskab, 
dødsfald og begravelse, navneregler, navneændring, navngivning, bryllup.

Kst. sognepræst provst emeritus
Per Aas Christensen
(Kirkebogsfører og  
begravelsesmyndighed indtil 31. maj)
Tlf. 61 61 71 90
E-mail: peraas5578@gmail.com

Sognepræst 
Henriette Leslie Idestrup
(Fra 1. juni kirkebogsfører og  
begravelsesmyndighed med bopæl  
på Ejby Kirkevej 72) 
Købkesvej 46, 5230 Odense M, 
tlf. 66 13 94 30 • E-mail: hid@km.dk
Træffes bedst 
mandag-torsdag   .  .  .  .  .  . 8.30-9.30, 
samt torsdag  .  .  .  .  .  .  . 15.00-16.00.
Træffes ikke fredag

Præsterne træffes lørdag efter aftale

Kirkekontoret:
Kordegn Kirsten Dige Larsen
Ejbygade 24, 5220 Odense SØ, 
tlf. 66 11 92 30
Sognemail: korsloekke.sogn@km.dk
Kirkekontoret ved Vor Frelsers kirke 
har flg. åbningstid:
Tirsdag  9.00-13.00
Torsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.00-16.00
Endvidere kan kordegnen træffes ved 
telefonisk henvendelse til Vollsmose 
sogns kirkekontor på tlf. 66 10 32 78.
Mandag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.30-13.00
Onsdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.30-16.00
Fredag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.30-13.00

Kirketjener 
Troels Dueholm Nørgaard
Kirketjenertelefon: 29 44 95 30
E-mail: troels.dueholm@gmail.com

Organist Lars Kristian Hansen
Tlf.: 25 71 80 87
E-mail: lars@larskristianhansen.dk

Menighedsrådets formand:
Carsten Sauer.
Tlf. 20 77 11 52

FDF, Odense 5. kreds:
Henvendelse til 
Karl Ejvind Larsen,
Glentevej 71, st. tv.
5000 Odense C, tlf. 23 62 45 99
karl.ejvind.larsen@gmail.com
Mødested: Øksnebjergvej 15 B

Kirken på nettet:

Hjemmeside:
http://korsløkkesogn.dk

Kirkeportalen Sogn.dk: 
https://sogn.dk/korsloekke

Facebook:
https:// www.facebook.com/people/
Vor-Frelsers-Kirke-Korsløkke-
sogn/100064554677420/

Kirkebladsfolderen udsendes af Korsløkkes Sogns menighedsråd 3 gange årligt: 
december, april og august. Produktion: ProGrafisk ApS, telefon: 63 38 39 40.

Adresser:

Babysalmesang
Velkommen til babysalmesang! 
Mandage klokken 10.00-11.30 tilbyder kirken baby-
salmesang. Vi begynder med musikalsk samvær med 
babyerne og hygger derefter med en kop kaffe eller 
te.
Hele arrangementet er ganske gratis. 
Vi starter den 13/3 og kører til og med den 22/5. Den 
10/4 (2. påskedag) holder vi påskeferie. 
Alle babyer fra ca. 3 måneder er velkomne med deres 
voksne. 
Kirkekontoret tager imod tilmeldinger indtil 8/3.
For yderligere information eller senere tilmelding, kon-
takt kirkesanger Berit Hedal Nicolaisen på telefon 60 
18 68 77 (gerne pr. SMS).

Kom og syng salmer!
Onsdag d. 24. maj, kl. 19.30 
v/ Henriette L. Idestrup
Har du lyst til at synge salmer? Så er det måske no-
get for dig at deltage i salmesangsgudstjenesten ons-
dag d. 24. maj, kl. 19.30, hvor temaet er »forår/som-
mer«. Vi vil synge nogle af årstidens smukke salmer, 
både kendte og mindre kendte, så der bliver mulighed 
for at få rørt stemmen og samtidig lære salmebogen 
lidt bedre at kende. 
Efterfølgende er der 
kaffebord i kirkens lo-
kaler. Der er ingen til-
melding.
Alle er velkomne. 
Kom og vær med

Aftenandagter 
med spisning

Hverdagene d. 12. april v/ Henriette L. Idestrup 
og d. 17. maj, v/ Per Aas Christensen, 
begge gange kl. 18.00-20.00.
Vi mødes til en kort andagt i kirkerummet, hvorefter 
menighedsrådet er vært ved den efterfølgende fælles-
spisning i kirkens lokaler. Vi slutter af med en fælles-
sang eller to fra Højskolesangbogen.
Pris for deltagelse i spisningen (inkl. 1 vand/øl/glas vin): 
50 kr. 
Tilmelding til kirkekontoret i åbningstiden senest uge-
dagen før på tlf. 66 11 92 30.
Alle er velkomne. Kom og vær med

Kirkens fødselsdag  
med menighedsmøde

Søndag d. 30. april, kl. 10.00
Traditionen tro vil vi endnu engang fejre Vor Frelsers 
Kirkes fødselsdag. Kirken fylder denne gang 114 år. Vi 
begynder i kirken kl. 10.00 med højmesse v/Henriet-
te L. Idestrup. Efterfølgende afholdes det årlige menig-
hedsmøde i forbindelse med kirkefrokosten i menig-
hedslokalerne. Kirkefrokosten er denne dag gratis, og 
undervejs vil menighedsrådets formand Carsten Sauer 
aflægge beretning om året, der gik.
Tilmelding til kirkekontoret senest ugedagen før på tlf. 
66 11 92 30 i åbningstiden.

Møder i eftermiddagsklubben 
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Vær med til 
hyggeligt samvær med nogle spændende foredrag. De fle-
ste vil være ledsaget af billeder. 
Menighedsrådet er vært ved kaffen til møderne. Ønskes 
der brød til, bedes du selv medbringe det.

Onsdag den 19. april kl. 14.00-16.00 

»Leve længe livet« ved Palle Krabbe
Musikeren, højskolelæreren og 
entertaineren Palle Krabbe står 
for såvel munterhedsgaranti som 
eftertanke, når han tager alle med 
på en rejse igennem alt det bed-
ste fra dansk visekunst med tek-
ster og melodier af bl.a. Benny 
Andersen, Kai N. Andersen, Lil-

holt, Hausgaard, Kim Larsen, Sigfred Pedersen, Krebs og 
Krabbe. Her indbydes til et musikalsk sjælebad om livs-
glæde, poesi og fællesskaber med masser af humor og 
glimt i øjet. 

Onsdag den 17. maj kl. 13.00-17.00

»Ældreudflugt«
Udflugten bringer os 
lidt rundt i det smukke 
Fynske landskab. Un-
dervejs er der kaffe/the 
med boller og lagkage.
Deltagerpris: 100 kr.
Tilmelding til udflug-
ten kan ske på mødet i 

april eller senest 26. april til kirkekontoret i åbningstiden på 
tlf. 66 11 92 30.

Koncerter i kirken
Onsdag den 26. april, kl. 19.30

Koncert med kammerkoret Cantiamo
Cantiamo er et kammer-
kor bestående af ni erfarne 
sangere fra den fynske kor 
og kirkemusikscene. Klang-
idealet er slankt og gen-
nemsigtigt, og egner sig 
derfor glimrende til korets 

primære repertoire, nemlig musik fra renæssancen og den 
tidlige barok, samt nyere kormusik fra det 20. og 21. år-
hundrede. Cantiamo ledes af Anette Haahr Jørgensen.

Tirsdag den 23. maj, kl. 19.30

Koncert med Nenia Brass Band
Glæd jer alle til en 
gammel kending. 
Nenia Brass Band, 
hjemmehørende i 
Kerteminde gæs-
ter endnu en gang 
Vor Frelsers kirke 
med en formidabel 
og varieret forårs-

koncert. Koncerten byder bl.a. på to uropførelser: En vir-
tuos hornkoncert skrevet af bandets huskomponist Leif 
Munk Hansen skrevet til en talentfuld hornstuderende på 
det Fynske Musikkonservatorium samt en stemningsfuld 
nocturne, inspireret af Eric Satie, skrevet af kirkens orga-
nist Lars Kristian Hansen. Men bandet tager også livtag 
med kendte værker fra operaens og filmens verden: Så-
ledes bliver der lejlighed til at genhøre et sammendrag af 
filmmusikken til Godfather samt uddrag fra Bizets ope-
ra Carmen. I lighed med andre koncerter er denne også 
gratis med efterfølgende koncertcafé, og der bliver mu-
lighed for digitalt at yde et bidrag til Menighedsplejen.

Onsdag den 7. juni, kl. 19.30

Koncert med Joyful Voices
Joyful Voices er et 
medrivende talentfuldt 
gospelkor, der vil være 
kendt af de fleste på 
Fyn, også fra tidlige-
re besøg i Vor Frelsers 
kirke. Korets musikal-

ske ledelse varetages af Caroline Møller Mortensen, som 
er musikalsk selvlært, tidligere kirkesanger og har været  
på turnéer med bl.a. Jesper Lundgaard, Anette Heick,  
Birthe Kjær med flere. Pianisten Theis Juul Langelands, er 
en dreven rytmisk pianist og spiller ca. 100 koncerter årligt 
i det meste af Europa og Canada. Musikken bæres af reli-
giøse hymner og inciterende rytmiske numre med forskel-
lige solister fra koret. Der er fri entré til koncerten og efter-
følgende koncertcafe.



GUDSTJENESTER I 
VOR FRELSERS KIRKE

APRIL

2. april
Palmesøndag
Kl. 10.00 v/ Christensen

6. april
Skærtorsdag
Kl. 10.00 v/ Idestrup

7. april
Langfredag
Kl. 10.00 v/ Christensen

9. april
Påskedag
Kl. 10.00 v/ Idestrup

10. april
2. Påskedag
Kl. 10.00 v/ Christensen

12. april
Aftenandagt med spisning 
(tilmelding)
Kl. 18.00 v/ Idestrup

16. april
1. s. e. påske
Kl. 10.00 v/ Christensen

23. april
2. s. e. påske
Kl. 10.00 v/ Idestrup

30. april
3. s. e. påske 
Kirkens fødselsdag med 
menighedsmøde og kirke-
frokost (tilmelding)
Kl. 10.00 v/ Idestrup

MAJ

5. maj
Bededag med konfirmation
Kl. 10.00 v/ Idestrup 

25. juni
3. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Idestrup

JULI 

2. juli
4. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Idestrup

9. juli
5. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Idestrup

7. maj
4. s. e. påske
Kl. 10.00 v/ Idestrup

14. maj
5. s. e. påske
Kl. 10.00 v/ Christensen

17. maj
Aftenandagt med spisning 
(tilmelding)
Kl. 18.00 v/ Christensen

18. maj
Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.00 v/ Christensen

21. maj
6. s. e. påske
Kl. 10.00 v/ Idestrup

24. maj
Salmesangsgudstjeneste
Kl. 19.30 v/ Idestrup

28. maj
Pinsedag
Kl. 10.00 v/ Idestrup

29. maj
2. pinsedag
Kl. 10.00 v/ Christensen

JUNI

4. juni
Trinitatis
Kl. 10.00 v/ Idestrup

11. juni
1. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Christensen

18. juni
2. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Christensen

16. juli
6. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Christensen

23. juli
7. s. e. trinitatis
Kl. 10.00 v/ Christensen

30. juli
8. s. e. trinitatis
KL. 10.00 v/ Christensen

Gudstjenester 
på sognets lokalcentre

Alle – beboere, familie og personale 
– er velkomne til at deltage.

Rosengården
Der holdes månedlige gudstjenester.
13. april (påske) kl. 14.00  v/ Idestrup
4. maj kl. 14.00  v/ Idestrup
1. juni (pinse) kl. 14.00 v/ Christensen
6. juli kl. 14.00 v/ Idestrup

Korsløkkehaven
12. april (påske) kl. 10.30 v/ Idestrup
24. maj (pinse) kl. 10.30 v/ Christensen

Herluf Trolle
11. april (påske) kl. 10.30  v/ Idestrup
25. maj (pinse) kl. 10.30  v/ Christensen

Der holdes 4 gudstjenester årligt (jul, påske, pinse og høst).

KIRKENS MOBILEPAY 67 37 89

Påske
Hos evangelisten Markus læser vi af 
de beretninger vi har om det kvinder-
ne oplevede ved Jesu grav den første 
kristne påskemorgen. Markus slutter 
sit påskeevangelium med disse ord:
Og da de kom ind i graven, så de 
en ung mand i hvide klæder sidde i 
den højre side, og de blev forfærde-
de.  Men han sagde til dem: »Vær ikke 

forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæste-
de. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de 
lagde ham!  Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, 
at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som 
han har sagt jer det.«  Og de gik ud og flygtede fra graven, for 
de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til 
nogen, for de var bange.
Kvinderne får besked på at gå tilbage til disciplene, og Peter 
får lige sin lille helt personlige hilsen, hvilket han nok har haft 
brug for, efter at han Langfredag nærmest havde bandet på 
at han ikke anede hvem denne Jesus var. Kvinderne får som 
det sidste besked på, at de skal sige til disciplene, at Jesus 
er gået i forvejen, og at de skal møde ham derhjemme i Gali-
læa, hvor de kom fra. 
Mon ikke det også er denne påskehilsen salmedigteren Jo-
hannes Johansen tænker på, når han i en salme skriver: Det 
er ikke et ord, som de andre – det kan styrte selv dødens ty-
ran. Det er lyset, hvorved vi skal vandre, gennem mørket til 
morgenens land. 
Ja den opstandne Kristus er selv lyset. Han er påskens sol. 
Men sådan et lysende vidunder – sådant et budskab kan slet 
ikke fattes og tages ind på én gang af almindelige menne-
sker. Så kvinderne – de første opstandelsesvidner – bliver – 
naturligt nok – rystede og bange. Derfor slutter Markus’ på-
skefortælling i flugt, frygt og fastlåsthed! 
Men budskabet kom jo ud og resulterede i grundlæggelsen 
af den kristne tro og de første menigheder, hvorom vi ved at 
nogle af de første bekendelser nok også blev sunget! – På 
den baggrund kan vi forestille os om den første påskedag, at 
det var hen på dagen førend et af de første opstandelsesvid-
ner alligevel er begyndt at synge sin glæde ud – og så har det 
taget fart. Sangen – forestiller jeg mig – er begyndt i det små, 
men den har bredt sig fra hjerte til hjerte, fra hus til hus – det 
glædelige og fantastiske budskab: Jesus lever. Han er stadig 
hos os. Guds ansigt lyser stadig over verden! 
For mange år siden skrev Benny Holst en sang – Julies sprog 
– den blev sunget ved afslutningen af biskop Tine Lindhardts 
afskedsreception i Sank Knuds kirke – heri hedder det et 

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har i samarbejde med Vollsmose 
sogns menighedsråd ansat Kirsten Marianne Dige 
Larsen som ny kordegn. Hun kan træffes to dage om 
ugen (tirsdag og torsdag) på Korsløkke sogns kirke-
kontor og tre dage om ugen på Vollsmose sogns kir-
kekontor (mandag, onsdag og fredag). Borgerne kan 
kontakte hende telefonisk alle hverdage i åbnings-
tiden uafhængigt af hvilket kirkekontor, der holder 
åbent. Vi glæder os til samarbejdet med Kirsten, og 
byder hende velkommen i sognet.

sted: Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen 
sange har. Alle vi, som igen i år kan fejre påskemorgen i 
vore kirker og vore hjem, vi hører til et folk: Det kristne folk, 
håbets folk. Vi er døbt ind i det med en af håbets sange. For 
ved døbefonten blev der sagt: Lovet være Gud, vor Her-
re Jesu Kristi fader som i sin store barmhjertighed har gen-
født os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de 
døde. Men hvad betyder det så at leve sit liv ud fra eller ret-
tere i lyset af den sang? Håbets sang? Ja her må den enkel-
te svare for sig selv. 
For mig betyder det, at når mit liv er lyst og frydefuldt – ver-
den fuld af farver, så ved jeg, hvorhen jeg skal vende min 
taknemmelighed – sende mine takkesalmer og sange! Og 
når alt går i sort og jeg er fortvivlet eller bare træt og mod-
løs, så ved jeg, hvem jeg kan sige det til, hvem jeg kan bede 
til – også når jeg tænker på alt det, som jeg burde have 
gjort, for ikke at tale om det, der kunne være gjort anderle-
des og bedre. Og så endelig – som en et sted har udtrykt 
det: dette at vide, eller i det mindste at stole på, at min Gud, 
som giver mig mennesker at være med og være for, den-
ne Gud er i sin grund kærlighed, og se – det ved jeg fra på-
skemorgen, fordi den opstandne Jesus Kristus er ham, som 
døde langfredag af ren og skær kærlighed for dig og mig og 
hele verden. Gud har mange navne, men påskenavnet er 
den kærlige og tilgivende! 
Og når jeg så står ved det gravsted, hvor jeg selv en dag 
skal ligge og savner den kære datter som allerede ligger 
der, så kan jeg tro og håbe, at hun allerede nu er i Guds 
hånd. Så når jeg går derfra, så kan jeg hviske inden i mig 
selv og lidt til hende, uden at jeg selv helt ud forstår, hvad 
det betyder præcist: »Vi ses«, hvisker jeg. For Gud og for 
håbets folk tæller både de døde og de endnu levende. Gud-
skelov for påskemorgen og håbets sange.
Glædelig påske!

 Per Aas Christensen

Julehjælp

Hvert år i december uddeler Korsløkke sogns me-
nighedsråd et mindre antal julekurve til økonomisk 
trængte beboere i Korsløkke sogn, der har svært ved 
at få råd til at holde jul. 
I december 2022 uddeltes således 10 julekurve. 
Hver kurv havde en værdi af 550 kr. og indeholdt 
mad og godter til en juleaften. 
Vi vil gerne sige tak til alle, der i årets løb har be-
tænkt menighedsplejen (julehjælpen) med et bidrag 
ved indsamlinger i kirken. 
Samtidigt vil vi orientere om, at menighedsrådet har 
besluttet fremover at samle ind til menighedsplejen 
(julehjælpen) ved koncerter og foredragsaftener, så vi 
forhåbentlig vil kunne fortsætte med at hjælpe nog-
le af dem, der trænger mest i Korsløkke sogn, til at 
kunne holde en god juleaften.
Vi siger tak for ethvert bidrag – stort som lille.
  Julehjælpsudvalget

Konfirmationsforberedelse 
2023-2024

Konfirmationsforberedelsen finder sted i skole-
året 2023-2024 v/ sognepræst Henriette L. Idestrup 
og afsluttes med konfirmation i Vor Frelsers Kir-
ke søndag d. 28. april 2024, kl. 10.00. Alle unge, 
der er bosiddende i Korsløkke sogn eller har sær-
lig tilknytning hertil, og går i 7. klasse i skoleåret 
2023-2024 kan optages på holdet. Unge, der ikke 
er døbt, er velkomne til at deltage i forberedelsen, 
men de kan kun blive konfirmerede, hvis de bli-
ver døbt forinden, da dåben er en forudsætning for 
konfirmationen.

Tilmelding finder sted i perioden 1. – 15. juni 2023 
i hvilken periode tilmeldingsblanket kan downloa-
des fra kirkens hjemmeside på dette link: korsløk-
kesogn.dk/konfirmation.htm 
Den udfyldte tilmeldingsblanket skal sammen med 
en kopi af konfirmandens dåbsattest sendes til 
Henriette L. Idestrup på e-mail hid@km.dk eller 
lægges i postkassen ved kirkekontoret i sognehu-
set.

Oplysning om begyndelsesdato, forældremøde 
m.m. tilsendes de tilmeldtes forældre efter skoler-
nes sommerferie.

Evt. spørgsmål kan rettes til Henriette L. Idestrup 
på tlf. 66 13 94 30 eller e-mail mailto:hid@km.dk 

Kirkebil og kirkekaffe
Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester i kirken. 
Henvendelse til kirkekontoret i åbningstiden på tlf.  
66 11 92 30.
Efter alle højmesser er kirkegængerne velkomne til at 
deltage i den efterfølgende kirkekaffe. Der serveres kaffe, 
te og småkager. 


