juni

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.

Sommerafslutning i cafeen den
25. juni kl. 13.00
Vi samles en sidste gang inden
ferien og ønsker hinanden en
god sommer. Vi får grillmad
og salat og spise, samt kaffe
og småkager. Drikkevarer kan
købes, og prisen for arrangementet er 30kr. Tilmelding til
Else-Marie Klixbüll, telefon 66
10 32 80.

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.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Tlf. 6312
0873 – fts.odense@gmail.com –
Find os på Facebook

The Danish Church’ Cross-Cultural
Network in Odense (FTS)

Konfirmander 2018
SYGRUPPEN

BØRNEKOR

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.

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.

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.

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.

Konfirmander
søges
Til efteråret starter vi op et
nyt hold med vordende konfirmander. Konfirmationsalder
i sognet er unge i 7. klasse, og
konfirmationsforberedelsen
vil vanligvis 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.
Vi glæder os til at tage imod de
kommende konfirmander!

FTS is founded by 24 congregations in Odense. We work with
refugees, immigrants, international students and workers, and
we welcome people to our activities despite ethnic and religious
differences. We offer language
café, international mother’s
group, a women’s group and

church services in Danish and
English. Read more on: www.
fts-odense.dk
Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Odense, Frue Kirkestræde 14, 5000 Odense C. Ph.
6312 0873 – fts.odense@gmail.
com – We are on Facebook

Sommerudflugt for sognet

Det er blevet sommer i Vollsmose,
og de smukke naturområder bugner
af alt det grønne. En varm og lys maj
måned har hjulpet det hele godt på
vej. Det kan kun anbefales at tage en
rundtur i området. Udviklingspræst
Povl Götke er involveret i et projekt i
samarbejde med Vollsmose Sekretariatet, hvor det efterhånden vil blive
tilbudt rundvisningsture i Vollsmose.
For vi vil gerne vise vores bydel frem,
og således bidrage til et mere nuanceret billede af den.
Som i landets øvrige kirker, har vi
afholdt konfirmation, og sammen
med de ni friske, unge mennesker (se
billede!), havde vi en skøn dag. Nu
er også tiden til indskrivning af nye
konfirmander. At afholde konfirmation kan nemt blive en meget kostbar
begivenhed. Fra kirken af, tilbyder vi
lån af konfirmandtøj, og vi giver ud
information om forskellige støtteordninger. Vi vil nødig at nogen skal
afholdes fra at blive konfirmeret af
økonomiske årsager.
Både når det gælder konfirmation,

men også i forbindelse med dåb og
bryllup, skal vi minde hinanden om, at
det ikke behøver at være overdådigt
og storslået det hele. Festens kerne,
befinder sig omkring døbefonten og
foran alteret, og glæden og højtideligheden er ligefuldt tilstede i det enkle.
Denne tanke er blandt årsagerne til at
kirken Anden pinsedag afholdt ”dropin dåb”. En mor og hendes datter blev
døbt, og det var både smukt og rørende i al sin enkelhed. Vi tager sigte på
at afholde ”drop-in dåb” også næste
år, og at det vil etablere sig som en
årlig tradition i Vollsmose.
Sommeren betyder som vanlig noget
mindre aktivitet i kirken. De faste aktiviteter vil efterhånden holde sommerferie (se aktivitetskalender), medens
gudstjenesterne forløber som vanligt
(dog med et par ændrede tidspunkter, se liste). Som altid, velkommen i
kirken, og rigtig glædelig sommer!
Ole Gaustad, sognepræst

Digt:
Vi har i Vollsmose en kirke så skøn
Her kan man bare være, eller bede en bøn

Kirkens sommerudflugt er i år den 22. juni. Der køres fra kirken k. 8.15.
Turen går i år til Silkeborg, hvor vi skal sejle på Gudenåen kl. 11 og ud
til Aalekroen, som ligger ned til vandet. Her går vi så i land og spiser
en rigtig god middag med dessert. Drikkevarer er for egen regning.
Inden vi drager videre herfra drikkes en kop kaffe med småkager til.
Dernæst henter bussen os og kører os til Himmelbjerget, hvor der
bliver ca. 1 times ophold på egen hånd. Omkring kl. 16 drager vi atter
mod Vollsmose efter en dejlig dag. Billetter til denne tur kan købes på
kirkens kontor til en pris af 150kr. og kan købes fra onsdag d. 30. maj
og til og med den 13. juni.

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.

Næste nummer af kirkeavisen udkommer den 29. maj 2018
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 15. maj 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

Der mange ting i vores kirke foregår
Til gudstjeneste nogle om søndagen går
Der lyttes til præsternes tale om dagens ord
Og der er velsignelse ved alterbord
I kirken vi har babysalmesang
Hvor de små hygger sig hver gang
Der er gymnastik og mandagscafe
Hvor man også indimellem film kan se
Kor, der findes for voksne og børn
Ved klaveret Bent tager en tørn
Om torsdagen man kan strikke og sy
Alle har travlt uden at kny
Til december der jo skal gøres klar
Der er der jo den årlige basar
Musik og spis, et par gange hvert år
Altid vi rigtig god mad og sang der får
Der synges i kor og der er fællessang
Sådan en aften kan ikke føles lang
Der er koncerter af kunstnere mange
Og der synges med på deres sange
Der holdes for børn fastelavn med mer’

I Vollsmose der altid meget sker
De Noble Herres klub og bankospil
En sorggruppe, der nys er kommet til
Til sorgen man kan behov for støtte have
Når verden for en er gået af lave
Der kan være gudstjeneste på swahili
Måske man en gang skulle komme forbi
Vi 3 præster her I vores kirke har
Alle vil de på vore spørgsmål finde svar
I kirken du altid velkommen er
Der er plads til alle og enhver
Om man er troende eller ej
Vi har alle en form for tro - også jeg
Næstekærlighed må for alle være
Og måske vi kan noget i kirken lære
Kaja

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

Juni

FTS er et samarbejde mellem 24
sogne i Hjallese og Sankt Knuds
Provstier. FTS arbejder for en
folkelig og kirkelig integration
på tværs af etniske og religiøse
forskelle. Læs mere om vores
aktiviteter i Folkekirkens Hus og i
Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke på: www.fts-odense.dk

GUDSTJENESTER:

juli

4. juni		
Hygge i cafeen kl. 14.30.
11. juni
Banko i cafeen, hvor der
medbringes en pakke til 20.
kroner. Kl. 14.30.
18. juni		
Film i cafeen. Se opslag i
kirken. Kl. 14.30.
25. juni		
Sommerafslutning i cafeen
kl. 13.00 – se eget opslag.
Herefter holder de faste aktiviteter sommerferie.
13. august
De faste aktiviteter starter
op igen. Hygge i cafeen kl.
14.30, hvor vi snakker ferie.
20. august
Vi synger i cafeen med Bent
og Per Boe kl. 14.30.
27. august
Banko i cafeen, hvor der
medbringes en pakke til 20.
kroner. Kl. 14.30.

Præstens ord:

august

Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Odense (FTS)

AKTIVITETER:

2018 nr. 3
03. kl. 10
10. kl. 10
15. kl. 14
17. kl. 10
24. kl. 10

1. s. e. trin., Ole Gaustad
2. s. e. trin., Ole Gaustad
Plejehjemsgudstjeneste, Ældrecenter Øst, Ole Gaustad
3. s. e. trin., Ole Gaustad
4. s. e. trin., Mattias Skærved

01. kl. 10
08. kl. 9.30
15. kl. 10
22. kl. 10
29. kl. 10

5. s. e. trin., Signe Paludan
6. s. e. trin., Signe Paludan (Bemærk tidspunkt!)
7. s. e. trin., Ole Gaustad
8. s. e. trin., Ole Gaustad
9. s. e. trin., Ole Gaustad

05. kl. 10
12. kl. 10
19. kl. 9.30
24. kl. 14
26. kl. 10

10. s. e. trin., Ole Gaustad
11. s. e. trin., Ole Gaustad
12. s. e. trin., Signe Paludan (Bemærk tidspunkt!)
Plejehjemsgudstjeneste, Ældrecenter Øst, Ole Gaustad
13. 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.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

Vollsmose Sogn & Kirke

juli

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

