2020 nr. 2

Aktivitetskalender:

KONFIRMATION FORÅR 2021.

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 2020

07. maj 2020 kl. 19.00
Bededagsaften
Lys- og Alsangsandagt i mindelse om 75-året for
Danmarks Befrielse.
Voksenkoret deltager.

Det er tid for tilmelding til konfirmationsforberedelse og
konfirmation Store Bededag den 30. april 2021 i Vollsmose kirke.
For tilmelding kontaktes kordegn Anne-Lise Arnstrup på mail:
alar@km.dk eller på telefon: 6615 4182.
Information om konfirmationsforberedelsesforløbet fremsendes til
tilmeldte konfirmander.

Tag del i din sognekirke

Efterfølgende mødes vi til
varme hveder i cafeen.

KAFFE PÅ KANDEN
Hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 er der “Kaffe på kanden” i cafeen.
Kom og drik en kop kaffe og vær del af fællesskabet rundt om
kaffebordet, hvor der tales om løst og fast og alt dét derimellem.

10. maj 2020 kl. 10.00
Fællesgudstjeneste med den
Afrikanske menighed.
Gudstjenesten vil på storskærme blive tekstet på
dansk, engelsk og Swahili.
1. juni 2020 kl. 11.00
Anden Pinsedag.
Udendørs gudstjeneste
Efter gudstjenesten holder Pølsevognen ude foran
kirken, og er klar til at servere
en go´ gammeldaws “hotter”.

Søndagens tekstlæsning

Hver tirsdag kl. 12.00 – 13.00 læses og reflekteres over
kommende søndags tekster ved sognepræst Birthe V. Henriksen.

Har du brug for at tale med en præst
Det er altid muligt at kontakte sognepræsten for samtale.
Sognepræst Birthe V. Henriksen
Mail: bhe@km.dk el mobil: 2215 0526.

Sjælesorg på nettet
Online livline når livet gør ondt

De Noble Herrer

Mandeklubben De Noble Herrers næste møde foregår
i Kirkens cafe onsdag d. 15. april kl. 13.00

Stavgang for alle

Hver mandag mødes vi til stavgang klokken 11.00 og går tur rundt i
Vollsmose i ca. en time. Derefter hygger vi os med en kop kaffe
i kirkens cafe.
Har du/I lyst at deltage, så mød op denne dag.

6.
27.
4.
11.
18.
25.

april:
Hygge
april:	Banko, hvor der medbringes en pakke til 20. kroner. Klokken 14.30.
maj:	Hygge, hvor Karla Jensen spiller harmonika klokken 14.30.
maj:
Sangri-La, klokken 14.30
maj:	Vi hygger, synger samt spiser pandekager med Bent Pedersen klokken 14.30
maj:	Banko, hvor der medbringes en pakke til 20. krone

SYGRUPPEN

GUDSTJENESTELISTE

Hver torsdag fra kl. 10-13 er der en gruppe meget flittige damer og mænd, der syr og
strikker og laver 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, som bliver lavet. Pengene går til
socialt arbejde i Vollsmose sogn.

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.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske

05. April kl. 10.00.
09. April kl. 10.00.
10. April kl. 14.00.
12. April kl. 10.00.
13. April kl. 10.00.
19. April kl. 10.00.
26. April kl. 10.00.

Birthe V. Henriksen
Signe Paludan
Signe Paludan
Birthe V. Henriksen
Birthe V. Henriksen
Birthe V. Henriksen
Birthe V. Henriksen

3.s.e. påske
03. Maj kl. 10.00
Birthe V. Henriksen
Bededagsaften	07. Maj kl. 19.00
Birthe V. Henriksen
Lys- og Alsang-andagt i fejring af
75 året for Danmarks Befrielse.
Voksenkoret deltager Efterfølgende
varme hveder i cafeen. 					
(Se omtale)
8. maj St. Bededagsgudstjeneste
kl. 10.00
Birthe V. Henriksen
4.s.e. påske 	10. Maj kl. 11.00
Fællesgudstjeneste med den afrikanske
menighed. Gudstjenesten vil på
storskærme blive tekstet på dansk,
engelsk og Swahili.
(Se omtale)				
		Dennis, Christoffer
og Birthe V. Henriksen
5.s.e. påske
17. Maj kl. 10.00
Kristi Himmelfarts dag
21. Maj kl. 09.30
Signe Paludan
6.s.e. påske
24. Maj kl. 09.30
Signe Paludan
Pinsedag
31. Maj kl. 10.00
Birthe V. Henriksen		
Anden Pinsedag	
01. Juni kl. 11.00
Birthe V. Henriksen
(se omtale) 			

AFLYST

JUNIORKOR
Der er ledige pladser i vores kirkekor, så er du fyldt 13 år og har lyst til at synge i kor, så
kontakt organist Per Boe på telefonnummer 31701744 og lav en aftale om at komme
til en optagelsesprøve. Kom og lær en masse salmer. Vi synger også nye rytmiske
sange og salmer. Du får løn for at synge i koret. Der er ligeledes et godt kammeratskab og et godt samarbejde med kirkens korister.

SENIORKOR

KÆRE LÆSERE AF KIRKEAVISEN

Vær opmærksom på at alle arrangementer, som er omtalt i
kirkeavisen er med forbehold for gennemførelse på grund af den
alvorlige Coronavirus.

Vollsmose kirkes seniorkor øver hver torsdag fra 13.30-15.30. Er du interesseret i at
deltage og er +50 så mød op og deltag. Korets leder er Bent Pedersen.

Kirkestudietur 18. april 2020
Turen går denne gang til Lolland med besøg i Engestofte Kirke, Skt. Nikolai kirke i Nakskov
og Maribo Domkirke der serveres kaffe om eftermiddagen
Vi mødes ved Vollsmose kirke kl. 7.45,
Sejler Over Spodsbjerg/Taars og kører over broen hjem
Pris kr. 100
Der sælges billetter på kirkekontoret fra d. 6. april

Sommerbørn

Bare et godt billede af en
gammeldaws pølsevogn

Den 4. og 5. august 2020
https://www.sjaelesorg.nu/om-sjaelesorg-nu/saadan-goer-du

Sorggruppe

Der starter sorggruppeforløb af 6 gange ved Vollsmose kirke onsdag
den 29. april kl. 16.00 – 17.30.
Ved interesse for deltagelse kontakt sognepræst Birthe V. Henriksen
på mail: bhe@km.dk el. Mobil: 2215 0526.
Næste nummer af kirkeavisen udkommer 26. maj 2020: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den 12. maj til Inge Reenberg, mail: 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: 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

Sommerbørn er et tilbud for børn med forældre, der har svært ved enten at finde økonomisk eller mentalt overskud til at få gode oplevelser
i sommerferien, som børnene kan fortælle om i institutioner
eller skole efter ferien.
De to dage i august er sammenhængende dage, hvor alt er betalt for deltagerene.
Tirsdag:
Vi kører med toget til Svendborg, hvor vi skal på tur med M/S Helge. M/S Helge sejler
os til Tåsinge, hvor vi har et par timer til at hygge os i, inden vi sejler tilbage.
Fra Svendborg kører vi til Bolbro Kirke, hvor vi spiser
aftensmad sammen.
Onsdag:
Vi skal i Odense Zoo.
Tilmelding til sognepræst Anita Hennild på abmo@km.dk
eller 5141 8818 senest 1. juli.
						

Anita Hennild

Plejehjemsgudstjeneste.
• Torsdag den 30. April
• Torsdag den 28. Maj
• Torsdag den 25. Juni
• Torsdag den 30. Juli

kl. 14.00		
kl. 14.00 Pinsegudstjeneste
kl. 14.00 Midsommergudstjeneste
kl. 14.00

Den afrikanske menighed

Gudstjeneste hver søn- og helligdage kl. 11.30 i Vollsmose kirke.

Menighedsrådsmøder i Vollsmose sognelokale
• 7. April 2020 kl. 16.15 – 18.15
• 5. Maj 2020 kl. 16.15 – 18.15
• 16. Juni 2020 kl. 16.15 – 18.15
Menighedsrådsmøder er offentlige og alle er velkomne.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

AFLYST

Den 15.september skal der vælges et nyt menighedsråd.
Det skal for første gang ske efter en ny valgform ved en
såkaldt Valgforsamling.
Efter loven holdes der i den forbindelse den 12. maj kl. 19.00
et orienteringsmøde, hvortil alle sognemedlemmer og
sognebåndsløsere er velkomne.
På nuværende tidspunkt ved vi allerede, at der skal vælges et par
nye medlemmer.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte
formanden på 2580 3400 eller sende en mail til
i.reenberg2@gmail.com.

Caféen

APRIL

Vollsmose Sogn & Kirke

MAJ

MAJ

APRIL

Kirkebogsførende
Sognepræst Birte Vogn Henriksen
Træffes på email: bhe@km.dk
eller på telefon 22 15 05 26
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
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

