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Her hviler
en dansk Soldat

falden for Fædrelandet
den 18. April 1864

På Dybbøl Banke, i Dybbøl skanser og på kirkegår-
dene på Als og Sundeved står hundredvis af mindesten 
fra de slesvigske krige. Stenene over de faldne er 
blandt andet rejst af den tidligere feltprovst Erik Høyer 
Møller. I denne lille artikel møder vi den engagerede 
feltprovst der fortæller om livet i felten - en præst for 
hvem mange unge mænd faldt på slagmarken den 18. 
april 1864. Gennem de udpluk i erindringer som brin-
ges her kommer vi til at ane en smule af krigens væsen 
– den krig som ændrede Danmark for 150 år siden. 

Høyer Møller – en feltpræst  
af mandsmod og styrke
En af de feltpræster der satte sit hjerteblod i feltpræ-
stetjenesten var Høyer Møller. Han blev ansat under 
den første Slesvigske Krig og blev senere leder af felt-
præstetjenesten under den anden Slesvigske Krig 1864. 
Høyer Møller virkede som præst i Nordborg til det 
på ny trak op til krig om Slesvig i 1864. Atter meldte 
han sig til tjeneste som feltpræst. Han blev ansat som 
feltprovst, og skulle stå for at organisere feltpræsterne 
iblandt hærens 40.000 mand, spredt over et areal fra 
Als til Vendsyssel. 

Indsatsen 
Hos Landsarkivet for Fyn, Erik Høyer Møllers arkiv, 
ligger flere anmodninger fra overkommandoen med 
ønsket om, at der kom en feltpræst ud i stillingen for 
at prædike. Ligeledes kontaktede de enkelte enheder 
også feltprovsten for at få en præst til at holde guds-
tjeneste – det blev også understreget for Høyer Møller 
da han efter at have haft en brigade til alters, aftalte 
en ny altergang for de enkelte der havde været for-
hindret i at deltage. Høyer Møller bad om en liste på 
soldaterne, den var på 1.756 mand! Dagen forinden 
havde Høyer Møller haft 550 til alters ”Et saa stort 
Antal Kommunikander hørte ikke til Sjældenhederne; 
der er under Krigen en større Trang end i Fredstid 
til at komme til Guds Bord”  – altergangen tog fire 
timer. Det anskueliggøres også i de tællinger som 

Høyer Møller har gjort over sine mange tjenester – han 
skulle holde skriftetale, yde sjælesorg og derefter tage 
tusindvis af mennesker til alters på én gang inden de 
drog på deres dødsmarch. På en dag køre 15-20 kilo-
meter på hestevogn, eller gå på lazaret i fire til fem 
timer fra seng til seng med den ene hårdt sårede soldat 
efter den anden, uden at blive træt af at tale med dem 
eller skrive breve for dem. Og til enhver begravelse 
fra overkommandoen fulgte breve, der skulle skrives 
til forskellige egne af landet. Til trods for arbejds-
byrden konkluderer feltprovsten: ”det er en velsignet 
Gjerning; jeg kjender ingen, der overgaar den!”

Stormen på Dybbøl
Dagene med belejring af Dybbøl skanser kom. 
General du Plat, som med stor dygtighed og erfaring 
havde udmærket sig i kampene ved Ullerup og Isted 
måtte den 18. april se sig besejret. Nederlaget i 1864 
kostede dyrt og Danmark mistede hertugdømmerne 
Holsten, Lauenborg og Slesvig helt op til Kongeåen. 
Både befolkningsmæssigt og ressourcemæssigt blev 
Danmark næsten fyrre procent mindre. Om følelsen 
skriver Høyer Møller herefter: ”Slaget var næsten 
som en Lettelse, en Sprængning af Jernvæggene. Det 
gyseligste Øjeblik for den lille Mus er næppe det, da 
Katten griber den for sidste Gang og dræber den, men 
den lange Tid, da den sidder og leger med den, da 
den lader den løbe lige hen til det frelsende Hul, og 
saa henter den tilbage for at begynde forfra; Musens 
Lidelse og haabløse Kamp havde vi prøvet.”

Opblomstring
Hvad kan vi lære af historien i dag? Vi kan som de 
mange soldater under den anden slesvigske krig finde 
trøst, mod og tapperhed i evangeliet. Kristus siger: 
”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, 
og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal 
gøre jer frie.” Friheden er altså den kristnes adelsmær-
ke. Sagt på en anden måde: Kristus er Gud – og befri-
eren. Det er det Nye Testamentes vigtigste budskab og 
derfor forargende. Gud er den magt der er før, over, 
under, bag og i alt det, der er til, så længe det er til. Og 
den kendsgerning gør os frie, den kommer vores liv i 
møde og giver vores liv en opblomstrende betydning - 
vi opløftes fordi håbet er evigt grønt!  God sommer
      

Matias Kærup

Krigen i 1864 set gennem  
en feltpræsts øjne

Forsidens billedcollage:  Øverst til venstre: Duen på himlen over prædikestolen i Fangel Kirke, Fangel Kirke 
Nederst til venstre: Palmesøndag i Stenløse Kirke, Kodriver.



Stenløse Kirke er 
nu lukket på grund 
af renovering
Det blev den  efter konfirmationsgudstjnesten søn-
dag den  4. maj.
Det skønnes, at kirken vil være færdigrenoveret 
og klar til genåbning inden jul. Gustjenester og 
kirkelige handlinger vil, mens Stenløse Kirke er 
lukket, foregå i  Fangel Kirke. I denne periode vil 
alle gudstjenester være klokken 10.00. 
Der kan på vanlig vis bestilles kirkebil. Se venligst 
på sognebladets bagside om bestilling.

Sognecaféen i Fangel
Vi fortsætter det hyggelige samvær i Sognecaféen, den 
første onsdag i måneden med start den 3. september. 
Husk- alle er velkomne.
De nye bogkasser er allerede bestilt til levering ugen 
før, så der vil være frisk lekture at låne. Kaffe og kage 
er et must, og oplæsningsbogen holder såmænd til en 
sæson til!
Årets udflugt d.13/2., gik til det nyåbnede museum 
”Møntergården”. Meget flot arkitektur og indretning! 
Det er bestemt en anbefaling værd! Vi havde afsat et par 
timer på museet og den lille rundvisning, vi gik med på, 
men kunne godt have brugt længere tid.
Efter det kulturelle gik vi på Café Themsen lidt længere 
henne i Overgade og hyggede os over en kop kaffe og 
et stort stykke lækker lagkage. Atter en god oplevelse i 
godt selskab!
På gensyn,

Marian Grundt Larsen  
og Suzanne Gersbo-Møller.

Menighedsrådsmøde 
Stenløse: Tirsdag den 17. 06. kl. 17.00.

Folkekirkens Nødhjælp / 
Sogneindsamlingen
I Fangel blev der søndag d. 9. marts indsamlet 6305 
kr.  Fangel Sogn er blandt de 100 sogne i Danmark 
med det størst indsamlede beløb pr. indbygger.
I Stenløse Sogn kom indsamlingsbeløbet op på 
8954 kr.
En stor tak til alle som gav et bidrag, og som gjorde 
en indsats på den ene og anden måde.

Fastelavn!
Søndag d. 2. marts fejredes fastelavn i Fangel
Som noget nyt samarbejdede Forsamlingshusets besty-
relse og Menighedsrådet om arrangementet et samarbej-
de, der viste sig at fungere perfekt. - En god oplevelse 
for over 100 børn og voksne!
Først en kort og børnevenlig gudstjeneste for feer, 
prinsesser, hekse, Supermænd og riddere, dernæst 
tøndeslagning, saftevand/kaffe, boller og slik i 
Forsamlingshuset. Der var liv og glade dage, og mange 
gav udtryk for, at det havde været en god oplevelse, 
som godt måtte gentages næste år.
Menighedsrådet vil gerne takke for det gode samarbejde 
med Forsamlingshusets bestyrelse. Vi talte allerede den 
dag om, at det skal gentages og har bemærket os et par 
ting, der kan være medvirkende til, at det bliver endnu 
bedre næste år. Vi kan vist roligt sige ” På gensyn”.

Studiekreds i Fangel
Litteraturen i Bibelen og Bibelen i litteraturen.
Til efteråret vil jeg gerne invitere til en studiekreds 
i Fangel Sognehus. Alle, der har lyst, er velkommen 
til at deltage i 6 torsdag aftener: 18. sept., 9. okt., 
13. nov., 4. dec., 22. jan. og 12. feb. fra kl. 19.00 
– ca. 21.00 til samtaler om forfattere, der i deres 
litteratur er inspireret af Bibelen, og om, hvordan 
man kan læse Bibelen, eller dele af den, litterært.
Den første gang vil vi se på, hvordan Bibelen kan 
læses som et samlet værk og ikke blot som enkelt-
tekster.
Der vil hver gang blive serveret en kop kaffe og et 
stykke kage. Tak, hvis jer, der har tid, lyst og lej-
lighed vil melde jer til mig: 29276591, eller akt@
km.dk – og gerne opgive navn og adresse eller 
mail-adresse. 

Annette Jørgensen         

Nyt fra menighedsrådene



12 motiverede minikonfirmander 
fulgte undervisningen her i vinteren 
og foråret, og palmesøndag havde vi 
en dejlig afslutning med familieguds-
tjeneste i Stenløse kirke, hvor bør-
neklubben også medvirkede. Vi har 
leget, sunget, udforsket kirkerummet 
og været en tur i tårnet. Tak til jer alle 
sammen, fordi I havde lyst at være 
med og engagere jer.
Vi inviterer til et nyt hold for 4. klas-
serne på Skt. Klemensskolen, når vi 
når til januar 2015.

Annette Jørgensen         

Ny præstetavle i Fangel Kirke 

Påskedag blev to nye præstetavler ophængt i våben-
huset.

Hvorfor nye tavler? 
Tilføjer man ikke bare navne på tavlen ved præste-
skifte?
Jo - normalt. Men der var fejl i teksten (en præst i 
første halvdel af 1600-tallet var ikke kommet med) 
og så var tavlen ret uoverskuelig, fordi de forskel-
lige kaldskapellaner og hjælpepræster også stod på 
tavlen, hvilket ødelagde kronologien i årstallene. 
Ved nærmere studie af Fangel Kirkes præstehistorie, 
blev det oplagt at lave to tavler - en til sognepræster 
og en til hjælpepræster.
De første præster, der har haft embede ved Fangel 
Kirke, kender vi ikke. Deres navne fortaber sig i 
historiens mulm. Men i 1343 ved vi, at præsten 
ved Fangel Kirke sælger sin gård i Kalætorp (omk. 
Killerup) til forstanderen for Skt. Gjertruds Gilde i 
Odense. Desværre er hans navn ikke nævnt, og vi 
ved heller ikke, om han boede i Fangel. Første præst, 
vi har navn på, er Anders Pedersen Stær i 1454, hvor 
han af biskoppen får til opgave at forrette tjeneste 
ved ”Kristi Legemes Alter” i Albani Kirke i Odense 

samtidig med, at han er præst i Fangel. I 1461 har 
samme Anders Stær rodet sig ind i en retssag, hvor 
det pålægges præsterne i Brylle og Sanderum at tage 
til præstegården i Fangel og oplæse stævning for Hr. 
Anders Stær. Så herfra ved vi, at præsten boede i 
sognet. Først fra midten af 1500-tallet kender vi helt 
præcist rækkefølgen af præster.
Den præst, der ikke var kommet med på den tidligere 
tavle, var Niels Olufsen, præst i Fangel 1632 - 1647. 
Det er lidt sjovt, at det lige er ham, der var faldet ud 
- man kunne måske kalde det nemesis. Niels Olufsen 
var i 1596 blevet præst i Stenløse - et embede han 
havde overtaget efter sin far - men embedet var ikke 
særlig indbringende, hvilket Hr. Niels ofte beklagede 
sig over til biskoppen. Så i 1631 dør præsten i Fangel, 
Oluf Hansen, og Niels ser nu en løsning på sine øko-
nomiske problemer, hvis han kunne få Fangel som 
annekssogn. Han henvender sig til biskoppen og 
ansøger kongen om at få de to sogne slået sammen 
til et pastorat, og en lang og hård strid om præsteem-
bedet i Fangel tager sin begyndelse. Striden slutter 
formeldt i 1632 med, at kongen bestemmer, at Fangel 
skal være annekssogn til Stenløse.  Men indtægten 
reduceres væsentligt, fordi kongen også bestemmer, 
at præsteenken i Fangel må beholde præstegård og 
indtægten herfra på livstid. Hun dør i 1668, men da 
er Hr. Niels gået bort 21 år tidligere. Sognemændene 
i Fangel var rasende over sammenlægningen. De 
kunne godt lønne deres egen præst, som de bl.a. 
fremførte for kongen. Men sagen var afgjort. Stille 
gik det ikke af, for biskop Hans Mikkelsen skriver 
i sin dagbog 1632: ”Den 19. februar - Hr. Niels i 
Stenløse skulle indsættes i Fangel sognekald, men 
bønderne forhindrede det ondskabsfuldt.”
Nej - det går ikke altid som biskoppen har tænkt sig.
Den nye tavle er lavet hos tømrer ” Storms eftf.” og 
malerarbejdet udført af ”Sampson Skilte” Nyborg.

Esben Møllegaard

Forårets minikonfirmander



Konfirmation  
i Stenløse Kirke  
d. 27. april 2014
Stående fra venstre: 
Sognepræst Matias Kærup, Oliver Fogh, 
Nikolaj Juel Holmkvist Antonsen, Casper 
Knudsen, Jeppe Emil Iöhncke Sand, Mathis 
Falgren Mortensen, Rasmus Holm Maro 
Nissen, Sebastian Holm Nielsen, Mikkel 
Bo Petersen, Mathias Bech Sørensen, Emil 
Rosenlund Illum, Sander Martin Buch 
Güllich, Emilie Saxtoft Hansen.

Siddende fra venstre:
Julie Schmidt Kristoffersen, Nanne Berg 
Lang, Cecilie Ehlers, Johanne Lundhus 
Molzen, Fie Nørreby Thorsen.  

Konfirmation 
i Stenløse Kirke 
den 04. maj 2014
Stående fra venstre: 
Casper Vorköper Stensdal Hansen, Jacob 
Nicklas Poffler, Andreas Nathan Kapalla, 
Mads Nielsen, Thomas Strandby, Marc 
Corvenius Jørgensen, Sune Stab Kristensen, 
Frederik Storm Jakobsen, Jonathan Noah 
Valberg Hemmingsen, Alexander Bidstrup 
Petersen, Ludvig Bøg Lassen Petersen, 
Thomas Beider Schmidt, Daniel Smidstrup, 
sognepræst Matias Kærup.

Siddende fra venstre:
Malene Bormlund, Gunnhildur Eva 
Hrafnhildardöttir, Kirstine Tugger Nielsen, 
Maria Daluiso, Una Dis Eyjólfsdóttir,  
Sigrid Nørrelund Pedersen. 

Konfirmation  
i Fangel Kirke  
d. 11. maj 2014
Stående fra venstre: 
Sognepræst Matias Kærup,  
Rasmus Loubjerg Andersen,  
Nynne Møller Holmgaard,  
Nicolai Munch Pilegaard,  
Nanna Wilhelmine Ninna Kold Lykking, 
Sofie Svejgaard Moseholm,  
Peter Kaag.  

Foto: Blitz 77.



Sæt ✗ i kalenderen

Se venligst om nedenstående også tidligere i Sognebladet. 

Dag Dato Tidspunkt Aktivitet
■ Ons. 21/05 10.00-12.00 Onsdagscafé i  Stenløse Konfirmandhus
■ Tors. 22/05  Stenløse Sogn har sommerudflugt
■ Tirs. 27/05 10.30-11.40   Denne sæsons sidste kirkehistoriske vandring
■ 2. pinsedag   10.30 Fællesgudstjneste i det fri i Bellinge
■ Ons. 11/06  Fangel Sogn har sommerudflugt
■ Tirs. 17/06      17.00 Menighedsrådsmøde i Stenløse
■ Ons. 25/06    19.00 Byvandring/cykeltur i Fangel 
■ Tors. 28/08     17.00 Kend din Kirke i Fangel (Omtale og tilmelding i næste Sogneblad)

Kommende konfirmander
Konfirmationer i 2015
Fangel Kirke:  19. april
Stenløse Kirke: A-klassen  26. april
 B-klassen  01. maj
Konfirmationer i 2016
Fangel Kirke:  10. april
Stenløse Kirke: A-klassen  17. april
 B-klassen  22. april
Konfirmationer i 2017
Fangel Kirke:  30. april
Stenløse Kirke: A-klassen  07. maj
 B-klassen  12. maj

Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00

2. Pinsedag 
Mandag d. 9. juni er der friluftsgudstjeneste på 
Plænen ved Bellinge Kirke. Prædikant Pernille 
Svendsen. Husk at tage solhat med!  Skulle der ikke 
blive brug for den på grund af regn, vil gudstjnesten 
blive holdt  i kirken. Efter gudstjnesten vil der blive 
budt på kaffe/the/saftevand, pølsehorn og kage i 
Sognehuset.

Dåbsarrangementet 
for børn der er døbt i Stenløse Kirke for fem år 
siden,  som  ellers bliver afholdt i september måned, 
er udsat til 2015, på grund af kirkens renovering.

Onsdagscafé: 
Onsdag den 21. maj kl. 10.00-12.00 er denne sæsons 
sidste Onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus.  
Næste sæson begynder den 17. september, og er 
ligeledes fra kl. 10.00-12.00. 

Den kirkehistoriske vandring
Efterårssæsonen i den kirkehistoriske vandring gen-
nem tiderne begynder igen tirsdag den 2. september kl. 

10.30. Vi er nået til vores egen tid og skal se nærmere 
på de nordiske folkekirker.  Sekularisering, kulturradi-
kalisme og ydre mission er også emner der skal under-
kastes en nærmere analyse.  Der er nok at tage fat på!  
Vil du med på vandringen, så skriv eller ring.

Matias Kærup

Sogneudflugt i Fangel
Onsdag den 11. juni går turen fra Fangel  kl. 12.30. 
Mødested sognehuset. Herfra vil vi først køre til 
Dreslette Kirke, derefter til Hagenskov, hvor der 
drikkes kaffe.  Efter indlæg af Britta Schall Holberg 
og rundvisning på Hagenskov, fortsætter vi til 
Helnæs og afslutter med middag på Helnæs Kro.  
Her vil drikkevarer være for egen regning.Vi regner 
med at være i Fangel igen ved 20 - 20.30 tiden.
Deltagelse i turen koster kr. 150,-. Der kan deltage 
50 i udflugten, så det gælder om at være hurtig med 
tilmeldingen, der skal være senest den 4. juni til 
Merete Østerbye, telefon 65 96 32 25 eller på mail 
- mgofangel@gmail.com

Vel mødt
Menighedsrådet      



Kirkebogsførende sognepræst:  
Matias Kærup, Præstegården,
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S. 
Tlf. 66 15 07 04. Mobil  29 16 59 61. 
E-mail: maka@km.dk
Træffes kl. 11.00-12.00  
i Præstegården, undtagen mandage.  
Træffetiden er kun vejledende. 
Henvendelse kan altid ske også udenfor træffetiden.
Sognepræst:
Annette Kjær Jørgensen 
Hvidkildevænget 11, 5230 Odense M
Tlf. 29 27 65 91, E-mail: akt@km.dk
Træffes bedst tirsdag-onsdag-fredag kl. 11-12.
Stenløse Kirke:
www.sogn.dk/stenloese-odense
Menighedsrådsformand: Lisbeth Knudsen, 
Åvangen 11, 5260 Odense S. Tlf. 65 92 02 32. 
E-mail: 7791@sogn.dk 
Graver: Per Bak Rasmussen  
Mobil 21 24 76 05.
E-mail: stenloesekirkegaard@gmail.com 
Kirkeværge: Leif Møller, 
E-mail: leif.moeller@webspeed.dk 
Bystævnet 34, 5260 Odense S. Tlf. 66 15 15 28.
Fangel Kirke:
www.sogn.dk/fangel 
Menighedsrådsformand: Jette Kielstrup,  
Fangel Bygade 12, 5260 Odense S. 
Tlf. 65961811. Mobil 20 14 20 42.
E-mail: 7792@sogn.dk
Graver: Finn Nielsen,  
Ruevej 24, 5672 Broby. Mobil 40 84 14 79
E-mail: fangelkirke@gmail.com 
(træffes bedst kl. 12-13 undt. mandag).
Kirkeværge: Esben Møllegård Hansen, 
Lovbjergvej 40, Fangel, 5260 Odense S. 
Tlf. 65 96 10 14. Mobil 40 57 15 14. 
E-mail: esbenmh@hotmail.com
Organist i Stenløse  
og Fangel kirker:
Torben Hald, 
Karlsbjergvej 43, Sdr. Broby, 5672 Broby. 
Tlf. 62 63 23 16. Mobil 30 82 52 42. 
Redaktionen af Sognebladet:
Matias Kærup (konsulent)
Anne Margrethe Bruun Jørgensen 
Ejvind Vad Jensen 
Kirsten Ebstrup 
Karen Hansen, (ansvarshavende)  
Skovbakken 13, 5260 Odense S  
Tlf. 66 15 04 87. 
E-mail: karen.hansen@post.tele.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Adresser og telefonnumre

Indsamling(kollekt) 
i Stenløse Kirke

”Det er ingen skade til  
at tænke sig om”.   

Ifølge Svend Saabye. 
Dateret 15.02.1949.

Der samles ind ved alle gudstjenester i Stenløse 
Kirke. Annonceres ikke et særligt formål, går 
pengene til Menighedsplejen (hvad enten præsten 
husker at nævne det eller ej), det vil sige til hjælp 
til vanskeligt stillede familier i sognet.

Foreninger og klubber

Stenløse Sogns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Formand: 
Eva Kristensen 
Svenstrupbakken 2 
5260 Odense S 
Tlf. 6615 3582 

* Skt. Klemens Børneklub * 
Vi mødes i Konfirmandhuset v/kirken 
hver torsdag kl. 16.30 - 17.45. 
Alle børn fra 4 år er velkomne 
Yderligere oplysninger fås hos 
Ellen Holst Nielsen 66151983

Sct. Nicolai Tjenesten
Hvis man har brug for et andet menneske at tale 
med. Samtaler er underlagt tavshedspligt. Tjenesten 
er åben fra 09-03. Telefon 70 120 110.

Folkekirkens Tværkulturelle 
Samarbejde i Odense.
Leder: præst Marianne Hougaard Larsen.  
www.fts-odense.dk

Gudstjenester  
på LYSNINGEN, Skt.Klemens

Maj
Tirsdag  d. 20. maj  kl. 10.30 MK

Juni
Tirsdag  d. 10. juni kl. 10.30 AKJ
Tirsdag  d. 08. juli kl. 10.30 AKJ
Tirsdag  d. 29. juli kl. 10.30 AKJ
Tirsdag  d. 19. aug kl. 10.30 MK
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Praktiske oplysninger
Henvendelse vedr.:
• Anmeldelse af barnedåb • vielse 
• begravelse • konfirmation • attester 
• navneændring
rettes til sognepræst Matias Kærup tlf. 66 15 07 04 
evt. e-mail – sognepræsten: maka@km.dk eller til 
præstesekretæren: umf@km.dk 

Alle faderskabsanmeldelser, navneændrings-
ansøgninger o.l. skal afleveres i Præstegården, 
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S.

GUDSTJENESTER  JUNI 2014 - AUG. 2014

JUNI 
01. 6. søn. e. påske Lukket pga. renovering 10.00 (MK) 
08. Pinsedag Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
09. 2. pinsedag Lukket pga. renovering Fællesgudstjeneste i Bellinge 
15. Trinitatis søndag Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
22. 1. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)  
29. 2. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)

JULI
06. 3. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
13. 4. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
20. 5. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
27. 6. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)

AUGUST
03. 7. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
10. 8. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
17. 9. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
24. 10. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
31. 11. søn. e. trinitatis Lukket pga. renovering 08.30 Morgenandagt

KIRKEBIL: Man er velkommen til at bestille kirkebil til alle gudstjenester i Stenløse og Fangel kirker. 
Bilen bestilles på tlf. 66 15 04 87. Kirkebilen bestilles i god tid før gudstjenesten, dog senest fredag kl. 12.00. 
Ved bestilling opgives navn, adresse og menighedsråd. 
Til sognearrangementer bestilles bilen senest dagen før kl. 17.00 på tlf. 66 15 04 87, Karen Hansen.

MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen
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