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PRÆSTENS ORD

Gudstjenester
Februar
04. kl. 10
11. kl. 14
18. kl. 10
25. kl. 10

Seksagesima, Signe Paludan
Fastelavn, Ole Gaustad – se opslag
1. s. i fasten, Ole Gaustad
2. s. i fasten, Ole Gaustad

Marts
04. kl. 10
11. kl. 10
18. kl. 10
25. kl. 10
29. kl. 10
30. kl. 10

3. s. i fasten, Signe Paludan
Midfaste, Ole Gaustad
Mariæ bebudelses dag, Ole Gaustad
Palmesøndag, Ole Gaustad
Skærtorsdag, Signe Paludan
Langfredag, Ole Gaustad

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.

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

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

Du skal få en dag i morgen,
som står ren og ubrugt,
med blanke ark og farveblyanter.
Så kan du rette op på de fejl du lavede i går
og da får du det så godt i morgen aften.
Du skal få en dag i morgen. De her ord, kommer fra en børnevise af
den folkekære norske digter, Alf Prøysen. Jeg synes visen har noget
opløftende i sig. Og er det noget vi har brug for, livet igennem, må
det være det opløftende. Som hjælper os til at gå fremad med mod og
glæde – til trods for at livet iblandt kan være noget af en kamp.

Koncert med
Kirkens Seniorkor
Vollsmose kirkes seniorkor giver koncert i kirken søndag d. 4.
februar klokken 16.00. Korets program er meget bredt. Der vil
ligeledes være solosang af Bent Pedersen.
Koret startede i 2007, så det er 11. gang koret giver koncert i
kirken.
Der er gratis adgang, så tag bare din nabo med for alle er velkomne.

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.

Seniorkor

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.

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.

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.

Også det at komme i kirken skal være opløftende. Både når vi samles
til gudstjenester og til kirkens øvrige aktiviteter. For den arv som
kirken er her for at tage vare på og forvalte, handle lige om det. Som
oftest bruger vi ordet ’opstandelse’. Men hvad betyder vel opstandelse, andet end at blive opløftet? Gud opløfter Jesus fra graven. Det, der
for alles øjne synes at være dødt og fortabt, giver Gud nyt liv og ny
fremtid.
I Bibelen hører vi tit om hvordan Jesus er med til at opløfte de syge,
svage, dem der er anderledes og udenfor. For alle skal få være med
i bevægelsen op og frem. Og i opløftningen er der ikke rum for den
form for glæde, der på et eller andet vis kommer på bekostning af en
andens glæde.
Det at komme i kirken skal være opløftende. Ikke dermed sagt at det
er en selvfølge at det altid forholder sig sådan. For alle sammen er
vi mennesker. Vi har gode dage, og vi har mindre gode dage. Men
sammen skal vi søge det opløftende, det opmuntrende, det glædelige
og gode også her i det nye år.

Ole Gaustad, sognepræst

Odensebanden spiller
foråret ind den 25. marts

Jazzkoncert
i Vollsmose kirke

Palmesøndag er altid en dejlig dag i Vollsmose kirke. Denne
dag kl. 15.00 kommer Odensebanden nemlig og spiller foråret
ind med de dejlige rytmer fra New Orleans og Dixieland.
Gennem årene har rigtig mange glædet sig over de fremragende koncerter, som trækker publikum til fra nær og fjern, så der
venter en stor oplevelse med byens bedste jazzorkester.
Odensebanden har i over 15 år givet koncert i kirken palmesøndag. Vi ser endnu engang frem til at høre de mange dejlige
numre som ”On the sunny side of the street”, ”Georgia”,
”Hello Dolly” og mange andre, som har glædet en hel verden i
snart hundrede år.
Vi håber rigtig mange vil finde vej til Vollsmose kirke
palmesøndag k. 15.00, hvor der som altid er gratis adgang til
koncerten.

Ældregymnastik

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.

Tlf. 66 10 32 78
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Aktivitetskalender
4. februar

Koncert med seniorkoret kl. 16.00.

5. februar

Hygge i cafeen kl. 14.30.

12. februar Vi hygger i cafeen med fastelavnsboller og
synger med Per Boe og Bent 14.30.
19. februar Film i cafeen: Vi viser Babettes Gæstebud.
Kl.14.30.
26. februar Banko i cafeen, hvor der medbringes en pakke
til 20 kroner. Kl. 14.30.
5. marts

Vi viser Magnetsmykker i cafeen kl. 14.30.

12. marts

Hygge i cafeen kl. 14.30.

19. marts

Film i cafeen:
Vi viser Don Olsen kommer til byen. Kl. 14.30.

25. marts

Koncert med Odensebanden kl. 15.00.

26. marts

Banko i cafeen, hvor det medbringes en pakke
til 20 kroner. Kl.14.30.

Babysalmesang – opstart den 2. marts

For tredje gang, har vi babysalmesang i Vollsmose kirke. De foregående to gange, har det været en stor succes, og vi håber derfor at rigtig
mange vil tilmelde sig denne gang også. Babysalmesang byder på små sangleje og andre kreative ting, der fanger de mindstes opmærksomhed.
Musikken styrker børns indlæring, og det er et vigtigt bånd mellem forældre og børn. Vi synger nye og gamle børnesange og salmer, ligesom
vi bruger forskellige aktivitetsting. Babysalmesang vil foregå i kirken. Vi starter klokken 10.00 og efter babysalmesang, drikker vi kaffe og te
i cafeen ligesom vi hygger os sammen. Alle er velkommen, også mødregrupper. Det er gratis at deltage.
Tilmelding kan ske til Else-Marie Klixbüll telefon 20856131.
Babysalmesang afholdes følgende fredage kl. 10.00 til ca. 11.00:
2. marts, 9. marts, 16. marts, 23. marts, 6. april, 13. april, 20. april, 4. maj

Per Boe, Joan og Else-Marie

Fastelavnssøndag i kirken

De Noble Herrers Klub

Vollsmose kirke laver igen i år fastelavnsgudstjeneste søndag
d.11. februar kl. 14.00 med efterfølgende tøndeslagning og kaffebord med fastelavnsboller.

De Noble Herrers Klub har haft årets første møde.
Vi diskuterede muligheder for besøg på virksomheder, kulturelle steder af interesse og følgende blev bragt i forslag:
Lilleskov Teglværk ved Tommerup, Odeon, Odense Teater,
evt. besøg på Krematoriet
Men først og fremmest skal vi fejre klubbens 5 års fødselsdag
Onsdag den 14. februar i kirkens cafe kl. 13.00
Nye medlemmer er velkommen og man kan evt. kontakte
Preben Salling på telefon 40387083

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 starter kirken et børnekor op, hvor
du kan melde dig til.
Koret synger en gang om ugen fra kl. 16 – 17.00. Første dag
er torsdag d. 1. marts.
Det er gratis at deltage og der synges både rytmiske sange
og en masse andre sange, som I aftaler med Per Boe og Bent
Pedersen, som står for koret.
Bent kan kontaktes på telefon 51232488 eller Per på telefon
21701744 for nærmere information eller tilmeldelse. Man kan
også bare møde op denne dag.

www.vollsmosekirke.dk

Der vil være to tønder til børnene og de voksne skal heller ikke snydes, så der bliver også en tønde til dem.
Der vil være præmier til Kattekongerne og Kattedronningerne.
Ligeledes vil der være præmier til den flotteste udklædning og den
sjoveste udklædning. Vi håber, at der er rigtig mange der vil møde op
denne dag.
Vi vil meget gerne have tilmelding af hensyn til indkøb – kontakt
vores kirkekontor telefon 66 10 32 78.

Næste nummer af kirkeavisen
udkommer den 28. marts 2018
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer:
Senest den den 11. marts 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
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E-mail: Vollsmose.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag til fredag kl. 9-13.
Torsdag kl. 9-16. Lørdag lukket.

Tlf. 66 10 32 78

