APRIL

Kom og besøg vores stand i
Basaren i Vollsmose Torv. Der
er åbent den første weekend i
måneden. Hele indtægten fra
salget går til Menighedsplejen/ferie for trængte familier i
Vollsmose.

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. 13.3014.30. Efter gymnastikken
kan der købes kaffe og brød i
kirkens cafe for 10 kr.

En forårstur til Japan
Sonja og Ole Hermansen har netop været på
en forårstur til Japan, på det tidspunkt hvor
de japanske kirsebærtræer blomstrer. Det
var en fantastisk oplevelse, men rejsen gav
også en lang række af andre oplevelse, bl.a.

SORGGRUPPE
Som noget nyt tilbydes sorggruppe i Odense Nord. Det er et
samarbejde mellem Vollsmose
Kirke og Lumby-Stige Kirker,
som henvender sig til alle, som
har mistet en nærtstående og
har behov for at tale med andre
i samme situation om det.
For nærmere information:
kontakt udviklingspræst Povl
Götke på mail pog@km.dk, eller
tlf. 29798179 .
Sognepræst Karen Nedergaard &
Udviklingspræst Povl Götke,
Vollsmose Kirke

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.

kørsel med hurtigtoget Shinkansen, samt
besøg i Tokyo, Kyoto og Hiroshima.
Kom og se billeder og hør mere i cafeen
mandag den 16. april kl. 14.30.

KIRKESTUDIETUR
Den første kirkestudietur i
2018 er den 14. april, og går til
Møn.
Her vil vi besøge Elmelund og
Fanefjord kirke.
Afgang fra Vollsmose kirke kl. 9.
Prisen er kr. 100.
Billetterne sælges fra den 3.
april på kirkens kontor i åbningstiden.
Mindre gåture kan forekomme.
Husk madpakken og det gode
humør.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kirkestudieudvalget

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.

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.

Datoerne på de andre ture er:
26. maj, 9. juni, 8. september,
27. oktober og 10. november.

Kom og se en
spændende
Sommerudflugt udstilling i
for sognets
Vollsmose kirke
beboere
I perioden fra d. 23. april til d. 27.
Sommerudflugten for beboerne
i sognet bliver i år d. 22. juni, så
reserver allerede nu denne dag
til en skøn udflugt. Du kan læse
mere i næste udgave af kirkeavisen.

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 en
gang om ugen 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 21 70 17
44 for nærmere information
eller tilmeldelse.

maj, viser kirken en udstilling
med temaet: Præstegården
som kulturcenter i efter-reformatorisk tid. Følg med på vor
hjemmeside for mere information og åbningstider.

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.
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GUDSTJENESTER:

Præstens ord:

Glædelig Påske – og Pinse!
Det er heftige højtider, vi står overfor
i kirken: påske og pinse. Hvis man
går i kirke i påsken, så gennemlever
man et helt liv som det tager sig ud i
et kristeligt perspektiv: man bevæger
sig hen mod et mål, man spiser og
hygger sig sammen, man får en total
nedtur, - og man kommer mirakuløst
op igen. Det er påsken. Det er livet.
Kristeligt set.
Pinsen handler om det, som skaber
sammenhæng og bærer os gennem
alt dette, nemlig ånden, Helligånden.
2. Pinsedag, altså mandag den 21.
maj, inviterer vi i Vollsmose til dropin-dåb. Det betyder at man uden de
store forberedelser og efterfølgende
arrangementer kan komme og blive

døbt i Vollsmose kirke. Det eneste,
som man skal medbringe, er et
sygesikringskort, så vores kordegn,
Anne-Lise, kan tjekke to ting: for det
første om du er dansk statsborger; for
det andet om du allerede er døbt i et
anerkendt trossamfund.
Mellem påske og pinse lægger Vollsmose kirke rammer til en udstilling
om præstegården som kulturcenter i
efter-reformatorisk tid. I den danske
udgave har den været flere steder
i Jylland og på Sjælland. Senest i
København. Det eneste sted på Fyn,
den vises, er i Vollsmose kirke. Se
åbningstider på vores hjemmeside.
Povl Götke, sogne- og
udviklingspræst

Udendørs gudstjeneste 2. pinsedag
2. pinsedag afholder kirken
sin gudstjeneste i kirkens
atriumgård kl. 11.00, såfremt vejret tillader det. Efter gudstjenesten er kirken
vært ved en pinsefrokost i
sognelokalerne. Der kan købes drikkevarer til en meget
rimelig pris. Af hensyn til

bestilling af mad vil vi meget gerne have tilmelding til
frokosten på kirkens kontor
senest fredag d. 11. maj.
Drop-in dåb
Efter frokosten bliver der
i tidsrummet kl. 13.00 til
15.00 mulighed for Drop-in

dåb i kirken. Læs mere herom i ”Præstens ord”, og for
yderlig information, kontakt
sogne- og udviklingspræst
Povl Götke (se ”Ansatte” for
kontaktoplysninger).

MARTS

Torsdag d. 19. april samles vi
igen til ”Spisning og Musik”.
Vi begynder med en aftengudstjeneste kl. 18. Efter gudstjenesten går vi ind i sognelokalerne,
hvor vi spiser og hygger ved de
smukt pyntede borde.
Fællesspisningen begynder kl.
ca. 19. og man skal afhente
en billet på kirkens kontor i
åbningstiden fra d. 28. marts
og til d.12.april. Billetterne er
gratis.
Drikkevarer må ikke medbringes, men kan købes til en
meget rimelig pris.
Efter spisningen underholder
kirkens voksenkor og ungdomskor. Nogle af sangerne synger
også solo. Koret synger endvidere for på flere fællessange,
så mød op til denne hyggelige
aften.
Skulle du ikke få brug for de
afhentede billetter alligevel, så
bedes du aflevere dem igen på
kirkens kontor, da der næsten
altid er venteliste til dette
arrangement.

APRIL

9. april
Hygge i cafeen kl. 14.30.
16. april
Foredrag i cafeen v/Ole og
Sonja Hermansen kl. 14.30.
Se opslag.
19. april
Spisning og Musik. Starter
med aftengudstjeneste i
kirken
kl. 18.00. Se opslag.
23. april
Film i cafeen. Se opslag i
kirken. Kl. 14.30.
30. april
Banko i cafeen, hvor der
medbringes en pakke til 20
kr.
Kl. 14.30.
2. maj
John Mogensen Live Duo
kl. 18.00. Se opslag.
7. maj
Foredrag i cafeen v/Hanne
Jørgensen: At udbrede legen
til trængte egne af verden.
Kl. 14.30.
14. maj
Vi synger i cafeen med Bent
og Per Boe kl. 14.30.
21. maj
Lukket i cafeen (pinse)
25. maj
Sponsorbankospil kl. 14.00.
Se opslag.
28. maj
Banko i cafeen, hvor der
medbringes en pakke til 2
20 kroner. Kl. 14.30.

SPISNING OG MUSIK
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foregår d. 25. maj klokken
14.00 i kirkens lokaler.
Der spilles om 25 gennemgående numre og to
ekstranumre. Foruden er
der amerikansk lotteri, 21
spil og ”Døde duer”.

I pausen kan der købes
kaffe, te, kage og sodavand
m.m.
Mød talrigt og støt dette
projekt!

John Mogensen Live Duo
Vollsmose kirke står igen
for et dejligt arrangement, denne gang med
John Mogensen Live Duo,
onsdag d. 2. maj kl. 18.00
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 har fået
mange roser lige nu.
Der kan købes billetter til
denne aften på kirkens
kontor i åbningstiden fra d.
12. april og til d. 24 april til
50 kr. pr. billet. Der vil blive
serveret tre stykker lækkert

smørrebrød. Drikkevarer kan
købes til en meget rimelig
pris. Inviter gerne din nabo
med.

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

Skærtorsdag, Signe Paludan

30. kl. 10

Langfredag, Ole Gaustad

01. kl. 10
Påskedag, Ole Gaustad
02. kl. 10
Anden påskedag, Signe Paludan
08. kl. 10
1. s. e. påske, Ole Gaustad
15. kl. 10
2. s. e. påske, Ole Gaustad
19. kl. 18	Aftengudstjeneste ifm. Spisning og Musik,
Ole Gaustad
22. kl. 10
3. s. e. påske, Povl Götke
27. kl. 10
Bededag/Konfirmation, Ole Gaustad
29. kl. 10
4. s. e. påske, Ole Gaustad
06. kl. 10
10. kl. 10
13. kl. 10
20. kl. 10
21. kl. 11
27. kl. 10

5. s. e. påske, Signe Paludan
Kristi himmelfarts dag, Ole Gaustad
6. s. e. påske, Ole Gaustad
Pinsedag, Ole Gaustad
Udendørsgudstjeneste, Ole Gaustad
Trinitatis søndag, Signe Paludan

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.

Sponsorbankospil
Vollsmose kirke afholder
igen i år sponsorbankospil til fordel for kirkens
ferieprojekt, hvor vi igen
kan sende nogle trængte
børnefamilier på en uges
sommerferie. Bankospillet

29. kl. 10

Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

Vollsmose Sogn & 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

