De Noble Herrer.

Mandeklubben De Noble Herrer starter deres møderække op igen d. 9. september i
kirkens cafe kl. 13.00.

Stavgang for alle.

Hver mandag mødes vi til stavgang klokken 11.00 og går tur rundt i Vollsmose i ca.
en time. Derefter hygger vi os med en kop kaffe i kirkens cafe.
Har du/I lyst at deltage, så mød op denne dag.

Har du brug for at tale med en præst.

Det er altid muligt at kontakte sognepræsten for samtale.
Sognepræst Birthe V. Henriksen Mail: bhe@km.dk el mobil: 22150526.
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en mulighed for at tale med et
andet menneske om lige præcis det, der tynger dig. Det kan være alt fra mindre
udfordringer til sorg, sygdom, ensomhed, skilsmisse, personlige problemer,
familierelationer, tvivl, tro og tanker om fremtiden. Der er ikke noget rigtigt eller
forkert at henvende sig til præsten med.

Sjælesorg på nettet

Online livline når livet gør ondt
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Kære læsere af kirkeavisen.

På grund af forsamlingsforbuddet bliver vi nødt til at udsætte de kommende
koncerter i Vollsmose kirke.
Men alle koncerter bliver gennemført, når vi har tilladelse til at være flere i kirken.
Se på vores hjemmeside eller ring til kirkekontoret på 66103278 og spørg.

Babysalmesang
Opstart af nyt hold 18. september 20.
For 9. gang har vi babysalmesang i Vollsmose kirke. Den 8. gang måtte vi stoppe
på grund af Corona 19 virus. Vi begynder igen med de forholdsregler der skal
overholdes og håber det går denne gang.
Babysalmesang har tidligere været en stor succes, og vi håber derfor, at rigtig
mange vil tilmelde sig denne gang også. Vi begynder den 18. sept. Og slutter den
13. nov. 16. okt. Er der efterårsferie, hvis der er stemning derfor.
Babysalmesang byder på små sangleje og andre kreative ting, der fanger de
mindstes opmærksomhed. Musikken styrker børns indlæring, og det er et vigtigt
bånd mellem forældre og børn. Vi synger nye og gamle børnesange og salmer,
ligesom vi bruger forskellige aktivitetsting. Babysalmesang vil foregå i kirken.
Vi begynder klokken 10.00 og efter babysalmesang drikker vi kaffe, te med lidt
brød, ligesom vi hygger i cafeen.
Alle er velkommen også mødre grupper samt gravide kvinder.
Det er gratis at deltage. Tilmelding til Else-Marie Klixbüll 20856131.
Alt er med forbehold på grund af Corona epedimien

Kirkestudietur til Vedersø

https://www.sjaelesorg.nu/om-sjaelesorg-nu/saadan-goer-du

Sorggruppe.

Der starter sorggruppeforløb af 6 gange ved Vollsmose kirke tirsdag den 15. september
kl. 16.30 – 18.00.
Ved interesse for deltagelse kontakt sognepræst Birthe V. Henriksen på mail:
bhe@km.dk el. Mobil: 22150526.
I folkekirkens sorggrupper kan du finde støtte, hvis du har mistet en, du holder af. Du
behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage. En sorggruppe forsøger
ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet med
andre, som har mistet, kan hjælpe dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag.

Konfirmandforberedelse.

Der starter konfirmandforberedelse ved Vollsmose kirke tirsdag den 15. september
kl. 14.30 - 16.00
Søndag den 20. september kl. 10.00 er Højmessen ligeledes Velkomstgudstjeneste
for konfirmander og konfirmandforældre med efterfølgende informationsmøde i
Sognelokalet.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse på Vollsmose kirke kirkekontor.
Telefon: 6610 3278. Mail: Vollsmose.sogn@km.dk

Oplev Flemming Krøll og Kingos Swing Band.

En af Danmarks populære sangere og komiker Flemming Krøll underholder
søndag d. 20. september kl.15.00 i Vollsmose kirke med masser af sang og
humor.
Han bliver akkompagneret af Kingos Swing Band, som spiller svingende jazz og
“gamle” kendte danske numre. Tag gerne din nabo med til denne fantastiske
oplevelse og husk der er gratis adgang.

UDSAT

d. 19. september 2020 kl. 8.00
Vi møder kl. 8 ved Vollsmose kirke og kører direkte til Vedersø, hvor vi skal besøge
kirken og Vedersø præstegård hvor vi kan spise vores medbragte mad i haven.
Hvis tiden tillader det aflægges der også besøg i Stadil og Tim kirker. Der fortælles
om Kaj Munk undervejs i bussen.
Hjemkomst omkring kl. 17.30-18.00
Pris for turen kr. 100
Billetter sælges på kirkekontoret fra mandag d. 24.08.

Hyggeaften med koncert i sognelokalerne.

Torsdag d. 24. september kl. 18.00 er der igen en hyggelig koncert i kirkens
sognelokaler. Denne gang kommer Svend Erik Larsen og underholder.
Svend Erik Larsen er en varm, humoristisk troubadur, som med dejlige sange og
små anekdoter fra det virkelige liv underholder publikum. Det foregår i en stil, der
minder om Niels Hausgård , optræder Svend Erik Larsen med humor og sang i et
repertoire, der spænder fra De Gyldne Løver til John Mogensen. Her er sange som
“Hemmebrænderiet”, “På Valsen”, “Mellem Esbjerg og Fanø”, “Ensom Dame 40 År”,
“Så Længe jeg lever” o.s.v.
Vi begynder kl. 18.00 med spisning af tre stk. Smørrebrød og drikkevarer kan købes til
rimelige priser.
Billetter til 50. kr. skal købes på kirkens kontor i åbningstiden fra d. 7. september og
indtil d. 18. september

UDSAT

Storbyer og regnskov.

Sonja og Ole Hermansen var i marts 2019 på tur til Malaysia og Singapore.
Turen startede i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur en spændende storby. Fortsatte
til Sarawok på Borneo og tog herfra på opdagelse i regnskoven. Besøgte lokale
stammer og oplevede mange forskellige dyr, hvoraf en stor del kun lever her.
Sluttede af i den lille bystat Singapore. En velholdt, meget varieret by med gamle
kvarterer og spændende nybyggeri.
Kom og hør om denne spændende rejse, når Sonja og Ole kommer i kirkens cafe
mandag d. 21.september kl. 14.30, hvor de fortæller og viser billeder

Næste nummer af kirkeavisen udkommer 28. oktober 2020t Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den 15. oktober til Inge Reenberg, mail: 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.
Ved manglende levering af SkibhusAvisen bedes du melde dette til kirkekontoret med oplysning af navn og adresse

JUNIORKOR
Der er ledige pladser i vores kirkekor, så er du fyldt 13 år og har lyst til at synge i
kor, så kontakt organist Per Boe på telefonnummer 31701744 og lav en aftale om
at komme til en optagelsesprøve. Kom og lær en masse salmer. Vi synger også nye
rytmiske sange og salmer. Du får løn for at synge i koret. Der er ligeledes et godt
kammeratskab og et godt samarbejde med kirkens korister.

SYGRUPPEN
Hver torsdag fra kl. 10-13 er der en gruppe meget flittige damer og mænd, der syr og
strikker og laver 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, som bliver 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 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.

SENIORKOR
Vollsmose kirkes seniorkor øver hver torsdag fra 13.30-15.30. Er du interesseret i at
deltage og er +50 så mød op og deltag. Korets leder er Bent Pedersen.

Svensen Magnetsmykker Energetix.

Mandag d. 5. oktober klokken 14.30 kommer Charlotte Svensen igen til Vollsmose kirke i
cafeen og viser os sit udvalg af magnetsmykker, hvor hun har fået en del nye udgaver.
Hunfortæller, at magneterne gør en stor forskel for kroppe, der har uballancer.
Magneternes primære opgav er, at give din krop mere ilt.
Ilt gør meget ved helbredet – som afhjælper gigt, smerter, sovende fingre, hævede ben,
hoste, astma, led/knæproblemer. Den kan hjælpe på spyken, på indlæring og mange
andre problemer.
Kom og se de smukke smykker med de gode egenskaber og prøv dem – det er alletiders
chance for at få det prøvet af, så mød talrigt op og tag gerne din nabo med.

Jazzkoncert i Vollsmose kirke

På grund af Coronakrisen kommer Odensebanden først i Vollsmose kirke søndag
d. 18. oktober kl. 15.00 og giver koncert med den dejlige musik fra New Orleans og
Dixieland. Gennem årene har rigtig mange glædet sig over de fremragende koncerter,
som trækker publikum til Vollsmose kirke fra nær og fjern, så der venter en stor
oplevelse med byens bedste jazzorkester.
Odensebanden har i mere end 16 år givet koncert i Vollsmose kirke.
Vi ser endnu engang frem til at høre de mange dejlige numre som “On the sunny side
of the street”, “Georgia”, “Hallo Dolly” og mange andre, son har glædet en hel verden
i snart hundrede år.
Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til Vollsmose kirke søndag d. 18. oktober
kl. 15.00, hvor der som altid er gratis adgang til koncerten.

UDSAT

Cafeen
Kaffe og kage kan købes for 10. kroner
31. august:
Per Boe spiller og Bent Pedersen Synger og laver pandekager til os.
Klokken 14.30.
7. september: Sangri-La klokken 14.30.
14. september: Banko, hvor der medbringes en pakke til 20. kroner. En plade med alle
nr. koster 20. kr.
21. september: Foredrag v/ Sonja og Ole Hermansen klokken 14.30. Se omtale.
28. september: Hygge
5. oktober:
Demonstration af Magnetsmykker klokken 14.30. Se omtale
12. oktober:
Efterårsferie
19. oktober:
Banko, hvor der medbringes en pakke til 20 kroner. En plade med alle
nr. koster 20. kr.
26. oktober:
Foredrag v/ Torben Hangaard klokken 14.30. Se nærmere i kirkebladet.

GUDSTJENESTELISTE
OKTOBER SEPTEMBER

Vollsmose Sogn & Kirke

OKTOBER

13.s.e.Trinitatis
14.s.e.Trinitatis
15.s.e.Trinitatis
16.s.e.Trinitatis

06. september 2020 kl. 10.00
13. september 2020 kl. 10.00
20. september 2020 kl. 10.00
27. september 2020 kl. 10.00

Birthe Vogn Henriksen
Birthe Vogn Henriksen
Birthe Vogn Henriksen
Signe Riis Paludan

17.s.e.Trinitatis
18.s.e.Trinitatis
19.s.e.Trinitatis
20.s.e.Trinitatis

04. oktober 2020 kl. 10.00
11. oktober 2020 kl. 10.00
18. oktober 2020 kl. 10.00
25. oktober 2020 kl. 10.00

Signe Riis Paludan
Birthe Vogn Henriksen
Birthe Vogn Henriksen
Birthe Vogn Henriksen

Datter til salg

Mandag den 26. oktober klokken 14.30 holder tidligere sognepræst i
Vollsmose Torben Hangaard et særdeles spændende foredrag. Det har titlen
“Datter til salg” og fortæller om det liv som politisk vare, der fulgte en kvinde
ved navn Lucrezia Borgia.
Allerede som 8-årig blev hun forlovet med en stormand, men blev som
14-årig gift med en anden, der kunne tilføre øget magt til hendes far pave
Alexander den 6. og hans søn Cesare Borgia.
Lucrezia oplevede adskillige ydmygelser, før hun kunne falde til ro i et godt
ægteskab i Ferrara.
Denne spændende historie fra virkeligheden bliver fortalt den 26. oktober
klokken 14.30 i Vollsmose kirkes cafe, hvor der er gratis adgang.

Den afrikanske menighed

Dertil afholdes regelmæssigt gudstjenester på dansk/swahili, søndage kl. 11.30.
Se vores hjemmeside for mere information.
Ret til ændringer forbeholdes. Se kirkens hjemmeside

Plejehjemsgudstjeneste.
• Torsdag den 24. september kl. 14.00
• Torsdag den 22. oktober kl. 14.00

Kaffe på kanden.

Hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 er der “Kaffe på kanden” i cafeen. Kom og drik
en kop kaffe og vær del af fællesskabet rundt om kaffebordet, hvor der tales
om løst og fast og alt dét derimellem.

Søndagens tekstlæsning

Hver tirsdag kl. 12.00 – 13.00 læses og reflekteres over kommende søndags
tekster ved sognepræst Birthe V. Henriksen.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

SEPTEMBER

Kirkebogsførende
Sognepræst Birte Vogn Henriksen
Træffes på email: bhe@km.dk
eller på telefon 22 15 05 26
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
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

