1. november
Koncert med Rock-Nalle
kl. 19.30. Se opslag.
5. november
Julebanko i cafeen kl. 14.30,
hvor der medbringes en pakke til ca. 20kr. Der er er et par
ænder i selve bankospillet
ligesom der er to ekstranumre med ænder.
12. november
Cafeen holder afslutning for i
år, med æbleskiver og gløgg /
kaffe. Vi synger julesange og
hygger kl. 14.30.
Herefter holder cafeen ferie
indtil d. 7. januar.
20. november
Koncert med Fyns Amatørsymfoniorkester kl. 19.30. Se
opslag.
28. november
Julekoncert ved elever fra
Mulernes legatskole kl.
19.00. Se opslag.
1. december
Julebasar kl. 13.00-16.30.
Se opslag.
2. december
Efter gudstjenesten fejrer
vi kirkens fødselsdag og
julebasaren holder åbent kl.
11.30-15.00.
5. december
Julefest for de små kl. 10.00.
Se opslag.
14. december
Juleafslutning for sognets
beboere kl. 14.00.
Se opslag.
7. januar		
Nytårskur i cafeen kl. 14.30.
Se opslag.
13. januar		
Koncert med Gospelkoret
Emmaus kl. 19.30.
Se opslag.
14. januar		
Bankospil i cafeen kl. 14.30,
hvor der medbringes en pakke til ca. 20 kroner.
21. januar		
Hygge i cafeen kl. 14.30, hvor
vi snakker om året der gik.
28. januar		
Vi viser film i cafeen om
gamle Odense kl. 14.30.

Allehelgen

Præstens ord:

– til minde om
dem, vi savner

Allehelgen falder altid første
søndag i november. Det er en
søndag til minde om de døde,
både dem vi selv har mistet og
alle de mennesker, som har båret
den kristne tro videre gennem
generationer. I kirker landet over,
samles mange mennesker til
gudstjeneste denne søndag, og
gennem bønner, ord og salmer
gives der plads til at mindes og
sørge over dem, vi savner.
Allehelgensgudstjeneste holdes
søndag den 4. november klokken 10.00.

Luciagudstjeneste

Søndag den 9. december
klokken 16.00
For tyvende år byder vi velkommen til denne hyggelige tradition
her i Vollsmose kirke:
En gudstjeneste, hvor unge mennesker og børn er klædt i hvide
helgendragter, medens de bærer
lys ind i den mørklagte kirke.
Bruden er smykket med lyskrans
på hovedet, og højtideligheden
er stor. Seniorkoret, Kirkekoret
og Luciabørnene synger julesange.
Der serveres kaffe/Te og saft
med æbleskiver i sognelokalerne
efter gudstjenesten.

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.

SYGRUPPEN
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.

Nye veje i Vollsmose
Rock-Nalle

Torsdag d. 1. november kl. 19.30
vender Rock-Nalle og hans orkester tilbage til Vollsmose kirke, hvor de vil give en fantastisk
koncert. Det er et par år siden, vi
har haft den glæde at høre Nalle
og hans orkester, så mød talrigt
op og der er gratis adgang.

Kirkens fødselsdag
1. søndag i advent er det
kirkens fødselsdag, som vi
fejrer efter gudstjenesten
kl. 10 med morgenkaffe og
rundstykker. Vollsmose kirke
fylder i år 43 år. Efter morgenkaffen åbner julebasaren
igen med salg af mange fine
ting, som er produceret i
løbet af året af alle kirkens
frivillige.
Indtægten går til Julehjælp
og kirkens sociale arbejde.
Alle er velkommen.

Nytårskur

Vi holder nytårskur i cafeen
mandag d. 7. januar.
Vi starter med en kort andagt
kl. 14.30. Derefter ønsker vi hinanden godt nytår med et glas
champagne og et stykke kransekage samt kaffe og småkager.
Velkommen!

Vores bydel er under forvandling. Det er delte meninger om de
forskellige planer for udviklingen af Vollsmose – naturligvis, for
der er mange som har et stærkt engagement for vores bydel.
Et hovedanliggende i udviklingsarbejdet, siges at være at binde
området tættere sammen med den øvrige Odense by. Og om vi
kan diskutere virkemidlerne, så tror jeg vi er mange som støtter
op om formålet: at bryde grænsen ned mellem Vollsmose og det
omkringliggende. Det vil sige, både når det gælder infrastruktur
og den fysiske udformning, men dybest set også det som vedrører
grænser mellem mennesker – mellem det ’os’ og ’dem’ som har så
nemt for at danne sig.
Et af tiltagene er at etablere nye veje gennem området. Det arbejdes i øjeblikket møjsommeligt på planlægningen af vejene, således at resultatet forhåbentligt bliver godt for alle. ’Nye veje’ bærer
en klang af håb i sig – af nye muligheder, af noget uforudset, af en
fornyet fremtid. Vi må håbe at de nye veje, sammen med de andre
tiltag som måtte iværksættes de kommende år, vil være med til
at give Vollsmose en fornyelse i denne forstand: at endnu flere
udefra vil kunne få glæde af alt det gode bydelen har at byde på,
og at bydelens beboere vil opleve endnu større samhørighed med
samfundet omkring.
Selv træder jeg også på nye veje det næste stykke tid, hvor jeg i tre
måneder fremover vil holde forældreorlov. Så medens jeg vil koncentrere mig om barnepasning, barnevogn og barnemad, passes
kirken af dygtige kollegaer og frivillige. Gudstjenestelisten bærer
præg af at vikarsituationen ikke rigtigt er afklaret endnu, men hold
et øje med vores hjemmeside for løbene information herom. Selv
vil jeg glæde mig til igen at se nye og kendte ansigter i kirken et
lille stykke ind i det kommende år.
Ole Gaustad, sognepræst
				

JULEAFSLUTNING
Igen i år holder Vollsmose kirke juleafslutning for Vollsmose sogn.
Juleafslutningen foregår i år fredag d. 14. december kl.14.00, hvor der
først er andagt i kirken. Torben Iversen fra H.C. Andersen Paraden
synger med koret i kirken. Dernæst er der kaffebord med boller og
lagkage foruden lidt julegodter.
Torben Iversen underholder sammen med kirkens organist Per Boe.
Billetter kan afhentes på kirkens kontor fra torsdag d. 29. november
og senest fredag d. 7. november efter ”Først til mølle princippet”.
Arrangementet er gratis.

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 har kirken et børnekor, hvor du
kan melde dig til. Koret synger torsdage 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
31 70 17 44 for nærmere information
eller tilmeldelse.

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.
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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. Torsdag kl. 9-16. Lørdag lukket.
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Kirkestudietur

i Vollsmose kirke
tirsdag d. 20 november 2018 kl. 19.30.
Som en mangeårig tradition afholder
orkestret sin efterårskoncert i Vollsmose
kirke, prøverne er påbegyndt, og vi ser
frem til et udbytterigt prøveforløb og en
dejlig koncert i vante omgivelser.
Orkestret har til koncerten valgt at opføre
2 symfonier komponeret med 22 års
mellemrum nemlig Haydns symfoni nr.
99 og Schuberts 3. symfoni repræsenterende sen Wienerklassisk stil og spirende
meget tidlig romantik.
Fyns Amatørsymfoniorkester består af
godt 40 orkestermedlemmer, som alle er
øvede amatører. Orkestret har en mangeårig historie og holder faktisk 70 års jubilæum i 2018. Orkestret har igennem årene
spillet et righoldigt repertoire ved talrige
koncerter. I Vollsmose Kirke har vi spillet
efterårskoncert hvert år siden år 2000. Vi
ser med den største glæde og forventning
frem til endnu en koncert og gerne mange
efterfølgende.
Bjarne Egelund

Julekoncert
Den 28. november får kirken besøg af
det lokale gymnasium. En stor del af
eleverne fra Mulernes Legatskole medvirker ved denne julekoncert. I god tid
før det ellers er julesange og -toner, der
fylder sale og torve, vil eleverne fra alle
3 gymnasietrin synge og spille julens
tekster og toner, samt andre kompositioner, der spilles året rundt. Eleverne
optræder som solister, i mindre grupper - klassevis - og i større ensembler.
Blandt så mange elever, er der som
regel en enkelt eller to, der allerede
har valgt musikvejen, og som således
med sang eller på instrument vil yde en
ganske særlig præstation. Koncerten
begynder allerede kl. 19 og der er gratis
adgang. Vel mødt!

Julefest for
dagplejere og børnehave
Onsdag d. 5. december kl. 10, holdes den
årlige julefest for dagplejere og børnehaver.
Vi starter med en kort børnegudstjeneste i
kirken. Efter gudstjenesten går vi ind i mødelokalerne, hvor det juletræet viser julens
komme, ligesom nissen Julius har gemt
sig. Når vi har fundet Julius, synger vi nogle
julesange og venter på at julemanden skal
ankomme. Julemanden deler godteposer
ud. Alle er velkommen til at opleve denne specielle gudstjeneste sammen med
børnene i Vollsmose. Der skal tilmelding til
kirkekontoret af hensyn til godteposerne.

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.

Årets sidste kirkestudietur, den 10.
november, går til Slesvig
Vi skal besøge Slesvig Domkirke.
Afgang fra Vollsmose kirke kl. 9.
Prisen er kr. 75
Billetterne sælges fra den 29. oktober på
kirkens kontor i åbningstiden.
Pas fremvises ved billetkøb samt ved
påstigning i bussen.
Mindre gåture kan forekomme
Husk madpakke og det gode humør.
Ret til ændringer forbeholdes
Kirkestudieudvalget

Julebasar

Den første lørdag i advent, holdes der julebasar i Vollsmose kirkes lokaler. Denne
dag falder i år d. 1. december. Der er en
stor indsats der danner basis for at kunne
afholde basaren og forhåbentligt levere
en lige så god og underholdende dag, som
det var tilfældet med den meget velbesøgte basar sidste år. Ved siden af de
mange spændende ting, der kan købes, er
der også sørget for lidt godt til ganen. Det
vil således være muligt at købe æbleskiver, æblekage, kaffe/te m.m. til at forsøde samtalen, når indkøbene skal drøftes.
Dertil er det endnu engang lykkedes at
engagere H.C. Andersen-paraden med
Torben Iversen i spidsen. De vil ankomme
klokken 14.00 og præsentere en af de
mange dygtige sammensatte eventyrfortællinger. Alt i alt kan vi således se frem
til en dejlig eftermiddag som start på
juletiden.
Husk der er mange flotte juledekorationer, adventskranse, dørkranse, nisser,
strikkede dyr og mange flotte ting der
er værd at komme efter. Sidst men ikke
mindst har vi vores store flotte sponsor
lotteri, med mange flotte gaver.
Julebasaren åbner kl. 13.00 og lukker kl.
16.30.

Nytårskoncert med
Gospelkoret Emmaus

Kom og oplev Gospelkoret Emmaus søndag d. 13. januar i Vollsmose Kirke kl. 19.30
og slip dig løs til smittende rytmisk musik. Gospelmusik handler om livsglæde. I
en fortravlet hverdag kan du for et øjeblik
give slip på dig selv i de hurtige rytmer og
iørefaldende melodier og finde rum for din
spiritualitet. I sangen kan du blive grebet
af følelsen af opløftelse og styrke – et
budskab fra evangeliet om en Gud, der giver troen på håb og kærlighed.
Korets repertoire bevæger sig bredt inden
for moderne gospel. Emmaus er et levende gospelkor, der med krop og sjæl udtrykker musikken. Korets energifulde og smittende optræden sætter sig spor helt ind i
det inderste på den, som lytter.
Du er meget velkommen og der er fri entré.

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.

GUDSTJENESTER:

Kirkebil
Har du lyst ti
l at deltage i
kirkens guds
tjenester og
andre
arrangemente
r og er dårligt
gående, kan
man bestille
kirkebil ved at
ringe til kirken
s
kontor telefo
n 66 10 32 78
.
Husk at ringe
i god tid. Bemærk at man
skal bo i sogn
et
for at få mul
ighed for dett
e.

NOVEMBER

AKTIVITETER:
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Fyns Amatørsymfoniorkester
afholder koncert

04. kl. 10
		
11. kl. 10
18. kl. 10
25. kl. 10
		

Alle helgens dag,
se hjemmeside
24. s. e. trin., se hjemmeside
25. s. e. trin., Signe Paludan
Sidste s. i kirkeåret,
se hjemmeside

DECEMBER

Vollsmose Sogn & Kirke

JANUAR

02.
09.
16.
21.
23.
24.
25.
26.
30.

kl. 10
kl. 16
kl. 10
kl. 14
kl. 10
kl. 11
kl. 10
kl. 10
kl. 10

1. s. i advent, se hjemmeside
2. s. i advent/Luciagudstjeneste, se hjemmeside
3. s. i advent, Signe Paludan
Plejehjemsgudstjeneste, se hjemmeside
4. s. i advent, se hjemmeside
Juleaften, Signe Paludan
Juledag, se hjemmeside
Anden juledag, se hjemmeside
Julesøndag, se hjemmeside

JANUAR

DECEMBER

01.
06.
13.
20.
27.

kl. 14
kl. 10
kl. 10
kl. 10
kl. 10

Nytårsdag, se hjemmeside
Helligtrekongers søndag, se hjemmeside
1. s. e. hellige tre konger, Signe Paludan
2. s. e. hellige tre konger, se hjemmeside
3. s. e. hellige tre konger, se hjemmeside

Dertil afholdes regelmæssigt gudstjenester på dansk/swahili, søndage kl. 11.30.
Se vores hjemmeside for mere information.
Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside
JULEHJÆLP
Vollsmose kirke har igen i år mulighed for i begrænset omfang at yde julehjælp
fortrinsvis til mindrebemidlede børnefamilier. Man skal bo i sognet eller have løst
sognebånd til præsten. Ansøgningsskemaer kan afhentes på kirkens kontor i
kontortiden fra mandag d. 12. november og sidste frist for aflevering af skemaet
er onsdag d. 21. november. Kopi af årsindtægt vedlægges ansøgningen.
Svar gives senest i uge 49.
Menighedsplejeudvalget

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

NOVEMBER

Kirkebogsførende
Sognepræst Ole Gaustad (orlov indtil d. 27. jan.)
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

