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Offenligt møde

Søndag d. 3. september efter gudstjenesten er der offentligt møde, hvor
formand Inge Reenberg vil fortælle lidt om, hvad der sker i kirken og
om det fremtidige kirkeliv. Ligeledes vil der blive orienteret om kirkens
budget af kasserer Preben Salling og Sognepræst Ole Gaustad vil
fortælle lidt om sit arbejde.

De Noble Herrers Klub
ved Vollsmose kirke
Afslutter sæsonen med et virksomhedsbesøg den 14. juni.
Vi holder sommerferie i juli og august og mødes igen onsdag
den 13. september 2017 kl. 13.00 i kirkens cafe.
Vi holder møde den 2. onsdag i måneden
Der vil blive serveret kaffe og hjemmebagt brød.
Alle mænd i sognet og omegn er velkomne.
Vi hygger os og planlægger nye steder,
som vi kunne have lyst til at besøge.
Det er en hel frivillig klub som ikke har
en bestyrelse men kun en til at passe på
vores småskillinger og en til at holde
styr på adresser, e-mail og telefonnumre.

Det sker i Cafeen
  
Der kan købes kaffe og kage for 10.00 kroner.

12. juni: Banko, hvor der medbringes en pakke
til 20 kroner. Kl. 14.30.

12. juni
Banko i cafeen kl. 14.30
13. juni
Offentlig møde kl. 16.30. Se nærmere i avisen.

Derefter holder caféen ferie frem til 14. august.

14. august
Cafeen starter op igen med hygge eftermiddag

14. august: Hygge, hvor vi snakker om den gode ferie.
21. august: Bjarne Hansen viser film klokken 14.30.
28. august: Banko, hvor der medbringes en pakke til 20 kr.
Klokken 14.30.

16. juni
Sommerudflugt for sognets beboere. Se nærmere andet
sted i avisen.
19. juni
Sommerafslutning i cafeen. Se nærmere andet sted i
avisen.

21. august
Bjarne Hansen viser film i cafeen kl. 14.30

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 sangleje-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 følgende fredage:
1. september klokken 10.00 til 11.00.
8. september klokken 10.00 til 11.00
15. september klokken 10.00 til 11.00
22. september klokken 10.00 til 11.00
29. september klokken 10.00 til 11.00
6. oktober klokken 10.00 til 11.00
13. oktober klokken 10.00 til 11.00
20. oktober klokken 10.00 til 11.00
27. oktober klokken 10.00 til 11.00
3. november klokken 10.00 til 11.00

Vollsmose kirke har nu gennem 8 til 9 år været på ferie med
familier, der ikke selv har mulighed for at spare sammen
til en sådan, idet en kontanthjælp ikke giver mulighed for
at spare op. Det er Folkekirkens Feriehjælp, Samvirkende
Menighedsplejer og Vollsmose kirke, der står for projektet
her i Vollsmose. Feriehusene til feriestedet samt lidt kostpenge betales af Folkekirkens Feriehjælp og Arbejdsmarkedets
Feriefond. Bussen er der samlet ind til. For at få penge til
en udflugt, is og nogle andre arrangementer, skal vi selv
skrabe penge sammen. Derfor har vi i Vollsmose Torv, en
stand i Kræmmermarkedet, hvor vi sælger lidt forskelligt en
weekend om måneden.De penge der bliver solgt for, gå alle
ubeskåret til ferieprojektet.

www.vollsmosekirke.dk

5. juni
Udendørs gudstjeneste med efterfølgende Pinsefrokost

19. juni: Som vi plejer spiser og hygger vi før ferien. Vi
spiser en bøf/pølse med kartoffelsalat og salat til.
Drikkevarer kan købes. Prisen for maden er 35 kr.
Der er kaffe og småkager efter maden. Det starter
kl. 12.30 til ca. 16.00. Tilmelding af hensyn til
indkøb. Det kan ske på 66103280 eller på kontoret
hos Else-Marie senest den 6. juni.

Kirken har brug for hjælp

Nu kommer det:
Vi har brug for frivillige til at hjælpe os en gang om måneden.
Der er åben fredag, lørdag og søndag. Det er fra klokken
11.00 til 17.00. Vi deler vagterne op i to pr. dag. Det vil sige
fra klokken 11.00 til 14.00 og fra klokken 14.00 til 17.00. Det
er tre timer for en vagt en gang om måneden. Er der mon ikke
nogen, der har lyst til at give en hjælpende hånd sammen med
os, der i forvejen er med i projektet. Det er meget hyggeligt og
der er mange spændende mennesker. Der er åbent den første
weekend i måneden, næste gang bliver i Pinsen. Vi mangler
især bemanding af standen om søndagen. Vi kan også godt
bruge flere frivillige til kirkens andre arrangementer. Kik ind
næste gang, vi er der, og få en snak eller kontakt Else-Marie
på 66103280 eller formand Inge Reenberg på 25803400. Vi
vil glæde os til at snakke med dig/jer.

Aktivitetskalender

Per Boe, Joan og Else-Marie

Næste nummer af kirkeavisen
udkommer den 30. augut 2017

Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer:
Senest den den 15. august 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
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Gudstjenester
Juni
04. kl. 10 Pinsedag, Ole Gaustad
05. kl. 10 Anden pinsedag, Udendørsgudstjeneste, Signe Paludan
11. kl. 10 Trinitatis søndag, Ole Gaustad
18. kl. 10 1. s. e. trin., Ole Gaustad
25. kl. 10 2. s. e. trin., Ole Gaustad
Juli
02. kl. 10 3. s. e. trin., Signe Paludan
09. kl. 14 4. s. e. trin., Bo Haug (Bemærk tidspunkt!)
16. kl. 10 5. s. e. trin., Henriette Leslie Idestrup
23. kl. 10 6. s. e. trin., Ole Gaustad
30. kl. 10 7. s. e. trin., Ole Gaustad
August
06. kl. 10 8. s. e. trin., Ole Gaustad
13. kl. 10 9. s. e. trin., Ole Gaustad
20. kl. 10 10. s. e. trin., Signe Paludan
27. kl. 10 11. s. e. trin., 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.

Konfirmander søges!
Til efteråret starter vi op et nyt hold med vordende konfirmander.
Konfirmationsalder i sognet er ordinært unge i 7. klasse, og konfirmationsforberedelsen vil normalvis foregå onsdage kl. 14:00-15:30
med opstart i september. For planlægningens skyld, ønsker vi tilmelding af nye konfirmander hurtigst muligt, og senest 1. august – ved
henvendelse til kirkekontoret. Konfirmationsdato vil ligge fredag
27. april 2018 (Bededag). Vi glæder os til at tage imod de kommende
konfirmander!

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
Øvrige kontaktpersoner ved kirken
og menighedsrådet.
Se kirkens hjemmeside www.vollsmosekirke.dk

www.vollsmosekirke.dk

PRÆSTENS ORD
Den seneste tid har jeg begyndt på noget, jeg længe har tænkt
jeg skulle. Nemlig at læse den norske forfatter, Karl Ove
Knudsgårds selvbiografiske romanserie, Min kamp. Jeg har
indtil videre kun læst mig gennem første, og lidt af den anden af
de i alt seks bøgerne i serien, og således kun så vidt begyndt på
de vel 3600 siderne. Det har været spændende at læse om scener
både fra forfatterens opvækst, hans ungdom og voksenliv.
Der er som sådan ikke så meget usædvanligt ved oplevelserne
Knausgård fortæller om. Mange vil nok kunne genkende sig selv
i meget af det, han fortæller. Men det lykkedes alligevel med
at gøre fortællingen til spændende læsning. Først og fremmest
fordi han gengiver hændelser, tanker og følelser så umiddelbart
og ligefremt – og iblandt meget udleverende.

Udendørs Gudstjeneste
2. pinsedag d. 5.juni.
Vollsmose kirke holder igen i år udendørs gudstjeneste 2.
pinsedag kl. 10.00 i kirkens atriumgård. Det var en velbesøgt
og hyggelig gudstjeneste under den blå himmel sidste år, så
mon ikke det også bliver det i år.
Vi ændrer lidt på det i år, så kirken er vært ved en hyggelig
frokost efter gudstjenesten. Frokosten foregår i kirkens cafe.
Frokosten er gratis, dog skal der betales for drikkevarer, som
kan købes til en rimelig pris.
Vi vil meget gerne have tilmelding af hensyn til indkøb. Du
kan tilmelde dig på kirkens kontor i åbningstiden eller på
telefon 6610 3278.

Grunden til at jeg skriver lidt om Knausgårds bog, er fordi den
illustrerer, hvor sammensat, og fascinerende et helt almindeligt
menneskeliv er - når man først får et indblik under overfladen.
For det er overvældende at tænke på alle fortællingerne, hver
af de omkring 11.000 menneskerne, som bor i vores sogn, hver
især bærer på. Den særlige kulturelle mangfoldighed bydelen er
kendt for, gør jo fortællingerne bare endnu mere vidtfavnende.
Fremover kommer kirken her i Vollsmose til at have et særligt
fokus på, hvordan vi skal være kirke midt i vores farverige, sammensatte bydel. Vi forventer at opstarte et særligt udviklingsarbejde på den anden side af sommeren – et arbejde, vi håber vil
bringe kirken i kontakt med endnu flere af sognets beboere. Vi
glæder os til at kunne fortælle om udviklingsarbejdet eftersom
det bliver til. Så følg med i kommende kirkeaviser og på hjemmesiden vollsmosekirke.dk.
Ole Gaustad, sognepræst

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.
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.

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.
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.

Sommerudflugt
for sognets beboere
Vollsmose kirkes sommerudflugt for beboerne i sognet
bliver i år fredag den 16. juni.
Vi kører fra kirken kl. 9.00 præcis med kurs mod Bov Kro,
hvor vi skal spise klokken 11.30. Menùen er Kalvesteg,
grøntsager, kartofler, flødesovs og surt. Desserten er citronfromage. Drikkevarer betales særskilt.
Klokken 12.45 sætter vi os i bussen og kører til Frøslevlejren. Klokken 13. får vi fortalt om Frøslevlejrens historie.
Dette varer ca. 50 minutter, hvorefter der er lejlighed til
selv at gå rundt og se lejren. Klokken 14.45 kører vi til
Skamlingsbanken, hvor eftermiddagskaffen med boller
og lagkage venter os. Når vi har nydt kaffen og set os lidt
omkring, går turen atter til Vollsmose, hvor der er forventet
ankomst ca. 18.30. Billetter kan købes på kirkekontoret fra
den 22. maj og til den 8. juni efter ”først til mølle princippet”. Billetprisen er 150 kr. for hele denne tur.

Kirkestudietur

Den næste kirkestudietur går til Jylland. Det bliver d. 5.august. Det er
endnu ikke helt på plads, hvor vi skal hen, men se kirkens hjemmeside senere, hvor det vil blive annonceret. Der er afgang fra Vollsmose
kirke kl. 9.00 og turen koster 75 kroner. Billetter sælges fra d. 17.juli
på kirkens kontor. Mindre gåture kan forekomme.
Husk madpakken og det gode humør. Inviter gerne din nabo med.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kirkestudieturudvalget.

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.

Tlf. 66 10 32 78

