Nyt fra Odense Kommune

Odense Kommune hædrer frivilligt socialt arbejde

Højstrupvej 5. 5200 Odense V
Tlf. 66 13 13 72 eller 65 51 53 72
Fax: 66 16 87 79
www.odense-idraetspark.dk
Friluftsbadet er åbent alle dage kl. 10.30-19.00.
I tilfælde af dårligt vejr – ring på 6551 5360 og hør om åbningstiden. Få en pjece med åbningstider i friluftsbadet eller svømmehallerne.
Åbningstiderne kan også ses på www.odense-idraetspark.dk

Vil du være frivillig
i lektiecafé?
Vollsmose Kirkes Lektiecafé mangler frivillige til lektiecafé for folkeskolens ældste elever.
Lektiecaféen er oprettet for at give områdets børn og
unge i 7., 8., 9. og 10. klasse mulighed for ro og faglig
hjælp til deres lektier samt hjælp til at søge fritidsjob.
Der bliver serveret kaffe / te, saft og frugt eller en
håndmad.
Lektiecaféen holder åben:
Mandag og onsdag eftermiddag fra klokken 15 til 17.
Første gang efter sommerferien er mandag d. 27.
august.
Vollsmose Kirkes Lektiecafé er ikke-religiøs, men der
bliver taget hensyn til de trosretninger, der måtte
være repræsenteret i caféen.
I lektiecaféen lægger vi vægt på forpligtende aftaler,
hvorfor børnene og de unge tilmeldes caféen og der
kræves forældregodkendelse.
Har du faglige forudsætninger for at hjælpe med lektierne i et eller flere fag i folkeskolens ældste klasser,
og har du mulighed for at bruge 2 timer mandag eller
onsdag eftermiddag – eller efter aftale - sammen med
20 - 30 teenagere med forskellig kulturel baggrund,
hører jeg meget gerne fra dig.
Yderligere information:
Ingeborg Conrad
Integrationsmedarbejder, cand.mag.
Vollsmose Kirke, Vollsmose Allé 8.
Tlf.nr.: 66 10 32 60
e-mail: ingeborgconrad@mail.dk

Ildsjælepris
Odense Kommune uddeler for første gang i 2007
Ildsjæleprisen, som er en hæderspris, der fremover
årligt vil blive uddelt til en forening eller organisation i det frivillige sociale arbejde. Ildsjæleprisen
består af to skulpturer udformet af Jens Galschiøt.
En stafet i form af en femarmet lysestage og en statuette i form af et solansigt, som den prisbelønnede
forening kan beholde. Prisen symboliserer frivilliges engagement og indsats i socialt arbejde. Prisen
vil blive overrakt på Frivillighedens Dag 2007.
Hvem kan indstilles til prisen?
Foreninger og organisationer i det frivillige sociale arbejde. Arbejdet skal være lokalt forankret i
Odense. Enkeltpersoner kan ikke indstilles.
Ved frivilligt socialt arbejde forstås en ulønnet indsats, der foregår inden for rammerne af en forening
eller organisation. Indsatsen skal rette sig mod de
målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig
med, dvs. udsatte børn og unge, ældre, handikappede, kronisk syge, udsatte eller vanskeligt stillede
grupper.
Kriterier
Prisen gives til en frivillig social forening eller
organisation, der har medvirket til ét eller flere af
følgende punkter:
• øget engagementet og virkelysten for individer
og/eller foreninger/organisationer
• styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af
mennesker i særligt vanskelige kår
• skabt synlighed og opmærksomhed omkring en
ellers overset problematik
synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt
socialt arbejde
• iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
• fremmet samarbejdet i den frivillige sociale
verden
Kender du en forening, der fortjener Ildsjæleprisen?
Så skriv et par linier og send din indstilling til:
Odense Kommune, Socialcenter
Tolderlundsvej 3 c, st., 5000 Odense C
Att. Berit Yding Sørensen
Eller via mail: bys@odense.dk

Søndag den 12. august kl. 16.30
Engen ved Fruens Bøge
Opera på Engen
Dirigent: Rodolfo Fischer
Solister: Henriette Bonde-Hansen, sopran og Reinaldo
Macias, tenor
Filharmonisk Kor
Peder Most Garden
Program: Gounod, Verdi, Puccini, o.a.
Gratis adgang
Lørdag den 18. august kl. 11.30 - Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent: Paul Hoskins
Solist: Ulrike Salter-Kipp, violin
Ravel, Prokofiev, Khatjaturjan,
Program: Sibelius, Gade, Ginastera
Gratis adgang
Onsdag den 22. august kl. 11.30 - Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent: Eva Ollikainen
Solist: Kristine Eiler Ernst, mezzo
Händel, J. Strauss, Smetana,
Program: Tjajkovskij, Respighi, Nyström
Gratis adgang
Lørdag den 25. august kl. 11.30 - Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent: Eva Ollikainen
Solist: Ulrika Østergaard Lauridsen, cello
Program: Händel, de Falla, Nielsen, Tjajkovskij
Gratis adgang
Onsdag den 29. august kl. 11.30 - Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent og violinsolist: Tobias Ringborg
Program: Tjajkovskij, Debussy, Mendelssohn, Stenhammar, Nielsen, Lumbye
Gratis adgang
Abonnementstegning er mulig t.o.m. 7. august.
Se www.odensesymfoni.dk
Billetsalg til hele sæson 2007-2008 åbner mandag den
3. september kl. 14.

Indstillinger skal være Socialcentret i hænde senest
den 1. oktober 2007.

Teatret Skægspire
... om Jonas for 6 - 10 årige

Den ny sæson starter mandag den 6. august. Vi mødes
kl. 17.40 i menighedssalen Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, hvor vi synger og øver et par timer.
Repertoiret er en blanding af danske sange, musical,
klassisk, kirkemusik og rytmisk musik.
Koret kan især bruge basstemmer. Nye kormedlemmer
skal, af hensyn til korets klangbalance, aflægge en stemmeprøve.
Har du lyst til at være med, så ring til:
Randi på tlf. 66 17 40 95 eller Dorte på tlf. 66 18 85 86
Se i øvrigt korets hjemmeside på www.hcakoret.dk

2/7 og 5/7 kl.13.00
3/7, 4/7 og 6/7 kl. 10.30

Malle & Mormor for 3 - 5 årige

Der er møde i Odense Byråd

7/7 og 14/7 kl. 11.00
9/7, 11/7 og 13/7 kl. 10.30
10/7 og 12/7 kl. 10.30 og 13.00

De næste møder er onsdag den 15. august og onsdag den 29. august kl. 17.00.
Alle er velkomne til at overvære mødet fra tilskuerlogen på Odense Rådhus, 2. sal.
Fredagen før mødet kan dagsordenen læses på Odense
Kommunes hjemmeside (www.odense.dk), hvor du
også kan lytte til en direkte transmission af mødet.

Forestillingerne præsenteres af Odense Kommune,
Sommer i Odense 2007 og Teatret Skægspire.
Gratis billetter
Billetbestilling anbefales:
www.skaegspire.dk / tlf 63 11 78 22
Spillested: Filosofgangen 19.

