3. juni
Hygge i cafeen kl. 14.30.
17. juni
Banko i cafeen kl. 14.30, hvor
der medbringes en pakke til
20 kroner. En plade med alle
numre 20 kroner og kaffe
samt kage 10 kroner.
24. juni
Vi holder afslutning før
ferien i cafeen kl. 14.30. Se
eget opslag. Der holdes ferie
i cafeen i juli og frem til den
11. august.
12. august
Hygge i cafeen kl. 14.30 hvor
vi taler om ferien.
19. august
Banko i cafeen kl. 14.30, hvor
der medbringes en pakke til
20 kroner. En plade med alle
numrene koster 20 kroner og
kaffe med kage koster en 10
krone.
26. august
Vi viser film om det gamle
Odense i cafeen kl. 14.30.

Sommerafslutning i cafeen
den 24. juni klokken 13.00
Vi samles en sidste gang inden
ferien og ønsker hinanden en
god sommer. Vi får grillmad
som vi plejer samt kaffe og
småkager. Drikkevare kan
købes, og prisen for arrangementet er 30. kroner. Tilmelding kan ske på kontoret eller
til Else-Marie på tlf. 66103280.
Sidste frist for tilmelding
er den 19. juni af hensyn til
indkøb .

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.

Borgerne Bestemmer
”Borgerne Bestemmer” bygger på en
metode kaldet borgerstyret budgettering
og har til formål at
fremme det lokale
engagement og styrke
fællesskaber i lokalområderne i Odense. I
Vollsmose og omegn
er vi i gang med at
inddrage borgerne i
forhold til at komme
frem til de idéer, der
kan være med til
at skabe og styrke
fællesskaber i vores
lokalområde.
Den 17. juni er der informationsworkshop
31. AUGUST
hvor du kan få sparring til din ide. Men
du kan allerede nu hente et skema på Vollsmose Sekretariatet, hvori
du kan beskrive din ide. Aflevér det igen samme sted, eller send din
projektbeskrivelse til Inge Reenberg, i.reenberg2@gmail.com. Sidste
frist for indsendelse af din projektide er fredag den 9. august.
Hvilke idéer der skal 200.000 kr. bliver afgjort ved en afstemning den
31. august.

VOLLSMOSE
BESTEMMER

Sommerudflugt for sognets beboere og
sognebåndsløsere

Den 28. juni
Vollsmose kirkes sommerudflugt går i år til Middelaldercenteret i Nykøbing Falster, hvor der bliver ca. 2 timer til at se på seværdighederne.
Der startes kl. 8.15 fra kirken og vi forventer at vi er i Nykøbing kl.
11.00. Kl. 13 køres der til Restaurant Larsens Plads i Marielyst, hvor der
er spisning incl. 1 glas vin, 1 øl eller vand. Inden vi kører derfra kl. 16 får
vi også en kop kaffe.
Forventet hjemkomst til kirken 18.30. Billetpris er 150 kr. pr. person og
kan købes på kirkens kontor i åbningstiden fra d. 7. juni og til d. 17. juni
efter ”først til mølle princippet”.

Urban høstfest

fredag den 30. august til søndag den 1. september
Giver det mening at fejre høst i en storby-ghetto som Vollsmose? Ja,
selvfølgelig! Sammen med den lokale biavlerforening og Respect har
kirken fået en bevilling fra Odense Kommunes generationspulje til at
lave en høstfest med honning som tema. Honning er et fantastisk naturprodukt med en fascinerende kulturhistorie, som spiller en central
rolle i mange religioner. Vi arbejder på at lave en fest over tre dage,
hvor der fredag den 30. august er et arrangement for områdets skoler.
Lørdag den 31. august er der honningfestival med en masse forskellige
aktiviteter, herunder madbazar, verdensmusik, naturvejledning og
fællesspisning. Søndag den 1. september kl. 10.00 slutter vi af med en
høstgudstjeneste. Så sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 31. august
og søndag den 1. september.

Babysalmesang i
Vollsmose Kirke

Denne vinters Babysalmesang er slut med succes og god
tilslutning.
Det har været et roligt forløb, med sang og musik, sæbebobler, bevægelse i kirkens rum og meget mere. Det er tydeligt at
børnene genkender kirkerummet, sangene og musikken efter få
gange.
Det er et meget hyggeligt forløb, hvor vi slutter med kaffe, brød
og en god snak hver gang.
Vi starter Babysalmesang igen fredag den 13. september klokken
10.00, og derefter de efterfølgende 8 fredage. Børnenes alder fra
0 til 12. mdr.
Efter babysalmesang drikker vi kaffe/the og hygger os.
Joan, Bente, Per og Else-Marie

Igen i år kommer Bjergbankens Cabaret
og underholder os i Vollsmose kirke.
Arrangementet foregår torsdag d. 12.
september kl. 18.00. Vi starter med at
spise et par stykker smørrebrød, hvortil
der kan købes drikkevarer til en rimelig
pris.
Billetter kan købes på kirkens kontor
fra d. 26. august til den 5. september
til 50 kr. pr person efter ”først til mølle
princippet”.
Vi plejer at være rigtig mange til dette
dejlige arrangement.

Udendørsgudstjeneste
2. pinsedag kl.11.00
Vollsmose kirke afholder udendørs gudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 i atriumgården ved
præst Ole Gaustad.
Efter gudstjenesten er der frokost, da Banjos
pølsevogn holder udenfor kirken, hvor du har
frit valg mellem røde pølser, ristede pølser
med brød eller hotdogs i to timer.
Der kan købes drikkevarer til en billig pris.
Hvis du vil deltage kan du tilmelde dig hos
kordegnen meget gerne senest d. 4.juni i
kontortiden af hensyn til spisningen bagefter.

Trinitatis-fejring og fernisering

Søndag den 16. juni kl. 10.00 markerer vi i Vollsmose kirke, at vi går ind i trinitatis-tiden.
Trinitatis-tiden er den fjerde højtid i kirkeåret og strækker sig helt frem til advent
1. december. I trinitatis-tiden fejrer vi Guds tre-enighed, altså at den kristne Gud
er både fader, søn og helligånd. Sognepræst Karen Nedergaard fra Lumby-Stige og
udviklingspræst Povl Götke, som sammen forestår Vollsmose kirkes sorggrupper,
har gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der en let servering og åbning af udstilling af de billeder,
som kirkens malerskole, som ledes af Pernille Skov Vilhelmsen, har lavet i forårets
løb.

juniorkor

seniorkor

GUDSTJENESTER:
02. kl. 10 6. s. e. påske, Signe Paludan
09. kl. 10 Pinsedag, Ole Gaustad
10. kl. 11 Anden pinsedag, Ole Gaustad – se opslag
16. kl. 10 Trinitatis søndag, Karen Nedergaard og Povl Götke – se opslag
23. kl. 14 1. s. e. trin., Henriette Leslie Idestrup (Bemærk tidspunkt!)
30. kl. 9.30 2. s. e. trin., Signe Paludan (Bemærk tidspunkt!)

07. kl. 10
14. kl. 10
21. kl. 10
28. kl. 10

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.

3. s. e. trin., Ole Gaustad
4. s. e. trin., Ole Gaustad
5. s. e. trin., Ole Gaustad
6. s. e. trin., Ole Gaustad

04. kl. 9.30 7. s. e. trin., Signe Paludan
(Bemærk tidspunkt!)
11. kl. 10 8. s. e. trin., Ole Gaustad
18. kl. 10 9. s. e. trin., Ole Gaustad
25. kl. 10 10. s. e. trin., Ole Gaustad

Kirkebil
Har du lyst ti
l at deltage i
kirkens gudst
jenester og an
dre
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 mulig
hed for dette
.

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

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
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.

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.

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. august 2019: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 12. august til Ole Gaustad. 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

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.
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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

