Gudstjenester på
Ældrecenter Øst.
Torsdag den 30. januar 2020
kl. 14.00
Torsdag den 20. februar 2020
kl. 14.00
Torsdag den 26. marts 2020
kl. 14.00

FASTELAVNSSØNDAG I VOLLSMOSE
KIRKE.

Kom til
Fastelavns- fest
i Vollsmose kirke
søndag
den 23. februar
kl. 13.00

Vi starter med familiegudstjeneste, hvor temaet er fastelavn. Bagefter går vi udenfor
og slår katten af tønden.
Når årets kattekonger- og
dronninger er fundet, er der
Kaffe, the og saftevand og
fastelavnsboller i Sognesalen,
hvor årets kreative og flotteste udklædninger kåres. Igen
i år får vi besøg af “Trolle og
Tormod”, som vil underholde
med sang og musik.
Der vil være tre aldersinddelte
tønder til børnene og naturligvis også én tønde til os
barnlige voksne.
Kom og vær med til en hyggelige eftermiddag. Kom gerne
udklædt – alle er hjerteligt
velkomne.
Arrangementet er gratis. Men
af hensyn til indkøb bedes
tilmelding ske til
kirkekontoret på telefonnr.
6610 3278 eller mail:
Vollsmose.sogn@km.dk
Vel mødt.
Sponsorer: Vollsmose
Bestemmer og
Vollsmose Kirke.

MANDAGSCAFE DEN 2. MARTS KL. 14.00

Tema: Folkekirkens nødhjælp i Zambia
v/sognepræst Birthe Vogn Henriksen.

I oktober 2018 var jeg med Folkekirkens Nødhjælp i Zambia for at
se, hvilke projekter nødhjælpsindsamlingen går til i landet. Det var
en skelsættende erfaring at opleve, hvordan relativt få midler kan
afstedkomme en stor forandring.
Jeg vil fortælle om og vise billeder fra turen, mødet med hjælpeorganisationerne i landet og deres samarbejde med lokale hjælpeorganisationer og kirker samt mødet med den enkelte zambier, de
udfordringer de som borgere har i landet og de problematikker den
store del af landets befolkningen står overfor grundet de miljømæssige forandringer.
Der lægges op til dialog efter fremlæggelse.

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2020

Søndag den 8. marts 2020 afholder Folkekirkens Nødhjælp sin årlige
indsamling. Temaet i år er: ”Hvert skridt tæller ”. Der samles ind til
klimaet og verdens fattigste. Folkekirkens Nødhjælpsindsamling går i
år til de mennesker verden over, som er hårdest ramt af
klimaforandringerne.

Konst. Sognepræst i Vollsmose kirke

Mit navn er Birthe Vogn
Henriksen. I en periode er jeg fungerende sognepræst ved Vollsmose kirke. Jeg glæder mig til at hilse på og være en del af kirke – og
hverdagslivet i og omkring Vollsmose kirke. Jeg har kontor i kirken
og kan træffes på hverdage tirsdag og onsdag eller efter aftale. Det
er også meget velkomment at skrive til mig på mail: bhe@km.dk
eller kontakte mig telefonisk
på mobilnr: 2215 0526

PÅSKENS DAGE

Påsken begynder Palmesøndag

med fortællingen om Jesus, der drager ind i Jerusalem og varer til
2. påskedag, hvor Jesus viser sig for sine venner og disciple, som
den opstandne. Påsken strækker sig således over en hel uge, der
tidligere blev kaldt for ”den stille uge” eller ”den hellige uge”. Det
var udtryk for, at ugen var præget af andagt og forberedelse til de
dramatiske begivenheder på de enkelte højtidsdage.

Familiegudstjeneste i Vollsmose kirke
søndag d. 29. marts kl. 10.00

Kom og vær med til familiegudstjeneste, hvor vi skal se, høre,
smage og røre ved de første dage af Påskes vandringen. En børnevenlig gudstjeneste med aktiv fortælling om Palmesøndag, hvor
Jesus drager ind i Jerusalem og Skærtorsdagens forberedelser til
det fælles nadvermåltid.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i sognelokalerne.
Alle er hjertelig velkomne. Meget gerne tilmelding
senest d. 23. marts til kirkens kontor på 6610 3278
eller mail:Vollsmose.sogn@km.dk

2020 nr. 1

De Noble Herrer

onsdag den 12. februar 2020 Besøg hos Daloon, Nyborg kl. 13.00
afgang fra kirken kl. 12.15
onsdag den 11. marts Foredrag i cafeen m. Palle Jensen – ”Et glimt
i øret”- Løs snak med i(ndhold)
Interesserede herrer er velkomne. Der kan fås mere information
omkring “De Noble Herrer” hos Hardy Káne Tlf. 5331 2185
eller hos Preben Salling Tlf. 4038 7033.

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.

Magnetsmykker fra Energetic

Mandag d. 16. Marts kl. 14.30 kommer Charlotte Kock Svensen igen
i kirkens cafe med magnetsmykker fra Energetic.
Hun fortæller at magneterne har en sund virkning på vores krop. Den
sørger for mere iltning til kroppen, fordi magneter oplader de røde
blodlegemer positiv, så de bevæger sig væk fra hinanden og derved
transporterer mere ilt rundt til kroppen. Denne iltning hjælper på balancen, smertelindring, ny energi og transporterer flere næringsstoffer,
sætter forbrændingen op sætter udrensning i gang.
Mød talrigt op og høre mere om smykkerne.

Koncert med kirkens Seniorkor

Søndag d. 1.marts afholder kirkens Seniorkor koncert i kirken. Koret
synger en række kendte viser og sange, som alle fremmødte gerne må
nynne med på. Desuden synger korets leder og dirigent Bent Pedersen
nogle sange.
Kirkens organist Per Boe akkompagnerer såvel korsangere og solist.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag, hvor vi lytter til og nynner med
på kendte melodier, og måske også husker nogle af de populære tekster, der gennem årene har glædet mangen en sjæl.
Koncerten begynder kl. 15.00 og der er fri entre

KONCERT MED FLEMMING KRØLL OG
KINGOS SWING BAND.
JAZZ MED HUMOR

En af Danmarks mest populære sangere og komiker Flemming Krøll
gæster d. 12. marts kl. 19.00 Vollsmose kirke. Med masser af sang
og humor vil han underholde sammen med KINGOS SWING BAND,
som spiller swingende jazz og “gamle”
kendte danske numre.
Mød op til en forrygende aften med Flemming Krøll og Kingos Band
Der er gratis entre

Syng sammen med institutioner,
dagplejere og familier den 19. marts
i Vollsmose Kirke

Små synger sammen er en årlig sangdag for børn i alle dagtilbud/familier. Dagen skaber opmærksomhed omkring vigtigheden af at synge
med små børn, og derfor vil vi meget gerne have jer med på dagen. Vi
starter i Kirken klokken 10. 15 og synger ca. en halv time. Derefter er
der saftevand og lidt frugt.
Vi håber at se og synge med mange børn og voksne.
Af hensyn til indkøb af frugt, er der tilmelding på kirkekontoret på tlf.
6610 3278 senest den 16. marts.

Næste nummer af kirkeavisen udkommer 31. marts 2020: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 16. marts 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

Kirkebladet
Cafeen.

3. februar: Hygge
10. februar: Vinterferie
17. februar:	Banko, hvor der medbringes
en pakke til 20. kroner.
Kl. 14.30
24. februar:	Foredrag ved Sonja og Ole
Hermansen klokken 14.30.
Se Kirkebladet
2. marts:	Birthe Vogn Henriksen holder foredrag om
Folkekirkens Nødhjælp,
Sambia
9. marts: Hygge
16. marts:	Demonstration af Magnetsmykker
23. marts:	Banko, hvor der medbringes
en pakke til 20. kroner.
Kl. 14.30
30. marts:	Vi synger med Bent og
Per Boe. Kl. 14.30

SYGRUPPEN
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.

SENIORKOR
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.

Babysalmesang

Opstart af nyt hold den 7. februar 2020

For 8. gang har vi babysalmesang i Vollsmose kirke. De foregående gange, har det været
en 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.
Vi mødes hver fredag fra og med den 7. februar til og med den 3. april.
Alle er velkommen også mødre grupper samt gravide kvinder. Det er gratis at deltage.
Tilmelding til Else-Marie Klixbüll 2085 6131.
Per Boe, Bente, Joan og Else-Marie

Storbyluxus og Safari

Sonja og Ole Hermansen har i efteråret været på rejse i Arabien og Afrika. De startede med
at besøge storbyen Dubai i De Forenede Emirater. Her er vild luksus, dyre biler og verdens
højeste bygning. Burj Khalifa, men også gamle velbevarede kvarterer og spændende museer.
Herefter gik turen til Sydafrika til et spændende safariområde i den nordlige del af landet.
Der blev set mange vilde dyr på udflugterne med de åbne safaribiler, både på morgen og
aftenturene, samt på en vandretur med bevæbnet guide. Rejsen afsluttedes med et besøg
i det historiske Soweto .
Mød op til en hyggelig eftermiddag i cafeen mandag d. 24. februar kl. 14.30 og
lad dig inspirere.

Gudstjenesteliste for Vollsmose kirke
MARTS FEBRUAR

Vollsmose Sogn & Kirke

MARTS

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar

kl. 10.00
kl. 09.30
kl. 10.00
kl. 13.00

Sidste s.e.h.3k. Birthe V. Henriksen
Septuagesima Signe Paludan
Seksagesima Birthe V. Henriksen
Fastelavn. (se opslag) Birthe V. Henriksen

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

1.s.i fasten Birthe V. Henriksen
2.s.i.fasten Signe Paludan
3.s.i fasten Birthe V. Henrik
Midfaste Birthe V. Henriksen
Mariæ bebudelses dag Birthe V. Henriksen

Kirkestudietur Lørdag d. 29. februar kl. 9.00

Turen går denne gang til Nordfyn hvor vi besøger Padesø, Hasmark og Nørre
Sandager kirker.
Turen koster 50 kr. Billetter kan købes fra d. 10. februar på kirkens kontor
i åbningstiden fra 9-13
Til kalenderen: Kommende kirketure er fastsat til d. 18. april, 13. juni,
12 september og 14. november. Orientering herom kommer i næste nummer af
kirkebladet.

Fyraftensmøde 6. februar kl. 17.00

Som noget nyt vil Vollsmose kirke holde et fyraftensmøde, hvor der først
serveres håndmadder og lidt at drikke. Bagefter vil foredragsholder, forfatter og journalist Lars Ringholm fortælle om 100 året for genforeningen. Den
10. juli 1920 overskred Christian d.X den gamle grænse siddende på en hvid
hest, gjorde han sit indtog i det genvundne Sønderjylland. Tysklands nederlag i 1. verdenskrig gjorde det muligt at genvinde en del af det land, der gik
tabt i 1864. Kom og vær med til dette møde.
Tilmelding til kontoret på 6610 3278 senest d. 3. februar af hensyn til indkøb.

Spisning og sang Torsdag d. 26. marts kl. 18

Dette forår er temaet Fugle
Kormedlemmerne giver som altid et par solonumre og synger for på sangene.
Per Boe sidder ved flyglet og der vil være kommentarer til sangene,
ved Anne-Lise Arnstrup.
Vi begynder i kirken kl. 18 med en andagt, hvorefter vi går ind i sognelokalerne, hvor der serveres varm mad. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Billetter kan afhentes på kirkens kontor fra mandag d. 2. marts,
sidste frist er torsdag d. 19. marts.
Vollsmose Menighedsråd

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

FEBRUAR

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

