Foredrag
om Odense og omegn
Onsdag den 15. april, kl. 14.00
- 16.00 fortæller Stadsarkivar,
ph.d. Johnny Wøllekær om
Odense og omegn. 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. Kirken giver kaffe/te. Deltagerne skal selv
medbringe brød.

Alle er velkomne

Kirkekaffe i præstegården
Søndag den 7. juni vil der efter gudstjenesten
kl. 10.30 være mulighed for at deltage i kirkekaffen,
der denne dag er henlagt til præstegården på Ejby
Kirkevej 72. Vi går sommeren i møde og drikker kaffe
med lidt til, synger og har det hyggeligt sammen. Der
bliver også lejlighed til at gå en lille tur i haven, hvis
vejret tillader det. Forhåbentlig.

Alle er velkomne

Kirkens fødselsdag
I anledning af kirkens fødselsdag (111 år) byder vi sognets beboere på morgenkaffe søndag den 3. maj 2020. Vi
mødes kl. 9 og synger fødselsdagssang og derefter nyder vi samværet og morgenkaffen. Når den er slut, går
vi i kirken og deltager i gudstjenesten kl. 10,30.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret
(66 11 92 30). Sidste frist er onsdag
den 29. april. Eller man kan skrive sig
på en liste, der vil være fremlagt i kirken. Alle er velkomne

Ældreudflugt
Onsdag den 20. maj 2020
Arrangeret af menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke, Odense.
Turen starter kl. 13.00
Vi kører ad smukke veje gennem den fynske natur. Vi
ankommer til Restaurant Klinten ved Fåborg. Her skal
vi, under hyggeligt samvær, have kaffe/the med boller og lagkage.
Hjemkomst kl. 17.00
Tilmelding til kirkekontoret 66119230 senest 14 dage før.
Pris: 100 kr.

Forårskoncert
Forårskoncerten i Vor Frelsers kirke består i år af velkendte lokale kræfter, der i forening forsøger at skabe
den unikke blanding af underholdning og atmosfære,
som årstiden indbyder til.
Berit Nicolaisen, der gennem mange år har forvaltet sit
talent i kirken til hverdags- og søndagstjenester samt
bl.a. koncerter og babysalmesang, synger klassiske og
folkelige sange med tilknytning til foråret sammen med
Morten Øberg, klarinet og sax og kirkens organist, Lars
Kristian Hansen, klaver og orgel.
Koncerten finder sted tirsdag den 22. april
kl. 19.30.
Der er fri entré, og efterfølgende er der koncertcafé.

Ved Vor Frelsers Kirke i Korsløkke Sogn holdes alle møder og
afstemning/er i kirkens sognelokaler, Ejbygade 24.
Tirsdag d. 12. maj, kl. 19.00 – 21.30:

Tirsdag d. 15. september, kl. 19.00 – 21.30:

Kirkeministeriet har fastsat, at der skal afholdes valg til landets menighedsråd i år. I Korsløkke Sogn er menighedsrådet
klar til at bistå ved denne opgave, idet der allerede er nedsat et valgudvalg, der skal tage sig af det praktiske arbejde.
Menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke inviterer hermed til orienteringsmøde (og menighedsmøde) tirsdag, d. 12. maj, og
til valgforsamling (valgmøde) tirsdag, d. 15. september. Invitationen gælder alle kirkeligt interesserede i Korsløkke Sogn!
Det er vigtigt, at alle folkekirke-medlemmer, der mener, at
kirken i vores sogn har nogen betydning, seriøst overvejer at
tage imod denne opfordring til at møde frem.
Arbejdet med, om og for vores kirke er i høj grad et stykke
praktisk demokrati, som vi alle bør værne om – f.eks. ved at
deltage aktivt!
Velkommen!

✗

Valgforsamling*.
Her opstilles der bl.a. kandidater (dagsordenens pkt.4), og der
er mulighed for debat, inden der finder hemmelig, skriftlig afstemning sted. Det er her hensigten at søge opstillet en fælles kandidatliste, med suppleanter. Kun medlemmer af folkekirken med valgret i Korsløkke Sogn har tale- og stemmeret.
NB: Mødedeltagere med valgret skal som minimum kunne legitimere sig ved at oplyse deres fødselsdato. Man kan også
blive bedt om at fremvise legitimation i form af sundhedskort,
pas eller kørekort.
Tirsdag d. 6. oktober, kl. 19.00:

✗

Eventuel ekstraordinær valgforsamling*.
Afholdes, hvis menighedsrådet ikke er blevet fuldtalligt ved
valgforsamlingen.
Tirsdag d. 13. oktober, kl. 19.00:

✗

Frist for indlevering af kandidatlister udløber.
Indlevering skal ske ved personligt fremmøde på kirkens kontor, Ejbygade 24, i tidsrummet mellem kl. 17 og 19.
Tirsdag d. 17. november, kl. 9.00 – 20.00:

MENIGHEDSRÅDSVALG I 2020

✗

Orienteringsmøde (og menighedsmøde).
Her orienteres bl.a. om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen.

Eventuelt afstemningsvalg* mellem flere lister.

✗

* Vedr. opstilling/valghandlinger, jævnfør
LBK nr 12 af 08/01/2020, Kapitel 1:
§ 2 Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt
18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i
riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Stk.2. Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til
menighedsråd.
§ 3 Valgbar er enhver, som opfylder betingelserne i § 2 for
valgret.
Du kan bl.a. se nærmere om datoer og læse LBK nr. 12 via
kirkens hjemmeside - http://korsløkkesogn.dk – f.eks. detaljer i Kapitel 1 § 3, stk.2 ff. om, hvem der ikke er valgbar, selvom vedkommende er medlem af den danske folkekirke.


Menighedsrådets valgudvalg

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.
Vikar-sognepræst Massoud
Fouroozandeh
Tlf. 40 53 25 23
E-mail: mafo@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 Christensen.
Tlf. 25 37 03 33.
E-mail: larschristensen@c.dk
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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Kampen for klimaet

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
APRIL
5. april – Palmesøndag

21. maj – Kr. Himmelfartsdag
Kl. 10.30 – Ransby

(kirkefrokost)
Kl. 10.30 – Ransby

24. maj – 6. s. e. påske
Kl. 10.30 – Idestrup

9. april – Skærtorsdag

31. maj – Pinsedag
Kl. 09.00 – Ransby
Kl. 10.30 – Fouroozandeh

Kl. 10.30 – Ransby
10. april – Langfredag

Kl. 10.30 – Ransby
12. april – Påskedag

JUNI

Kl. 09.00 – Idestrup
Kl. 10.30 – Fouroozandeh

1. juni – 2. pinsedag
Kl. 10.30 – Idestrup

13. april – 2. Påskedag

7. juni – Trinitatis

Kl. 10.30 – Idestrup
19. april – 1. s. e. påske

Kl. 09.00 – Idestrup
Kl. 10.30 – Ransby
26. april – 2. s. e. påske

Kl. 10.30 – Idestrup

MAJ
3. maj – 3. s. e. påske
Kl. 10.30 – Ransby
8. maj – Bededag

(Konfirmation)
Kl. 11.00 – Idestrup
10. maj – 4. s. e. påske
Kl. 09.00 – Ransby
Kl. 10.30 – Fouroozandeh
17. maj – 5. s. e. påske
Kl. 10.30 – Idestrup

– dommedag nu?

(kirkekaffe hos Ransby)
Kl. 10.30 – Ransby
14. juni – 1. s. e. trinitatis
Kl. 10.30 – Idestrup
21. juni – 2. s. e. trinitatis
Kl. 09.00 – Ransby
Kl. 10.30 – Fouroozandeh
28. juni – 3. s. trinitatis
Kl. 10.30 – Idestrup

Kirkens MobilePay
67 37 89

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

Rosengården
02. april
07. maj
04. juni

Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00

Fouroozandeh
Idestrup
Ransby

Korsløkkehaven
08. april (påske)
29. maj (pinse)

Kl. 14.30
Kl. 14.30

Idestrup
Ransby

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

Herluf Trolle
08. april (påske)
29. maj (pinse)

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Idestrup
Ransby

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

JULI
5. juli – 4. s. e. trinitatis
Kl. 10.30 – Ransby
12. juli – 5. s. e. trinitatis
Kl. 10.30 – Ransby
19. juli – 6. s. e. trinitatis
Kl. 10.30 – Ransby
26. juli – 7. s. e. trinitatis
Kl. 10.30 – Idestrup

Rokade i menighedsrådet
På grund af helbredsmæssige problemer har Lars Ploug
Thomassen trukket sig som formand for menighedsrådet. Den hidtidige næstformand, Lars Christensen, har
overtaget formandsposten med Lars Thomassen som
næstformand.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Klimaet, klimakampen, klimaforandringer – alt har noget med klima at gøre for tiden. Klimaet er
kommet på dagsordenen – allerøverst oppe. Hvorfor det sker lige
nu – ikke for to år siden og ikke
om to år, men NU, er vist svært
at svare på. I hvert tilfælde er der
kommet en bevidsthed omkring
klimaet, som vi ikke har set længe. ”Tegnene” på at der sker forandringer i de klimatiske
betingelser har været tydelige længe. Mange har givet udtryk for at vi nu har set nok og hørt nok, nu skal der handles! Så vidt og så godt.
Årsagerne til ”klimakrisen” kan altid diskuteres. Der består et
komplekst forhold mellem naturlige forandringer, som mennesket ikke har nogen indflydelse på, og vores påvirkning og
indgreb i miljøet. Så sammensat et forhold at ingen af os –
heller ikke de lærde – har et fuldt helikopterblik, der sætter
dem i stand til at sige, hvad der er hvad og hvad årsagen
skyldes. Derfor er det for redelighedens skyld ikke godt, at
nogle mener at det hele er meget enkelt og mener at sandheden står bøjet i neon og at det skyldes uvidenhed el. uvilje, når nogen tillader sig at stille spørgsmålstegn ved det.
Moralismen står på spring for at skille fårene fra bukkene.
Religiøs fanatisme og politisk aktivisme har sjældent ført
noget godt med sig. Der er ikke brug for at handle overilet,
men med visdom og klogskab og fornuft. Det er heller ikke
godt for alle de andre opgaver og kampe, der skal kæmpes, at der er kun er ét punkt på dagsordenen, for derved
lades mange andre og vigtige ting i stikken, som også fortjener vores opmærksomhed og nødvendige handlen. Derfor er der grund til at mane til besindighed. Kampen for klimaet, der undertiden antager næsten religiøse udtryk, skal
foregå ”nede på jorden”. Vi skal ikke opkaste os selv til at
være universets herrer eller skabningens herre, men vores
rolle er ”at nøjes med at være menneske”. Som sådan kan
vi gøre meget godt og ikke nøjes med at afvente fremtiden
eller lade hænderne falde. Vi skal ikke gå i panik, men slå
koldt vand i blodet. Nogle af os kan huske de dystre toner,
som lød i 1970erne. Det er efterhånden et stykke tid siden.
Så galt som nogle dengang spåede at det ville gå, gik det

ikke. Heldigvis. Men der skabtes dengang en bevidsthed
om at passe godt på miljøet og omgivelserne, som vi siden har lært af. Mon ikke også det kan ske denne gang?
At vi skal passe på omgivelserne og miljøet eller rettere
skaberværket, er udtryk både for en fornuftig og god kristelig tankegang. Naturen, dyrene, klimaet, ejes ikke af os,
men er betroet gave fra Gud, som vi skal tage vare på. Ligesom vi skal tage vare på hinanden og på os selv som
del af det samme skaberværk, der skyldes Guds godhed
og gavmildhed.
Vi er forvaltere. Som der står i en salme:
Gods og gaver, selve livet,
er ej mit, Gud har frit
alt til låns mig givet.
Vi skal gøre det både af hensyn til os selv og vore efterkommere og fordi det er vores opgave som Skaberens medarbejdere. Vi skal gøre det glad og gerne, ikke på grund
af trusler eller frygt for at dommedag er nær. Dommedag
skal nok komme, når Gud vil det. Det står ikke i vores magt
at bestemme tidspunktet, ej heller hvordan det skal ske.
Som kristne og som kirke skal vi ikke bære ved til ”klimabålet” og så frø af angst og frygt. Vi kan ikke, vi skal ikke
frelse verden. Det har Gud heldigvis overladt til sin Søn
Jesus Kristus. Med ham forkynder vi håbet om Guds rige,
om en ny himmel og en ny jord. Indtil da skal vi passe på
”den gamle jord”.

Erik Ransby

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2020-2021 i
Korsløkke sogn
Alle unge, som går i 7. klasse i skoleåret 2020-2021 og
er bosiddende i Korsløkke sogn, kan optages på holdet,
der begynder efter sommerferien. For at blive konfirmeret er det en forudsætning at man er døbt. Udøbte kan
også tilmeldes forberedelsen efter aftale med præsten.
Tilmelding foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten på kirkens hjemmeside. Den kan også fås ved henvendelse til kirkekontoret (66 11 92 30). Den udfyldte
blanket samt kopi af dåbsattest sendes eller afleveres til sognepræst Erik Ransby, Ejby Kirkevej 72, 5220
Odense SØ. Den kan også sendes via mail til adressen: er@km.dk.
Tilmelding skal foretages inden skoleårets slutning (udgangen af juni måned). Senere tilmelding kan kun ske
efter aftale med præsten.
Konfirmationen finder sted i Vor Frelsers kirke Bededag, den 30. april 2021 kl. 10.30 ved sognepræst Erik
Ransby. Alle spørgsmål bedes rettet til Erik Ransby på
tlf. 66 12 12 94 eller e-mail: er@km.dk.

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 16/3 og kører til og med 25/5 med
pause 2. påskedag (13/4).
Alle babyer fra 3 måneder er velkomne med deres
voksne.
Tilmelding til kirkekontoret, også gerne efter opstart.
For yderligere information, kontakt kirkesanger Berit
Hedal Nicolaisen på tlf. 60 18 68 77.

Kirkefrokost
Palmesøndag, den 5. april, afholder kirken en lille frokost for deltagerne i højmessen, der begynder kl. 10,30.
Når vi har spist, drikker vi kaffe og synger. Sammenkomsten varer et par timer. For deltagelse i frokosten
betales 50 kr. Drikkevarer betales særskilt.
Tilmelding er nødvendig. Fristen er onsdag den 1. april.
Tilmelding sker til kirkekontoret: tlf. 66 11 92 30. E-mail:
korsloekke.sogn@km.dk.

Alle er velkomne

