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I september måned møder vi de smukkeste, kølige sol-
skinsdage med klar blå himmel og enkelte små, hvide 
skyer. De stærke farver stråler i sollyset på georginerne 
og roserne. De mange bær og æbler har taget farve.  
Det er høstmåneden. Og ligesom vore forfædre gemmes 
til vinter af al høstens overflod, og markerne gøres klar 
til at vintersæden kan blive sået. Det gælder også for 
Kirkemarken, ved Fangel Kirke. Som det fremgår af bil-
ledet der er taget ved efterårspløjningen 2013, så hænger 
kirkeåret, naturen og landbruget uløseligt sammen.

Skabelse
Det begynder med skabelsen, at skabe liv der, hvor der 
ikke er nogen forudsætning for liv. Det er et gennemgå-
ende tema i vores Bibel. Vi associerer måske til skabel-
sesberetningen, men også andre temaer har skabelsens 
kraft i højsædet. Tænk blot på de mange ufrugtbare 
kvinder. Det begynder med Sara der ikke kunne få børn. 
I den berømte fortælling, hvor Abraham får besøg af Gud 
og modtager den besked at næste år skal hans hustru Sara 
blive med barn. Hun føder Isak. 
Senere bliver denne Isak gift med Rebekka, der ligesom 
sin svigermor ikke kunne få børn. Isak bad til Herren for 
sin kone og hun blev gravid. 
I dommerbogen møder vi Manoas kone. Vi kender ikke 
hendes navn, kun at hun var ufrugtbar. Historien gentog 
sig og hun blev med barn og fødte Samson.
Det hedder også om Elisabeth, Johannes´ mor, at hun 
ikke kunne få børn, men Herren viste barmhjertighed og 
hun fødte Johannes Døber. Og skabelseshistorien nåede 
sit klimaks med Jesu fødsel. 
I historierne om alle disse kvinder, der fik børn selv om 
de var ufrugtbare, genkender vi skabelsens kraft som 
vi møder til enhver høsttid. Der er noget helt profe-
tisk i beretningerne om Sara, Rebekka, Manoas kone, 
Elisabeth og Jomfru Maria. Det er tegn fra Gud, der 
skabte liv hvor der ikke fandtes liv. 

Høst 
Skaberkraften finder vi også i landbruget. I det meste 
af Danmark lever man ikke længere særlig tæt på det, 
som foregår i høsten – det er på mange måder et levn 
fra dengang, Danmark primært var et landbrugssamfund. 
Dengang brugte man Mikkelsdag, d. 29. september, 
til fejring af høsten. Vi fejrer dette års høst den 21. 
september kl. 11.00 i Fangel Kirke, med efterfølgende  
høstfest i forsamlingshuset. Men hvorfor egentligt?
Høstgudstjenesten er en fejring af skaberkraften. Den 
kraft som findes i fødslen, i naturen og i mennesket. 
Men helt konkret siger vi tak for høstens afgrøder. Siger 
tak for, at Gud giver os det, vi har brug for til livets opret-
holdelse. I Fadervor beder vi om, at Gud vil give os vores 
daglige brød, og ved høsten siger vi tak, fordi vi får det. 
Men høsten kan have to motiver: 

På den ene side er det godt, at der er frugter at høste, både 
i konkret og overført betydning. På den anden side kan 
det også være vemodigt at tage afsked med sommeren. 
Når markerne er høstet, står kun stubbene tilbage og 
høsten kan blive forbundet med ophør, død og efterår. 
Ikke desto mindre ved vi, at efter efterår og vinter kom-
mer et nyt forår. Det er naturens gang, at der efter hver 
høst kommer en ny tid til at så. Hvert år er som en spiral-
bevægelse, hvor slutningen og begyndelsen griber fat om 
hinanden ved årstidernes skiften. 
Ligesom det er kristendommens gang, at der efter livet 
kommer en ny tid til at høste. I kristen forstand føjer sig 
til døden et håb om, at der altid er skaberkraft, liv og 
glæde i vente. 

Livets glæde
Skaberkraften er ikke noget vi skal vente på, for kristen-
dommen begynder med slutningen. Kristendommen og 
dermed vores livsglæde begynder ved den tomme grav 
påskedag. Her blev livet høstet. Anfægtelsesvis ikke en 
høst der mætter sultne maver, men en evig vækst der gør 
at vi kan gro frem – Kristus virkeliggjorde hele sit liv for 
os og på den måde udvidede det, så han både bliver født i 
os og lader os stige op til himlen med ham. Alt sammen, 
mens vi endnu lever i denne verden, for at vi skal glæde 
os over livet og glæde os i livet. 
Således er Grundtvigs dåbsvuggevise Sov sødt, barnlille! 
og hans høstsalme Nu falmer skoven trindt om land 
repræsentanter og lærermestre i glæden. I begge salmer 
klinger Jesus' lignelse om himlens fugle og markens lil-
jer med. Fuglene og liljerne som ubekymrethedens sejr. 
Selv samme ubekymrethed der fik den danske teolog og 
filosof Søren Kierkegaard til at spørge: Hvad er glæden 
eller det at være glad? Han svarer, at glæden er den nær-
værende tid! At glæden altid er i dag! Midt i angsten og 
forandringerne at vide sig i Guds hånd! For:
… han som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

Matias Kærup

Septembers himmel er så blå

Sognepræst Matias Kærup ved rattet. Landmand 
og kirkeværge Esben Møllegaard instruerer. Fangel 
Kirkemark, september 2013. Foto Ejvind Vad Jensen

Øverst til venstre: Høstpyntet vindue i Fangel Kirke, øverst til højre: Det genåbnede østvindue i Stenløse Kirke, 
nederst til venstre: Kirkeskibet i Fangel Kirke, nederst til højre: Efterårssvampe.



Orienterende menighedsmøde tirsdag den 28. oktober 
kl. 19.00 i Stenløse Konfirmandhus. Såfremt det er 
håndværksmæssigt muligt at komme til at se kirken 

indvendig, vil man gøre det, inden man igen går til 
Konfirmandhuset til orientering om kirkens arbejde. 
Der vil blive budt på kaffe og the.

Stenløse Kirkes renovering



Nyt fra menighedsrådene
Skole og kirke i 1000 år  
– en ny skolereform
Den tidligste beretning vi har om noget der ligner en 
uddannelsesinstitution i Danmark, kender vi fra munken 
Ansgars undervisning af 12 danske drenge i år 830. 
Drengene blev oplært i kristendom, således at de var 
klædt på til at forkynde kristendommen for de hedenske 
danere.
Ved Danmarks overgang til kristendom og op gennem 
middelalderen opstod også egentlige skoler, der blev 
drevet af kirken. Eleverne blev undervist på latin og sko-
lernes hovedformål var at uddanne kommende præster. 
I 1537 får Danmark sin første egentlige skolelov, 
med Kirkeordinansen, der samtidig viste at Danmark 
var gået fra at være et katolsk land til at blive et 
evangelisk-luthersk land. Loven foreskrev, at alle køb-
stæder skulle have en Latinskole, hvor drenge kunne 
lære teologi. Staten overtog nok kirkens ansvar for 
undervisningen, men undervisningens fokus var stadig 
kristen lærdom.
I 1736 bliver konfirmationen indført, med et krav om 
skolegang og dåbsoplæring. Det betød at der for alvor 
kom gang i byggeriet af skoler rundt omkring i de danske 
sogne. 
Først i 1814 bliver der for alvor indført skolepligt i 
Danmark. Selvom der er forskel på reglerne på landet og 
i byen, får alle børn 7 års skolepligt – fra 6 år og frem 
til konfirmationen. Skolens formål er helt klart: Eleverne 
skal blive gode kristne samt nyttige borgere. Derfor kan 
folkeskolen også fejre 200 års jubilæum i år og endda 
introducere en ny skolereform, der bl.a. fordrer en 35. 
timers skoleuge for 7-9 årgang. En reform der betød at 
konfirmationsforberedelsens placering i skoleugen skulle 
forhandles på ny. Her i sognet kan 7. årgang som hidtil 
gå til præst ugentligt kl. 08. 

Matias Kærup

Studietur
På en solskinsrig dag den 15. maj 2014 drog præst, to 
klasselærerer og et halvt hundrede femteklasseelever fra 
Skt. Klemensskolen til Jelling. 
Med madpakken i tasken kørte vi med bus til Jelling. Her 
fik vi en spændende rundvisning på museet, Kongernes 
Jelling. Andet udflugtsmål var Jelling Kirke og stedet hvor 
Gorm den Gamle 
ligger begravet. Ved 
kirkens indgang blev 
Jellingstenene iagt-
taget, men ikke rørt. 
De er nemlig blevet 
forsvarligt sikret 
mod vejr og vind.
Udgangspunktet for 
studieturen var den 
store sten med orde-
ne: ”Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm 
fader sin og efter Thyra moder sin, den Harald som sig 
vandt Danmark al og Norge og danerne gjorde kristne” 
Den sejrende Kristus er hugget ind stenen og som 
bekendt afbilledet i danske pas, som udtryk for vores 
kristne nationalitet.  
Madpakken blev nydt i det fri og området blev inspiceret. 
Efter endt vandring nød vi den medbragte rabarberkage 
og et glas sodavand, inden vi rejste hjemad beriget med 
et stykke dansk kirkehistorie i bagagen.

Matias Kærup 

Pilgrimsvandring 
Pinsedag lagde årets pilgrimsvandrere – Fåborg-gruppen 
– vejen forbi Fangel Kirke. Det er efterhånden blevet en 
tradition, at denne gruppe kommer på besøg sidst på efter-
middagen til kaffe og kage samt lidt at drikke. Vandringen 
i pinsedagene startede i 2002 og på nær to år, hvor der ikke 
var nogen til Fåborg-holdet, har man hvert år aflagt Fangel 
Kirke besøg. I år var der også indlagt en kort andagt i 
kirken, hvorefter de 12 vandrere og repræsentanter fra 
menighedsrådet samledes i Sognehuset.
Pinsens pilgrimsvandring starter om lørdagen, og der 
vandres fra fire kystbyer: Bogense, Nyborg, Svendborg 
og Fåborg, med afslutning anden pinsedag i Odense med 
gudstjeneste. Fåborg-holdet er på dag to nået til Fangel og 
går herfra til Bellinge Sognehus for at overnatte. Næste 
dag deltager de i den fælles friluftsgudstjeneste i Bellinge 
og vandrer derefter ind til Odense.

I middelalderen var det skik at drage på pilgrimsvandring 
til hellige steder i ind- og udland for at søge tilgivelse eller 
for at takke for noget, der var overgået én. Men med den 
protestantiske kirke forsvandt pilgrimsvandringen. Nu er 
man igen begyndt at vandre som pilgrimme. Nogle opsø-
ger store gamle pilgrimsmål ude i verden som Santiago 
de Compostela, men også her i Danmark genopstår den 
gamle tradition i en ny dragt. Hverdagens fortravlede 
menneske kan her stresse af og finde ind til sig selv. Som 
en af deltagerne sagde: ” Her kan man få lov at tænke sine 
tanker til ende ”. Man bliver en del af en gruppe og møder 
mennesker, som man ellers ikke ville have mødt, lukker 
omverdenen ude og finder for en stund ind i det nære 
fællesskab, hvor man kommer hinanden ved. Alt sammen 
noget der falder i tråd med pinsens budskab.

Esben Møllegaard



Sensommer- og efterårsarrangementer
Kend din kirke
Hvad skulle han på det der kors? Og var den sten for 
graven virkelig så stor? Hvad laver den røde træsko oppe 
ved kirkeklokken? Og så skal vi på kirkegårdsløb, men 
hvad mon vi skal lede efter? 
Vi stiller spørgsmål om det, vi aldrig forstår.
Sikkert er det, at vi skal spise sammen, før vi går hjem. 
Menuen er den populære lasagne og en is til dessert.
Det bliver sjovt, festligt og lidt farligt! Så tag dine foræl-

dre, søskende, bedsteforældre og naboens unger med hen 
i Fangel Kirke torsdag den 28. august kl. 17.
Tilmelding senest den 19-08 til suzanne@gersbo.dk. 
Suzanne Gersbo-Møller, 65 96 22 14, 25 89 08 02.  
Husk at fortælle, hvor mange voksne og børn der kommer!
Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen  
præsterne og medlemmerne  

i Fangel menighedsråd

Den kirkehistoriske vandring  
i Stenløse Konfirmandhus
Efterårssæsonen i den kirkehistoriske vandring gennem 
tiderne begynder tirsdag d. 2. september kl. 10.30 og 
fortsætter tirsdage i lige uger. Vi er nået til vores egen tid 
og skal se nærmere på de nordiske folkekirker. 

Sekularisering, kulturradikalisme og ydre mission er også 
emner der skal underkastes en nærmere analyse. Der er 
nok at tage fat på! Vil du med på vandringen, så skriv eller 
ring. Kaffe/the med mulighed for opfyldning fortsat á 1 kr.                                                      

Matias Kærup

Menighedsrådsmøder i Fangel:  
Onsdag d. 20/8 kl. 10.00 og onsdag d. 8/10 kl.10.00

Menighedsrådsmøder i Stenløse:  
Tirsdag d. 26/8 kl. 17.00 og tirsdag d. 28/10 kl. 17.00

Sogneudflugten i Fangel
Vi havde dejligt vejr og kørte til Dreslette Kirke, 
hvor vi blev modtaget af sognepræst Anders Lundbeck 
Rasmussen. Efter en enkelt salme fortalte Anders om 
kirkens historie, og ikke mindst om Niels
Ryberg, der var søn af en jysk fæstebonde, men flygtede 
fra stavnsbåndet og militærtjeneste og arbejdede sig op 
til at være en storkøbmand med flere godser både på Fyn 
og Sjælland.
Han interesserede sig meget for landbruget og hjalp 
bønderne med gode råd om udflytning, sociale forhold 
og beskæftigelse. Det var også Niels Ryberg der stod for 
ombygningen af kirken med dens specielle tårn, hvorfra 
vi nød den storslåede udsigt. Anders fortalte levende om 
det hele. Efter en forfriskning gik turen til Hagenskov.
Her blev vi modtaget af Britta Schall Holberg og drog i 
kælderen under hvælvingerne, hvor kaffen blev indtaget 
med dejlige boller og kager, bagt af Gunhild, Lillian 
og Suzanne. Det smagte rigtig godt og det blev nydt 
medens vi fik en indføring i Hagenskovs- og Danmarks 
historie. Det første Hagenskov hører man om i 1251. 

Det nuværende i 1775 af føromtalte Niels Ryberg. Det 
var en meget engageret, vidende og også levende Britta 
der fortalte. Bagefter var der rundvisning på godset og 
havevandring.
Det var så meningen vi skulle til Helnæs Fyr, men det 
tillod tiden ikke i første omgang. Det blev til en dejlig tur 
rundt i landskabet inden middagen på Helnæs Kro, hvor 
sprængt kam med årstidens grøntsager og derefter hjem-
melavet is smagte rigtig godt.
Vores gode chauffør mente nok vi kunne komme omkring 
fyret, så det kom vi og så gik det hjemad mod Fangel, lidt 
forsinket efter planen, men det havde ingen noget imod.

Fællesgudstjenesten 2. pinsedag
Også fællesgudstjenesten 2. pinsedag blev velsignet med 
rigtig godt vejr og rigtig mange mennesker havde fundet 
vej til græsplænen ved Bellinge Kirke. Her var orke-
sterledsagelse, kor og prædikenen stod sognepræst ved 
Sanderum Kirke Pernille Svendsen for.
Alle tilstedeværende præster læste en tekst, men det 
kunne godt være lidt svært at høre for alle. Efterfølgende 
var der kaffe og saftevand med pølsebrød og kage og 
mange blev længe og nød det gode vejr og musikken på 
græsplænen. I avisen stod 
at 300 mennesker havde 
fundet vej til Eventyrhaven 
i Odense, hvor biskoppen 
prædikede. Det var rigtig 
flot, men det antal overgik 
vi fint herude på landet. 

Merete Østerbye



Sogneeftermiddag 
Tirsdag d. 2. september kl. 14.30 
er der Sogneeftermiddag i 
Stenløse Konfirmandhus.
Organist, korleder og klokkenist, Erik Kure vil fortælle 
om Stenløse Kirkes klokker som i 2014 fylder henholds-
vis  400- og 500 år. Erik Kure arbejder til daglig ved Sct. 
Nicolai Kirke i Vejle.
Der vil også blive fortalt om: Kirkeklokkers historie gene-
relt. Klokkestøberen, hvem var han, hvor kom han fra? 
Hvem der gennem tiderne har ringet med kirkeklokkerne. 
Hvad reformationen og de forskellige danske kongers 
betydning har haft for kirkeklokkerne i de danske kirker.

Sognecaféen i Fangel
Vi fortsætter det hyggelige samvær i Sognecaféen, den 
første onsdag i måneden med start den 3. september 
kl. 10.00-12.00. Husk- alle er velkomne. De nye bogkas-
ser er allerede bestilt til levering ugen før, så der vil være 
frisk lekture at låne. Kaffe og kage er et must, og oplæs-
ningsbogen holder såmænd til en sæson til!
På gensyn.

Marian Grundt Larsen og Suzanne Gersbo-Møller

For de små
Babysalmesang - tilbydes for pastoratets helt små 
børn på 0-6 måneder i Stenløse Konfirmandhus, fra 
torsdag den 04. september kl. 9.00. 
Vi synger og bevæger os med barnet og får en skøn time 
om ugen, hvor barnet får en bred sansestimulering og de 
voksne inspiration til sang med barnet.
Kirkens smukke område er rammen og salmer, sange og 
remser leges ind.
Efter ca. 45 minutters musik kan vi nyde en kop kaffe/te 
og en ammetår. Forløbet er på 10 gange og det er gratis. 
Forløbet afsluttes torsdag den 13. november. 
Tilmelding til Ingvil Bjaastad på tlf. 3026 5253.

Gudstjeneste
Søndag d. 14. september er der efter gudstjenesten i 
Fangel Kirke indskrivning af næste års konfirmander fra 
både Fangel- og Stenløse Sogne.

Onsdagscafé
Onsdag d. 17. september kl. 10-12 fortsætter Onsdags-
caféen i Stenløse Konfirmandhus. Lærer Jørgen Hansen vil 
fortælle lokalhistorie. Der vil være hjemmebag til  kaffen. 
De følgende onsdage er: 22/10, 19/11 og 10/12.

Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste i Stenløse-Fangel Pastorat 
i Fangel Kirke søndag den 21. september kl. 11.
Efter gudstjenesten er der frokostbuffet i Fangel 
Forsamlingshus. Til maden bydes der på en øl eller en 
vand og en snaps med efterfølgende kaffe. Ønskes yder-
ligere drikkevarer er det for egen regning.
Fangel spillemændene vil spille for os.

Af hensyn til bestilling af mad er der tilmeldingsfrist den 
15. september til: 
Jette Kielstrup tlf: 65961811/20142042 eller
Karen Hansen tlf: 66150487

Menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Studiekreds
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 inspi-
reret 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 enkelttekster.
Der vil hver gang blive serveret en kop kaffe og et stykke 
kage. Tak, hvis jer, der har tid, lyst og lejlighed vil melde 
jer til mig: 29276591, eller akt@km.dk – og gerne opgive 
navn og adresse eller mail-adresse. 

Annette Jørgensen         

Oktoberfyraftensalmesang 
Tirsdag d. 21. kl. 16.30-17.00. På grund af Stenløse 
Kirkes fortsatte renovering, er det i konfirmandhuset det 
vil foregå. Tidligere menighedsrådsformand, Jytte Boe 
Larsen, vælger indholdet af den halve time, dog også 
med mulighed for ønsker, inden der sluttes af.

Menighedsmøde 
Tirsdag d. 28.10. kl. 19.00 i Stenløse konfirmandhus. 
Der vil blive orienteret om kirkens arbejde og om reno-
veringen af selve kirken. Hvis der for håndværkerne er 
mulighed for det, vil der blive rundvisning i kirken.

Kaj Munk og det store drama
Professor dr. phil.  Johan de Mylius 
holder en fælles sogneaften  
onsdag d. 5. november kl. 19.30  
i Stenløse Konfirmandhus.
I 100-året for udbruddet af Første 
Verdenskrig  er det på sin plads at se på, 
hvordan denne storkrig ikke bare ændrede stater og græn-
ser, men også satte sine kraftige spor i litteraturen, bl.a. 
synligt i den retning, der hedder ekspressionismen. I stedet 
for først og sidst at diskutere, hvordan Munks forhold var 
til Mussolini, Hitler og nazismen (den evindelige politiske 
debat om Munk), bør man se på den fælles rod for efter- og 
mellemkrigstidens mange rørelser, politiske som kulturel-
le. Ekspressionismen er en fælles udtryksform for kommu-
nister, fascister og nationalsocialister og tilmed for mange 
af deres modstandere: Ud af værdiernes sammenbrud, ud 
af kaos opstår behovet for en voldsom, grænsesprængende 
kunst. Munks dramatik er et hjørne af dette internationale 
opbrud med hans krav om et voldsomt, antiintellektuelt 
drama. Et nutidigt drama af kød og - ikke mindst - blod.



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

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
Foreningen 
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

Tirsdag  d. 09. september kl. 10.30 
Tirsdag  d. 30. september kl. 10.30
Tirsdag  d. 21. oktober kl. 10.30
Tirsdag  d. 11. november kl. 10.30
Tirsdag  d. 02. december kl. 10.30 

Hvor bedragerisk  
håbet end måtte være,  
det gør os dog altid  

vejen gennem livet let   
La Rochefoucauld, 1613-1680,  

fransk moralfilosof

Arkivudvalget
Mogens Jensen, 
Lindeparken 1,  
5260 Odense S,  
Tlf. 6615 1676
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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  SEPT. 2014 - NOV. 2014

SEPTEMBER 
07. 12. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
14. 13. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)* 
21. 14. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 11.00 (MK) Høstgudstjeneste
28. 15. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 

OKTOBER
05. 16. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK) 
12. 17. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
19. 18. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
26. 19. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 

NOVEMBER
02. Alle Helgen Lukket pga. renovering 15.00 (MK)**
09. 21. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
16. 22. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
23. Sidste søn. i kirkeåret Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
30. Første søndag i advent Lukket pga. renovering 15.00 (AKJ)

* Indskrivning for næste års konfirmander.
** Ved gudstjenesten Alle Helgen medvirker trompetist Mette Bomholt.

Der er kirkekaffe i Fangel efter 1. gudstjeneste i måneden.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme. Se venligst dagspressen eller på sogneportalen. 

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

  STENLØSE FANGEL          

Ønsker om en 
God Høst!

Næste sogneblad:    
Nr. 4  Vinter 2014  73. årg.
Frist for indlæg d. 1.10.14.

Postomdeling i uge 45
Udebliver Sognebladet, håber redaktionen på besked.


