Nytår
Nytårsdag byder vi et nyt kalenderår velkommen i
kirken. Vi lever i en foranderlig verden og vi forandres selv. Tiden former os og sætter sit præg på
os, men én ting står fast: ”Mine tider er i din hånd”.
Efter højmessen kl. 10,30 samles vi en kort stund
for at ønske hinanden godt nytår med et glas vin og
et stykke kransekage. Som altid i kirken er alle hjerteligt velkomne.

Erik Ransby

Koncerter
Søndag d. 9. december kl. 14:
Julekoncert med New
Danish Brass, organist
Lars Kr. Hansen, Fioniakoret samt børnekor fra
Ejerslykkeskolen, der
går Lucia-optog.
Endvidere fællessalmer
og juletale ved præsten.

Det er gratis at deltage i eftermiddagsmøderne. Der
serveres kaffe/the, men ønskes der brød til, må du
selv tage det med.
Onsdag d. 12. december kl. 14-16:
Julemøde. Vi får besøg af børn fra Stige
Friskole, der går Lucia-optog.
Erik Ransby læser
årets julehistorie. Der
serveres kaffe og
kage.

Onsdag d. 19. december kl. 16.30:

Aftenandagter
I den kommende sæson inviterer vi til aftenandagt
med efterfølgende fællesspisning tirsdag d. 15/1,
kl. 18.00, tirsdag d. 12/2, kl. 18.00 og onsdag d.
13/3, kl. 18.00. Der betales for maden. Tilmelding
til kirkontoret senest en uge før på tlf. 66 11 92 30.
Det er muligt at deltage i aftenandagterne uden at
deltage i fællesspisningen.

Følg os på Facebook
og hjemmeside
Hvis du vil følge med i nyhedsopslag om f.x. gudstjenester og arrangementer i Vor Frelsers Kirke, kan
du følge os på vores side på Facebook:
https://www.facebook.com/vorfrelserskirke5220
Endvidere opdateres vores hjemmeside løbende.
Husk derfor at besøge siden jævnligt:
http://korsløkkesogn.dk

Skumringskoncert med Morten Øberg, sax og Lars Kr.
Hansen, orgel og klaver. Traditionen tro spilles stemningsfuld musik over kendte julemelodier, ligesom der
synges et par kendte julesalmer.
Efter koncerten inviteres tilhørerne til et lille traktement i
menighedslokalerne.

Onsdag d. 6. februar kl. 19.30:
Trioen Blå Tone, som
består af musikerne Anita Lykkegaard, sang,
Nana Pi, saxofon og Peter Skumme, klaver spiller egen musik i et poetisk univers, inspireret af
New Age, minimalisme og anden rytmisk musik.

Torsdag d. 21. marts kl. 20:
Odense Motetkor under ledelse af Christian Dyrst præsenterer ny og ældre dansk kormusik, komponeret og
arrangeret af bl.a. dirigenten selv. Et gennemgående
tema i repertoiret er foråret.

Kirkelig vejviser

Eftermiddagsmøde

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.

Det er gratis at deltage.

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

Onsdag d. 16. januar kl. 14-16:

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.

Vi får besøg af Pastor Nils Holger Ellekilde, der fortæller
om ”Kirke, krudt og
kragetæer”. Foredraget handler om natursyn, præstegerning og om jagt i ind- og udland, og er krydret med
mange anekdoter og sjove historier.
Onsdag d. 20. februar kl. 14-16:
Vi får besøg af Jens
Peter Madsen, der
fortæller om ”Den
gang bedstefar var
dreng”. Foredraget
handler om at fortælle barndomshistorier som skaber mening og fællesskab på tværs
af generationer. Historiefortæller, Jens Peter Madsen
er tidligere seminarielærer og efterskolelærer. Han
blev i 2012 kåret som årets Fynbo for sit bidrag til
genopdagelsen af den mundtlige historiefortælling.
Onsdag d. 20. marts kl. 14-16:
Vi får besøg af Helle Munch, der fortæller om Odense Kanal & Havn fra 1700 tallet og til nu i ord og billeder.

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,
samt torsdag 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
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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DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS		

2018
2019

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
DECEMBER
1. s. i advent - 2. december
Kl. 10.30 - Ransby
2. s. i advent - 9. december
Kl. 10.30 - Ransby
Kl. 14.00 - Ransby
- Julekoncert
3. s. i advent - 16. december
Kl. 10.30 - Idestrup
Kl. 19.00 - Ransby
- De 9 Læsninger
4. s. i advent - 23. december
Kl. 10.30 - Idestrup
Juleaftensdag
- 24. december
Kl. 14.00 - Idestrup
Kl. 16.00 - Ransby
Kl. 23.30 - Ransby
1. Juledag - 25. december
Kl. 10.30 - Ransby
2. juledag - 26. december
(Stefansdag)
Kl. 10.30 - Idestrup
Julesøndag - 30. december
Kl. 10.30 - Idestrup

År 2019
JANUAR
Nytårsdag - 1. januar
Kl. 10.30 - Ransby
Hellig 3 Kongers søndag
(H3K) - 6. januar
Kl. 10.30 - Ransby

1. s. e. H3K - 13. januar
Kl. 10.30 - Idestrup
Tirsdag - 15. januar
(aftenandagt med spisning
– tilmelding)
Kl. 18.00 - Ransby
2. s. e. H3K - 20. januar
Kl. 10.30 - Idestrup
Kl. 14.00 - Idestrup
3. s. e. H3K - 27. januar
Kl. 10.30 - Ransby

FEBRUAR
4. s. e. H3K - 3. februar
Kl. 9.00 - Ransby
Kl. 10.30 - Idestrup
Sidste s. e. H3K
- 10. februar
Kl. 9.00 - Idestrup
Kl. 10.30 - Ransby
Tirsdag - 12. februar
(aftenandagt med spisning
– tilmelding)
Kl. 18.00 - Idestrup
Septuagesima - 17. februar
Kl. 10.30 - Idestrup
Seksagesima - 24. februar
Kl. 10.30 - Idestrup
Kl. 14.00 - Ransby

MARTS
Fastelavn - 3. marts
Kl. 10.30 - Ransby

1. s. i fasten - 10. marts
Kl. 10.30 - Idestrup
Onsdag - 13. marts
(aftenandagt med spisning
– tilmelding)
Kl. 18.00 - Ransby

3. s. i fasten - 24. marts
Kl. 9.00 - Ransby
kl. 10.30 - Idestrup
Midfaste - 31. marts
Kl. 9.00 - Idestrup
Kl. 10.30 - Ransby

Lad julesorgen slukkes!

2. s. i fasten - 17. marts
Kl. 10.30 - Ransby
Kl. 14.00 - Idestrup

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

Rosengården
24. december
3. januar
7. februar
7. marts

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

Idestrup
Ransby
Ransby
Idestrup

Korsløkkehaven
24, december

Kl. 10.00

Idestrup

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

Herluf Trolle
21. december

Kl. 11.00

Ransby

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

Det er en gammel sandhed at hjerte rimer på smerte. Det
kan gøre ondt af hekkenfeldt til, når livet bliver betrængt.
Det kan føles, som hjertet er ved at briste, hvilket ikke skal
forstås bogstaveligt, men billedligt. Sorger og skuffelser
kan erfares som en fysisk smerte, det vil sige som et sønderknust hjerte, og i værste fald kan det medføre døden.
Uhyggeligt, men sandt, også her i den hyggelige adventstid, hvor mange har travlt med at forberede den forestående julehøjtid. Der synges julesalmer på gader og torve,
i kirker og hjem. Der pyntes op og købes gaver, som pakkes ind i smukt papir. Alt virker så godt og rigtigt, hvis man
er med iblandt de glade, men som stress i hjertet, for den,
der er sorgfuld og træt. Forventningspresset er stort i december, hvilket kan medføre julesorg. Et lidt ejendommeligt
udtryk for at glæden ikke vil indfinde sig, fordi sorgen tynger. Sorg over tab man har lidt, ensomhed, arbejdsløshed,
manglende indhold i tilværelsen eller måske økonomisk
uformåen. Der er så meget, der kan tynge et menneske,
ikke bare i december, men hele året rundt. Imidlertid er december måneden, hvor sorgen fordobles, fordi man forventes at være glad. Problemet er bare, at den person, der
bærer på julesorgen, ikke evner det. Den person kan bare
ikke være glad med de glade. Livet gør for ondt.
Julesorgen er hverken ny eller moderne. Tidligere generationer kendte den også. Den kendte salmedigter Grundtvig
skrev om den i de allersidste linjer i ”Velkommen igen Guds
engle små” (DDS 99,8): ”Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes”! Tidspunktet var vistnok julenat
1824, og han fremsagde den i Vor Frelsers Kirke (København) efter sin prædiken ved fromessen på juledag, hvor
han ifølge en af de tilstedeværende kirkegængere, guldsmed Clausen fra Gothersgade, afsluttede med at sige, at
han i denne julenat havde fået en ny sang, som han nu ville meddele. Salmen virker barnlig i sin karakter, men taler direkte ind i den voksnes sorg. En trøstet sorg, fordi julens budskab er for alle og enhver, også den fattige og for-

armede, der har mistet juleglæden, men dog stadig lever i håbet om at den må indfinde sig, som dengang englene sang for hyrderne på marken og med deres smukke
sang ledsagede disse til stalden ved Betlehem: ”Vor hytte
er lav og så vor dør, kun armod er derinde, men gæstet I
har en hytte før, det drages vi til minde; er kruset af ler og
kagen tør, deri sig engle finde”. Englene har jo gæstet de
fattige før, både Abraham i Mamrelund og den unge Maria i Nazarath.
Sådant et englebesøg bad Grundtvig om i salmens tilblivelsesnat, hvor han uden tvivl selv har følt julesorgen nage, hvad enten den skyldtes personlige forhold eller ærgelser over den kirke, han gerne ville puste nyt liv
i. Imidlertid er den langt mere elsket som en folkelig julesang end som en menighedssalme. Nok fordi den taler så
stærkt til barnet i den syngende. Det lykkelige og sorgløse barn, der gemmer sig i hjertes dyb, den voksnes sorger og bekymringer til trods. Det barn, der mindes juleglæden midt i fattigdommen, hvad enten denne er åndelig eller økonomisk, og beder om at den må indfinde sig
på ny: ”O, måtte vi kun den glæde se, før vore øjne lukkes! Da skal, som en barnemoders ve, vor smerte sødt
bortvugges. Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes”!

Henriette L. Idestrup

Eftermiddagsgudstjenester
med kirkekaffe
Ofte er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesterne i Vor Frelsers Kirke. I samråd med menighedsrådet har vi besluttet at afholde en månedlig eftermiddagsgudstjeneste i vinterhalvåret. Denne gudstjeneste erstatter morgengudstjenesten den
pågældende søndag. Efter gudstjenesten samles vi
i kirkens lokaler og nyder kaffen og samtalen. Der er
også mulighed for en sang eller to. Der er tale om en
kortere gudstjeneste kl. 14 uden altergang. Det er
en forsøgsordning, der indtil videre varer et års tid.
I gudstjenesteplanen er der afsat følgende søndage:
20. januar, 24. februar og 17. marts. Alle dage kl. 14.
Vi håber, at menigheden vil tage godt imod det nye
tiltag.

Præsterne

Julehjælp
Ansøgningsskema om julehjælp fra Menighedsplejen kan afhentes på kirkekontoret, Ejbygade 24,
5220 Odense SØ, fra den 27. november. Det kan
ske i kontorets åbningstid (9-13). Man kan også
henvende sig på telefon (66 11 92 30) eller mail:
korsloekke.sogn@km.dk. Skemaet skal afleveres
senest den 7. december. Der gøres opmærksom
på, at der er begrænsede midler til uddeling.

De 9 Læsninger
Som en festlig optakt til julen vil vi efter engelsk forbillede afholde en aftensang (evensong) i adventstiden, 3. søndag i advent kl. 19. Medlemmer fra menigheden læser en række tekster fra Det gamle og
Det nye Testamente, der alle har en forbindelse
med julens begivenhed, Kristi fødsel. Mellem læsningerne er der musik, korsang og salmesang. Efter gudstjenesten er der kaffebord i kirkens lokaler.
Vel mødt!

Erik Ransby

Midnatsmesse
Julenat
Iflg. traditionen blev Jesus født ved midnatstid den
25. december. I mange lande begynder julen først
til midnat juleaften. I Vor Frelsers Kirke har der i
mange år været en tradition for at holde en midnatsgudstjeneste julenat. Tidspunktet minder os
om den store glæde, som vi deler med hele den
kristne verden, om håb og glæde fra Gud til os.

Erik Ransby

