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Vær velkommen, Herrens år!



Ventetiden er det værste”
Sådan lyder overskriften på en artikel bragt i et december-
nummer – altså et adventsnummer – af et Stiftsmagasin. 
Ventetiden er det værste. Artiklen er et interview med en 
indsat i et fængsel. Den er et interview, hvor den fængs-
lede åbenhjertigt fortæller om sin situation: at han i et 
øjebliks desperation har handlet fuldstændig irrationelt 
og derfor er endt med at blive morder. På ufattelig kort 
tid er hans liv blevet ændret – med èt er der ikke længere 
noget at forvente, med èt er alle drømme slået i stykker. 
Under linjen: ”Tiden gik i stå…”, beskriver interviewet, 
hvordan hans verden, efter at han overfor politiet havde 
indrømmet, at han havde slået en ihjel, styrtede i grus. 
Han husker 10 måneders varetægtsfængsling som et tid-
løst, uendeligt mareridt, hvor han kun tænkte og ventede. 
Han hørte og læste om alt fra otte års fængselsstraf for 
vold med døden til følge og til livstidsstraf for mord. Han 
var ved at blive skør af uvisheden og ventetiden.

Adventstiden er  
forventningernes tid
Som en stærk modsætning til et tidløst mareridt står 
forberedelsestiden i december med dens mange arrange-
menter, hvor vi opstemte hygger os og ser frem til julen. 
Vi begynder med at tænde et enkelt lys i adventskransen, 
som forvarsler, at tre mere skal tændes, inden det kulmi-
nerer med et helt juletræ fyldt med små flammer. 

Midt i den mørke vinter ser vi frem mod lyset både i 
konkret og i overført betydning. Konkret glæder vi os til, 
at dagene bliver længere samtidig med, at vi hver af de 4 
adventssøndage hører om de forventninger, som israelit-
terne havde allerede 700 år f. Kr. Forventninger, der fik 
udtryk i Esajas` profetier: ”Ørkenen og det tørre land skal 
glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal 
blomstre som rosen, juble med stor fryd” og: ”Det folk, 
der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for 
dem, der bor i mørkets land”. Det var store forventninger, 
som Esajas lagde stemme til, store forventninger til det 
barn, der skulle fødes en gang.

”Det er altid glædeligt at vente, når 
det er glæden selv, man venter på”
Sådan siger Johannes Møllehave i et adventsdigt. Barnet 
blev født og med det kom lyset til verden, et lys, der 
aldrig kan slukkes. De store forventninger blev indfriet 
– nok på en noget anden måde, end mange havde regnet 
med, men på en helt igennem troværdig og holdbar måde. 
I Jesus Kristus kom det lys, der kan få os til at skinne 
og lyse for hinanden – det lys, der brændte op, brugte 
sig selv for at sprede varme i en kold verden – også i en 
fængselscelle, hvor tiden er gået i stå.
Vi ved, hvad vi venter på, når vi år efter år tager hul på 
adventstiden. Vi venter på Guds kærlighed i skikkelse af 
et sårbart lille væsen. Vi venter på noget godt, og derfor 
bliver ventetiden god. Forhåbentlig kan juleevangeliet nå 
ud også til alle, der sidder i håbeløse situationer. Der kan 
være mange grunde til, at man ikke tør vente sig noget 
af fremtiden, men i barnet i Betlehem kommer livet os i 
møde på en sådan måde, at vi bare skal tage imod. Barnet 
i Betlehem kommer ikke med nogen dom eller nogen 
straf, og barnet i Betlehem kommer også til os, når vi har 
mistet alt, hvad der hedder selvværd og selvrespekt. I det 
lille menneske spirer LIVET, der skaber på ny, der åbner 
op, så det er muligt at trække vejret igen. Så vi har kun 
grund til at sige: ”Vær velkommen du min fred, dig ske 
tak i evighed!” (DDS 80).

God adventstid. 
Annette Jørgensen

”Lyset skinner for dem, 
der bor i mørkets land…”

Øverst til venstre: Fastelavn 2013. Øverst til højre: Stenløse Kirke,
Nederst til venstre: Grandækning i Fangel. Nederst til højre: Fangel Kirke ved juletid.



Høstgudstjeneste
Søndag d. 21. sept. kl. 11.00 
var der Høstguds tjeneste i 
den blomsterpyntede Fangel 
Kirke. Efter gudstjenesten 
samledes man ca. 80 perso-
ner fra Fangel og Stenløse til 
frokost ved tre langborde, i 
Fangel Forsamlingshus.

Renoveringen af Stenløse Kirke er i fuld gang

Men desværre blev licitations- og igangsætningsfasen 
betydelig længere end forudset. Og det betyder, at arbej-
det ikke kan blive færdigt til jul, men vil strække sig ind 
i det nye år.
Arbejdet bliver færdigt i marts. Men det er ikke muligt 
på nuværende tidspunkt at sige den helt præcise dato.
Menighedsrådet har derfor besluttet at genåbne kirken 

Palmesøndag. Så er vi sikre på at kunne holde ord. Og 
vi har bedt biskop Tine Lindhardt og provst Paw Kingo 
Andersen om at komme og være med til at gøre dagen 
ekstra festlig.
Vi savner allesammen vores kirke og glæder os til at 
kunne fejre gudstjeneste i den igen. I mellemtiden kan vi 
glæde os over, at vi er meget velkomne i Fangel Kirke.

Lisbeth Knudsen



Aktiviteter i Fangel og Stenløse

For de små
Babysalmesang
– tilbydes for pastoratets helt små børn på 0-6 måne-
der i Stenløse Kirke, fra torsdag den 15. januar 2015 
klokken 09.00 i Stenløse Konfirmandhus

Kirken er fortsat under renovering, derfor foregår det 
midlertidigt i konfirmandhuset. 
Vi synger og bevæger os 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 i konfirmandhuset. Forløbet er på 10 
gange og det er gratis. I forbindelse med afslutningen 
af forløbet er der mulighed for at hele familien, venner 
og store og små kan være med til en gudstjeneste som 
indeholder de salmer og nogle af de sange vi har sunget 
sammen.

Tilmelding til Ingvil Bjaastad  
på tlf. 3026 5253.

Sogneaften 
den 5. nov. kl. 19.30
i Stenløse Konfirmandhus
Professor dr.phil. Johan de Mylius kommer i Stenløse 
Konfirmandhus onsdag den 5. november kl. 19.30 til 
en fælles sogneaften, og vil fortælle om ”Kaj Munk og 
det store drama”. I sidste Sogneblad var der en nærmere 
omtale af aftenen.

Sognecaféen 
i Fangel Sognehus 
– er følgende onsdage fra kl. 10-12: 5/11, 3/12, 7/1 2015 
og 4/2

Onsdagscaféen 
i Stenløse Konfirmandhus 
– er på følgende datoer fra klokken 10-12: 19/11, 10/12. 
Der fortsættes ind i det nye år med hyggeligt samvær. 
Her er plads til snak, sang og kaffedrikning samt kage-
spisning. Nogle gange vil der være et lille indslag udefra, 
mens det andre gange er ren hygge. 
Datoerne i 2015 er som følger: 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 
20/5. 

Hilsen Lone Olesen, Vivi Knudsen og Birte Paulli.

Sangaften i Fangel Forsamlingshus 
onsdag den 19. nov. kl. 20.
Organist Preben Berg og sognepræst Matias Kærup væl-
ger og fortæller om sangene.
Der serveres Stjerneskud (55 kr.) og Kaffe med kringle 
(35 kr.). Bestiller man stjerneskud og kaffe med kringle 
sammen, fås det for 80 kr. Skal bestilles og betales senest 
den 13. november gennem gymnastikforeningen til hold-
lederen eller Ole Grundt. Andre til Ejvind Vad Jensen 
telefon 24 20 14 47.
Der kan købes øl og vand
Man kan deltage uden tilmelding, hvis man ikke ønsker 
mad.

Venlig hilsen
SKFIF-gymnastik, Fangel Forsamlingshus  

og Fangel Menighedsråd

Jul i Fangel 
1. søndag i advent 
den 30. november
•  Bylauget rejser og tænder 

byens juletræ kl. 10. 
•  Julestue i Fangel 

Forsamlingshus kl. 10 - 15
•  Café på 1. sal i 

Forsamlingshuset med salg 
af juleplatte, æbleskiver, 
gløgg, kaffe, te, øl og vand.

•  Åbent i Lokalhistorisk 
Arkiv kl. 10 - 14. Se bille-
der fra året, som er gået.  
Præsentation af Årsskrift 2014 kl. 11.

•  Gudstjeneste i Fangel Kirke kl. 15. Trompetist Mette 
Bomholt medvirker. Efter gudstjenesten serveres der 
kaffe og kage.

Stenløse Sogn holder Adventsfest 
i konfirmandhuset 
onsdag den 3/12 kl. 12.30 
Traktementet vil være præget af den tilstundende højtid, 
såvel som resten af eftermiddagen vil være det, med 
julesalmer og –sange. En julehistorie bliver det også til. 
Max. 50 deltagere. Prisen er 100.00 kr. Tilmelding hos 
Lise Jensen tlf. 30131939 el. lje5260@gmail.com eller 
hos Karen Hansen tlf. 66150487 el. karen.hansen@post.
tele.dk senest d. 26/11 kl. 18.

Julekomsammen i Fangel sogn  
onsdag den 10. december kl.12.30  
i Sognehuset
Der serveres et juletraktement, læses julehistorie og syn-
ges julesange/salmer.
Max. 42 deltagere. Pris 100. kr.
Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller senest onsdag den 
3. december.



Fyraftenssalmesang 
den 11. november kl. 16.30 
i konfirmandhuset
2014 er et stort jubilæumsår for Bibelselskabet. Den 22. 
maj var det 200 år siden, Det Danske Bibelselskab blev 
stiftet i den gryende guldalders København. I den anled-
ning har salmedigter Lisbeth Smedegaard skrevet to nye 
bibelsalmer I stilheden skærmet af Urhavets strømme og 
Du som selv på afstand kender. 
Denne fyraften vil vi prøve kræfter med disse to samt 
synge nogle nyere salmer af Svein Ellingsen og Holger 
Lissner. Jeg vil undervejs fortælle lidt om digterne og 
salmernes teologiske indhold. 

Matias Kærup

Julen synges ind
”Ambituskoret” fra Glamsbjerg er med til at synge julen 
ind i Fangel Kirke 3. søndag i advent den 14. december 
kl. 10.00.

Ny rød messehagel i Fangel Kirke
I Fangel Kirke har vi 3 messehageler, en violet, en hvid, 
og en grøn. Det har længe været et ønske også at have en 
rød, så vi har alle kirkeårets farver og det har vi nu fået 
budget til.
2. juledag, også kaldet St. Stefans dag til minde om den 
første kristne martyr der blev stenet til døde for sin tro, 
bliver den røde messehagel taget i brug for første gang.
Også denne gang er det kunstneren Elisabeth Hofmann 
der udfører arbejdet. Messehagelen er af rødt damaskuld 
med silkefoer.
Symbolet på forsiden er Alfa og Omega, første og sidste 
bogstav i det græske alfabet. Ifølge Joh.Åb.22,13 siger 
Jesus: Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, 
begyndelsen og enden.
På bagsiden bliver der broderet et kors, hvor der i 
hjørnerne er en bloddråbe, der symboliserer naturligvis 
blodet, men også ildens, kærlighedens og Helligåndens 
farve.
Symbolerne broderes med guldtråd.

Messehagelen bruges, som allerede nævnt, 2.juledag og 
i pinsen hvor vi fejrer Helligånden. Nogen bruger den 
også Alle Helgens dag og ved bryllupper. Det er op til 
den enkelte præst af beslutte.
Nogle mener at en messehagel er udtryk for præsternes 
pyntesyge, men det handler det ikke om. Det handler om 
en tradition der går mange hundrede år tilbage.
Det er ikke så ofte at landsbykirker har alle messehageler. 
Det får vi nu i Fangel og vi glæder os til at se den i brug.

Merete Østerbye

Nytårsgudstjeneste i Fangel Kirke 
den 1. januar kl. 15
Fællesgudstjeneste for Stenløse og Fangel. Efter gudstje-
nesten ønsker vi hinanden godt nytår med et lille trakte-
ment i Sognehuset.

Fastelavn i Fangel
Sidste år prøvede vi noget nyt. Fastelavn i et samarbejde 
mellem Fangel Kirke og Fangel Forsamlingshus. Det 
var en rigtig dejlig dag. 
Gudstjeneste med rigtig 
mange festligt udklædte 
børn, og efterfølgende 
saftevand, kaffe og faste-
lavnsboller og naturligvis 
tøndeslagning i forsam-
lingshuset.
Hvis I har lyst til at være 
med, så kom søndag den 
15. februar til fastelavns-
fest. Vi begynder i kirken 
kl. 14.00 til en kort gudstjeneste. 

Fyraftenssalmesang
I februar er der Fyraftensalmesang tirsdag d. 17/2 kl. 
16.30. Anne Margrethe Jørgensen vil tilrettelægge den 
halve time.

Fællesaften om ”Sagen Gud”
Provst Erik Fonsbøl kommer onsdag d. 4/3 2015 kl.19.30 
i Stenløse Konfirmationshus og fortæller til en fællesaf-
ten om: ”Sagen Gud”. Hvad betyder religion egentlig? 
Og hvad har religioner til fælles med hinanden?

Godt Nytår



Sæt ✗ i kalenderen

Se venligst om nedenstående også tidligere i Sognebladet. 

✗ Dag  Dato Tidspunkt Aktivitet
■  Ons. d. 05/11 kl. 10-12 Sognecafé i Fangel
■  Ons. d. 05/11    kl. 19.30  Sogneaften med Johan de Mylius i Stenløse
■  Tirs. d. 11/11    kl. 10.30 - 11.40  Kirkehistorie i Stenløse
■  Tors. d. 13/11    kl. 19-21  Studiekreds i Fangel 
■  Ons.     d. 19/11   kl. 10-12  Onsdagscafé i Stenløse
■  Ons. d. 19/11  kl. 20.00   Sangaften i Forsamlingshuset
■  Tirs. d. 25/11  kl. 10.30 - 11.40  Kirkehistorie i Stenløse
■  Søn.     d. 30/11  kl. 10-16  Jul i Fangel
■  Ons.    d. 03/12   kl. 10-12   Sognecafé i Fangel
■  Ons.     d. 03/12   kl. 12.30   Adventsfest i Stenløse
■  Tors.    d. 04/12   kl. 19-21  Studiekreds i Fangel (22/01 og 12/02)
■  Tirs.     d. 09/12   kl. 10.30 - 11.40  Kirkehistorie i Stenløse (20/1 2015)
■  Ons.    d. 10/12   kl. 10-12   Onsdagscafé i Stenløse (21/01, 18/02, 18/03, 15/04 og 20/05)
■  Ons.    d. 10/12  kl. 12.30   Julekomsammen i Fangel
■  Søn.   d. 01/02    kl. 19.00   Kyndelmissegudstjeneste
■  Søn.     d. 15/02    kl. 14.00 Fastelavnssøndag
■  Ons.     d. 04/03   kl. 19.30 Sogneaften i Stenløse med provst Erik Fonsbøl

Julegudstjeneste 
for Borreby-Fangel Børnehave 
i Fangel Kirke 
Onsdag den 03. december kl. 10.00. MK

Skolekoret fra Skt. Klemensskolen
– giver koncert i Fangel Kirke mandag den 8. december 
kl. 17.00.

Julegudstjeneste 
for dagplejebørn og hjemmegående 
Tirsdag den 09. december kl. 10.00 
i Stenløse Konfirmandhus. AKJ

Julegudstjeneste 
for Børnehaverne  
i Skt. Klemens
Onsdag den 10. december kl. 10.00 
i Stenløse Konfirmandhus. MK

Julegudstjeneste og afslutning
for Skt. Klemensskolen
Fredag den 19.12 kl. 08.30 for B-afdelingen. 
4.-6. klasse i Fangel Kirke. MK
Fredag den 19.12 kl. 10.00 for C-afdelingen. 
0.-3. klasse på Skt. Klemensskolen. MK 

Aftengudstjeneste i Fangel Kirke
Den anden dag i februar står der kyndelmisse i kalende-
ren, men hvad betyder det? 
Ordet kyndelmisse er en fordanskning af det latinske ord 
missa candelabris, som betyder lysmesse. Kyndelmisse 
er altså en lysfest. Søndag den 1. februar kl. 19.00 fejrer 
vi evangelisk-luthersk KYNDELMISSE i Fangel kirke. 
I ord og toner beskrives lyset, der kommer til verden, 
nemlig Jesus Kristus. 

Matias Kærup

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



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) 
Annette Kjær Jørgensen
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

Dag: Dato: Tidspkt.
Tirsdag  d. 23. december kl. 11.00
Tirsdag  d. 13. januar kl. 11.00
Tirsdag  d. 03. februar kl. 11.00
Tirsdag  d. 24. februar kl. 11.00

Det er vanskeligt 
at skjule had, 
vanskeligere 

at skjule kærlighed, 
men vanskeligst 

at skjule ligegyldighed   
Ludwig  Börne, 1780-1837

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  NOV. 2014 - FEB. 2015
NOVEMBER STENLØSE FANGEL 
09. 21. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (Matias Kærup: MK)
16. 22. søn.e. trinitatis Lukket pga. renovering 10.00 (Annette Kjær Jørgensen: AKJ)
23. Sidste søn. i kirkeåret Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
30. 1. søndag i advent Lukket pga. renovering 15.00 (AKJ) 
DECEMBER
07. 2. søndag i advent Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
14. 3. søndag i advent Lukket pga. renovering 10.00 (Vi synger julen ind, MK)
21. 4. søndag i advent Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
24. Juleaften Lukket pga. renovering 10.00 (MK) 13.30 (AKJ) og 15.30 (MK)
25. Juledag Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
26. 2. Juledag Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
28. Julesøndag Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ) 
JANUAR
01. Nytårsdag Lukket pga. renovering 15.00 (MK)  
04. Helligtrekongers søndag Lukket pga. renovering 10.00 (AKJ)
11. 1. søn. e. Hel. 3 Konger Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
18. 2. søn. e. Hel. 3 Konger Lukket pga. renovering 10.00 (MK) 
FEBRUAR
01. Septuagesima Lukket pga. renovering 19.00 (Kyndelmisse, MK)
08. Seksagesima Lukket pga. renovering 10.00 (MK)
15. Fastelavn Lukket pga. renovering 10.00 og 14.00 (AKJ)
22. 1. søn. i fasten  Lukket pga. renovering 10.00 (MK) 
Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og juledag, medvirker trompetist Mette Bomholt. 
Ved kyndelmissegudstjenesten den 1. februar medvirker Rikke Pedersen på tværfløjte.
Der er kirkekaffe i Fangel efter 1. gudstjeneste i måneden.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme. Se venligst dagspressen eller på sogneportalen. 
For info om kirkebil, se side 6.
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