Julehjælp
Ansøgningsskema om julehjælp fra menighedsplejen i Korsløkke sogn kan afhentes på kirkekontoret, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ, fra d. 25. november.
Kontoret har åbent kl. 9.00-13.00 (undtagen mandag).
Man kan også ringe efter et skema på 66 11 92 30 el.
sende en e-mail til korsloekke.sogn@km.dk.
Ansøgningen skal være afleveret til kontoret senest d.
9. december.
Ansøgere, der bliver godkendt til at modtage støtte, får
en kurv med forskellige varer. Ansøgning om kontant
beløb (penge) godkendes ikke. Der gøres opmærksom
på, at der er begrænsede midler til uddeling.

Babysalmesang
Mandage kl. 10.00-11.30 tilbyder kirken

babysalmesang. Vi begynder med
musikalsk samvær med babyerne
og derefter byder kirken på en kop kaffe eller te.
Vi starter d. 14/3 og kører til og med d. 23/5 med
pause 2. påskedag (18/4).
Alle babyer fra 3 måneder er velkomne med deres
voksne.
Kirkekontoret tager imod tilmeldinger.
For yderligere information, kontakt kirkesanger Berit
Hedal Nicolaisen på tlf. 60 18 68 77.

Sogneaften
”Den danske klosterrute”
FOREDRAG VED GUNNAR KASPER HANSEN
ONSDAG D. 16. FEBRUAR 2022 KL. 19.00.

Den danske klosterrute er en vandrerute på 2.300 km gennem Danmark fra Helsingør til Frederikshavn.
Rutens formål er at komme forbi så
mange klostersteder i Danmark som
muligt. Samtidig kommer man igennem noget af Danmarks smukkeste og mest særprægede natur. Et
andet formål med ruten er at skabe
mulighed for fordybelse. I de senere år er mange begyndt at
deltage i pilgrimsvandringer.
Ruten er beskrevet i en serie på 10 bind, hvoraf de tre sidste
er skrevet af sognepræst og tidligere forstander på Løgumkloster Refugium Gunnar Kasper Hansen. Han vil fortælle om
rutens tilblivelse, tankerne bag den og om den del af ruten
han har beskrevet. Foredraget er illustreret med billeder.

Alle er velkomne

ONSDAG D. 30. MARTS KL. 18.30

Vi genoptager filmaftenerne efter en længere pause.
Vi ser film, drikker kaffe og taler om filmen.
Alle er velkomne, men tilmelding er påkrævet.
Tilmelding skal ske senest fredag d. 18. marts. Det
kan ske ved at ringe til kirkekontoret tirsdag-fredag
ml. 9.00 og 13.00. Eller ved at sende en e-mail til
kontoret på adressen korsloekke.sogn@km.dk

Alle er velkommen og det er gratis at deltage. Vær med til et
hyggeligt samvær med nogle spændende foredrag, der alle
er ledsaget af billeder. Menighedsrådet er vært ved kaffen til
møderne. Ønskes der brød til, bedes du medbringe det selv.

Onsdag d. 8. december kl. 14.00

”JULEMØDE”
Julemøde med en julehistorie v/Henriette L. Idestrup, samt
Lucia-optog med børn fra Børnehuset Bifrost. Endvidere
medvirker kirkens eget kor. Menighedsrådet er vært med kaffe/te og kage.

Onsdag d. 19. januar kl. 14.00

”FØDT I HORSENS TUGTHUS”

Skumringskoncert ved Morten Øberg (sax/klarinet) og Lars
Kr. Hansen (orgel/klaver).

Et spændende foredrag ved Niels Ole
Frederiksen.
Niels Ole Frederiksen er født i Horsens
Tugthus i 1946. Hans far var ikke indsat
men ansat. Han blev døbt i det nu nedlagte Horsens Tugthus. I sit foredrag
fortæller han om sin barndom og opvækst bag de høje mure, samt om nogle af de fanger han har mødt. Bl.a. fortæller han om flugtkongen C. A. Lorentzen, som havde et motto ”Hvor der er en vilje er der en vej”.
Niels Ole Frederiksen startede som højskolelærer i 1974 i
Sydslesvig. Noget senere kom han til Båring Højskole. Det
blev også til en stilling som forstander på Sdr. Felding Højskole. Han afsluttede sin højskolelærerkarriere på Esbjerg
Højskole som forstander og kursustilrettelægger.
Foredraget er ledsaget af billeder og holdes i en munter tone.

Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 19.30

Onsdag d. 23, februar kl. 14.00

Autografkoncert med organisterne Jens Ramsing, Mikkel
Andreassen og Lars Kr. Hansen, samt Morten Øberg (sax),
der spiller nyskrevne værker i grænselandet mellem klassisk
og rytmisk musik.

”ODENSE OG OMEGN”

Koncerter
Søndag d. 5. december kl. 14.00
Den traditionelle julekoncert med juletale v/Erik Ransby,
samt musik og sang ved bl.a. New Danish Brass Band og
Odensekoret.

Onsdag d. 15. december kl. 16.30

Filmaften (studiekreds)

Møder i eftermiddagsklubben

Torsdag d. 10. februar kl. 19.30
Odense Kammerkor v/dirigent Uffe Most synger nordiske
korsatser ud fra temaet ”Nordlys”.

Onsdag d. 2. marts kl. 19.30
Gospelkoncert med Joyful Voices v/dirigent Katrine
Daugaard og pianist Theis Langeland.

Odense er en af Danmarks ældste byer
med en mere end 1000-årig historie.
Gennem århundreder lå byen gemt bag
byportene, men fra midten af 1800-tallet sprængte byen rammerne og bredte sig ud på områder, der førhen lå hen
som marker med græssende kreaturer.
Nye kvarterer skød op som paddehatte
og forandrede landskabet. I foredraget
fortæller stadsarkivar Johnny Wøllekær om byens forandringer, vækst og nye kvarterer, herunder også Vollsmose.

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
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:
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.

Adresser:
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,
torsdag tillige kl. 17.00-18.00.
Træffes ikke mandag
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
Præsterne træffes lørdag
efter aftale

Kontortid i resten af 2021:
Hverdage kl. 9.00-13.00.
Fra 1/1-2022 er kontoret igen
åbent torsdag kl. 16.00-18.00.
Mandag og lørdag lukket
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

Kirkekontoret:
Kordegn Birthe Svenstrup
Kirkens hjemmeside:
Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.
http://korsløkkesogn.dk/
Tlf. på kirkekontoret: 66 11 92 30,
mobil nr. 29 44 84 30.
Sognemail: korsloekke.sogn@km.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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DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS

2021
2022

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
NOVEMBER
28. november
1. s. i advent
Kl. 10.00 - Idestrup
DECEMBER
5. december
2. s. i advent
Kl. 10.00 - Ransby
Julekoncert
Kl. 14.00 - Ransby
12. december
3. s. i advent
Kl. 10.00 - Idestrup
De 9 læsninger
Kl. 19.00 - Idestrup
19. december
4. s. i advent
Kl. 10.00 - Ransby
24. december
Juleaftensdag
Kl. 14.00 - Ransby
Kl. 16.00 - Idestrup
25. december
1. Juledag
Kl. 10.00 - Ransby
26. december
2. Juledag
Kl. 10.00 - Idestrup
JANUAR
1. januar 2022
Nytårsdag
Kl. 16.00 - Idestrup
2. Januar
Hellig 3 konger (H3K)
Kl. 10.00 - Ransby

9. januar
1. s. e. H3K
Kl. 10.00 - Idestrup
16. januar
2. s. e. H3K
Kl. 10.00 - Ransby
23. januar
3. s. e. H3K
Kl. 10.00 - Idestrup
26. januar
Aftenandagt med efterfølgende fællesspisning
Kl. 18.00 - Ransby

MARTS
4. marts
Hverdagsandagt
(Fyn faster & fester)
Kl. 16.00 - Ransby
6. marts
1. s. i fasten
Kl. 10.00 – Ransby
9. marts
Hverdagsandagt
(Fyn faster & fester)
Kl. 16.00 - Idestrup
13. marts
2. s. i fasten
Kl. 10.00 – Idestrup
Gudstjeneste med efterfølgende eftermiddagskaffe
Kl. 14.00 - Ransby

17. marts
Hverdagsandagt
(Fyn faster & fester)
Kl. 16.00 - Idestrup
20. marts
3. s. i fasten
Kl. 10.00 – Ransby
22. marts
Hverdagsandagt
(Fyn faster & fester)
Kl. 16.00 - Ransby
23. marts
Aftenandagt med efterfølgende fællesspisning
Kl. 18.00 - Idestrup
27. marts
Midfaste
Kl. 10.00 - Idestrup

30. januar
4. s. e. H3K
Kl. 10.00 - Ransby
FEBRUAR
6. februar
Sidste søndag e. H3K
Kl. 10.00 - Idestrup
13. februar
Septuagesima
Kl. 10.00 - Ransby
Gudstjeneste med efterfølgende eftermiddagskaffe
Kl. 14.00 - Idestrup
20. februar
Seksagesima
Kl. 10.00 - Idestrup
27. februar
Fastelavn
Kl. 10.00 – Idestrup

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

Rosengården
Der holdes månedlige gudstjenester.
Fredag 24. december
Kl. 14.00 – Idestrup
(Juleaftensdag)
Torsdag 13. januar
Kl. 14.00 – Ransby
Torsdag 3. februar
Kl. 14.00 – Idestrup
Torsdag 3. marts
Kl. 14.00 – Ransby

Korsløkkehaven
Torsdag 23. december
(Julegudstjeneste)

Kl. 14.30 – Ransby

Herluf Trolle
Fredag 24. december
(Julegudstjeneste)

Kl. 10.30 – Ransby

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

JULENS LYS
I kirken er vi altid lidt forud for vores
tid. Helt præcist er vi en måned foran, idet kirkeåret begynder en måned
før kalenderåret. Så vi fejrer nytår to
gange i kirken, først det kirkelige nytår på 1. søndag i advent, dernæst det
verdslige nytår på Nytårsdag. Derfor
begynder vores og mange andre sognes kirkeblade med adventstiden. En tid, der er præget af forberedelse og forventning, fordi den er en optakt til julen, hvor
vi kristne fejrer Kristi fødsel. Det gør vi først og fremmest ved
at holde gudstjeneste i kirken med alt hvad dertil hører. Kirkens
klokker kimer juleglæden ind, julens evangelium lyder, der prædikes og synges salmer i skæret fra et eller flere smukke grantræer, der er pyntede med lys og har en stjerne i toppen.
Ifølge en gammel folkelig legende var det reformatoren Martin Luther (1483-1546) der opfandt juletræet. Det har næppe nogen historisk kerne, idet andre historiske kilder fortæller, at skikken med at tage et træ ind til jul, var så udbredt i Alsace-området allerede i 1521, at det blev forbudt af fælde træer til det pågældende formål. Ikke desto mindre er fortællingen
smuk og stemningsfuld. Juleaften 1536 skal Luther være gået
igennem en skov på vej hjem fra kirke. Det var mørkt, men himlens stjerner oplyste skoven. Pludselig bemærkede han, hvordan lyset ramte et lille grantræ tæt ved den sti, han gik på. Det
fik ham til at tænke på Betlehemsstjernen, der ledte de vise
mænd hen til den nyfødte Jesus. Synet behagede ham så meget, at han fældede et lille grantræ og tog det med hjem til sin
præstebolig i Wittenberg. Der anbragte han det i en spand på
bordet i stuen, hvorefter han pyntede det med små vokslys.
Han tog derefter afsæt i det lysende træ, da han fortalte sine
børn om det himmelske lys, der kom til jorden julenat.
Legenden gør juletræet til noget meget luthersk. Så luthersk at
det ikke er til at komme udenom, selvom der ingen sikker begrundelse kan findes for det i skildringer af reformatorens egen
julefejring. Juletræet hører sig til ved en god gammel traditionsrig luthersk-evangelisk julefejring, i kirke, såvel som i skole og
hjem. Det er da også de færreste, der kunne forestille sig en jul
uden juletræ. Især i vores tid, hvor juletræet har bredt sig til det
offentlige rum, så det kan lyse op overalt, hvor mennesker færdes, også i mørke baghaver og travle indkøbscentre. Smukt og
til stadig ihukommelse af ham, om hvem Luther i julesalmen
”Lovet være du, Jesus Krist” i 1523 skrev ”Himlens lys kom i
dig til jord, skinner til ny oplysning stor, godt kan vi nu ved nat-

tetid, kende som børn vor Fader blid. O, Gud ske lov!” (DDS
108,4).
1523 var det år, hvor Luther kastede sig ud i arbejdet med at
skrive salmer på modersmålet, der kunne erstatte de faste led
i den latinske gudstjeneste. Ovennævnte salme formodes at
være skrevet til julen 1523, idet den udkom i Wittenberg-salmebogen i 1524. Den bredte sig hurtigt ud over hele Tyskland,
og allerede i 1528 var den at finde i en dansk oversættelse
i Claus Mortensens Salmebog. Den udgave vi finder i vores
nuværende danske salmebog er N. F. S. Grundtvigs (17831872) gendigtning fra 1837 og 1845. Deri beskrives julens under som lyset, der kommer til verden julenat. Jesus er ”mand
i lys, men dog Gud i løn”, og det ”himlens lys”, der ”skinner til
ny oplysning stor”, det vil sige, lyser for os, så vi ”ved nattetid [kan] kende som børn vor Fader blid”. Præcis på samme
måde som stjernerne i den mørke skov lyste for Luther, der
ifølge legenden blev så grebet af stemningen, at han slæbte
et lille grantræ ind i stuen og satte lys på det, for at bruge det
pædagogisk forkyndende overfor sine børn.
Så både juletræet og legenden om Lutherfamiliens første juletræ er uomgængelige, når julens glædelige budskab skal
fejres. Dels fordi det er smukt at sidde i julelysenes skær og
tænke på krybbebarnet, dels fordi det minder os så stærkt
om Jesu´ egne ord: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” (Js. 8,12). Ord
vi kan tage med os ud i hverdagen, når julelysene er brændt
ned og juletræet smidt ud. For Jesus er lyset, der lyser op i
mørket alle vort livs dage under vores vandring her på jorden.
Så vi kan se den vej, hvorpå vi skal gå, nemlig hans vej, der er
lysets og kærlighedens vej. Lad os hver eneste jul tænde vores julelys med det i hjerte, tanke og sind.

DE 9 LÆSNINGER
SØNDAG D. 12. DECEMBER KL. 19.00

Traditionen tro inviterer vi
endnu engang til ”De 9
Læsninger” i kirken om aftenen på 3. søndag i advent. Denne meget stemningsfulde gudstjenesteform, der stammer fra
England, er tænkt som en forberedelsesgudstjeneste til julen for alle, der har lyst til at lytte til ni læsninger fra Bibelen. Læsningerne strækker sig fra skabelsen over profetier
om Messias´ komme til Jesu´ fødsel, og afsluttes med bekendelsen til Kristus. Medlemmer af menigheden vil læse
bibelteksterne op. Disse ledsages af fællessalmer, korsang
og orgelkoraler.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler.
Vel mødt til alle!

Henriette L. Idestrup

Aftenandagter med spisning
ONSDAGENE D. 26. JANUAR 2022
23. MARTS, KL. 18.00

I 2022 inviterer vi igen til aftenandagt i kirken med efterfølgende fællesspisning, som menighedsrådet er
værter ved. Vi vil også synge en sang eller to sammen fra Højskolesangbogen, inden vi igen går hver
til sit. Vi slutter som regel af omkring kl. 20.00. Alle er
velkomne. Husk tilmelding til kirkekontoret ugen før.

Vi ses!

Glædelig Jul!


Henriette L. Idestrup

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet har besluttet at højmessen fra og med
1. søndag i advent, d. 28. november begynder kl. 10.00
og efterfølges af kirkekaffe i kirkens lokaler.
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde torsdagene
d. 6/1-2022, 3/2 og 3/3. Alle møder begynder kl. 19.00
og foregår i kirkens lokaler.
Menighedsrådet har ansat Troels Dueholm Nørgaard
som kirketjener.

Eftermiddagsgudstjenester
med kirkekaffe
SØNDAGENE D. 13. FEBRUAR 2022
OG 13. MARTS, KL. 14.00

Nogle vil gerne mødes til gudstjeneste og samvær på
andre tidspunkter end søndag formiddag. Derfor inviterer vi to gange pr. sæson til en kort eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. Ved kaffen bliver der mulighed for at snakke lidt med de øvrige kirkegængere, og hvis der er stemning for det, vil vi
synge lidt sammen inden vi går hjem. Alle er velkomne.
Der er ingen tilmelding.
Vi ses!

