Konfirmationsdatoer
2020-2023

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2019-2020
De, der skal gå til konfirmationsforberedelse i Vor
Frelsers Kirke 2019-2020 og konfirmeres på Bededag, den 8. maj 2020, kl. 11.00 af Henriette L. Idestrup bedes tilmelde sig inden indeværende skoleårs afslutning ved at udfylde den tilmeldingsblanket, der kan downloades fra kirkens hjemmeside og
aflevere, sende eller maile den til Henriette L. Idestrup vedlagt en kopi af konfirmandens dåbsattest.
Blanketten kan også fås ved henvendelse til Henriette L. Idestrup.
Alle unge, der går i 7. klasse i skoleåret 2019/2020
og er bosiddende i Korsløkke sogn kan optages på
holdet. Det er en forudsætning for konfirmationen,
at man er døbt, men også udøbte kan tilmeldes til
forberedelsen. Det er dog en forudsætning for at de
kan blive konfirmerede, at de bliver døbt forinden.
Nærmere informationer om konfirmationsforberedelsens start, møde for forældre m.m. udsendes
til de tilmeldtes konfirmanders forældre pr. e-mail i
slutningen af juni.
Alle spørgsmål bedes rettet til Henriette L. Idestrup
på hid@km.dk eller tlf. 66 13 94 30.

I 2020 er der konfirmation på Bededag, den 8. maj
v/ Henriette L. Idestrup.
I 2021 er der konfirmation på Bededag, den 30. april
v/ Erik Ransby.
I 2022 er der konfirmation på Bededag, den 13. maj
v/ Henriette L. Idestrup.
I 2023 er der konfirmation på Bededag, den 5. maj
v/ Erik Ransby.
Alle spørgsmål bedes rettet til den præst, der varetager undervisningen og konfirmationen.

Kirkelig vejviser

Indbydelse
Ældreudflugt onsdag den 15. maj 2019.
Arrangeret af menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke,
Odense.
Turen starter kl. 13.
Vi kører af smukke veje gennem den fynske natur.
Vi ankommer til Hotel Storebælt ved Nyborg.
Her skal vi, under hyggeligt samvær, have kaffe/the
med boller og lagkage.
Der bliver lejlighed til at nyde udsigten ud over Storebælt.
Hjemkomst kl. 17.
Tilmelding: til kirkekontoret 66119230 senest 14
dage før.
Pris: 100 kr.

Angående dåb:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor dåbsdag aftales.
Angående navngivning (uden dåb):
Henvendelse til kirkekontoret, hvor blanket til brug for anmeldelse af navn
udleveres. HUSK! Et barn skal navngives, enten ved dåb eller anmeldelse inden barnet fylder 6 måneder.
Angående vielse:
Henvendelse til kirkekontoret, hvor vielsesdagen aftales. Brudeparret skal tillige 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 bisættelse – så kan handlingen altid foregå fra sognekirken.
Angående sygebesøg, hjemmealtergang m.v.:
Henvendelse til en af kirkens præster.
Digital selvbetjening (fra 1-2-2014)
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.

Koncerter
Tirsdag den 9. april kl. 19.30:
Nenia Brass Band. Dirigent: Michael Thrane

Adresser:

Endnu en gang får vi besøg af det festlige brassband
fra Kerteminde. Repertoiret spænder vidt, og denne
gang uropføres flere værker tilegnet orkestret.
Ophavsmand og komponist er Leif Munk Hansen,
der bl.a. har en fortid i kirkens kor. Han har endvidere været ansat i Det jyske Operakor, og senere blev
han assistent og korleder ved Assens kirke.

Sognepræst Erik Ransby
Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed
Ejby Kirkevej 72, 5220 Odense SØ,
Tlf. 66 12 12 94
E-mail: er@km.dk
Træffes kl. 12.00-13.00,
samt torsdag kl. 17.00-18.00.
Træffes ikke mandag.

Onsdag den 22. maj kl. 19.30:
Musikskolen.
Det årlige musikbesøg fra Odense Musikskole er en
rigtig forårstradition. Yvonne Schouenborg leder Musikskolens kor, og derudover præsenteres en del af
skolens solister, både sangere og instrumentalister i
et varieret program.

Babysalmesang
Mandage klokken 10-11.30 tilbyder
kirken babysalmesang. Vi begynder
med musikalsk samvær med babyerne og slutter af med en kop
kaffe eller te.
Vi starter 4. marts og fortsætter til 13. maj med pause 2. påskedag. Alle babyer fra 3 til 9 måneder er velkomne med deres voksne.
Tilmelding til kirkekontoret, også gerne efter opstart.
For yderligere information, kontakt kirkesanger Berit
Hedal Nicolaisen på telefon 60 18 68 77.

Sognepræst Henriette
Leslie Idestrup
Købkesvej 46, 5230 Odense M,
tlf. 66 13 94 30.
E-mail: hid@km.dk
Træffes bedst
mandag-torsdag kl. 8.30-9.30,
samt torsdag kl. 15.00-16.00
Træffes ikke fredag
Sognepræst Bo Haug
Kontor: Ejbygade 24,
5220 Odense SØ.
Privat: Musvågevej 233,
5210 Odense NV, tlf. 66 13 24 36
E-mail: bhau@km.dk
Træffes efter aftale
Træffes ikke mandag.
Præsterne træffes lørdag
efter aftale

Kirkekontoret:
Kordegn Birthe Svenstrup
Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.
Tlf. på kirkekontoret: 66 11 92 30,
mobil nr. 29 44 84 30.
Sognemail: korsloekke.sogn@km.dk
Kontortid: Hverdage kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Mandag og lørdag lukket
Kirketjener Knud Stærke
Mågevej 8, 5492 Vissenbjerg,
Tlf. 28 97 96 16
Tlf. i kirken 66 17 95 30
Organist Lars Kristian Hansen
Tlf.: 25 71 80 87
E-mail: lars@larskristianhansen.dk
Menighedsrådets formand:
Lars Ploug Thomassen,
Tlf. 20 23 30 10,
E-mail: 1906larspth@gmail.com
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
Kirkens hjemmeside:
http://korsløkkesogn.dk/

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

2019

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
APRIL

Kristi himmelfart - 30. maj
Kl. 10.30 - Idestrup

Mariæ Bebudelsesdag
– 7. april
Kl. 09.00 - Idestrup
Kl. 10.30 - Ransby

JUNI

Palmesøndag- 14. april

6. s. e. påske - 2. juni
Kl. 09.00 - Ransby
Kl. 10.30 - Idestrup

Kl. 10.30 - Ransby
Skærtorsdag - 18. april

Kl. 10.30 - Idestrup
Langfredag - 19. april

Kl. 10.30 - Idestrup
Påskedag - 21. april

Kl. 10.30 - Ransby
2. påskedag - 22. april

Kl. 10.30 - Ransby
1. s. e. påske - 28. april

Kl. 10.30 - Idestrup

MAJ
2. s. e. påske - 5. maj

Kl. 09.00 - Idestrup
Kl. 10.30 - Ransby
3. s. e. påske - 12. maj
Kl. 10.30 - Idestrup
Bededag
– Konfirmation – 17. maj
Kl. 10.00 - Ransby
4. s. e. påske - 19. maj
Kl. 10.30 - Idestrup
5. s. e. påske- 26. maj
Kl. 10.30 - Ransby

Pinsedag - 9. juni
Kl. 10.30 - Ransby
2. pinsedag - 10. juni
Kl. 10.30 - Idestrup
Trinitatis d. - 16. juni
Kl. 10.30 - Ransby

Gudstjenester
på sognets lokalcentre
Alle - beboere, familie og personale
- er velkomne til at deltage.
Rosengården

4. april
2. maj
6. juni
4. juli

JULI
3. s. e. trin. - d. 7. juli
Kl. 10.30 - Ransby
4. s. e. trin. - d. 14. juli
Kl. 10.30 - Idestrup
5. s. e. trin.- d. 21. juli
Kl. 10.30 - Idestrup
6. s. e. trin. - d. 28. juli
Kl. 10.30 - Ransby

Idestrup
Ransby
Idestrup
Ransby

Korsløkkehaven

24. april (påske)
11. juni (pinse)

Kl. 14.30 Ransby
Kl. 14.30 Idestrup

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

Herluf Trolle

17. april (påske)
7. juni (pinse)

Kl. 10.30 Idestrup
Kl. 10.30 Ransby

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

1. s. e. trin. - d. 23. juni
Kl. 10.30 - Idestrup
2. s. e. trin. - d. 30. juni
Kl. 10.30 - Ransby

Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00

Menighedsrådsmøder
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

den 10. april
den 2. maj
den 11. juni
den 8. august

Alle møder begynder kl. 19.30 og afsluttes ca. 21.30.
Møderne er offentlige, og alle er velkomne

Op, al den ting, som Gud har
gjort, hans herlighed at prise!
Noget om mennesket og naturen – Guds skabninger.
Der tales meget om miljø og klima i disse tider. Naturen
med dens planter og dyr er truet af mennesket, der længe har drevet rovdrift på naturens resourcer og forstyrret
dens ligevægt. I grunden er det underligt i betragtning af,
at vi selv er en del af den samme natur og i høj grad er afhængig af den og derfor har en egen interesse i at passe på den. Ofte bruges ordet økologi, som dækker over
en forunderlig virkelighed, en sammenhæng mellem alt levende, som der til syvende og sidst ikke gives anden forklaring på end Guds visdom. Den kommer til udtryk i samstemtheden i naturen og opretholdelsen af balancen i naturen – hvis ikke vi griber ind. Naturen har sine egne love,
som den lever efter. Disse love kan være barske og hårde.
Mennesket er en del af denne natur og på mange måder ligner vi den (pattedyrene) og kan genkende os selv i
den. Det gælder eksempelvis kroppen og dens funktioner,
fødeindtagelse og forplantning.Naturen er os ikke fremmed, selvom vi er forskellig fra den. Vi deler vilkår med naturen. Også vi er underlagt sygdom, aldring og skrøbelighed. Vi kan ikke klare os som enkeltindivider, men har
brug for samfund.
Den store forskel
Selvom mennesket er del af naturen, er det ikke et dyr.
Ikke engang det højest udviklede dyr, sådan som nogle videnskabsmænd plejer at sige, når de skal være ”venlige”.
At mennesket ikke er et dyr viser sig på mange måder,
bl.a. i den måde vi omgås naturen på: vi driver rovdrift på
den, vi ødelægger balancen i naturen. Vi forurener naturen
og udnytter den for profittens skyld. Den måde at handle på er fremmed for naturen, der ikke har andet formål
end at opretholde sig selv. Kun mennesker kan finde på at
øve tortur mod andre. Det gør dyrene aldrig. Dyret, der jager sit bytte, er blot lydig mod sin natur. Naturen er sin bestemmelse og hviler i sig selv. Modsat os, der ikke er vores bestemmelse, men har en bestemmelse, som vi kan
være lydig imod og opfylde – eller det modsatte. Et menneske kan blive u-menneskeligt. Et dyr kan ikke blive udyrligt. Det udtrykker en helt afgørende forskel. I den kristne tro hænger det sammen med at mennesket som den
eneste skabning er skabt i Guds billede.

Dødens magt og overvindelse
I naturen har døden sin naturlige plads. Men sådan er
det ikke for mennesket. Vi kan ikke affinde os med døden. Vi kan ikke slå os til tåls med at ”det er nu engang
naturens gang”. For os er døden en fjende, ikke en naturlig ven. Vi protesterer mod døden selvom den er uomgængelig. Den er uomgængelig som del af naturen, men
mennesket har et andet mål for sin eksistens end naturen. Vi kan ikke forlige os med døden – og det er et tegn
på at vi ikke bare er natur! Vi gør hvad vi kan for at værne, lindre og helbrede. Sådan så også Kristus på det og
det er et kendetegn som hele den kristne kultur er præget af. Men vi ved også, at kun Han kunne/kan sejre over
døden. Uden denne tro og dette håb ville vi være overladt til os selv.
Naturen er forunderlig. Det er mennesket også. Vi har
hver især vores plads i det skabte. Hvert menneske har
sine særlige gaver og muligheder – ”betroede talenter”,
som det hedder i evangeliet. Med alt det skulle vi kunne
gå i en stadig glæde i livets tjeneste på alle felter. Og dog
oplever vi hvordan glæden bliver borte gang på gang.
Det er ikke ”naturens” skyld. Det er vores egen. Det eneste der er i vejen for denne glæde er mennesket selv. Vi,
som ikke vil ”nøjes” med at være skabning, sat på plads
af Gud, men sætter os selv på Guds plads og derved
ødelægger det hele.

Erik Ransby

Kaffe på kanden
Efter morgengudstjenesten søndag den 2. juni kl. 9
inviterer Ester og Erik Ransby kirkegængerne til at
besøge os i præstegården på Ejby Kirkevej 72.
Der er kaffebord samt hygge og sang. Der bliver
også lejlighed til at gå en tur i haven, hvis vejret tillader det.

Velkommen

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har besluttet, at der gælder følgende priser ved arrangementer i Korsløkke sogn:
Aftenarrangementer og kirkefrokoster koster 50
kr. for spisning, 10 kr. pr. øl eller glas vin, 5 kr. for
danskvand/sodavand, postevand gratis.
Ved koncerter er én genstand gratis, derefter 10 kr.
for øl/vin, 5 kr. for sodavand.
Selve koncerten er gratis, med mindre andet er annonceret.
Den årlige ældretur koster fortsat 100 kr., og spisning ved det årlige menighedsmøde er gratis.

Anker Andersen, forhenværende kammertjener
Foto: Linda Kastrup © Scanpix

Eftermiddagsmøde
Onsdag den 17 april kl. 14. kommer Anker Andersen i Vor Frelsers Kirke i Odense og fortæller anekdoter fra et 40 langt arbejdsliv ved kongehuset som
kammertjener.
Den 86-årige forhenværende kammertjener, fortæller om et langt liv, der startede i et fattigt arbejderhjem i Tommerup. Efter at have stået i lære som
skrædder hos den lokale Poul ”Skrædder” Andersen, kom han til militæret og derfra til en ansættelse som kammertjener for Kong Frederik IX og senere i 1966 for Prins Henrik og fra 1967 blev stillingen udvidet til hushovmester og kammertjener for
kronprinsessen og prinsen.
I 2017 udkom bogen ”40 år i kongehusets tjeneste,
hvor Anker Andersen på opfordring af Prins Henrik,
har nedfældet sine erindringer”.
Arrangementet er gratis. Alle er velkommen og der
er gratis kaffe, men tag eventuelt brød med.

