2. september
Lukket i cafeen på grund af
kursus
9. september
Banko i cafeen kl. 14.30, hvor
der medbringes en pakke til
20 kr. Det koster 20 kr. for en
plade, hvor alle numrene står
og 10 kroner for kaffe
12. september
Bjergbankens Cabaret kl.
18.00. Se opslag
16. september
Hygge i cafeen kl. 14.30
23. september
Vi viser film i cafeen kl. 14.30
om Danmarkshistorie fra
1955-1959.
28. september
Lørdagshøjskole. Se opslag
30. september
Banko i cafeen kl. 14.30,
hvor der skal medbringes en
pakke til 20. kr. Det koster
20 kr. for en plade, hvor alle
numrene står og 10. kr. for
kaffe
3. oktober		
Spisning og sang kl. 18.00.
Se opslag
7. oktober		
Foredrag i cafeen kl. 14.30 v/
Ole og Sonja Hermansen, fra
deres ferie i Nord-Frankrig.
Læs nærmere i kirkebladet.
14. oktober
Efterårsferie i cafeen
21. oktober
Anne-Lise fortæller i cafeen
kl. 14.30
28. oktober
Banko i cafeen kl. 14.30, hvor
der medbringes en pakke til
20. kroner.

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.

Tre på tur med musik der dur

Bjergbankens Cabaret
Torsdag d. 12. september har kirken igen den glæde at byde velkommen til arrangement med Bjergbankens Cabaret. De har underholdt
og glædet os mange gange i Vollsmose kirke, så vi glæder os til at se
og høre dem igen. Arrangementet starter kl. 18.00 med spisning af tre
lækre stykker smørrebrød. Drikkevarer kan købes til meget rimelige
priser. Billetter kan købes på kirkens kontor til en pris af kun 50 kr.
Billetterne sælges efter ”Først til mølle princippet” frem til fredag d. 6.
september i kontorets åbningstid.

Høstfest

Sammen med den lokale biavler forening og foreningen Respect
arrangerer Vollsmose kirke en høstfest i sidste weekend i august.
Temaet er honning. Honning er et helt enestående produkt.
Honning spiller en afgørende rolle i stort set alle kulturer, da det
var det mest brugte sødemiddel indtil 1600-tallet. Og så havde
det også en masse andre egenskaber, herunder helsebringende.
Naturfagligt er det også meget interessant. Og så er det desværre
også meget aktuelt! Bier er det mindste husdyr, vi har, men de
er truede. Bier og deres bestøvning står for ca. 30 % af verdens
landbrugsproduktion, så hvis vi får ”held” til at udrydde bier, så er
vi virkeligt på den.
Høstfesten forløber over tre dage. Fredag den 30. august er lokalområdets børnehaver og skoleklasser for de mindste inviteret
til arrangementer omkring det naturfaglige og den fascinerende
proces omkring honningproduktion.
Lørdag den 31. august er hoveddagen med arrangementer fra kl.
10 til kl. 21. Lokale foreninger laver etnogastronomi med honning
som tema, og forskellige bands og kor leverer verdensmusik. Og
meget andet. Og så det allervigtigste: samværet mellem alle os –
kristne, muslimer, asatroende, ateister, gule, røde, brune, gamle
og unge, kvinder og mænd -, der deltager og spiser et fælles
aftensmåltid, mens vi snakker sammen på kryds og tværs. Og
hygger!
Fra kl. 11-15 er der mulighed for at afgive sin stemme til Borgerne
bestemmer, og efterfølgende præsenteres vindernes projekter.
Søndag den 1. september sluttes høstfesten af med en gudstjeneste i kirken kl. 10.
Det hele er finansieret med en generøs bevilling fra Odense
Kommunes generationspulje, så tag dit barn eller din oldemor i
hånden og læg vejen forbi! Det hele foregår på pladsen mellem
kirken, torvet og Aldi. Der er sat en scene op, der er telte og boder,
der er handel og vandel, og der er bålpladser.
Alle gode borgere i Vollsmose er velkomne!

Husk

Den 7. november kl.19.30 kommer gruppen ”En Lille Pose Støj” og
spiller i Vollsmose kirke
Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet

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.

Babysalmesang i Vollsmose Kirke

Forårets 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. Tilmelding til Else-Marie Klixbüll, telefon 20856131.
Joan, Bente, Per og Else-Marie

Ugens tekst

Tirsdage kl. 12 læser vi ugens evangelietekst i uformelle rammer i
sognelokalerne. Sognepræst Ole Gaustad – eller en anden, der har lyst
– læser teksten, og vi deler vore umiddelbare tanker i møde med det vi
hører.

Lørdagshøjskole

Indenfor- og uden for murene
28. september kl. 10 i Vollsmose kirke
Dagen begynder med en kop kaffe og et rundstykke og morgensang
Første punkt på dagen vil være et underholdende foredrag ved tidligere
fængselsbetjent, forfatter og foredragsholder Tom Tomasen der vil holde et foredrag han har kaldt ” Bag fængslets mure” og hvor han fortæller om et langt liv som fængselsbetjent ved Københavnske fængsler.
Forfatter til Kriminalromanen ”Ringen er sluttet”
Herefter serveres der en let frokost
Efter frokost får vi besøg af Socialkoordinator og daglig leder af Cafe
Exit i Odense, Louise Warming der fortæller om organisationens arbejde. Cafe Exit er en frivillig organisation, der arbejder med at støtte
indsatte og tidligere indsatte i en ny start i livet. Støtten ydes gennem
sociale aktiviteter, mentorforløb, gældsrådgivning og mange flere tilbud. Med sig har hun en tidligere indsat, Jannik, som ikke bare kan fortælle, men også skriver sange og laver musik. Jannik har en historie der
handler om svigt og valg, der ledte til en domsafsoning. Jannik fortæller
med karisma om, hvad det har betydet for ham at afsone i fængsel, og
hans musik bærer budskabet om viljestyrke, kampe og et levet liv.
Billetter af 50 kr. sælges fra d. 3. september på kirkekontoret i åbningstiden.

Spisning og sang

3. oktober kl. 18
Det er ved at være efterår og så skal vi igen mødes til Spisning og
sang.
Denne gang er det fortrinsvis med temaet: Høst og efterårssange.
Kormedlemmerne giver et par solo numre og synger ellers for på
sangene
Per Boe vil som altid sidde ved flyglet og der vil være kommentarer
til sangene, ved Anne-Lise Arnstrup.
Vi begynder i kirken kl. 18 med en andagt.
Billetter kan afhentes fra mandag d. 9. september sidste frist
torsdag d. 26. september enten på kirkekontoret eller hos kirke- og
kulturmedarbejderen.
Vollsmose Menighedsråd

Næste nummer af kirkeavisen udkommer 28. oktober 2019: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 12. oktober 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

Hver tirsdag fra kl. 10-12 vil der være
kaffe på kanden i Cafeen, Vollsmose
kirke. Kom og drik en kop kaffe eller te
med andre i nabolaget. Man er velkommen til at tage et håndarbejde eller spil
med eller kom bare for en hyggesnak.
Der vil være nogle forskellige værter på
skift, det kan være menighedsrådet eller
frivillige som har lyst til at være med.

Kirken søger
konfirmander!

Her i efteråret starter Vollsmose Kirke op et
nyt hold med konfirmander. Konfirmationsalder er unge i 7. klasse, og konfirmationsforberedelsen vil med enkelte undtagelser
foregå onsdage kl. 14.00-15.30 – og med
opstart d. 18. september. For planlægningens
skyld, ønsker vi tilmelding af nye konfirmander hurtigst muligt ved henvendelse til
kirkekontoret. Vi glæder os til at tage imod
de kommende konfirmander!

Vi søger børn og unge til årets luciaoptog

Vollsmose kirke har i 21 år holdt luciaoptog i december måned. Det vil vi gøre igen
i år. Vi søger derfor med lys og lygte efter børn og unge der har lyst til at være med
til luciaoptog nr. 22 i Vollsmose kirke. Det er altid hyggeligt og stemningsfuldt,
ligesom vi hygger med kaffe/te, saft og æbleskiver efter højtideligheden.
Så kære forældre - spørg jeres børn om de ikke har lyst at deltage i år. Hvis de har,
kan de tilmelde sig til mig på 66103280. De vil senere få at vide hvornår vi starter.
Else-Marie Klixbüll
Kirke-og Kulturmedarbejder

GUDSTJENESTER:
SEPTEMBER

Arrangementer:

2019 nr. 4

Kaffe på kanden

01. kl. 10
08. kl. 10
15. kl. 10
20. kl. 14
22. kl. 10
29. kl. 10

OKTOBER

Vollsmose Sogn & Kirke

OKTOBER

03. kl. 18	Aftengudstjeneste i forbindelse med Spisning og
Sang, Signe Paludan – se opslag
06. kl. 10
16. s. e. trin., Signe Paludan
13. kl. 10
17. s. e. trin., Ole Gaustad
18. kl. 14
Plejehjemsgudstjeneste, Ældrecenter Øst
20. kl. 10
18. s. e. trin., Ole Gaustad
27. kl. 10
19. s. e. trin., Ole Gaustad

Kære Vollsmoseborgere.

Vi har en stor dejlig kirke her i Vollsmose, med mange gode aktiviteter m.m.
Vi har et godt fællesskab, og mange sjove timer sammen.
Vi mangler frivillige, til at hjælpe med mange af de gode ting der foregår her i kirken.
Snart er det jul, hvor basaren står for døren. Jeg tror rigtig mange har været her for at
handle nogle af vores nisser, dekorationer og mange andre ting og sager.
Måske er der nogen der har lyst til at hjælpe os, blandt andet med at lave juledekorationer og kranse når vi skal i gang med det.
Der er mange arrangementer, foredrag, koncerter, kaffeklubben m.m. vi kan bruge hjælp til.
Håber i kan finde nogle timer til at hjælpe os, det vil vi glæde os meget over.

Kirke og kulturmedarbejder
Else-Marie Klixbüll, 66103280

Kultur og historie i Nord-Frankrig

Sonja og Ole Hermansen har været på sommerferie i Nord-Frankrig, på en spændende
tur.
Kom og hør blandt andet om:
• besøg i Rouen, vikingernes gamle hovedstad i Normandiet for 1000 år siden
• besøg i maleren Monets have, en fantastisk oplevelse
• besøg af klosterøen Mont-Saint-Michel, og det fantastiske vævede Bayeux tapet
• sejltur til kanaløen Jersey.
• tur til Invasionskysten 75 år efter det skete, og nogle af de store kirkegårde med
rækker af kors og mindesmærker for de faldne
• områderne for de sidste slag i 1. verdenskrig
Kom i cafeen mandag den 7. oktober kl. 14.30. og hør dem fortælle og vise billeder.

De Noble Herrer

Den nye sæson står for døren og det foreløbige program for De Noble Herrer ser således
ud:
11/09-2019 Foredrag ”Mit militære liv på vinger”– John kommer og fortæller om bl.a.
hvordan det er at flyve F16 jagere
09/10-2019 Muligt besøg på Daloon i Nyborg
13/11-2019 Besøg på Søby Søgaard
11/12-2019 Julefrokost
08/01-2020 Foredrag hvor John vender tilbage og fortæller om hans civile liv på vinger
bl.a. hvordan der er at være kaptajn på en Airbus A-340
12/02-2020 Foredrag ved Palle Jensen ”Et glimt i øret” - Løs snak med lidt i(ndhold)
Alle møder og foredrag starter kl. 13.00 i kirkens cafe.
Virksomhedsbesøg aftales tidspunkter senere
Interesserede herrer er velkomne – mere information omkring De Noble Herrer kan fås
ved henvendelse til Hardy Kâne tlf. 5331 2185 eller Preben Salling tlf. 4038 7083

Høstgudstjeneste, 11. s. e. trin., Povl Götke – se opslag
12. s. e. trin., Signe Paludan
13. s. e. trin., Ole Gaustad
Plejehjemsgudstjeneste, Ældrecenter Øst
14. s. e. trin., Ole Gaustad
15. s. e. trin., Ole Gaustad
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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 Bestemmer

Den 31. august kl. 11-15 er der afstemning til Vollsmose Bestemmer, hvor der
deles ud midler til de indstillede projekter. Midlerne fordeles på baggrund af
antal stemmer, så kom og giv din stemme. Vollsmose Kirke har også indstillet
et projekt knyttet til fejring af fastelavn. For at stemme skal du være bosat i
Vollsmose sogn, og alle, der er 10 år og opefter har stemmeret. Afstemningen
foregår ved Vollsmose kirke. Husk dit gule sundhedskort!

Børneklub i Vollsmose Kirke

Kirkens børneklub mødes i kirkens lokaler hver uge. Alle børn i alderen ca.
6-10 år er hjertelig velkomne. Hver gang vil vi synge, høre bibelhistorier, lege
og være kreative sammen. Børneklubben arrangeres af DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i samarbejde med Vollsmose Kirke. Mere information kommer – hold øje med kirkens hjemmeside: vollsmosekirke.dk

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

SEPTEMBER

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

