3. september
Hygge i cafeen kl. 14.30.
10. september		
Foredrag fra Afrika v/ Ole og
Sonja i cafeen kl. 14.30.
Se opslag.
17. september		
Johanne Edwardsen spiller og
synger i cafeen kl. 14.30.
18. september		
Orienterende møde om
menighedsrådsvalg kl. 16.00.
Se opslag.
20. september		
Koncert med X-Allstars
kl. 19.30. Se opslag.
22. september		
Kirkehøjskole. Se opslag.
24. september		
Banko i cafeen kl. 14.30.
Medbring en pakke til 20
kroner.
1. oktober		
Hygge i cafeen kl. 14.30,
hvor Karla spiller Harmonika.
8. oktober		
Peter Rahbæk Juul holder
foredrag i cafeen kl. 14.30:
”Fra barn i Skjern til
Borgmester i Odense”.
11. oktober		
Bjergbankens Cabaret kl.
18.00. Se opslag.
15. oktober		
Bjarne Hansen viser film fra
2 pinsedag gudstjeneste i
cafeen kl. 14.30.
22. oktober		
Banko i cafeen kl. 14.30.
Medbring en pakke til 20
kroner.
29. oktober		
Foredrag v/Torben Hangaard
”Fra landsby til Pavestol”.
Kl. 14.30. Se opslag.

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.

Bjergbankens
Cabaret

Babysalmesang

Opstart af nyt hold
d. 14. september
Torsdag d. 11. oktober har vi den
For fjerde gang, har vi babysalfornøjelse atter at få besøg af
mesang i Vollsmose kirke. De
Bjergbankens cabaret til endnu
en forrygende festlig forestilling. foregående gange, har det været
Man bliver i godt humør når man en stor succes, og vi håber derfor
at rigtig mange vil tilmelde sig
oplever deres festlige cabaret
denne gang også.
over kendte gamle sange. Der
startes kl. 18 med spisning af
Babysalmesang byder på små
3 stk. smørrebrød. Billetpris 50
sangleje og andre kreative ting,
kr. Der kan købes drikkevarer til
der fanger de mindstes opmærkrimelige priser.
somhed. Musikken styrker børns
Billetter kan købes på kirkens
indlæring, og det er et vigtigt
kontor fra d. fra d. 20. september bånd mellem forældre og børn.
efter ”Først til mølle-princippet”. Vi synger nye og gamle børnesange og salmer, ligesom vi
bruger forskellige aktivitetsting.
Babysalmesang vil foregå i
kirken. Vi starter klokken 10.00
Den 9. december er der Luciaog efter babysalmesang, drikker
fejring i Vollsmose kirke. Har I
vi kaffe og te i cafeen ligesom vi
børn der gerne vil deltage, kan de
hygger os sammen.
tilmelde sig på tlf. nr. 66103280.
Vi starter med at øve til oktober. Vi mødes hver fredag fra og med
d. 14. september, til og med d. 2.
Datoen gives senere.
november.
Alle er velkommen også mødreMusik og spisning grupper. Det er gratis at deltage.
Efterårets arrangement
Tilmelding til Else-Marie Klixbüll
”Musik og spisning” er ud20856131.
sat til 2019.
Per, Bente, Joan og Else-Marie
Vi vender stærkt tilbage.

Luciafejring
den 9. december

SYGRUPPEN

STAVGANG

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.

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.

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 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.

Er du vores nye medspiller?
Vil du være med til at skabe liv i Vollsmose kirke i de næste 2 år?
Vi har brug for nye medlemmer til menighedsrådet, som tiltræder
2. december 2018. Du skal sammen med gode medarbejdere og
engagerede frivillige være med til at sætte kursen, gøre kirken i
Vollsmose til ”VORES KIRKE” for så mange som mulig og have
ansvar for en god arbejdsplads.
VI TILBYDER:
• Opgaver med mening efter hvad du brænder for – fra de dybe
spørgsmål i livet til praktiske opgaver, mursten og penge.
• Indflydelse – f.eks. på hvordan vi holder gudstjenester, og hvad
der ellers skal foregå i kirken.
• Oplevelser i et fællesskab med humor og åbenhed
• Medansvar for et budget på ca. 4 mio.kr.
VI FORVENTER:
• At du er over 18 år og er medlem af folkekirken
• At du synes kristendom og kirke har betydning
• At du kunne tænke dig at arbejde med et eller flere af de opgaver som menighedsrådet prioriterer
INTERESSERET?:
Der holdes orienterende møde tirsdag d. 18. september kl. 16 i
kirkens Cafe. Her fortælles om menighedsrådsvalget og menighedsrådets arbejde og visioner. Mødet slutter som regel af med
opstillingen af en en fælles liste. Der skal vælges 7 medlemmer
af rådet og et antal suppleanter. Hvis du er interesseret, men ikke
kan komme til mødet, så ring til menighedsrådets formand Inge
Reenberg på 29407804 .

De Noble Herrer

De Noble Herrer åbner sæsonen onsdag den 12. september kl. 13.00 i
cafeen i Vollsmose Kirke. Vi lægger ud med et foredrag “Fra skibsdreng
til Kaptajn” ved Kaptajn Jens Christian Christiansen, Mærsk Line.
Vi hygger som sædvanlig med kaffe og kage den anden onsdag i måneden og altid kl. 13.00

FOREDRAG V. Torben Hangaard
Den 29. oktober klokken 14.40, vender tidligere sognepræst i Vollsmose Torben Hangaard tilbage til sognets kirke, hvor han i cafeen
vil holde et meget spændende foredrag om familien Borgias vej til
pavestolen. Hans nye bog om emnet er netop udkommet med gode
anmeldelser, og den dramatiske, ja nærmest utrolige historie vil blive
fortalt denne eftermiddag.

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 31. oktober 2018: Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den den 18. oktober 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.
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

Onsdag den 22. august begyndte kirkens
nye børneklub. Klubben mødes i kirkens
lokaler hver uge, onsdage kl. 16.00-17.30
undtagen i de uger hvor der er skoleferier.
Alle børn i alderen ca. 6-10 år er hjertelig
velkomne. Hver gang vil vi synge, høre
bibelhistorier, lege og være kreative
sammen. Det er en fest! Det er med Gud
i børnehøjde, hvor vi gerne vil give det
største til de mindste.
Nogle gange om året håber vi også på at
blive en del af kirkens bredere liv, f.eks. at
støtte op om gudstjenester eller andet.
Kontaktperson for klubben er Jakob Olesen. Han kan træffes på telefon 20332927
hvis man har interesse i at høre mere om
klubben eller vil være frivillig.
Børneklubben arrangeres af DFS - Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i
samarbejde med Vollsmose Kirke.

Kirkestudietur

Kirkestudieturen den 27. oktober bliver
til Sjælland
Vi skal besøge Tybjerg kirke og Holsted
kirke. Afgang fra Vollsmose kirke kl. 9.
Prisen er kr. 100.
Billetterne sælges fra den 15. oktober på
kirkens kontor i åbningstiden.
Mindre gåture kan forekomme.
Husk madpakke og det gode humør.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kirkestudieudvalget
PS: Årets sidste kirkestudietur går til
Slesvig den 10. november, og billetterne
(75 kr.) sælges fra den 29. oktober. Du
må have gyldigt pas for at være med til
denne tur.
For mere information:
Se vores hjemmeside el. opslag i kirken.

X-ALLSTARS

Torsdag d. 20. september kl. 19.30
kommer rock orkesteret X-ALLSTARS og
giver koncert i Vollsmose kirke.
Det bliver en rigtig god oplevelse, så kom
og tag gerne din nabo med. I pausen er
menighedsrådet vært ved en forfriskning.
Der er gratis adgang.

Kirkehøjskole

GUDSTJENESTER:
september

AKTIVITETER:

2018 nr. 4

Ny børneklub
i Vollsmose Kirke

Naturen – en ven eller en fjende?

Lørdag den 22. september 2018
Kl. 10.00-14.00, Vollsmose kirke
Program for dagen
10.00 Velkomst med morgensang
(749 I østen stiger solen op)
10.15-11.45 En anden virkelighed? Fotograf
Per Bak Jensen viser billeder lavet i Grønland
og Afrika
11.45-12.00 Fællessang
(15 Op, al den ting, som Gud har gjort)
12.00-13.00 Frokostbuffet
13.00-13.20 Sognepræst Ole Gaustad fortæller om norsk pilgrimskristendom
13.20-13.40 Udviklingspræst Povl Götke
reflekterer over natur og dansk kristendom
13.40-14.00 Ad hoc-koret synger
afrikanske sange
14.00 Afslutning med fællessang
(290 I al sin glans nu stråler solen)
14.00-15.00 Stav-kvinderne fører an på naturoplevelser til fods i lokalområdet.
Der vil være børnepasning 10-14.
Tilmelding senest 12. september til kirkens
kontor på tlf. 66 10 32 78

oktober

Vollsmose Sogn & Kirke

OKTOBER

og hvordan vi kunne tale og handle i forhold til omverdenen, når der var behov
for det.
Deltagerne i sorggruppen har givet udtryk for, at det mest givende har været
at lytte til de andres historier, fordi
det kaster lys ind over ens egen sorg.
Vi har grædt, men også grinet sammen. Stemningen har været alvorlig og
intens, men også lys og løftet. Vi har
hjulpet hinanden med at finde ”redskaber” til at gøre sorgen bærbar, så tabet
med tiden bliver en naturlig del af den,
man er. Det har været en glæde at være
med i sorggruppen.
Vi fortsætter med sorggruppe efter
sommerferien. Det bliver igen små
grupper og forløb af 5 gange. Man er
velkommen til at kontakte enten Povl
eller Karen, hvis man gerne vil være med
i sorggruppe.

Povl Götke, udviklingspræst Vollsmose
Kirke (29798179/pog@km.dk)
Karen Nedergaard, sognepræst
Lumby-Stige (65955042/kane@km.dk)

02. kl. 10
09. kl. 10
16. kl. 10
23. kl. 10
30. kl. 10

14. s. e. trin., Ole Gaustad
15. s. e. trin., Signe Paludan
16. s. e. trin., Ole Gaustad
17. s. e. trin., Ole Gaustad
18. s. e. trin., Ole Gaustad

05. kl. 14
07. kl. 10
14. kl. 10
21. kl. 10
28. kl. 10

Plejehjemsgudstjeneste, Center Øst
19. s. e. trin., Signe Paludan
20. s. e. trin., Ole Gaustad
21. s. e. trin., Ole Gaustad
22. s. e. trin., Ole Gaustad

Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside

Boede på 5 stjernet hotel ved Victoriavandfaldene, kørte med verdens mest luksuriøse
tog, og var på en fantastisk ranger camp,
med safarioplevelser fra morgen til aften.
Kom og hør dem berette og vise billeder fra
denne fantastiske rejse i cafeen, mandag
den 10. september kl. 14.30.

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. Som sædvanligt er kirken vært ved lidt at drikke i pausen.

At dele sorgen med hinanden
På opfordring af deltagerne i den første
sorggruppe for Vollsmose og Lumby-Stige kirker skriver vi her lidt om
forløbet, og hvad der er kommet ud af
det.
Vi håber på den måde at kunne give
et indtryk af, hvad man som sørgende
kan bruge en sorggruppe til, og hvordan
man enkelt og ligetil kan hjælpe hinanden med at dele og bære sorgen.
Vi har været en gruppe på 5 deltagere
og 2 ledere, som er mødtes 5 gange i
Vollsmose Kirke tirsdag eftermiddag
fra kl. 16.30-18.00 i perioden april-juni.
Hver gang har vi sluttet med at gå ind i
kirken, tænde lys, være stille sammen
og bede en bøn. Vi har fortalt hinanden
vores historier om, hvem vi har mistet,
hvordan det var, hvad vi har tænkt og
følt om det. Vi har hjulpet hinanden
med at forstå de svære og komplicerede
følelser og tanker, der ofte opstår efter
et dødsfald. Vi har støttet hinanden
til at finde ud af, hvordan vi hver især
kunne forholde os til vores egen sorg,
”få den på plads i hovedet og i hjertet”,

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.

Sonja og Ole Hermansen, var i januar på
en spændende og oplevelsesrig rejse til
Zimbabwe og Sydafrika.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

SEPTEMBER

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

