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Gudstjenester
September
03. kl. 10 12. s. e. trin., Ole Gaustad
10. kl. 10 13. s. e. trin., Indsættelse af Povl Götke – se opslag
17. kl. 10 14. s. e. trin., Ole Gaustad
24. kl. 10 15. s. e. trin., Se hjemmeside
Oktober
01. kl. 10 16. s. e. trin., Se hjemmeside
08. kl. 10 17. s. e. trin., Ole Gaustad
12. kl. 18 Aftengudstjeneste i forbindelse med ‘Spisning og
Musik’ – se opslag
15. kl. 10 18. s. e. trin., Ole Gaustad
22. kl. 10 19. s. e. trin., Ole Gaustad
29. kl. 10 20. s. e. trin., Signe Paludan
Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside

Kirkebil
Har du lyst til at deltage i kirkens gudstjenester og andre arrangementer og er dårligt gående, kan man bestille kirkebil ved at
ringe til kirkens kontor telefon 66 10 32 78.
Husk at ringe i god tid.
Bemærk at man skal bo i sognet for at få mulighed for dette.

Bjergbankens Cabaret

Endnu engang kommer Bjergbankens cabaret til Vollsmose Kirke,
nemlig torsdag d. 21. september.
Aftenen starter kl. 18.00 med spisning af tre dejlige stykker smørrebrød, hvorefter der bliver underholdning fra kl. 19.00. Det plejer at
være festlig og fornøjeligt. Billetter kan købes hos sognemedhjælper
Else-Marie Klixbüll fra d. 4. september og til d. 14. september efter
”først til mølle princippet”. Billetpris 50kr. Drikkevarer kan købes til
rimelige priser.

Fordrag i Vollsmose Kirke om

”Negativ social kontrol
- det tavse tabu”
Det anslås, at 25 % af alle etniske minoritetspiger i større eller
mindre grad føler sig udsat for negativ social kontrol. Bag dette tal
ligger også et stort mørketal, da det ligger indlejret i fænomenet, at
det ikke er noget man taler højt om. Den negative sociale kontrol
har rødder i et æresbegreb, som anses meget forskelligt fra forskellige kulturer og lande rundt om i verden. Den sociale kontrol
er ikke et religiøst fænomen men snarere et spørgsmål om kultur
og opdragelse og knytter an til sociale og integrationsmæssige
udfordringer. Alligevel bruges religion ofte som et legitimerende
grundlag for udøvelsen af negativ social kontrol.
Har du lyst til at høre mere om fænomenet negativ social kontrol,
dets oprindelse, dets betydning for de berørte kvinder og hvilke
tiltag der iværksættes for at støtte og hjælpe kvinderne, så holder
Betül Aksay og Rikke Jørgensen et oplæg torsdag d. 14/9-2017
kl.19-21. Arrangementet afholdes af Den Internationale Kvindecafe i Vollsmose i kirkens cafe og arrangementet er forbeholdt
kvinder. Betül Aksay og Rikke Jørgensen er begge uddannede
kandidater i Pædagogisk Psykologi fra Århus Universitet og har
beskæftiget sig indgående med negativ social kontrols betydning
for de berørte kvinder, og det forebyggelsesarbejde, der iværksættes massivt i kommunerne i disse år.

SYNG I KIRKENS UNGDOMSKOR
Der er ledige pladser i vores kirkekor. Så er du fyldt 12 år og har
lyst til at synge i kor, så kontakt organist Per Boe på telefonnummer 3170 1744 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.

Seniorkor

Adresseliste
Kirkebogsførende
Sognepræst Ole Gaustad
Træffes på email: oag@km.dk
eller på telefon 30 20 84 53
Kordegn Anne-Lise Arnstrup.
Kontoret har åbent 9-13
samt torsdag 9-16.
Telefon 66 10 32 78.
E-mail:Vollsmose.sogn@km.dk
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

www.vollsmosekirke.dk

Vollsmose kirkes seniorkor øver hver torsdag fra 13.30
til 15.30. Er du interesseret i at deltage og er + 50 så
mød op om torsdagen og deltag.
Seniorkoret holder ferie fra d. 19. juni til d. 17. august.

Stavgang
Hver mandag mødes en gruppe damer kl. 11. og går
tur i Vollsmose i ca. 1 time, hvorefter de hygger sig
med kaffe i kirkens cafe. Har du lyst at deltage så mød
op denne dag. Holdet der går stavgang fortsætter efter
aftale det meste af sommeren.

Sygruppen
Hver torsdag fra kl. 10 og til 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. Det er gratis at være med og alle
kan deltage uanset etnisk baggrund. Der holdes basar
over det, der er lavet. Pengene går til socialt arbejde i
Vollsmose sogn.

Aktivitetskalender
4. september Hygge i cafeen kl. 14.30
11. september Ole og Sonja viser billeder og fortæller om
deres tur til Canada i cafeen kl. 14.30
– se opslag
14. september Små synger sammen kl. 10.00 – se opslag
Foredrag i Den Internationale Kvindecafé
kl. 19.00 – se opslag
17. september Koncert med Odense FDF Orkester kl. 16.00
– se opslag
18. september Hygge i cafeen kl. 14.30
21. september Bjergbankens Cabaret kl. 18.00 – se opslag
25. september Bent og Per Boe spiller og synger sammen
med os i cafeen kl. 14.30
30. september Lørdagshøjskole kl. 9.30 – se opslag
2. oktober
Besøg fra Shangri-La klokken i cafeen
kl. 14.30
9. oktober
Banko i cafeen kl. 14.30
12. oktober
Spisning og musik kl. 18.00 – se opslag
16. oktober
Efterårsferie i cafeen
23. oktober
Torben Hangaard holder foredrag i cafeen
kl. 14.30 – se opslag
26. oktober
Koncert med Les Mann kl. 19.30 – se opslag
30. oktober
Hygge i cafeen kl. 14.30

De Noble Herrer

De Noble Herrers klub starter op igen efter sommerferien onsdag d.
13. september kl. 13.00 med at mødes i kirken cafe. Her vil vi udveksle oplevelser fra vores sommerferie.
Onsdag d. 11. oktober regner vi med, at vi skal på virksomhedsbesøg
hos Albani, men der gives nærmere besked herom.
Onsdag d. 8. november skal vi på rundvisning på Odense Vandværk
og vi slutter året af med en julefrokost d. 13. december i kirkens cafe.
Har du lyst at deltage i mandeklubbens aktiviteter, kan du kontakte
Preben Salling på tlf. 40387083 for nærmere information.

Koncert - Odense FDF Orkester
Søndag den 17. september får kirken besøg af Odense FDF
orkester. Orkesteret består af ca. 25 medlemmer og er et brassband, altså bestående af instrumenter som trompet, trombone,
og tuba.
I 2015 fejrede orkestret 75 års jubilæum med en koncert i
Odense Rådhus.
Orkesteret øver hver mandag i sæsonen i Munkebjerg kirke
og dirigeres af Michael Thrane. De giver kirkekoncerter og
deltager ligeledes i FDF’s koncertstævner for alle landets
orkestre.
Koncerten i Vollsmose kirke omfatter et bredt repertoire
spredt helt fra renæssancemusikken til nye underholdende,
populære toner med hovedvægten på det velkendte – bl. a.
Engelsk brassband musik. Nogle af musikerne spiller også
soloindslag.
Aldersspredningen i orkestreret er i øvrigt stor, idet nogle
medlemmer har spillet med i 50 år, medens andre er ganske
unge.
Koncerten begynder kl. 16 og der er gratis adgang.

Ældregymnastik

Møde i cafeen d. 6. november kl. 14.30 v. Grethe Hostrup:

Hver mandag er der en gruppe mænd og damer, der
mødes og laver gymnastik beregnet for ældre. Har du
lyst at få lidt motion og bevægelse så mød op om mandagen fra 13.30 -14.30. Derefter kan der købes kaffe og
brød i kirkens cafe for 10 kr.
Gymnastikholdet holder ferie i samme periode som
cafeen holder sommerferielukket. Sidste dag der er
gymnastik er mandag d. 12. juni og der er afslutning i
cafeen d. 19. juni, hvor der kræves tilmelding.

Kvindeliv i Palæstina/Jerusalem
I alle lande verden over er kvinders vilkår forskellige. Sådan er det
også i Palæstina. Men her er det de færreste, der har mulighed for, hvad
vi vil kalde et godt og selvstændigt liv. Grethe har arbejdet og rejst i
Israel/Palæstina i over 20 år, og er igennem årene kommet til at kende
mange mennesker, og er kommet tæt på mange familier. Igennem hendes humanitære forening, har hun besøgt mange steder, hvor det er en
kamp at klare dagen og vejen. Hun vil gerne dele sine oplevelser med
os i ord og billeder, med fokus på kvindernes liv og kår.

Tlf. 66 10 32 78
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Babysalmesang
Vi starter på en ny omgang babysalmesang 1. september.
Kom og vær med, det er nemt og sjovt, og det styrker dit barns sanser.
Babysalmesang byder på små sanglege og andre kreative ting, der
fanger de mindstes opmærksomhed. Vi lærer man kan bruge musik i
hverdagen på en let måde, og vi synger nye og gamle børnesange og
salmer. Musikken styrker indlæring, men også det vigtige bånd mellem
dig og din baby. Babysalmesang vil foregå i kirken. Vi starter klokken
10.00 og efter babysalmesang drikker vi kaffe og te i cafeen. Alle er
velkomne også mødregrupper. Det er gratis at deltage og tilmelding kan
ske på kirkekontoret telefon 66103278. Babysalmesang hver fredag kl.
10.00 til 11.00 i perioden 1. september til og med 3. november.
Per Boe, Joan og Else-Marie

Luciaoptog i Vollsmose Kirke
den 10. december klokken 16.00
Tiden iler med hastige skridt, og snart er det den tid hvor vi
skal tænke på Luciaoptog. Så til alle forældre, foreninger og
klubber: Spørg jeres børn/ medlemmer, om de har lyst til at
være med til Luciaoptog i Vollsmose Kirke.
Det er utroligt hyggeligt, der er æbleskiver, kaffe, the, saft og
lidt godt til børnene efter Gudstjenesten/Luciaoptoget.
I kan tilmelde jer på telefon 66103280.
Kirke og Kulturmedarbejder
Else-Marie Klixbüll

Små synger
Billeder og
fortællinger fra Canada
Sonja og Ole Hermansen har været på sommerferie i det vestlige Canada. De kommer i caféen, mandag den 11. september
kl. 14.30, hvor de vil vise billeder og fortælle om turen.
Der har været mange spændende oplevelser på turen som
startede i Calgary og sluttede i Vancouver.

Små synger sammen torsdag den 14. september klokken
10.00 i Vollsmose kirke
Små Synger Sammen er en årlig sangdag for børn i alle
dagtilbud/familier. Dagen skaber større opmærksomhed om
vigtigheden af at synge med små børn, og derfor vil vi meget
gerne have jer med på dagen.
Alle er meget velkommen

Lørdagshøjskole

De første kristne i Rom
m
Med Jesu død opstår en ny religion, som er i modsætningsforhold
til det store Romerrige, den er en del af. Kristendommen, som den
kaldes, breder sig snart til Rom, hvor vældige personligheder som
Simon Peter og Paulus kæmper en hård kamp for at udbrede det glade
budskab, som evangeliet kaldes.
Det medfører voldsomheder og dramatiske situationer, hvor Simon
Peter bliver korsfæstet med hovedet nedad, og Paulus bliver halshugget.
Disse og mange andre spændende begivenheder fra de første kristnes
tid i Rom skildres af tidligere sognepræst Torben Hangaard i Vollsmose kirkes cafe mandag den 23. oktober klokken 14.30.

Undervejs besøgtes naturparken ved Banff og Lake Louise,
videre til Athabasca gletscheren, Jasper og videre til Alaska
med bl.a. et krydstogt i de smalle fjorde.

30. september fra kl. 9.30 til ca. kl. 16.00
Martin Luther og Katharina von Bora

Mød op til en spændende eftermiddag.

Martin Luther er i en kategori helt for sig selv, når vi taler om de
enkeltpersoner, som har haft størst indflydelse på Danmarkshistorien.
Han er hovedarkitekten bag ikke alene den danske folkekirke, men
også de grundlæggende principper for vores samfundsorden og skolevæsen. Så der er al mulig grund til at markere, at det er 500 år siden,
at han tog bladet fra munden og opslog sine 99 teser på kirkedøren i
Wittenberg. Kom til lørdagshøjskole i Vollsmose og blive klogere på
Luther, hans historiske betydning og aktuelle relevans, hans liv med
Katharina von Bora, nonnen han giftede sig med.

Den 1. august blev Povl Götke ansat som lokalfinansieret sognepræst på deltid. Han er ansat i en periode på fire år.

Om formiddagen fortæller Anne-Lise Arnstrup om denne spændende kvinde i et foredrag: ”Verdens første præstekone”.
Efter frokost holder Povl Götke foredrag ”Rend mig i røven”. Titlen
er et udsagn af Luther der kunne være grov i munden. Foredragsholderens indlæg har også titlen ”Hvor finder man en nådig Gud”.
Ind i mellem skal der synges, høres luthersk luthspil ved Helge
Amossen. Vi begynder med kaffe og rundstykker, senere spises
frokost med Luther øl og sidst kaffe med Luther lagkage.
Efter dette går vi forhåbentligt fra hinanden fulde af inspiration og
med en ny fornemmelse af orientering i vores hverdagsliv.

Kristendom handler om at bekæmpe fattigdom og fremme fred
og fællesskab, så retfærdigheden sker fyldest. Med hensyn til
det projekt er Vollsmose kirke placeret centralt i en dansk sammenhæng. Han glæder sig til at kæmpe kristendommens sag.

SPISNING OG MUSIK
Torsdag d. 12. oktober samles vi igen til ”Spisning og Musik”.
Vi starter med en gudstjeneste klokken 18. Efter gudstjenesten
spiser og hygger vi os i de tilstødende lokaler ved de smukt
pyntede borde og får en snak med dem, vi kender, og med dem
vi måske ikke har mødt før. Fællesspisningen begynder kl.
19.00 og billetter udleveres gratis på kirkens kontor i åbningstiden fra onsdag d. 27. september og til d. 5. oktober. Drikkevarer må ikke medbringes, men købes på stedet til en meget rimelig pris. Efter spisningen underholder kirkens kor og nogle af
koristerne synger også solo. Koret synger endvidere for på flere
kendte fællessange. Så mød op til dette hyggelige arrangement.
Skule du ikke få brug for billetterne alligevel, bedes du aflevere
dem igen på kirkens kontor, da der næsten altid er venteliste til
dette arrangement.

Arrangementer er gratis, dog skal man selv betale drikkevarer ved
frokosten. Tilmelding til Inge Reenberg på 25803400 eller Else Marie
Klixbüll på 20856131, senest d. 21. september.

Kirkestudietur
Den næste kirkestudietur d. 23. september går igen til Jylland.
Der er afgang fra Vollsmose kirke kl. 9.00.
Kirkerne vi skal besøge er Børsmose kirke og Aal kirke i Oksbøl.
Prisen er 75 kr. pr. person. Billetterne sælges fra d. 4. september hos
sognemedhjælper Else-Marie Klixbüll på hendes kontor i kirken
mellem kl. 10-13.
Vær opmærksom på at mindre gåture kan forekomme. Husk madpakke og det gode humør.
Der bliver også kirkestudietur d. 14. oktober, denne gang til Sjælland.
Mere information herom vil komme på kirkens hjemmeside (vollsmosekirke.dk). Ret til ændringer forbeholdes.
Kirkestudieturudvalget

www.vollsmosekirke.dk

Næste nummer af kirkeavisen
udkommer den 1. november 2017
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer:
Senest den 20. oktober til Ole Gaustad.
Sendes til i.reenberg2@gmail.com - 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:
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Lokalfinansieret sognepræst
Han ved lidt om hvad der venter ham, for i løbet af det sidste år
har han i to omgange været vikarierende sognepræst i kirken.
Sammen med sognepræsterne Ole Gaustad og Signe Paludan
skal han prøve at skabe udvikling og vækst i kirke- og gudstjenestelivet. Han fortæller, at han glæder sig meget til arbejdet i
Vollsmose, fordi Vollsmose i hans øjne er et helt unikt, urbant
byrum og dermed et af de mest spændende områder i Odense.

Povl Götke bliver indsat som præst i kirken ved gudstjenesten
søndag d. 10. september kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der
lejlighed til at hilse på Povl Götke ved en mindre reception, hvor
alle er velkomne.

Koncert med Les Mann
Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 er der igen rockkoncert i kirken. Denne
gang er det orkesteret Les Mann som vil underholde os.
Les Mann startede som trio i 1963, og er nok et af Odenses ældste
band, så 50 års jubilæet er overstået.
To af medlemmerne er fra sidst 60’erne og er stadig aktive samt et par
yngre drenge. Bandet blev Fynsmestre i pigtråd i 1966 og turnerede
sidst i 60’erne igennem Europa på de Amerikanske Baser og en måned
i Marokko blev det også til. Selv om tiden går insisterer de stadig
at komme ud og ”trykke” den af på landets musikscener med deres
uforfalskede Rock og Rul, som fænger både ved det ældre samt yngre
publikum.
På vokal og guitar Bjørn Langkilde – guitar Sune Krintel – guitar Ebbe
Nielsen – bas Ole Knudsen – mundharpe og congas Alf Jørgensen –
trommer Hugo Poulsen.
På billedet er Kirsten Siggård med, men hun deltager ikke denne aften.
Der er gratis adgang, så mød talrigt op.

Tlf. 66 10 32 78

