april

Vollsmose Sogn & Kirke
AKTIVITETER:

6. maj
Vi synger med Per Boe og
Bent i cafeen kl. 14.30.
13. maj
Banko i cafeen kl. 14.30, hvor
der medbringes en pakke til
20 kroner. 10 kroner for kaffe
og 1 plade med 6 kort til 20
kroner..
20. maj
Hygge i cafeen kl. 14.30.
24. maj
Sponsorbankospil i sogne
lokalerne kl. 14.00.
Se opslag.
27. maj
Foredrag i cafeen ved Torben
Hangaard kl. 14.30. Et foredrag om Pinocchio.

stavgang
Hver mandag mødes en
gruppe damer kl. 11 og går tur
rundt i Vollsmose i ca. 1 time,
hvorefter de hygger sig med
en kop kaffe i kirkens cafe.
Har du lyst at deltage, så mød
op denne dag.

Jazzkoncert
i Vollsmose kirke

Kirkestudietur

Den næste kirkestudietur går til Ærø d. 25. maj med afgang fra
kirken kl. 8.30.
Hvilke kirker, som vi skal besøge der, er ikke helt på plads endnu, men
kan ses på hjemmesiden når vi får accept fra de kirker, vi forventer
at besøge. Der vil også
komme opslag op om
det. Turen koster 150 kr.
og billetter kan købes
på kirkens kontor i åbningstiden fra d. 6.maj.
Man kan tage madpakke med eller købe noget
på færgen. Mindre
gåtur kan forekomme.
Der er ved at blive planlagt kirkestudieture d.
24. august, d. 12. oktober og d. 14. december.
Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkestudietur
udvalget

april
Den 27. maj kl. 14.30 holder Torben Hangaard et foredrag i cafeen om Pinocchio, den
berømte tegneseriefigur fra 1800-tallet, om tømreren, der skaber en dreng af træ og
ønsker, at figuren bliver hans søn.

Odensebanden spiller foråret ind den 14.april

Palmesøndag er altid en dejlig dag i Vollsmose kirke. Denne dag kl.
15.00 kommer Odensebanden nemlig og spiller foråret ind med de
dejlige rytmer fra New Orleans og Dixieland. Gennem årene har rigtig
mange glædet sig over de fremragende koncerter, som trækker publikum til fra nær og fjern, så der venter en stor oplevelse med byens
bedste jazzorkester.
Odensebanden har i mere end 15 år givet koncert i kirken palmesøndag. Vi ser endnu engang frem til at høre de mange dejlige numre som
”On the sunny side of the street”, ”Georgia”, ”Hello Dolly” og mange
andre, som har glædet en hel verden i snart hundrede år.
Vi håber rigtig mange vil finde vej til Vollsmose kirke palmesøndag k.
15.00, hvor der som altid er gratis adgang til koncerten.

Foredrag om Pinocchio
De Noble Herrer

Vi holder møde i kirkens cafe 2. onsdag
i måneden. Næste møde er 10. april
2019 kl 13.
I maj måned skal vi besøge Gyldensten
og i juni har vi også arrangement ud af
huset.
Mere information ved henvendelse til
Preben Salling på e-mail psalling@c.dk

juniorkor
Der er ledige pladser i vores kirkekor, så er du fyldt 13 år og har lyst
til at synge i kor, så kontakt Per Boe på telefonnr. 31 70 17 44 og
lav en aftale om at komme til en optagelsesprøve. Kom og lær en
masse salmer.
Vi synger også nye rytmiske salmer og sange.
Du får løn for at synge i kor. Der er ligeledes et godt kammeratskab
og et godt samarbejde med kirkens korister.

ældregymnastik
Hver mandag er der en gruppe mænd og damer, der mødes og laver
gymnastik beregnet for ældre. Har du lyst til at få lidt motion og
bevægelse, så mød op om mandagen kl. 13.30-14.30. Efter gymnastikken kan der købes kaffe og brød i kirkens cafe for 10 kr.

sygruppen
Hver torsdag fra kl. 10-13 er der en gruppe meget flittige piger/
kvinder, der syr og strikker forskellige ting og sager. Har du lyst til at
deltage i vores aktiviteter og samvær så bare mød op. Det er gratis
at være med og alle kan deltage uanset etnisk baggrund. Der holdes
julebasar over det, der er lavet. Pengene går til socialt arbejde i
Vollsmose sogn.

Næste nummer af kirkeavisen udkommer 28. maj 2019: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 12. maj til Ole Gaustads. Sendes til oag@km.dk. Kirkekontoret Vollsmose kirke, Vollsmose Allé 8, 5240 Odense NØ. Tlf. 66 10 32 78. Fax: 66 10 32 82.
E-mail: Vollsmose.sogn@km.dk. Kontortid: Mandag til fredag kl. 9-13. Torsdag kl. 9-16. Lørdag lukket.
Ved manglende levering af SkibhusAvisen bedes du melde dette til kirkekontoret med oplysning af navn og adresse

Sponsorbankospil

Vollsmose kirke afholder igen i år sponsorbankospil til fordel for kirkens sommerferieprojekt, hvor vi igen kan sende
nogle trængte børnefamilier på en uges
sommerferie.
Bankospillet forgår d. 24. maj kl. 14.00 i
kirkens sognelokaler.
Der spilles om 25 gennemgående numre
og 2 ekstranumre, hvor der er flotte
gevinster. Foruden er der amerikansk
lotteri, 21 spil og ”Døde duer”.
I pausen kan der købes kaffe, te, kage og
sodavand m.m.
Mød talrigt op og støt dette gode projekt.

Svensen
Magnetsmykker
Energetix

maj

14. april
Koncert med Odensebanden
kl. 15.00. Se opslag.

2. maj
John Mogensen Live Duo kl.
18.00. Se opslag.

GUDSTJENESTER:
07. kl. 10	Mariæ bebudelses dag,
Signe Paludan
14. kl. 10 Palmesøndag, Ole Gaustad
18. kl. 10 Skærtorsdag, Signe Paludan
19. kl. 10 Langfredag, Ole Gaustad
21. kl. 10 Påskedag, Ole Gaustad
22. kl. 9.30 Anden påskedag, Signe Paludan
28. kl. 10 1. s. e. påske, se hjemmeside
05. kl. 10
12. kl. 10
17. kl. 10
19. kl. 10
26. kl. 10
30. kl. 10

Kirkebil
Har du lyst ti
l at deltage i
kirkens guds
tjenester og
andre
arrangemente
r og er dårligt
gående, kan
man bestille
kirkebil ved at
ringe til kirken
s
kontor telefo
n 66 10 32 78
.
Husk at ringe
i god tid. Bemærk at man
skal bo i sogn
et
for at få mul
ighed for dett
e.

2. s. e. påske, Ole Gaustad
3. s. e. påske, Ole Gaustad
Bededag (Konfirmation), Ole Gaustad
4. s. e. påske, Ole Gaustad
5. s. e. påske, Signe Paludan
Kristi himmelfarts dag, Ole Gaustad

Dertil afholdes regelmæssigt gudstjenester på dansk/swahili, søndage kl. 11.30.
Se vores hjemmeside for mere information.
Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside

Mandag d. 1. april kl. 14.30 kommer Charlotte Svensen igen til Vollsmose kirke og
viser os sit udvalg af magnetsmykker.
Hun fortæller at magneterne gør en stor
forskel for kroppe, der har ubalancer.
Magneternes primære opgaver er at
give din krop mere ilt. Ilt gør meget ved
helbredet – som afhjælper gigt, smerter,
sovende fingre, hævede ben, hoste, astma, led/knæproblemer. Den kan hjælpe
på psyken, på indlæring og mange andre
problemer.
Kom og se de smukke smykker med de
gode egenskaber og prøv dem – det er
alletiders chance for at få prøvet det af.

Børneklub i Vollsmose Kirke
Kirkens børneklub mødes i kirkens lokaler hver uge, undtagen i de uger
hvor der er skoleferier. Alle børn i alderen ca. 6-10 år er hjertelig velkomne. Hver gang vil vi synge, høre bibelhistorier, lege og være kreative
sammen. Det er en fest! Det er med Gud i børnehøjde, hvor vi gerne vil
give det største til de mindste.
Kontaktperson for klubben er Jakob Olesen. Han kan træffes på telefon
20332927 hvis man har interesse i at høre mere om klubben eller vil være
frivillig.
Børneklubben arrangeres af DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i samarbejde med Vollsmose Kirke.

C.Svensen

seniorkor
Vollsmose kirkes seniorkor øver hver
torsdag fra kl. 13.30 – 15.30. Er du interesseret i at deltage og er +50, så mød
og deltag.

BØRNEKOR
Er du en dreng eller pige, som har lyst
til at synge i kor og er du mellem 8 og
14 år? Hvis du elsker at synge, så har
kirken et børnekor, hvor du kan melde
dig til.
Koret synger torsdage fra kl. 16 – 17.00.
Det er Per Boe og Bent Pedersen, som
står for koret, og det er gratis at deltage.
Bent kan kontaktes på telefon 51 23 24
88 eller Per på telefon 31 70 17 44 for
nærmere information eller tilmeldelse.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

Igen i år kommer John Mogensen Live Duo til Vollsmose
kirke torsdag d. 2. maj.
Koncerten foregår i kirkens sognelokaler. John Mogensen var
jo en af Danmarks anerkendte og meget populære sangere,
som kunne få folk til at synge med på hans meget populære
sange. Filmen om John Mogensens liv blev jo også et stort hit.
Der kan købes billetter til denne aften på kirkens kontor i
åbningstiden fra d. 10. april og til d. 24. april til 50 kr. pr. billet.
Der vil kl. 18. blive serveret 3 stk. lækkert smørrebrød. Drikkevarer kan købes til en meget rimelig pris.

8. april
Vi viser film i cafeen kl. 14.30
om gamle Odense.

29. april
Foredrag i cafeen kl. 14.30
v/ Esther Langsted. Min
identitet blev skyllet ud
med badevandet. Esther var
børnehjemsbarn.

2019 nr. 2

John Mogensen Live Duo

1. april
Der vises magnetsmykker i
cafeen kl. 14.30.

15. april
Hygge i cafeen kl. 14.30.

maj

Kirkebogsførende
Sognepræst Ole Gaustad
Træffes på email: oag@km.dk
eller på telefon 30 20 84 53
Kordegn Anne-Lise Arnstrup.
Telefon 66 10 32 78.
E-mail:Vollsmose.sogn@km.dk
Kontoret har åbent 9-13 samt torsdag 9-16.
Menighedsrådets formand
Inge Reenberg
E-mail:i.reenberg2@gmail.com
Telefon 25803400
Sogne- og udviklingspræst
Povl Götke
Træffes på pog@km.dk
eller telefon 29 79 81 79
Sognepræst Signe Paludan
Træffes på srp@km.dk eller
telefon 65 95 80 61
Øvrige kontaktpersoner ved kirken og menighedsrådet.
Se kirkens hjemmeside www.vollsmosekirke.dk

