Filmaften
I foråret 2021 inviterer vi igen til at komme og se film
i kirken. Det er den 10. februar kl. 18.30. Vi ser film,
drikker kaffe og taler om filmen. Benyt venligst tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 5. februar (tlf.:
66 11 92 30 el. mail: korsloekke.sogn@km.dk). Nye
deltagere er velkomne. Der tages forbehold for aflysning på grund af Covid 19.

Eftermiddagsklubben
Eftermiddagsmøderne i december, januar, februar og marts
byder på nogle spændende og varierende emner. Mød talrigt op. Der er kaffe på kanden, men ønsker du brød til, så
medbring det selv. Arrangementerne er gratis.
Ret til ændringer forbeholdes. Se mere på sognets hjemmeside og facebookside.

Onsdag den 9. december kl. 14.00
”Julemøde”
Denne eftermiddag er et rigtigt ”hyggemøde” med diverse
underholdning der alle relaterer sig til den nært forestående jul.

Onsdag den 20. januar kl. 14.00
”Det blodige forår 1945”

Kender du din Bibel?
De fleste kender nogle af fortællingerne i Bibelen. Det følger
naturligt af at kristendommen
har været tilstede hos os i over
1000 år.
Ingen anden bog har som Bibelen haft så stor en indflydelse og påvirket vores tankegang, sprog og samfundsliv i
det hele taget. Ikke for ingenting er den blevet kaldt for ”bøgernes bog”.
Der er derimod ikke så mange, der har konkret viden om
Bibelens tilblivelse, dens forfattere, forholdet mellem Det
gamle Testamente og Det nye Testamente. Hertil kommer
også betydningen af de forskellige bibeloversættelser gennem tiden. Det danske Bibelselskab har fornylig udsendt
en ny bibeloversættelse ”Bibelen 2020”. Selvom indholdet
er det vigtigste er der mange spændende og interessante
oplysninger forbundet med Bibelen historisk såvel som aktuelt. Hvis du vil vide mere end du allerede ved og måske
har spørgsmål til emnet, så kom bare og deltag i vores studiekreds. Vi mødes onsdag den 10. marts og onsdag den
14. april. Begge gange kl. 10.00-12.00. Tilmelding til kirkekontoret (66 11 92 30) el. til mig (66 12 12 94) senest den
2. marts. Alle er velkomne.

Erik Ransby

Et billedforedrag af
Andreas Skov, født
i 1970, historiker og
arkivar ved Odense
Stadsarkiv. Han har
skrevet flere artikler og
bøger om det illegale arbejde under besættelsen. Det var ikke kun ude på slagmarkerne at afslutningen på 2. verdenskrig var voldsom.
Også her i Odense fandt der højdramatiske begivenheder
sted.
Om disse begivenheder fortæller arkivar Andreas Skov.

Onsdag den 24. februar kl. 14.00
”Bhutan et farverigt og spændende land”
Med farverige billeder og fortælling skal
vi på en spændende rejse fra vest til
øst gennem det lille kongerige, der ligger gemt i det bjergrige Himalaya. Bhutan er landet, hvor man ikke taler om
bruttonationalprodukt i kroner, men om
bruttonationallykke med fokus på en
samfundsudvikling med lykke, glæde
og harmoni.
Vi deltager i en religiøs festival i Paro, vi kører ad smalle
bjergveje gennem landet, vi besøger buddhistiske klostre og
overnatter i afsidesliggende landsbyer.
Om disse oplevelser og mange flere fortæller Birgit Drygaard.

Onsdag den 17. marts, kl. 14.00
”Pilot i flyvevåbnet”

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:
Et fantastisk spændende billedforedrag.
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Koncerter i 2021

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.

Eftermiddagskaffe
Torsdag 28. januar, kl. 19.30
Søndag
d. 17. januar 2021 er der efter gudstjenesten kl. 14.00 mulighed for at drikke en kop kaffe/te
Autografkoncert med organist Jens Ramsing, Mikkel
i kirkens
lokaler
ogLars.
få en
de andre kirkegængere
inden man atter
går hver til sit.
Andreassen,
organist
Kr.hyggelig
Hansen og snak
Mortenmed
Øberg.
Kirkekontoret:
Adresser:
Kordegn
Svenstrup
Henriette
L.Birthe
Idestrup
Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.
Onsdag 3. marts, kl. 19,30
Gospelkoncert med Joyful Voices v/dirigent Katrine
Daugaard og pianist Theis Langeland.
Babysalmesang

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

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

Vikar-sognepræst Massoud
Fouroozandeh
Tlf. 40 53 25 23
E-mail: mafo@km.dk
Træffes efter aftale.
Træffes ikke mandag

FDF, Odense 5. kreds:
Henvendelse til
Karl Ejvind Larsen,

Mandage klokken 10.00-11.30 tilbyder kirken babysalmesang. Vi begynder med musikalsk
samvær
Kirketjener Knud Stærke
Mågevej 8, 5492 Vissenbjerg,
med babyerne og slutter af med en kop kaffe eller te.
Tlf. 28 97 96 16
Sognepræst Henriette
Tlf. i kirken 66 17 95 30
Vi starter den 8/3 og kører til og med 17/5 med pause 2. påskedag
(5/4).
Leslie Idestrup
Købkesvej
46,
5230
Odense
M,
Alle babyer fra 3 måneder er velkomne med deres voksne,
der kan dog forekommeOrganist
begrænsninger
Lars Kristian Hansen
tlf. 66 13 94 30
Tlf.: 25 71 80 87
E-mail:
hid@km.dk
på deltagerantal.
E-mail: lars@larskristianhansen.dk
Træffes bedst
mandag-torsdag kl. 8.30-9.30,
Tilmelding til kirkekontoret, også gerne efter opstart.
samt torsdag kl. 15.00-16.00.
Menighedsrådets formand:
Træffes
ikke fredag
For yderligere information, kontakt kirkesanger Berit Hedal
Nicolaisen
på telefon 60
18 68hjemmeside
77
Se sognets
Glentevej 71, st. tv.
Filmaften
5000 Odense C, tlf. 23 62 45 99
karl.ejvind.larsen@gmail.com
I foråret 2021 inviterer vi igen til at komme og se film i kirken. Det er den 10. februar
kl. 18.30. Vi
Mødested: Øksnebjergvej 15 B
Præsterne
træffes
lørdag
ser film, drikker kaffe og taler om filmen. Benyt venligstefter
tilmelding
til kirkekontoret
senest fredag
Kirkens hjemmeside:
aftale
http://korsløkkesogn.dk/
den 5. februar (tlf.: 66 11 92 30 el. mail: korsloekke.sogn@km.dk). Nye deltagere er velkomne. Der
tages forbehold for afbud på grund af Covid 19.
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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2020
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KIRKENS MOBILEPAY

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
DECEMBER
6. december
2. s. i advent
Kl. 10.30 - Idestrup
Julekoncert
Kl. 14.00 - Idestrup
13. december
3. s. i advent
Kl. 10.30 - Fouroozandeh
De 9 Læsninger
Kl. 19.00 - Ransby
			
20. december
4. s. i advent
Kl. 10.30 - Ransby
24. december
Juleaften
Kl. 11.00 - Fouroozandeh
Kl. 14.00 - Idestrup
Kl. 16.00 - Ransby
			
25. december
Juledag
Kl. 10.30 - Ransby
			
26. december
2. Juledag
Kl. 10.30 - Idestrup
			
27. december
Julesøndag
Kl. 10.30 - Idestrup

År 2021
			
JANUAR
1. januar
Nytårsdag
Kl. 16.00 - Ransby

3. januar
Helligtrekongerssøndag
Kl. 10.30 - Idestrup
			
10. januar
1. s. e. h3k
Kl. 10.30 - Fouroozandeh
			
17. januar
2 . s. e. h3k
Kl. 10.30 - Ransby
Kl. 14.00 - Idestrup
			
24. januar
Sidste s. e. h3k
Kl. 10.30 - Idestrup
			
31. januar
Septuagesima
Kl. 10.30 - Ransby
FEBRUAR
7. februar
Seksagesima
Kl. 10.30 - Idestrup
			
14. februar
Fastelavn
Kl. 10.30 - Fouroozandeh
			
21. februar
1. s. i fasten
Kl. 10.30 - Ransby
			
28. februar
2. s. i fasten
Kl. 10.30 - Idestrup
MARTS
7. marts
3. s. i fasten
Kl. 10.30 - Fouroozandeh
Kl. 14.00 - Ransby

67 37 89

GLÆDELIGT NYTÅR

Endnu et årsskifte står for døren. Eller rettere to årsskifter.
Først det kirkelige årsskifte,
der leder op til den hyggelige
og elskede adventstid, som
mange af os bare ikke kan få
nok af, dernæst det verdslige
årsskifte, hvor vi siger farvel til
2020 og aflægger vores nytårsløfter for 2021. Så traditionelt og alligevel så anderledes
denne gang, fordi vi har oplevet noget, vi næppe nogensinde
Henriette L. Idestrup
glemmer. En verdensomspændende epidemi, COVID19, der
lukkede vores land og kirke ned, og belærte os om, at det store stadig er at finde i det små.
For mens vi gik derhjemme og med længsel afventede genoplukningen, fik vi øje på alt det, der ofte drukner i vore mange gøremål og foretagsomhed, fx blomsterne i vindueskarmen og hundens varme snudepuf. De nære ting blev de vigtige ting. Pludselig betød jordomrejser ikke rigtigt noget. Vores
fokus blev et andet, nemlig det kendte, trygheden og sikkerheden, frem for det ukendte, eventyret og oplevelsestrangen. Så
vi i året, der går på hæld, i høj grad har fået skiftet det offentlige rum ud med det private rum. Ikke af trang, men af nødvendighed.
Det påtrængende spørgsmål er så, i hvilken grad COVID19krisen kommer til at præge året, der kommer. Vi ved det ikke,
men livet bliver næppe normalt igen lige med det første. Ikke
desto mindre lever vi lige nu, som vi altid har gjort det på denne tid af året, dog i skyggen af de mange restriktioner, der er
pålagt os. Vi forbereder os på at fejre julehøjtiden, hjemme såvel som i kirken, og glæder os til at tage fat på det nye år, hvor
alt forhåbentlig bliver bedre og helst helt normalt igen. Så vi
atter kan være mange sammen, fylde kirken til bristepunktet,
trykke hænder og omfavne hinanden.
Ja, vi har, som altid ved et årsskifte, vore drømme og forhåbninger, men om de bliver opfyldte eller ej, må vi lægge i Guds
hånd. Ja, hele vort liv, velfærd og fremtid må vi lægge i Guds
hånd. Præcis som vi synger om det i så mange af vores gamle salmer, bl.a. Paul Gerhardts “Befal du dine veje” (DDS 36),
en salme, der blev trykt første gang i 1653, få år efter trediveårskrigens afslutning, i Johann Crügers sangbog “Praxis pietatis melica”.

Salmen er blevet kaldt et kunstværk, ikke mindst fordi den er
et akrostikon, hvilket betyder at begyndelsesordet i hvert af
de oprindelige 12 vers, tilsammen danner det skriftord, salmen er bygget over, nemlig Sl. 37,5: “Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind”. Et skriftord, der nok har
været til trøst for Gerhardt i de svære år fyldt af krig, vold,
ødelæggelse og pest, og som en følge deraf har inspireret
ham til at digte salmen, der gennem mange generationer har
været til trøst, håb og opbyggelse i vanskelige situationer.
Hvilket den også kan være for os, idet den taler trøst til betrængte hjerter.
Et sådant trøstens ord kan vi alle have brug for. Et sted at lette hjertet og sætte ord på bekymringerne, sådan som vi kan
gøre det i bønnen og salmesangen, enten med egne eller andres ord, fx Gerhardts i salmens sidste vers: “Så kast da al
din smerte på Herrens stærke magt, og håb, o, håb, mit hjerte, vær trøstig, uforsagt! Du er dog ej den herre, som alting
råde bør; Gud monne sceptret bære, og alting vel han gør”.
Så lad os i tro og tillid tage fat på det nye år, for hvad det end
vil bringe, så er Gud os nær, altid ved vor side med hjælp og
bistand, nåde og lys, som Gerhardt så fortrøstningsfuldt skriver det: ”Vej har du alle steder, dig midler fattes ej; kun nåde
du udspreder, kun lys er al din vej, din gerning kan ej hvile, ej
standses kan dit fjed, når du til os vil ile med hjælp og bistand
ned”.

Henriette L. Idestrup

Gudstjenester
på sognets lokalcentre
Alle - beboere, familie og personale
- er velkomne til at deltage.
Rosengården
24. december (Jul)
7 januar
4. februar
4. marts

Kl. 11.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00

Ransby
Idestrup
Fouroozandeh
Ransby

Korsløkkehaven
23. december (Jul)
Kl. 10.45
Idestrup
Der holdes 4 gudstjenester årligt (jul, påske, pinse og høst)

Herluf Trolle
23. december (Jul)

Kl. 11.00

Fouroozandeh

Der holdes 4 gudstjenester årligt (jul, påske, pinse og høst)
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BEKENDTGØRELSE
Valgforsamlingerne den 15/9 og den 6/10 2020 gav et
fuldtalligt menighedsråd i Korsløkke Sogn for de kommende 4 år.

Advents- og julekoncerter

Valgt som medlemmer blev:

Søndag 6. december, kl. 14.00

1. Vivi Larsen;
2. Tom Børner;
3. Carsten Sauer;
4. Kurt V. Nielsen;
5. Erik Hansen;
6. Lotte Pedersen;
7. Mogens Hannibal;
8. Bjarne Jakobsen;
9. Dicte Hansen;
10. Kjeld Pedersen Mørch;
11. Alex Rasmussen.

Den traditionelle julekoncert med juletale ved sognepræst
Henriette L. Idestrup, samt musik og fællessalmer. New
Danish Brass spiller julemusik med 5 messingblæsere og
slagtøj. Kirkesanger Berit Hedal Nicolaisen synger jule- og
adventsmelodier ved orglet sammen med organist Lars
Kristian Hansen.

Valgt som stedfortrædere blev:
1. Bjarne Martinsen;
2. Lars Hansen.
Mandag den 12.10.2020. Valgbestyrelsen
(Dicte Hansen, Tom Børner og Bo Ploug Thomassen).

Julehjælp
Ansøgningsskema om julehjælp fra
menighedsplejen i Korsløkke sogn
kan afhentes på kirkekontoret, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ, fra den 24.
november.
Det kan ske i kontorets åbningstid (9.00-13.00 undt.
mandag). Man kan også henvende sig på telefon (66 11
92 30) eller mail (korsloekke.sogn@km.dk) for at få et
ansøgningsskema.
Skemaet skal afleveres senest den 4. december. Der
gøres opmærksom på, at der er begrænsede midler til
uddeling.

Onsdag 16. december, kl. 16,30
Skumringskoncert med Morten Øberg (klarinet, sax) og organist Lars Kr. Hansen (orgel, klaver).

Eftermiddagskaffe
Søndag d. 17. januar 2021 er der efter gudstjenesten
kl. 14.00 mulighed for at drikke en kop kaffe/te i kirkens lokaler og få en hyggelig snak med de andre kirkegængere inden man atter går hver til sit.

Henriette L. Idestrup

Babysalmesang
Mandage klokken 10.00-11.30 tilbyder kirken babysalmesang. Vi begynder med musikalsk samvær med
babyerne og slutter af med en kop kaffe eller te.
Vi starter den 8/3 og kører til og med 17/5 med pause
2. påskedag (5/4).
Alle babyer fra 3 måneder er velkomne med deres
voksne, der kan dog forekomme begrænsninger på
deltagerantal.
Tilmelding til kirkekontoret, også gerne efter opstart.
For yderligere information, kontakt kirkesanger Berit
Hedal Nicolaisen på telefon 60 18 68 77

