Afskedsreception

AFLYST

Da vores 2 præster Signe Paludan og Birthe Vogn Henriksen skal i gang med
andet arbejde afholder vi afskedsreception mandag d. 2. november kl. 14.30 i
sognelokalerne , hvor alle er velkommen til at sige farvel og tak for den tid som de
har været i Vollsmose kirke.
Vi må dog kun være max 50 personer af gangen.

De ni læsninger

De ni læsninger er efterhånden en fast bestanddel af juletraditionerne i mange
af landets kirker og nu også i Vollsmose kirke. Teksterne læses op af præst og
menighed.
Søndag d. 13. december kl. 15 afholdes de ni læsninger ved en musikgudstjeneste.
Der er efterfølgende et traktement i sognelokalerne

En formand går af.

Efter 20 år i menighedsrådet og 16 år som formand går Inge Reenberg af.
Den 2. december fra kl. 13-16 vil Vollsmose menighedsråd afholde en reception i
Kirkens sognelokaler. På grund af Coronasituationen må der max være 50 personer
til stede af gangen.
Inge Reenberg har været en stor ildsjæl for Vollsmose kirke gennem mange år og har
utrætteligt arbejdet for sognets ve og vel, her kan blandt andet nævnes den årlige
julebasar, feriefamilier og mange andre arrangementer.
Inge Reenberg er vellidt blandt sognets beboere for hendes initiativ og store
hjælpsomhed, man går aldrig forgæves til hende når noget brænder på.
Så kom og vær med til at fejre Inge på dagen.

Vollsmose kirkes nye præst som indsættes
søndag d. 1. November kl. 10.00.

Jo stærkere den binder, des friere den gør!
Sådan beskriver Grundtvig kærlighedens væsen. Det gælder både kærligheden til
Gud, og kærligheden mennesker imellem. Men Grundtvigs berømte ord kan også
bruges til at beskrive, hvordan jeg har det med min nye stilling som sognepræst i
Vollsmose.
Jeg er nemlig en mand, der er dybt forankret i traditionen, både folkekirkens
tradition og det danske folks tradition. Jeg spiser flæskesteg til jul og kogt torsk
til nytår. Jeg har altid gået i kirke om søndagen, lige siden jeg var ganske lille.
Hvis nogen siger: ”fjerde søndag i advent”, så siger jeg: ”Kom følg i Ånden med til
Jordans færgested”. Og sådan har jeg det med de fleste søndage året rundt.
Det er nok resultatet af mine tredive år som præst rundt omkring. Mit første
embede var i Dreslette og på Helnæs, to vestfynske landsogne; så har jeg været
forskellige steder i København, først Timotheuskirken ved Valby Langgade
Station; så Allehelgens Kirke på Amager og sidst – men ikke mindst – 10 år som
indvandrerpræst ved Projekt Mødested Amager.
Min karriere må nok karakteriseres som noget fjumrende. Jeg har forsøgt at
uddanne mig i forskellige retninger: Voksenunderviser og proceskonsulent, for at
nævne de vigtigste. I lange perioder har jeg ernæret mig ved kortvarige småjob:
varevogn, butik, lager, lærervikar, præstevikar, postbud.
Jeg har været mange steder. Jeg har prøvet mange ting. Det kan jeg alt sammen
drage nytte af i arbejdet som præst i Vollsmose. Og nu kommer vi tilbage til
Grundtvig. Jeg er nemlig åben overfor andre traditioner, skikke og religioner. Jeg
føler mig godt rustet til at gå i dialog og møde mange forskellige mennesker og
kulturer, fordi jeg kender og elsker mine egne traditioner. Jo stærkere de binder,
des friere de gør.
Jeg glæder mig til at møde de mange spændende mennesker, som venter forude
efterhånden som Gud fører mig til dem eller dem til mig.
Jens Lind Andersen

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.
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SYGRUPPEN

Juleafslutning for sognets ældre.

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.

Fredag d. 11.november holder Vollsmose kirke juleafslutning for sognts ældre. Vi
starter kl. 14. med en lille andagt i kirken, hvorefter vi mødes i sognelokalerne til
kaffe, boller, lagkage og juleslik.
Derefter underholder Trine Gadeberg. Billetter skal afhentes på kirkens kontor i
åbningstiden. BEMÆRK vi må kun være 50 så derfor begrænset antal billetter og alt
er selvfølgelig af Corona situationen.
Billetter kan afhentes fra d. 30. november så længe lager haves.

BANKOSPIL

Mandag den 16. november er der bankospil i Cafeen. Det afholdes i
menighedslokalerne, hvor der kan holdes den afstand der er påkrævet.
Bankospillet begynder klokken 14.30 og der kan købes kaffe og kage .
Et kort med alle numre sælges til 40. kroner. Gevinsterne er ænder, gavekort og
andre gaver i julens tegn.
Der kan købes ”Døde duer” , lotteri og ”Puljespil.”
Der spilles om to ekstra numre som er en and,rødkål og rødvin pr. nummer, og så
er der små overraskelser i løbet af spillet.
Vi glæder os til at se jer.
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Der må max. Være 50 personer.

Julebasar 2020.

Julebasaren i år er vi desværre på grund af Coronasituationen nødt til at aflyse, men
forhåbentlig kan vi afholde den igen til næste år.
Vi er meget kede af det, men kan desværre ikke handle anderledes

JULEHJÆLP.

Vollsmose kirke har igen i år i begrænset omfang mulighed for at yde julehjælp.
Julehjælpen gives fortrinsvis til trængte børnefamilier.
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kirkens kontor i åbningstiden mandag til
fredag mellem 9-13 samt torsdag fra 9-16 fra tirsdag d. 04 . november og til d.13.
november, hvorefter man får besked om afhentning fra onsdag d. 9.december.

Stavgang for alle.

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.

Plejehjemsgudstjeneste.
- Torsdag den 19. november kl. 14.00
- Torsdag den 17. december kl. 14.00
- Torsdag den 28. januar 2021 kl.14.00

Kaffe på kanden.
Cafe

2. november: Hygge
9. november: Synger julesange med Bent og Per Boe, samt drikke gløgg og spise æbleskiver.
16. november: Banko.
Der er ænder på ekstranumrene.

Cafeen er lukket i december 2021.
4.

Januar:

11. Januar:
18. Januar:
25. Januar:

Nytårskur, hvor der afholdes en kort andagt. Derefter serveres der et glas
champagne med kransekage, samt en kop kaffe med småkager.
Det begynder klokken 14.30.
Der serveres en let frokost med en øl eller sodavand samt en kop kaffe
med en småkage kl.13.00.Pris 40. kroner. Tilmelding af hensyn til indkøb
på 66103280 senest onsdag den 6. januar.
Banko, hvor der medbringes en pakke til 20. kroner. Det koster 20. kroner
for en plade med alle numrene samt 10. kroner for kaffe og kage. Kl. 14.30.
Der vises Morten Korch film klokken 14.30

Søndagens tekstlæsning.

Valg til menighedsrådet.

Allehelgens søndag, den 1. november 2020

Den afrikanske menighed

Dertil afholdes regelmæssigt gudstjenester på dansk/swahili, søndage kl. 11.30.
Der afholdes julegudstjeneste 2.juledag kl. 12.30
Se vores hjemmeside for mere information.
Ret til ændringer af gudstjenestetider forbeholdes.

Næste nummer af kirkeavisen udkommer 27. januar 2021 Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer: Senest den 15. januar 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

Alle helgens dag

01. november kl. 10.00
(se omtale i kirkebladet)

Præsteindsættelse
Jens Lind Andersen

22.s.e.trin

08. november kl.10.00

Jens Lind Andersen

23.s.e.trin

15. november kl.10.00

Jens Lind Andersen

Sidste s. i kirkeåret

22. november kl.10.00

Jens Lind Andersen

1.s.i. advent

29. november kl.10.00
(Kirkens fødselsdag.)

Jens Lind Andersen

2.s.i. advent

06. december kl.10.00

Jens Lind Andersen

3.s.i. advent

13. december kl.15.00
(De ni Læsninger)

Jens Lind Andersen

4.s.i advent

20. december kl.10.00

Jens Lind Andersen

Juleaften

24. december kl.11.00

Jens Lind Andersen

Juledag

25. december kl.10.00

Jens Lind Andersen

Anden juledag

26. december kl.10.00

Jens Lind Andersen

Julesøndag

27. december kl.10.00

Jens Lind Andersen

Nytårsdag

01. januar kl. 14.00

Jens Lind Andersen

Helligtrekongers søndag 03. januar kl.10.00

Jens Lind Andersen

1.s.e.h.3k

10. januar kl.10.00

Jens Lind Andersen

2.s.e.h.3k

17. januar kl.10.00

Jens Lind Andersen

Sidste s.e.h.3k

24. januar kl.10.00

Jens Lind Andersen

Septuagesima

31. januar kl.10.00

Jens Lind Andersen

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.

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.

Der har været afholdt valg til menighedsrådet og følgende er valgt
Bente Bau Christensen – Kaja Vigtoft – Joan Pedersen – Niels-Aage Grænse – Inge
Rasmussen – Henriette Rask og Jytte Bæch.

GUDSTJENESTELISTE
NOVEMBER 2020

Vollsmose Sogn & Kirke

JUNIORKOR

DECEMBER 2020

JANUAR 2021

Hver tirsdag kl. 12.00 – 13.00 læses og reflekteres over kommende søndags tekster ved
sognepræsten.

Allehelgens søndag er der i vore kirker tradition for at mødes til gudstjeneste for at mindes dem,
vi har mistet.
Gudstjenesten er tilrettelagt, så vi i tekster og musik mindes dem, der har betydet noget for os
og som vi har mistet, ligesom det er tradition, at navnene på de mennesker som er døde i sognet,
bliver læst op. I forbindelse hermed er det muligt at tænde lys i lysgloben til minde om afdøde.
Først i gudstjenesten er der indsættelse af kirkens nye kirkebogsførende præst Jens Lind
Andersen. Han indsættes af provst Regina Ljung

Kirkens fødselsdag

1.søndag i advent, den 29. december 2020 fejrer vi det nyt kirkeårs begyndelse og
Vollsmose kirkes fødselsdag, som i år fylder 45 år.
Efter gudstjenesten serveres kaffe og rundstykker i sognesalen.

JANUAR 2021

DECEMBER

På grund af kirken får ny præst kan der opstå ændringer i gudstjenstelisten.

ADRESSELISTE VOLLSMOSE KIRKE

NOVEMBER

Kirkebogsførende
Sognepræst
Jens Lind Andersen
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

Øvrige kontaktpersoner ved kirken og
menighedsrådet.
Se kirkens hjemmeside www.vollsmosekirke.dk

