Babysalmesang
Mandage klokken 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 den 14/3 og kører til og med 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 telefon 60 18 68 77.

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

Onsdag den 20. april kl. 14.00
”Det blodige forår 1945”
Et billedforedrag af Andreas Skov,
født i 1970, historiker og arkivar ved
Odense Statsarkiv. 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 18. maj kl. 13.00 (Bemærk tidspunktet)
”Ældreudflugt”
Turen bringer os lidt rundt
i det smukke Sydfynske
landskab. Vi holder ind ved
restaurant ”Klinten” ved
Fåborg. Her er der kaffe/
the med boller og lagkage.
Deltagerpris: 100 kr.
Tilmelding: Senest onsdag den 11. maj til kirkens kontor
på tlf. 66 11 92 30

Kirkens fødselsdag
og menighedsmøde
Tilmelding til
konfirmationsforberedelse
2022-2023
Konfirmationsforberedelsen finder sted i skoleåret
2022-2023 og afsluttes med konfirmation i
Vor Frelsers Kirke på Bededag, d. 5. maj 2023.
Alle unge, der er bosiddende i Korsløkke sogn, og går
i 7. klasse i skoleåret 2022-2023, kan optages på holdet, der begynder efter skolernes sommerferie. Det
er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er
døbt, men udøbte er velkomne til at deltage i konfirmationsforberedelsen. De kan dog kun blive konfirmerede, hvis de døbes forinden!
Tilmelding sker i begyndelsen af juni måned inden
skoleårets afslutning, altså senest 24/6-2022, ved at
udfylde tilmeldingsblanketten, der kan downloades
fra kirkens hjemmeside (vælg fanebladet ”Konfirmation”). Tilmeldingsblanketten og kopi af konfirmandens
dåbsattest afleveres til kirkekontoret.
Evt. spørgsmål kan rettes til Henriette L. Idestrup på
tlf. 66 13 94 30.
Oplysninger om begyndelsesdato m.m. tilsendes de
tilmeldtes forældre efter skolernes sommerferie.

Søndag d. 24. april vil vi endnu engang fejre Vor Frelsers
Kirkes fødselsdag. Kirken fylder denne gang 113 år.
Vi begynder i kirken kl. 10.00 med højmesse v/ Henriette L. Idestrup. Efterfølgende afholdes det årlige menighedsmøde i forbindelse med kirkefrokosten i menighedslokalerne. Kirkefrokosten er denne dag gratis, og
undervejs vil menighedsrådets formand Carsten Sauer
aflægge beretning om året, der gik.
Tilmelding til kirkekontoret senest ugedagen før på tlf.
66 11 92 30 i åbningstiden.

Vel mødt!

Henriette L. Idestrup

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.

Kirkekoncerter
Efter de fleste koncerter serveres chips og drikkevarer,
samt mulighed for en snak i de tilstødende menighedslokaler. Gratis adgang til alle koncerter.

Onsdag d. 6. april, kl. 19.30
Koncert med NEW TRICKS, en trio fra 60´erne, der
spiller Ad Memory Lane til tonerne af Beatles og Procul
Harum.

Onsdag d. 12. maj, kl. 19.30
Odense Musikskole med kor og ensembler
v/Eva Rosa og Yvonne Schouenburg.

Adresser:
Sognepræst
(Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)
Stillingen er vakant.
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
Kirkekontoret:
Kordegn Birthe Svenstrup
Ejbygade 24, 5220 Odense SØ.
Tlf. på kirkekontoret: 66 11 92 30,
Sognemail:
korsloekke.sogn@km.dk
Kontortid:
Hverdage kl. 9.00-13.00,

torsdag tillige 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
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

2022

GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
APRIL
3. april
Mariæ Bebudelsesdag
Kl. 10.00 v/Idestrup
10. april
Palmesøndag
Kl. 10.00 v/Idestrup
14. april
Skærtorsdag
Kl. 10.00 v/Idestrup
15. april
Langfredag
Kl. 10.00 v/Idestrup
17. april
Påskedag
Afskedsgudstjeneste med
efterfølgende afskedssammenkomst for Erik Ransby.
Kl. 10.00 v/Ransby
18. april
2. Påskedag
Kl. 10.00 v/Idestrup
24. april
1. s. e.. Påske
Kirkens fødselsdag med
menighedsmøde og kirkefrokost.
Kl. 10.00 v/Idestrup

MAJ
1. maj
2. s. e. Påske
Kl. 10.00 v/Idestrup

8. maj
3. s. e. Påske
Kl. 10.00 v/Idestrup
13. maj
Bededag med konfirmation
Kl. 10.30 v/Idestrup
15. maj
4. s. e. Påske
Kl. 10.00 v/Idestrup
22. maj
5. s. e. Påske
Kl. 10.00 v/Idestrup
26. maj
Kristi himmelfart
Kl. 10.00 v/Idestrup
29. maj
6. s. e. Påske
Kl. 10.00 v/Idestrup

JUNI

26. juni
2. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup

17. juli
5. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/N. N.

JULI

24. juli
6. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup

3. juli
3. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/N. N.
10. juli
4. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/N. N.

31. juli
7. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup

Bemærk: På grund af vakancen i den ene præstestilling, kan
ændringer i prædikantlisten forekomme. Eventuelle ændringer
offentliggøres på kirkens hjemmeside.

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

Rosengården
Der holdes månedlige gudstjenester.
Torsdag
den 7. april,
Torsdag
den 5. maj,
Torsdag
den 2. juni,
Torsdag
den 7. juli,

kl. 14.00
kl. 14,00
kl. 14.00
kl. 14.00

5. juni
Pinsedag
Kl. 10.00 v/Idestrup

Korsløkkehaven

6. juni
2. Pinsedag
Kl. 10.00 v/Idestrup

Herluf Trolle

12. juni
Trinitatis
Kl. 10.00 v/Idestrup

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

19. juni
1. s. e. Trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup

Påskegudstjeneste den 12. april,
Pinsegudstjeneste den 1. juni,

Påskegudstjeneste den 19. april,
Pinsegudstjeneste den 7. juni,

kl. 14.30
kl. 14.30

kl. 11.00
kl. 11.00

KIRKENS MOBILEPAY
67 37 89

I denne salige tid……”
I Bjergprædikenen (Mattæusevangeliet kap. 5) holder Jesus en lang tale for en stor skare mennesker, hvori han priser de fattige, de sørgende, de
sagtmodige, dem, der lider under verdens uretfærdighed, dem,
der bliver forfulgt, salige. En stor
gruppe af ”udsatte” og sårbare mennesker. Det er overraskende. Hvad saligt er der f.eks.
ved at være fattig el. ved at være forfulgt? De fleste vil svare,
at det er der ikke noget saligt ved. Hvilken mening giver det
at Jesus priser netop disse svage mennesker salige?
Meningen er ikke, tror jeg, at kun de nævnte mennesker er
salige. Meningen er snarere, at alle, der lytter til Jesus og
tror Ham på hans ord, er salige - uanset deres situation. De
er salige, når Jesus taler sit ord til dem, fordi Guds rige er
nær gennem Ham. Det sætter alt andet i perspektiv. Intet andet kan måle sig med den virkelighed, at Gud sætter sin vilje
igennem og opretter sit rige på jorden. I forhold til det, bliver
alt andet mindre. Det gælder også de problemer og bekymringer, store som små, der plager os. Men det betyder også,
at intet kan tage glæden over, at Guds rige er midt iblandt os,
fra os.
Det er ret provokerende, det Jesus siger. I virkeligheden bør
vi glæde os, fremfor at sukke og klage. Vi bør være taknemlige for, at vi får lov at opleve, at Gud gennem sin Søn Jesus Kristus har grebet ind i vores liv og i verdens gang. Vi har
det med i stedet at blive opslugt af alverdens bekymringer
og sorger. Der er en tid til at sørge, men
der er også
en tid til at lade sig trøste. Jesus siger til
sine disciple
(også til os): ”Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke
at se, og
høre det, I hører, men fik det ikke
at

høre”. – Vi kan både høre og ”se” (i troen) Ham, som Gud
har udvalgt til at frelse verden. Ikke på samme måde som
disciplene dengang. Men vi har hans ord, som forkyndes frit
iblandt os.
Jeg tror, at meget ville se anderledes ud, hvis vi gjorde os
klart, hvor privilegerede vi egentlig er. Ikke at alle problemer ville forsvinde som dug for solen. Slet ikke. Men de ville
ikke få magt over os og plage os i så høj grad som tilfældet
er nu. Det kan være frygten for klimaet el. for nye pandemier
el. noget andet. Som Storm P. har sagt: ”Hvis man bare går
rundt og er glad, er man selv ude om det. For der er nok at
være ked af”. Det er svært at modsige.
Men der er også en god grund til at være glad. Evangelium (et græsk ord) betyder oversat til dansk: ”glædeligt budskab”. Det er i sidste ende ikke os, der skal redde verden. Vi
kan ikke frelse den. Hvis vi tror det, tror vi for meget om os
selv og for lidt på Jesus. Vi påtager os et ansvar, vi ikke kan
løfte, men som kun kan tynge os ned og gøre os mere triste end vi er i forvejen. Gud har skabt en vidunderlig verden
til os. Den er hans gave til os. Den skal vi tage vare på, ikke
kun fordi vi er glade for den, men fordi vi elsker ham, der
har givet os den.
”Vær altid glade”, siger apostlen Paulus. Det gælder endnu. Ja, det gælder altid. Til evig tid.
Det kalder på vores tak. Citat fra kollekten (bønnen) til 13.
søndag efter trinitatis: ”Herre, vor Gud, himmelske Fader. Vi
takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os leve i denne salige tid, da vi kan høre dit hellige evangelium ….”


Erik Ransby

Velkommen til
2 nye medarbejdere
Menighedsrådet har ansat 2 nye medarbejdere,
nemlig Troels Dueholm Nørgaard, som kirketjener
på fuld til, og Lene Kristine Jørgensen som medhjælp til kirketjener 16 timer ugentligt.
Vi byder Troels og Kristine hjerteligt velkomne.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer!

Menighedsrådet

En uventet besked
Året 2022 var lige begyndt, vi skrev den 3. januar,
da der kom en mail i min mailboks fra sognepræst
Erik Ransby med ordene: ”Efter at have overvejet det
gennem nogen tid, har jeg sendt min afskedsansøgning til biskoppen. Jeg har fået svar, som siger, at jeg
er bevilget afsked – endda med pension”. Mailen var
sendt til menighedsrådet og ansatte ved kirken.
Ønsket om at gå på pension kom lidt bag på os alle,
men vi har stor forståelse for Eriks ønske.
Erik har nu været præst i over 40 år, hvoraf de godt
25 år har været ved Vor Frelsers Kirke. Vi har været
glad for Eriks måde at fortolke det skrevne ord på.
Hans engagement i hans arbejde som præst har nydt
fuld respekt. De ældre i sognet har haft hans særlige
interesse, og i menighedsrådsarbejdet har han altid
medvirket med interesse og været god at samarbejde
med. Så vi vil komme til at savne Erik Ransby, men
håber, han ikke helt afbryder forbindelsen med os.
Menighedsråd og ansatte ved kirken vil ønske Erik en
god pensionisttilværelse, med god tid til de gøremål,
som har hans interesse.
Der vil blive holdt en afskedsreception med tilmelding
umiddelbart efter gudstjenesten den 17. april.

Erik Hansen

Næstformand i menighedsrådet

TAK
Som det måske allerede er kirkebladets læsere bekendt, har jeg fået bevilget min afsked som sognepræst ved Vor Frelsers kirke med udgangen af marts
måned. Min sidste gudstjeneste afholdes søndag den
17. april (påskedag). Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at sige tak for den venlighed og imødekommenhed
både Ester og jeg har mødt gennem de næsten 26 år
jeg har været præst i sognet. Vi fraflytter sognet og
får en bolig i et nyt hus i Vejle, noget mindre end
præsteboligen på Ejby Kirkevej.
Vi ønsker alle i menigheden: Vor Herres
Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med jer alle!

Ester og Erik Ransby

