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Sonja og Ole Hermansen er netop hjemkommet
fra en spændende rejse til Antarktis
Verdens 5. største kontinent på ca. 14 millioner m3 km.
Omkring 98% af kontinentet er dækket af indlandsis,
og den gennemsnitlige tykkelse af denne kappe er mere
end 1,6 kilometer; hvilket udgør 90% af den samlede
mængde af is på Jorden og 70 % af ferskvandet.
Der er et rigt dyreliv i området, især pingviner, sæler,
søløver og hvaler, som nyder godt af det kolde og
næringsrige hav.
Det er dog kun et lille område der er besøgt, men der
har været en lang række spændende oplevelser, som de
gerne vil vise billeder fra, og fortælle om i kirkecafeen.
Det sker mandag den 10. april kl. 14,30,
alle er velkomne.

Aktivitetskalender
3. marts
Babysalmesang kl.10-12
6. marts
Anne-Lise Arnstrup fortæller i Cafeen kl. 14.30 om årets
kalenderdage
8. marts
De Noble Herrer besøger rensningsanlægget på Ejby Mølle.
Kl. 13.
10. marts
Babysalmesang kl. 10 - 12
13. marts
Sangri-La demonstration i cafeen kl. 14.30
17. marts
Babysalmesang kl.10-12
20. marts
Torben Hangaard holder foredrag i cafeen. Læs nærmere i
kirkeavisen
24. marts
Babysalmesang kl. 10-12
25. marts
Kirkestudietur til Lund i Sverige. Se nærmere i kirkeavisen

Jazzkoncert i
Vollsmose Kirke
Palmesøndag er altid en dejlig dag i Vollsmose kirke. Denne
dag kl. 15. 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 Odenses bedste
jazzorkester.
Odensebanden har i ca. 15. år givet koncert i kirken palmesøndag. Vi ser endnu en gang 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 kl. 15., hvor der som altid er gratis adgang til
koncerten.

Foredrag om
Mona Lisa
Alle kender Mona Lisa. Leonardo da Vincis maleri hænger i
Paris på museet Louvre, og det er ikke mange, der er ukendte
med hendes navn.
Men hvem var hun egentlig?
Hvad udtrykker det berømte og gådefulde smil?
Hvilke muligheder havde hun i sin dramatiske samtid?
Hvilket enormt drama gennemlevede Leonardos maleri af
Mona Lisa, før det kom til sin nuværende plads?
Disse spændende spørgsmål bliver besvaret ved et foredrag af
Torben Hangaard. Foredraget finder sted i Vollsmose kirkes
cafe mandag den 20.marts klokken 14,30.

www.vollsmosekirke.dk

Hvorfor fejrer vi
den 1. maj ?

  
Den 1. maj 1890 blev den første internationale kampdag
afholdt i Danmark. det foregik i Fælledparken i København ,
det var fordi det var forbudt at demonstrerer i gaderne . Siden
denne dag har Fælledparken været forbundet med 1. maj, men
også over hele landet afholdes festligheder og taler i parker og
anlæg. Siden har målene for indholdet af talerne ændret sig,
og lidt om hvordan vil vi høre om denne eftermiddag. hvor
Anne-Lise Arnstrup causerer over emnet.

Syng Sammen
for Daginstitutioner, dagplejere og familier med små børn i
Vollsmose kirke.
Tusind tak fordi I deltog i de Små Synger sidste år.
Vi håber I har lyst til at være med igen i år.
Det foregår i Vollsmose kirke onsdag d. 29. marts kl. 10.15.
Vi synger ca. en halv time, hvorefter der vil være frugt og
saft til børnene og te/ kaffe til de voksne.
Af hensyn til indkøb af frugt, skal man tilmelde sig på kirkekontoret senest den 24. marts på tlf. 6610 3278.
Vi håber I kommer, vi glæder os til at se jer.

Næste nummer af kirkeavisen
udkommer den 31. maj 2017
Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer:
Senest den den 15. maj 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
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 9-13.
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26. marts
Arne og André Lundemann underholder i kirken kl. 15.
Læs nærmere i Kirkeavisen.
27. marts
Banko i cafeen. Der medbringes en pakke til mindst 20 kr.
29. marts
Små synger sammen kl. 10.15 i kirken.
Læs nærmere i kirkeavisen
31. marts
Babysalmesang kl. 10-12
3. april
Hygge i cafeen
6. april
Musik og spisning kl.18 med andagt.
Læs nærmere i kirkeavisen
7. april
Babysalmesang kl.10-14
9. april
Jazzkoncert med Odensebanden kl. 15.
Se nærmere i kirkeavisen
10. april
Sonja og Ole viser film og holder foredrag om Antarktis
kl.14.30.Læs nærmere i kirkeavisen
12. april
De Noble Herrer mødes kl. 13. i kirken
24. april
Marianne Kragmann holder foredrag om ”Håb og Livskraft på
cafe Paraplyen” kl.14.30 i cafeen.
1. maj
Anne-Lise Arnstrup fortæller i cafeen kl.14.30 ”Hvorfor fejrer
vi 1. maj ”
8. maj
Foredrag kl. 14.30 i cafeen om skoleskibet ”Danmark” v/
Jesper Ussing. Foredraget varer 1 ¾ time og der er kaffepause
midtvejs.
15. maj
Bjarne Hansen viser film med Torben Hangaard, hvor han
fortæller om Horne og Vollsmose kirke kl. 14.30
22. maj
Bankospil i cafeen kl.14.30 Der skal medbringes en pakke til
mindst 20 kr.
29. maj
Vi synger med Bent Pedersen og Per Boe kl.14.30
5. juni
Udendørs gudstjeneste kl. 10 med efterfølgende frokost

Tlf. 66 10 32 78
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PRÆSTENS ORD
Gå i kirke

Gudstjenester
Marts
1. s. i fasten. søndag d. 5. marts kl.10
2. s. i fasten. søndag d. 12. marts kl. 10
3. s. i fasten. søndag d. 19. marts Kl. 10
M.faste søndag d. 26. marts kl.10

Signe Paludan
Povl Gôtke
Ole Gaustad
Ole Gaustad

April
Mariæ Bebudelsesdag søndag d. 2.april kl.10
Palmesøndag d. 9. april kl.10
Skærtorsdag d. 13. april Kl. 10.
Langfredag d. 14. april kl. 10
Påskedag søndag d. 16. kl.10
2. Påskedag mandag d.17. april kl.10
1. Søndag e. påsken d. 23. april kl.10
2. søndag e. påsken d. 30 april kl. 10

Ole Gaustad
Signe Paludan
Signe Paludan
Ole Gaustad
Ole Gaustad
Ole Gaustad
Ole Gaustad
Ole Gaustad

Maj
3. søndag e. påsken d. 7. maj kl. 10
Bededag konfirmation fredag d. 12. maj kl. 10
4. søndag e.påske d. 14. maj. kl.10
5. søndag e.påske d.21.maj kl. 10
Kristi Himmelfarsdag d. 25. maj kl.10

Ole Gaustad
Ole Gaustad
Signe Paludan
Ole Gaustad
Ole Gaustad

6. søndag e. påske d. 28. maj kl. 10

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
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

Fasten, Marie Bebudelsesdag, Påsken, Bededag med konfirmation
og Kristi Himmelfartsdag – de næste tre måneder er kirkeligt set
årets mest fortættede. Benyt fastetiden til gå i kirke, så vi kan stå
sammen i kampen mod dæmoner og dårlige vaner. Kristendommen handler ikke bare om at alle mennesker skal være frie. De
skal også være lige. Så kom i kirke på Marie Bebudelsesdag, som

Koncert i
Vollsmose kirke

Søndag d. 26 marts kan du opleve far og søn i et underholdende show i kirken .
Arne og Andrè Lundemann optræder kl. 15 denne dag
med ingredienser fra ”Sommer i Tyrol”, Elvis Presley,
Aage Stentoft sange, kendte evergreens og parodier –
naturligvis krydret med sjov og ballade. Som altid er der
gratis adgang.
Bemærk dørene lukkes ved 330 personer

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.

Gå i kirke!

KIRKESTUDIETUR
TIL LUND
Årets første kirkestudietur går til Lund i Sverige, hvor vi skal
se domkirken.
Datoen for turen er lørdag d. 25. marts med afgang fra Vollsmose kirke kl. 8.30.
Prisen på denne tur bliver 200. kroner, da vi jo skal over både
Storebæltsbroen og Øresundsbroen.
Billetterne sælges fra d. 6. marts til d. 20. marts på kirkens
kontor i åbningstiden. Vi kan max være 40 personer. Turen
gennemføres kun ved minimum 30 personer.
Der skal ved indstigning i bussen fremvises gyldigt ID.
Efter rundvisningen i kirken køres der til Turning Torso,
hvor der vil være mulighed for at købe mad. Hvis man har
madpakke med kan den spises i bussen.
Mindre gåture kan forekomme. Hjemkomst klokken ca.
19-20.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kirkestudieturudvalget

Spisning og musik
Torsdag d. 6. april samles vi i kirken til gudstjeneste kl.
18.00. Efter gudstjenesten spiser og hygger vi os i de tilstødende lokaler ved de smukt pyntede borde og får en snak
med dem vi kender, og dem vi måske ikke har mødt før.
Fællesspisningen begynder kl.19.00 og billetter udleveres
gratis på kirkens kontor i åbningstiden fra d. 16. marts og til
d. 29. marts. Drikkevarer må ikke medbringes, men købes
på stedet til en meget rimelig pris. Skulle du ikke få brug for
billetterne alligevel, bedes du aflevere dem på kirkens kontor, da der næsten altid er venteliste til dette arrangement.
Efter spisningen underholder kirkens kor og nogle af koristerne synger også solo. Koret synger endvidere for på flere
kendte fællessange. Så mød op til denne altid velbesøgte og
festlige aften.

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.

www.vollsmosekirke.dk

er en form for kvindernes kampdag i kirkeligt regi. Vi bærer alle
på en sorg. Gå i kirke i påsken, gerne flere gange - bedst alle dage!
-, så vi sammen kan gå helt ind i det dybeste mørke og ud på den
anden side i det dejligste lys. Gå i kirke Bededag, så konfirmanderne kan mærke, at de er med i et livgivende fællesskab. Gå i kirke
Kristi Himmelfartsdag og vær med til at forberede Pinsen, hvor
vi får den opgave – og kraften til – at bærer det videre. Og så er
der naturligvis alle søndagene med gudstjeneste i Vollsmose kirke
indimellem…

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. Vi
måtte dog nyde kirkekaffen indendørs i 2016.
Vi ændrer lidt på det i år, så kirken er vært ved en lille frokost,
hvor man selvfølgelig også kan få en kop kaffe. Arrangementet er gratis ,dog skal man betale for drikkevarer ud over
kaffen. Se mere i næste kirkeavis

Tlf. 66 10 32 78

