Mindeandagt på Alle helgen

Søndag 6. november, kl. 14.00
I de senere år har vi i Vor Frelsers kirke holdt en særlig mindeandagt i kirken om eftermiddagen på Alle
Helgens søndag, hvor navnene på dem, vi mistede i
Korsløkke sogn i det forgangne år, læses højt. Dette
vil vi også gøre i år. Efterfølgende er der mulighed for
at drikke en kop kaffe/te i menighedslokalerne, inden
man eventuelt går ud på kirkegården for at lægge
blomster og sætte lys på sine kæres grave.

Henriette L. Idestrup

Kirkekoncerter

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

Onsdag 28. september, kl. 19.30
Fortællinger og musik ved Karsten Knudsen fra
musikgruppen ”De Nattergale”.
Karsten Knudsen spiller musik på bl.a. ukulele. Koncerten veksler mellem det meditative og det folkelige og
pudsige indfald undervejs. Repertoiret veksler mellem
evergreens og Carsten Knudsens egne kompositioner

Onsdag 2. november, kl. 19.30
Koncert med Uffe Steen (guitar) og Ulrik SpangHansen (orgel).
Repertoiret spænder fra kirkemusik fra 1500-tallet, men
også nyere musik af Gershwin, Thad Jones (a Child is
born), Chick Corea og Benny Andersen samt musik af
Uffe Steen er på programmet.

Søndag 4. december, kl. 14.00
Den årlige traditionelle julekoncert med New Danish
Brass og Odensekoret, samt julesalmer og tale ved en
af kirkens præster.

Onsdag 14. december, kl. 16.30
Skumringskoncert med Morten Øberg (sax) og
kirkens organist Lars Kr. Hansen (orgel og klaver).

Møder i eftermiddagsklubben

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

Onsdag 21. september, kl. 14.00
”Bhutan et farverigt og spændende land” v/ Birgit Drygaard.
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 bruttonational 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 19. oktober, kl. 14.00
”Fra militærfly til privatfly”
v/John Møller Sørensen.
John Møller Sørensen har tidligere været på besøg og fortalt
om uddannelsen og livet som jagerpilot. Denne gang vil han fortælle om livet set fra pilotens
sæde i SAS. Med billeder og fortællinger om flyene, oplevelser rundt om i verden, vanskelige situationer, og om jobbet
som luftkaptajn.

Onsdag 16. november, kl. 14.00
”Julekrybben stilles
frem” v/ Åse & Thorkild Sørensen.
En af de få traditioner eller skikke, der
er verdensomspændende i forbindelse med julen, er det at stille julekrybber
frem. Julekrybben er det synlige eller håndgribelige billede på
det, der skete i Betlehem for godt 2000 år siden: Jesus, der
blev svøbt og lagt i en krybbe, englen, hyrderne og de vise
mænd.
I foredraget fortælles om disse ting, og der vises billeder af
mange forskellige fremstillinger, der hver især fremhæver vigtige sider ved både juleevangeliet og den måde vi fejrer jul på.

2 SPÆNDENDE SOGNEAFTENER
I EFTERÅRET

”Hildegard i toner og fortælling”

v/Hanne Brønd Holst, Stevns.
Onsdag 5. oktober, kl. 19.00 i kirken.
Lyt, føl og mærk Hildegards ånd gennem
hendes smukke mystiske sange. Og hør
om hendes liv gennem den levende fortælling ved Hanne Brønd Holst. Her er
det muligt at blive klogere på en af middelalderens store religiøse mystikere;
Hildegard af Bingen, en tysk benediktinernonne som levede i tiden 1098 – 1179. Hun var en meget
bemærkelsesværdig kvinde, der havde utrolig mange facetter. Hun var udover abbedisse også grundlægger af to klostre, læge- og urtekyndig, en af de vægtigste teologer for sin
tid, komponist og forfatter.
Jeg vil tage jer med på en rejse ind i hendes smukke univers
gennem hendes unikke musik og poesi og små fortællinger
om hendes liv.”

”Mit år i arktisk klima i Hammerfest Nord-Norge
(Finmark) med Nordlys og Midnatssol”

v/Carsten Sauer, Odense.
Onsdag 23. november, kl. 19.00
i menighedslokalerne.
Denne aften vil Carsten Sauer, der er
formand for Korsløkke sogns menighedsråd, fortælle om nogle af de mange
spændende oplevelser, han havde, mens
han opholdt sig et år i Nord-Norge, samt
det indtryk stedet gjorde på ham.

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 19/9 og kører til og med den 28/11. Den
17/10 (uge 42) holder vi efterårsferie. 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.

PROGAMOVERSIGT
FOR EFTERÅRET 2022
17. AUGUST, KL. 19.00
– Udflugt (selvkørsel) til Sanderum Kirke, hvor Lars Christensen fortæller om Claus Bergs altertavle.
19. SEPTEMBER, KL. 10.00
– Babysalmesang v/Berit Hedal Nicolaisen begynder.
21. SEPTEMBER, KL. 14.00

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.

– Eftermiddagsmøde: ”Bhutan et farverigt og spændende
land” v/Birgit Drygaard.

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.

28. SEPTEMBER, KL. 19.30

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

– Koncert med Karsten Knudsen (fra De Nattergale).
5. OKTOBER, KL. 19.00
– Sogneaften: ”Hildegard i toner og fortælling” v/ Hanne
Brønd Holst
19. OKTOBER, KL. 14.00
– ”Fra militærfly til privatfly” v/John Sørensen.
2. NOVEMBER, KL. 19.30
– Koncert med Uffe Steen og Ulrik Spang-Hansen.
16. NOVEMBER, KL. 14.00
– Eftermiddagsmøde: ”Julekrybben stilles frem” v/ Åse Sørensen og Thorkild Sørensen.
23. NOVEMBER, KL. 19.00
– Sogneaften: ”Mit år i arktisk klima i Hammerfest Nord-Norge (Finmark) med Nordlys og Midnatssol” v/Carsten Sauer.
04. DECEMBER, KL. 14.00
– Julekoncert med New Danish Brass og Odensekoret, samt
tale ved en af kirkens præster.
07. DECEMBER, KL. 14.00
– Julemøde v/Henriette L. Idestrup med julehistorie, julesalmer og Luciaoptog fra Børnehuset Bifrost.

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:
Kst. sognepræst provst emeritus
Per Aas Christensen
(Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)
Tlf. 61 61 71 90
E-mail: peraas5578@gmail.com
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
Fra og med 1/9-2022 er kirkekontorets åbningstid: Tirsdag, onsdag og
fredag: kl. 9.00-13.00.
Torsdag: kl. 12.00-18.00.
Kontoret er lukket, lørdag, søndag
og mandag.

Kontortid indtil 1/9-2022:
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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GUDSTJENESTER I
VOR FRELSERS KIRKE
AUGUST

7. august
8. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
14. august
9. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
21. august
10. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
28. august
11. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
Eftermiddagsgudstjeneste
uden nadver med efterfølgende møde for konfirmandfamilier
Kl. 14.00 v/Idestrup
SEPTEMBER

4. september
12. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
7. september
Hverdagsandagt med efterfølgende fællesspisning
(tilmelding)
Kl. 18.00 v/Christensen
11. september
13. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
15. september
Musikgudstjeneste / salmesangsaften med efterfølgende kaffebord
Kl. 19.00 v/Idestrup

18. september
14. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
25. september
15. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
OKTOBER

2. oktober
16. s. e. trin.
Høstgudstjeneste med
efterfølgende kirkefrokost
(tilmelding)
Kl. 10.00 v/Idestrup
9. oktober
17. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
16. oktober
18. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
23. oktober
19. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Idestrup
30. oktober
20. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen
NOVEMBER

6. november
Alle Helgen
Kl. 10.00 v/Idestrup
Mindeandagt
Kl. 14.00 v/Idestrup
13. november
22. s. e. trin.
Kl. 10.00 v/Christensen

20. november
Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00 v/Christensen
27. november
1. s. i advent
Kl. 10.00 v/Idestrup

30. november
Hverdagsandagt med efterfølgende fællesspisning
(tilmelding)
Kl. 18.00 v/Idestrup

KIRKENS MOBILEPAY

67 37 89

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

Rosengården

Der holdes månedlige gudstjenester.
Torsdag 4. august,
Torsdag 1. september,
Torsdag 6. oktober (høst),
Torsdag 3. november,

Korsløkkehaven

Onsdag 5. oktober (høst),

Herluf Trolle

Torsdag 6. oktober (høst),

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

v/Christensen
v/Idestrup
v/Idestrup
v/Christensen

kl. 15.00

v/Idestrup

kl. 10.30

v/Idestrup

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

VIKAREN HILSER PÅ

Mit navn er Per Aas Christensen og jeg er fra den
1. juni blevet udpeget af
Fyns Stiftsøvrighed til at
være vikarpræst i Korsløkke sogn indtil man, efter Erik Ransbys pensionering, får ansat en ny
fast præst i sognet sammen med Henriette Idestrup. Jeg har i skrivende
stund allerede haft de første rigtig gode og positive møder med Henriette
Idestrup, kirkens personale og menighedsrådet, ligesom jeg
2. pinsedag holdt min første gudstjeneste i Vor Frelsers kirke
– det har alt sammen kun bestyrket mig i at det var rigtigt af
sige ja tak til opgaven og jeg glæder mig til arbejdet de kommende måneder.
Jeg er født i Ulbjerg i Vesthimmerland den 16. februar 1955
og efter en barndom i Jylland og siden på Nordfyn og Midtfyn blev jeg midt i 70-erne student fra Mulernes Legatskole i
Odense. Efter et år med forskelligt erhvervsarbejde startede
jeg på teologistudiet i Århus, hvorfra jeg tog min kandidateksamen i 1984. Fra 1985 til 1992 var jeg sognepræst i Vissenbjerg og herfra kom jeg til Bregninge på Tåsinge, hvor jeg var
præst igennem næsten 30 år indtil den 31. august 2021. Fra
1999 til 2019 var jeg ligeledes provst for Svendborg Provsti
og jeg blev derfor det man kalder provst emeritus sidste år.
Sideløbende med mit arbejde som præst og provst har jeg
været underviser i Det Gamle Testamente på kurser for lægfolk i Odense og Svendborg og jeg havde den glæde som
formand for støtteforeningen at være med til at etablere Hospice Sydfyn i Svendborg. 4 gange har jeg været rejseleder
på ture til Italien og Rom.
Jeg blev i 1978 gift med sekretær Gitte Engsbye Christensen som er ansat i en privat virksomhed på Langeland, hvor
vi bor. Vi har kunnet glæde os over at få 3 børn, en datter og
to sønner – men vi måtte også igennem tabet af vores datter
som blev dræbt i en trafikulykke i 1996. Familien er med tiden
blevet udvidet med en svigerdatter og to børnebørn.
Fritiden bliver brugt på familien, fortsatte teologiske studier en god krimi - vandreture på Langeland, i det Sydfynske og

andetsteds i Danmark, ligesom på rejser til de Østrigske Alper, Italien og Sydkreta.
Som nævnt ovenfor glæder jeg mig til arbejdet de kommende måneder. Jeg forsøger at formidle det kristne budskab
enkelt og forståeligt og ser frem til at møde menigheden i
Korsløkke sogn både i livets frydefulde og taknemmelige
stunder og når fortvivlelsen rammer os, der hvor vores eget
sprog ofte ikke slår til og vi må forlade os på de ord og det
mageløse budskab evangeliet rummer til os alle!


Aftenandagter med spisning

UDFLUGT TIL SANDERUM KIRKE
(selvkørsel)

Per Aas Christensen

NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET

Der afholdes offentlige menighedsrådsmøder i menighedslokalerne på torsdagene 4. august, 1. september,
6. oktober og 3. november, kl. 19.00.
Det er blevet besluttet at ændre kirkekontorets åbningstider, gældende fra 1. september 2022.
Fra denne dato er kontoret åbent for personlig betjening ved telefonisk henvendelse og fremmøde tirsdag, onsdag og fredag, kl. 9.00-13.00, samt torsdag
kl. 12.00-18.00.

Claus Bergs altertavle i Sanderum kirke, dateret 1515-20. (Natmus.dk)

Onsdag 17. august, kl. 19.00-ca. 21.30.
Som en opfølgning på Lars Christensens foredrag om
Claus Berg og hans værker i efteråret 2021, vil vi denne aften, køre en tur ud til Sanderum kirke, der har en altertavle
af Claus Berg, dateret til 1515-20.
Lars Christensen, der er ph.d. i historie og tdl. menighedsrådsformand i Korsløkke sogn, vil komme tilstede i Sanderum kirke og fortælle om netop denne meget spændende
altertavle af Claus Berg.
Vi nyder endvidere en kop kaffe/te i Sanderum kirke, inden
vi kører tilbage til Vor Frelsers kirke.
Da der er selvkørsel, bedes man ved tilmeldingen til kirkekontoret oplyse, om man har mulighed for at give kørelejlighed t/r fra Vor Frelsers kirke til Sanderum kirke, eller om
man har behov for kørelejlighed. Det er kun muligt at deltage uden egen bil i det omfang, der er tilbudte pladser nok.
Tilmelding senest ugedagen før til kirkekontoret i åbningstiden på tlf. 66 11 92 30.
Mødested og afgang:
Vor Frelsers kirkes parkeringsplads,
onsdag 17. august kl. 19.00. Kom gerne lidt i god tid!

Onsdagene 7. september og 30. november,
kl. 18.00.
Igen i år inviterer vi til to aftenandagter 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.
Pris for deltagelse i fællesspisningen: 50 kr.
Husk tilmelding senest ugedagen før til kirkekontoret i åbningstiden på tlf. 66 11 92 30.

Høstgudstjeneste
og kirkefrokost
Søndag 2. oktober,
kl. 10.00.
I oktober kommer efteråret over os. Det
bliver stadigt køligere, mens skoven falmer trindt om land,
og markerne ligger
øde hen, fordi høet
er høstet og marken
er mejet. Derfor vil vi
traditionen tro takke
Gud for høsten, der er kommet godt i hus, bl.a. ved
at pynte kirken smukt op med neg, frugt og grønt.
Dette sker i år ved gudstjenesten 2. oktober kl.
10.00. Efterfølgende indbyder menighedsrådet til
fællesspisning i menighedslokalerne, hvor vi også
vil synge nogle af højskolesangbogens dejlige gamle høstsange sammen, inden vi atter går hver til sit.
Pris for deltagelse i kirkefrokosten: 50 kr.
Tilmelding senest ugedagen før til kirkekontoret i
åbningstiden på tlf. 66 11 92 30.

Henriette L. Idestrup

