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Stenløse-Fangel

Stenen er væltet fra…
Vi er på vej mod forår. I skrivende stund er det
ganske vist ifølge kalenderen stadig vinter –
men til forskel fra de sidste par år, har vi stadig
ikke rigtigt set noget til sne og is, så allerede
nu pibler det op af jorden. Og det vil det gøre
endnu mere, når vi når frem til marts og april.
Gennem foråret folder livet sig ud, naturen
rejser sig igen efter vinterens dvale, og jeg tror,
de fleste af os føler det som et energi-tilskud,
at dagene bliver længere, luften mildere og
temperaturen stiger. Vi har lyst til at komme
udenfor, til at være i gang.

Kirkens største højtid
Meget passende for os i Norden ligger kirkens
største højtid om foråret. Som julen ligger på det
tidspunkt, hvor vi har allermest brug for lyset,
ligger påsken der, hvor der i den grad er opstandelse omkring os. Jeg tror, de fleste af os har set
billedet af en mælkebøtte, der stædigt vokser op
igennem en revne i asfalten. Der, hvor der synes
fuldstændig hårdt og dødt, spirer liv: en lille
grøn og gul plante blomstrer. Det er lige til at
blive i godt humør af.
Bedrøvelse og fortvivlelse
Men det gode humør var langt væk hin langfredag, da disciplene havde lagt Jesus ind i den
klippehule, der skulle være hans grav. De havde
væltet en stor sten for, så der bare var lukket:
intet kunne komme ind og intet kunne komme
ud. En sten er et stærkt billede på det hårde,
kolde, der kan stå i vejen for livet. I Munkebjerg
Kirke, hvor jeg har været præst, har vi flere
gange haft besøg af skoleklasser, der gerne ville
høre om påsken. Vi har så bedt dem om, inden
de gik ind i kirkerummet, at tage en sten i hånden
og sidde lidt og tænke mens de holdt den mel-

lem fingrene. Hvad kan en sten bruges til? har
vi spurgt. Til at kaste efter andre, har et af svarene lydt, og vi har snakket om, hvordan stening
stadig i nogle lande bruges som henrettelsesmetode. Vi har talt om, hvordan vi ser ud, når vi har
et forstenet ansigtsudtryk – så er der ikke megen
mimik og bevægelighed. Stenen giver mange
associationer, der går i retning af det negative
og ufrugtbare. Hvis bonden strør al sin såsæd på
klippegrund, så får han ingen afgrøde, for ingenting kan slå rod på en sten, ingenting kan suge
næring af en sten.
”… mægtigt til hver sten
at vælte…”
Det er ingen kunst at lægge låg på noget, at
lukke til med noget hårdt og koldt. Det svære
er at flytte stenen, at lukke op. Det evner Gud,
så det umulige bliver muligt. Vi synger om det
i en af salmebogens bedste salmer: nr. 192: ”Hil
dig frelser og forsoner…”, hvor det beskrives,
hvordan Jesu kærlighed til vi mennesker er så
stor, så den nærmest vælder ud af hans sår og
fjerner det, der hindrer os i at leve, vælter hver
en sten, der står i vejen for os. Det formuleres
i vers 5, hvor det lyder: ”Dog jeg tror, af dine
vunder væld udsprang til stort vidunder, mægtigt
til hver sten at vælte…”. I Det gamle Testamente
findes der også en fortælling om en sten, der
flyttes ved hjælp af kærlighed. Fortællingen
handler om Jakob, der er på vej væk fra sin far,
Isak og hen til sin morbror Laban. Undervejs
kommer han til en brønd, hvor nogle hyrder har
slået sig ned med deres flokke af geder og får.
Jakob ser, at der er væltet en stor sten hen over
brøndhullet, så man ikke kan komme til vandet.
Han slår sig også selv ned for at vente. Mens han
sidder der og kigger sig omkring, ser han en flot
kvinde, der kommer hen til brønden med en flok
får. Jakob er solgt med det samme, han synes
Rakel er umådelig smuk, og pludselig føler han
syv mands styrke i sig og går ene mand hen og
fjerner stenen fra brønden. Den sten, som der
normalt skulle mange til at løfte, den får han i sin
forelskelse skubbet væk, og han kan bære vand
hen til Rakels dyr.
”De tre sten”
Johannes Møllehave har skrevet et digt, der
handler om sten, der flyttes af kærlighed. Det
lyder sådan her:

Forsidens billeder: Øverst til venstre: Anemoner. Øverst til højre: Krucifiks i Fangel Kirke. Nederst til venstre: Etiopisk kvinde henter vand.
Nederst til højre: Billede taget fra lift i forbindelse med kalkning af Fangel Kirke (Ejvind Jensen)

Der lå en sten over Jakobs brønd,
den tungeste sten blandt stene.
Ved synet af Rachel blev Jakob så glad,
at han løftede stenen alene.

Der ligger en sten på hver eneste grav.
Jeg stod ved min fars forleden,
og vidste, at selv de tungeste sten
kan bæres af kærligheden.

Normalt kommer der fire mand derned,
for at løfte stenen ved aften.
Men Jakob fyldtes af kærlighed.
Af kærlighed fik han kraften.

Det er påskens budskab: at selv de tungeste sten
kan bæres af kærligheden. Modsat al erfaring var
det det bløde, bevægelige – Guds hjerte – der
sprængte den ubevægelige hårde sten, så livet
kunne træde ud i lyset igen, og det giver os et
håb, os, der er underlagt døden. Det giver os et
håb om, at også vores død er overvundet, at som
Kristus opstod, skal også vi opstå en gang.

Der lå en sten på Frelserens grav,
den tungeste sten blandt stene –
og rygtet kom ud over land og hav,
at kærlighed bar den alene.
Og vi, der var underlagt synd og død
og alle fordrevet fra Eden,
kom sammen og lytted, når Ordet lød
om stenen og kærligheden.

Glædelig påske.
Annette Jørgensen

Nyt fra menighedsrådene
Onsdagscaféen kører
Onsdag den 15. januar løb den første onsdagscafé
i Stenløse Konfirmandhus af stabelen.
Der var 22 fremmødte. Menighedsrådets formand, Lisbeth Knudsen, indledte mødet med at
fortælle om baggrunden for caféen: Ideen var blevet fremsat i Sognebladet for et års tid siden med
opfordring til, at nogle meldte sig
som initiativtagere, og efter nogen
tid meldte Lone Olesen, Birte
Paulli og Vivi Knudsen sig.
Da kaffen var skænket og de
hjemmebagte boller budt rundt,
gik snakken lystigt. Lone Olesen
bad de fremmødte om at fortælle, hvordan de forestillede sig caféen, idet
hun gjorde opmærksom på, at der ikke er penge
til at betale for aktiviteter, så det, der skal foregå
i caféen, må være gratis.
Menighedsrådet lægger hus til og giver kaffen,
og caféen er en aktivitet i Menighedsrådets regi.
Men det er de tre tovholdere, der står for den
praktiske gennemførelse af caféen. Det blev foreslået, at hver enkelt tager sin egen kop med, og
det var der enighed om. Hvis nogen glemmer den,
er det dog ikke noget problem. Konfirmandhuset
har kopper. Man foreslog også, at hver især tager
brød med, men det er ikke nødvendigt næste
gang, hvor Vivi bager æblekage.
Det blev foreslået, at man kunne lave en læsekreds. Dette forslag blev diskuteret, og man

fandt frem til, at det af flere grunde ville være
mest praktisk, hvis der blev læst højt af en tekst,
fx en novelle, en 20-30 minutter, og så kunne
man snakke om det læste bagefter. Der er mikrofon og teleslynge, som oplæseren kan benytte, så
alle kan høre, hvad der bliver sagt.
Et andet forslag var at se en film og drøfte
den. Her skal der tages højde
for ophavsretten, idet man ikke
uden videre kan vise en almindelig dvd i en offentlig forsamling. Den problemstilling kan der
arbejdes videre med. Et forslag
var at se den lokale Sognefilm,
der formentlig ikke er underlagt
reglerne for ophavsretten.
Det blev også foreslået, at deltagerne selv kunne
fortælle om deres liv og oplevelser, gerne i forbindelse med udviklingen i Stenløse, Svenstrup og
Skt. Klemens. En del af de fremmødte har boet den
største del af deres liv i området, nogle er endog
født der, og har oplevet de forandringer, der er sket.
Generelt er tanken, at caféen udvikler sig stille
og roligt, og at der altid skal være tid til at
snakke og synge en sang. Caféen er åben for alle,
både mænd og kvinder, og det ville være fint,
hvis der kom flere mænd med.
Caféen afholdes i foråret kl. 10.00 på flg. datoer:
12. februar, 26. marts, 23. april og 21. maj.
Anne Margrethe Jørgensen

Konfirmandstudietur til København
Kl. 8:00 torsdag d. 14. november mødtes vi på
Odense banegård, og tog toget til Roskilde.
I Roskilde fik vi en rundvisning af Matias i
Roskilde domkirke. Da vi havde set domkirken,
tog vi toget videre til København. I København
så vi Københavns domkirke. Her havde vi til
opgave at tage et billede af en af Thorvaldsens
12. marmorfigurer der forestiller apostlene: Peter,
Andreas, Jakob den Ældre, Johannes, Philip,
Bartholomæus, Thomas, Matthæus, Jakob den
Yngre, Judas Thaddæus, Simon og Paulus. Dem
arbejdede vi videre med hjemme i konfirmandhuset og fremlagde to og to om deres liv.
Efter vi havde været i domkirken fik vi lov til,
at gå rundt på strøget i grupper og spise frokost.
Efter frokosten skulle vi på Planetariet og se
en film der hedder ’Det skjulte univers’ i 3D.
Filmen handlede om universet, stjernerne og
jordens skabelse. Det sidste sted vi skulle hen
var i Mariakirken på Istedgade. Der fik vi fortalt
omkring det frivillige arbejde i kirken, og hvad
de stod for at lave. De fortalte også om prostituerede og stofmisbrugere.
Menighedsrådsmøder
I Stenløse:
• Tirsdag d. 25.03. kl. 17.00
• Tirsdag d. 29.04. kl. 17.00

Før vi tog toget spiste vi mad og gik rundt på
Københavns banegård. Vi tog toget hjem ca.
kl. 18.00. Turen var rigtig god. Da vi var i
Planetariet var der en masse der fik sig et middagshvil. Selv vores kære præst Matias. Han
syntes nok at det var lidt hårdt, at have os unge
mennesker med på tur.
Nanna Berg Lang, Emilie Saxtoft Hansen, Fie
Nørreby Thorsen 7.A.

I Fangel:
• Torsdag d. 13.03. kl. 10.00

Forårsaktiviteter
Sognecaféen i Fangel
– er i fuld gang igen i det nye år, onsdage fra kl.
10.00-12.00 i Sognehuset. De næste datoer er:
d. 2. april og d. 7. maj.
Den Kirkehistoriske Vandring
– i Stenløse konfirmandhus er ligeledes i gang og
fortsat på tirsdage i lige uger fra kl. 10.30-11.40.
Kaffeprisen, med mulighed for opfyldning, er
uændret kr. 1.00. Skriv eller ring til sognepræst
Matias Kærup (se venligst bag i Sognebladet,
hvor mailadr. og tlf.nr. til præstegården står),
hvis du gerne vil med på en rejse i tid.
Fastelavn i Fangel kirke søndag
d. 2. marts kl. 14.00
– er der familiegudstjeneste i Fangel kirke.
Børnene må gerne komme udklædt.

Minikonfirmanderne
vil medvirke ved gudstjenesten, og efter gudstjenesten går vi alle ned til Fangel
forsamlingshus, hvor forsamlingshusets
bestyrelse og Fangel menighedsråd sammen
inviterer til fastelavnsfest.
Indenfor i varmen slår vi katten af tønden, hvorefter der serveres fastelavnsboller, sodavand og
kaffe.
Det er gratis for alle børn, mens alle voksne får
lov at betale 20 kr.
Tilmelding til fastelavnsfesten skal ske senest d.
27.02. til Ole Noack, noack@mail.dk, 21495710
eller til Suzanne Gersbo-Møller,
suzanne@gersbo.dk, 25890802/65962214.
Vi glæder os til at se en masse glade, udklædte
børn d. 2. marts i kirken.

Marts-fyraftensalmesang
– i Stenløse Kirke tirsdag d. 04. kl. 16.30.
Menighedsrådsformand Lisbeth Knudsen vælger
salmerne. Der vil også være plads til ønsker.

Sogneaften i Stenløse
Konfirmandhus
– onsdag d. 5. marts kl. 19.30.
Dr. theol. Mogens Müller, professor i Det
Nye Testamente ved Det Teologiske Fakultet,
Københavns universitet kommer og fortæller
om:
Jøden Jesus og
kristendommens fødsel
Det er først inden for de sidste årtier, at der er blevet gjort alvor af, at Jesus var jøde. Selvfølgelig
har man hele tiden regnet med, at Jesus var jøde
i folkelig forstand, dvs. havde jødiske forældre.
Men at han også som historisk skikkelse må og
skal begribes inden for rammerne af sin samtids
jødedom, har slet ikke været en selvfølge. Tit og
ofte er Jesus således blevet fremstillet, som om
han i grunden allerede var kristen og i religiøs
forstand havde forladt jødedommen.
Men hvad nu, hvis Jesus i virkeligheden var
ude i et dybt jødisk projekt, det vil sige ville
være en jødisk reformator? I mit foredrag vil jeg
også forsøge at trække nogle af de linjer op, der
kan være med til at forklare, hvordan det, der
begyndte som en jødisk bevægelse, endte som
en verdensreligion. Og her vil vi særlig se på det
ældste vidne, som vi har til troen på Jesus som

Kristus, nemlig Paulus. For Paulus er en uhyre
betydningsfuld skikkelse i kirkens ældste historie, og desuden er hans breve de ældste skrifter i
Det Nye Testamente. De har måske tilmed været
med til at farve de evangelier, der ellers umiddelbart synes at fortælle om en historie, der går
forud for Paulus.
Undervejs skal vi se, at der var tanker og forestillinger i Det Gamle Testamente, der gjorde det
muligt at forstå Jesu liv og virke, som begyndelsen til et nyt kapitel i Guds historie med mennesker. For en moderne betragtning fremstod
kirken her som et tolkningsfællesskab, hvis
tolkning af jødedommens hellige skrifter førte
den ud af jødedommen ved også at åbne sig for
ikke-jøder.

Dilettantforestillingen 2014
i Stenløse Forsamlingshus
Forpremiere Søndag d. 09/3 kl. 14.00
Premiere
Tirsdag d. 11/3 kl. 20.00
Forestilling Fredag d. 14/3 kl. 20.00
Forestilling Lørdag d. 15/3 kl. 20.00
Tilmelding fremgår af programmet
og hjemmeside senere.
Glæd jer – det gør vi!
Vi spiller i denne sæson den vanvittige farce
Grevinden går igen
af Knud Erik Meyer Ibsen
Stykket instrueres af Bente Holm
Kom og få et godt grin og en god aften i selskab
med familie og venner.

Folkekirkens nødhjælps
Sogneindsamling
Fangel Sogn
Søndag 9. marts 2014 sender flere end 1.300
sogne tusindvis af frivillige indsamlere på gaden
ved den årlige Sogneindsamling. Pengene fra
indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps
internationale arbejde blandt verdens fattigste.
Focus er på Etiopien i år.
Indsamlingen foregår efter gudstjenesten. Efter
indsamlingen byder menighedsrådet på traktement i Sognehuset.

Vil du være indsamler så kontakt Ejvind Vad
Jensen tlf.: 24 20 14 47.
Stenløse Sogn
Mødested: Konfirmandhuset, Stenløse Bygade
4, Odense S. kl. 10.30. Vil man være indsamler
i Stenløse bedes Jette Grønvall Bjørnestad kontaktet på: tlf.: 60 77 02 98 / jette@bjoernestad.dk

Familiegudstjeneste i Stenløse
Kirke palmesøndag
d. 13. april kl. 11.00
Palmesøndag er der familiegudstjeneste i
Stenløse Kirke. Minikonfirmanderne medvirker,
og gennem ord og toner, måske et lille optrin, vil
vi forberede os til påsken.
Skærtorsdag d. 17. april kl. 18.00
Skærtorsdag, dagen hvor nadveren blev indstiftet, er der aftengudstjeneste i Fangel Kirke. Efter
gudstjenesten spiser vi sammen i Sognehuset.
Tilmelding senest søndag den 13. april til:
Suzanne Gersbo-Møller, suzanne@gersbo.dk,
Tlf. 25 89 08 02 / 65 96 22 14.
STENLØSE KIRKE BLIVER
RENOVERET I 2014
Det forslag, som Arkitekt Bendt Longmose
Jacobsen i samarbejde med Stenløse Menighedsråd
har udarbejdet til renovering af Stenløse Kirke,
blev i eftersommeren 2013 sendt i høring af
Fyens Stift. De instanser, der er blevet hørt, er
Akademirådets udvalg for Kirkekunst, kirkeministeriets Varme, energi og klimakonsulent, den
Kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet og
i vores tilfælde også Kirkegårdskonsulenten, da
adgangsforholdene til kirken også er en del af
projektet.
Høringssvarene er i hus og blevet behandlet af
Fyens Stift, som nu har godkendt udsmykningsprojektet.
Såvel Nationalmuseet som den kgl. bygningsinspektør har udtalt sig imod en genåbning af østvinduet i apsis. Stenløse Menighedsråd er blevet
bedt om kommentarer hertil og til nogle andre
mindre delelementer i sagen. Disse spørgsmål
behandles på menighedsrådsmødet d. 28.januar i
samarbejde med vores arkitekt. Der skal udfærdiges en udtalelse til stiftet, som igen bliver forelagt
de instanser, der har haft indvendinger, hvorefter
stiftet træffer endelig afgørelse.
Som sagen står nu, forventer vi, at renoveringsarbejdet kan begynde efter den sidste konfirmation
i år i begyndelsen af maj og afsluttes inden jul.
Sognet får en fin lettere opdateret kirke, som
renoveres med respekt for den enkelhed, som
efter menighedsrådets opfattelse bør præge en
gammel middelalderkirke.
Menighedsrådet vil sørge for en annonce i
Lokalavisen i april med oplysning om, hvornår
præcist kirken lukker og hvornår den genåbnes.
Søndagsgudstjenesterne og andre kirkelige hand-

linger vil i lukningsperioden blive henlagt til
Fangel Kirke, og der bliver naturligvis kirkebil
dertil ligesom der er nu til Stenløse Kirke.
Lisbeth Knudsen
Formand for Stenløse Menighedsråd
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, tlf. 65 96 32 25
eller på mail mgofangel@gmail.com
Vel mødt
Menighedsrådet
Sogneudflugten i Stenløse
– er planlagt til torsdag d. 22. maj. Der vil i uge
19 komme en annonce i Dalum-Hjallese Avis,
om hvor turen går hen, om tilmelding og om
pris. Der er max. deltagerantal efter ”først til
mølle” princippet.

Sæt
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Foreninger og klubber

Adresser og telefonnumre

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

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.

* 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

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

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.

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.

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

Fangel kirke:
www.sogn.dk/fangel
Menighedsrådsformand: Jette Kielstrup,
Fangel Bygade 12, 5260 Odense S.
Tlf. 65 96 18 11. Mobil 20 14 20 42.
E-mail: 7792@sogn.dk

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.

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

Sandheden er altid
det stærkeste argument.

Organist i Stenløse
og Fangel kirker:
Torben Hald,
Karlsbjergvej 43, Sdr. Broby, 5672 Broby.
Tlf. 62 63 23 16. Mobil 30 82 52 42.

(Skrevet af Sofokles,
der var græsk tragediedigter,
og levede ca.495-406 f. Kr.)

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

Gudstjenester på
LYSNINGEN, Skt. Klemens
Tirsdag den 18. marts
Tirsdag den 08. april
Tirsdag den 29. april
Tirsdag den 20. maj

kl. 10.30 MK
kl. 10.30 AKJ
kl. 10.30 AKJ
kl. 10.30 MK

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

Statistik 2013

Fødte

Døbte

Konfirmerede

Vielser

Kirkelig
velsignelse

Døde

Fangel

2

6

5

2

1

6

Stenløse

25

38

31

6

0

37

GUDSTJENESTER MARTS 2014 - MAJ 2014
02. Fastelavn
09. 1. søn. i fasten
16. 2. søn. i fasten
23. 3. søn. i fasten
30. Midfaste

APRIL

06. Mariæ bebudelses dag
13. Palmesøndag
17. Skærtorsdag
18. Langfredag
20. Påskedag
21. Anden Påskedag
27. 1. søn. e. påske

MAJ

04. 2. søn. e. påske
11. 3. søn. e. påske
16. Bededag
18. 4. søn. e. påske
25. 5. søn. e. påske
29. Kristi Himmelfarts dag

STENLØSE

FANGEL

10.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK)

14.00 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)

09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
10.00 (AKJ)
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
10.00 (MK) konfirmation

11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
18.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
Ingen

10.00 (MK) konfirmation
Ingen

Ingen
10.00 (MK) Konfirmation
10.00 (AKJ)
10.00 (MK)		
10.00 (MK)
10.00 (AKJ)

Kirken er lukket på p.g.a. renovering
Kirken er lukket på p.g.a. renovering
Kirken er lukket på p.g.a. renovering
Kirken er lukket på p.g.a. renovering

Ved gudstjenesterne påskedag, medvirker trompetist Mette Bomholt.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
Se venligst dagspressen eller på sogneportalen.
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter 1. tidlige
gudstjeneste i måneden.
Der er kirkekaffe i Fangel efter gudstjenesterne kl. 09.30.

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.

		

MK: Matias Kærup
AKJ: Annette Kjær Jørgensen

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.

Glædelig
påske!
Næste sogneblad

Nr. 2, Sommer 2014, 73. årg.
Postomdeling: uge 21.
Frist for indlæg: tirsdag d. 15 april 2014
Udebliver Sognebladet,
håber redaktionen på besked.
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