Sogneblad
Nr. 1 Vår 2015 74. Årgang

Stenløse-Fangel

Messehagler og håbets farver
I Stenløse og Fangel kirker har præster igennem mange
år brugt messehagler ved pastoratets gudstjenester – men
kender vi forhistorien?
Messehaglernes karakteristiske facon af en kappe går
tilbage til Romerriget, hvor dragten var en festlig overdækning af den almindelige dagligdags klædedragt. Det
faldt derfor naturligt, at præster og biskopper anlagde
en tilsvarende form for beklædning under afholdelsen af
gudstjenester.
Men i løbet af middelalderen blev mændenes kjorteldragt
efterhånden erstattet af bukser og skjorte. Kirken fastholdt
dog den gamle beklædning, hvor præsterne til daglig gik
i en kjortel, der ved gudstjenester og kirkelige handlinger
fortsat blev overdækket med en kunstfærdigt dekoreret
messehagel.
Ved gudstjenstlige handlinger bar præsterne som oftest en
hvid kjortel under messehagelen. Dette er baggrunden for,
at messehaglerne i dag bæres over en såkaldt alba – en
hvid underkappe. Imidlertid betød den lutherske reformation i 1517 at der blev lavet et gennemgribende opgør med
den katolske kirkes gudstjenesteform og der blev sat fokus
på præsternes beklædning. Ved denne lejlighed indførtes
som bekendt den nuværende sorte præstekjole, der var en
overtagelse af den dragt, som universitetslærerne og borgerskabet i al almindelighed bar. Vanskeligere var det med
de egentlige messeklæder. De radikale reformatorer kritiserede dem for at være et katolsk påfund og de derfor ikke
hørte hjemme i en protestantisk kirke. Men vores kirkes
reformator Martin Luther var tilsyneladende ikke enig.
I 1526 skriver han: Messeklæder kan beholdes, indtil de
bliver gamle, eller det behager os at ændre dem. Dermed
var brugen af messehagler sanktioneret i de lutherske
kirker.
I dag tjener messehaglerne udelukkende det formål,
at skabe skønhed og højtidelighed omkring de handlinger, som de føjer deres udtryk til i gudstjenesten.

Messehaglerne bruges i formessen og ved nadveren.
Luther selv prædikede i sit hverdagstøj, dvs. i munkekutte
eller doktorkjole, en tradition der svarer til at præsten også
i dag aflægger messehaglen inden prædikenen.
I farver markerer de kirkeårets gang. Den røde messehagel
bruges i pinsen og 2. juledag. I lighed med den violette
(advent og fastetiden), den grønne (helligtrekonger- og trinitatistiden) og den hvide (julen, påsketiden, allehelgensdag og ved konfirmationer).
De messehagler vi har i Stenløse Kirke og i Fangel Kirke
taler deres eget klare sprog, og skal smykke vores gudstjenester så vi med tro, håb og kærlighed kan møde livet i
det opstandelseslys som er rammen om enhver gudstjenestefejring.
Grundfortællingen i kirkeåret med jul, påske og pinse
efterfølges af trinitatistiden. Derfor er Stenløse Kirkes nye
messehagel grøn, som repræsentant for vores livs vækst
og grotid – den tid der i et evangelisk perspektiv altid er
grøn og fuld af håb.
Men det kristne håb har flere farver end blot grøn.
Konkret omtales håbet altid i Det Ny Testamente som
noget entydigt positivt: ”Godt håb”, ”et levende håb”,
”herlighedens håb”. Disse positive kvalificeringer af håbet
giver anledning til at vi kan foregribe glæden og altid
leve sådan som det er løftet i den kristne opstandelse. Den
opstandelse der fik Vedersøpræsten Kaj Munk til at digte
så smukt om forårsbebuderen den blå anemone:
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!

Matias Kærup

Folkekirkens nødhjælps Sogneindsamling
Søndag den 8. marts 2015 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.
Indsamlingen foregår efter gudstjenesten i Fangel Kirke. Efter indsamlingen byder menighedsrådet på et
traktement i Sognehuset.

Vil du være indsamler i Fangel så
kontakt Ejvind Vad Jensen tlf.: 2420
1447 eller ejvindvj@gmail.com

Hvis du vil være indsamler i Stenløse
er mødestedet: Konfirmandhuset,
Stenløse Bygade 4 kl. 10.30.
Tilmelding hos: Jette Grønvall
Bjørnestad på tlf. 60770298 eller
jette@bjoernestad.dk
Der bydes på pålægsboller, kaffe og
te efter hjemkomst fra indsamlingen.
Focus er i år på kvinder
i verdens fattigste lande.

Forsidebillederne: Øverst til venstre: Alteret i Fangel Kirke ved Påske. Øverst til højre: 2. Pinsedag ved Bellinge Kirke.
Nederst til venstre: Fangel Sognehus. Nederst til højre: Lila Kahli.

Ny (brugt) messehagel til Stenløse Kirke
Ved højmessen
trinitatis søndag
den 31. maj bliver
Stenløse Kirkes nye
messehagel taget i
brug. Den nye messehagel er designet af Elisabeth
Hofman og er den
sidste af i alt tre
messehagler, som
Hofman har leveret
til Stenløse Kirke.
Projektet med at
anskaffe en ny grøn
messehagel tog
sin begyndelse i
2013 da kirkegængere, menighedsrådsmedlemmer og præst
kunne spore en vis træthed over den nuværende messeha-

gel. Den er designet, farvet og syet af den tidligere bispinde
Edel Lind. På fronten er der nederst trykt fire gyldne aks, to
i hver side. Bagpå er der trykt otte gyldne aks. Messehaglen
blev taget i brug efteråret 1977.
I forsommeren 2014 kontaktede vi Hofmans væveri. Det
skulle vise sig, at vi fik muligheden for at overtage en
yderst smuk og fin messehagel. Samtidigt med at embedet i Stenløse-Fangel pastorat blev besat, fik man også
ny sognepræst ved Blovstrød Kirke, Allerød. Kirkens nye
sognepræst Kristine Krarup kunne imidlertid ikke passe
kirkens grønne messehagel, da den var for stor. Derfor
foreslog Hofman, der havde vævet messehaglen, at vi overtog Blovstrøds således at man kunne fremstille en ny og
mindre messehagel til pastor Krarup. Menighedsrådene blev
enige og fredag den 20. juni 2014 kom næstformand Leif
Nygaard og frue til Stenløse præstegård og overleverede
messehaglen. Messehaglen er håndvævet i silkedamask.
Hovedfarven er grøn med et kors af guldtråd.
Matias Kærup

Nu sker det snart i Stenløse
Jeg sidder og skriver midt i januar 2015. Kirken er
ikke færdig, slet ikke, men den begynder at ligne en
kirke igen. Og det indvendige bliver færdigt til genåbningsgudstjenesten Palmesøndag d. 29. marts kl. 11.
Menighedsrådet har tidligere fortalt, at ledetråden for os
har været respekt for middelalderkirken og gennemført
enkelhed. Det er som oftest det mest holdbare i længden.
Det kan man naturligvis have mange meninger om og
holdninger til. Men sådan bliver det. Og vi synes, at det
bliver fint. Vi er glade for, at vores forslag med fremragende hjælp fra arkitekt Bendt Longmose Jakobsen er
gået igennem alle de instanser, der nu engang skal godkende den slags. Og det er mange.
Derimod bliver det udvendige på kirkegården sandsynligvis ikke helt færdigt. Det afhænger af vejret. Hvis vi
til den tid har forår med gode temperaturer døgnet rundt,
kan den faste belægning lægges på de steder, hvor adgangen til kirken skal blive nemmere for dårligt gående med
stok eller rollator, dåbsfolk og andre med barnevogn eller
klapvogn og kørestolsbrugere. Belægningstypen kræver bestemte minimumstemperaturer i forbindelse med
pålægningen for at være holdbar. Så det kan blive nødvendigt at vente på det rette vejr.
Planen er, at der kommer en fast belægning på fra trappen ned til parkeringspladsen og frem til kirkedøren
samt videre frem til to handicap parkeringspladser, der
indrettes på området ved graverbygningerne. Portene hen
til disse to pladser vil være åbne i god tid forud for gudstjenester og andre kirkelige handlinger, sådan at man kan
køre igennem kirkegården til pladserne.
Helt færdig bliver arbejdet altså i løbet af foråret.

Men kirken er åben fra d. 29. marts, og husk så at bruge
den. Vi glæder os meget til igen at fejre gudstjeneste i
Stenløse kirke år ud og år ind.
Menighedsrådsformand Lisbeth Knudsen

Vi glæder os i denne tid
Menighedsrådet i Stenløse glæder sig til genåbningsgudstjenesten af kirken d. 29. marts kl. 11.
Vi vil gerne se så mange som muligt af sognemenigheden
til gudstjenesten og efterfølgende sammenkomst, hvor der
bliver spisning, i forsamlingshuset. Men vi må jo erkende, at pladsforholdene er begrænsede, også i betragtning
af at vi på grund af begivenhedens særlige karakter vil
invitere nogle gæster særskilt.
Hvis man også gerne vil deltage i spisningen, skal vi
derfor bede menighedsmedlemmerne om skriftlig tilmelding senest fredag d. 20. marts klokken 12.00, gerne pr.
e-mail, med oplysning om navn, adresse og evt. tlf.nr.
Hvor mange der er plads til, vil afhænge af, hvor mange af
de indbudte gæster, der tager imod invitationen. Men i skrivende stund vil jeg skønne, at der bliver plads til ca. 100.
De, der ikke måtte blive plads til, vil få besked.
Tilmelding sker til én af de følgende:
Karen Hansen, Skovbakken 13, 5260 Odense S.
E-mail: karen.hansen@post.tele.dk
Lise Jensen, Guldsmedevænget 11, 5260 Odense S.
E-mail:lje5260@gmail.com
Lisbeth Knudsen, Åvangen 11, 5260 Odense S.
E-mail:lisbeth@sanvig.dk
Menighedsrådsformand Lisbeth Knudsen

Nyt fra menighedsrådene
Inden udgangen af et kirkeår er der, i følge 'Bekendt
gørelse af lov om menighedsråd', valg til formand, næstformand og valg til enkeltmandsposterne.

FANGEL MENIGHEDSRÅD:
Ny formand i Fangel
Den 1. december tiltrådte Merete Østerbye som ny formand
for Fangel Menighedsråd, idet Jette Kielstrup ønskede at
udtræde af menighedsrådet. Vi vil gerne takke Jette for de 7
år hun har beklædt posten som formand. Jette deltager som
frivillig hjælper med minikonfirmanderne, og vi håber også
Jette får lyst til som frivillig at deltage i andre opgaver.
Ved konstitueringen blev Hans Knudsen valgt som næstformand. Øvrige poster er uændrede.
Menighedsrådet i Fangel

Forårsaktiviteter
Så inviterer vi til
minikonfirmand
undervisning
Efter vinterferien inviterer vi
alle, der går i 4. klasse på Skt.
Klemensskolen, til minikonfirmandundervisning. Det bliver tirsdag eftermiddag fra 14.30 - 16.00.
Vi begynder den 17. februar. Undervisningen foregår i
konfirmandhuset ved Stenløse Kirke. Børnene cykler selv
op til konfirmandhuset, dog kan vi køre, hvis der er nogle
børn, der bor i Fangel og ikke cykler i skole. Vi er på skolen kl. 14.00, når børnene får fri, og følges med dem op
til konfirmandhuset. Lørdag den 7. marts har vi en læn-

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 18. marts kl. 10.

Sognecafé i Fangel:
Følgende onsdage kl. 10 - 12 i Sognehuset
4. marts, 8. april og 6. maj.

STENLØSE MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 24/3. kl. 17.00.
Tirsdag den 2/6. kl. 17.00.

gere undervisningsdag fra 9.30 - 15.00. Undervisningen
vil bestå af bibelfortællinger, leg, sang, opgaver, udflugter, film m.m. Vi slutter af med en før-påske-familiegudstjeneste den 25. marts kl. 17.00 i Fangel kirke.
Velkommen! Annette Jørgensen.

Før-påske-familiegudstjeneste
er i Fangel
Onsdag den 25. marts kl. 17.00 er der før-påskefamiliegudstjeneste. En kort gudstjeneste, hvor vi hører
om påskens drama fra palmesøndag til 2. påskedag.
Minikonfirmanderne medvirker. Alle er velkomne.

Billedet viser en lille del af Påskedugen, der skal ligge i
kirkens midtergang og er en væsentlig del af prædikenen
og selve gudstjenesten.

Onsdagscaféen i Stenløse
Konfirmandhus:

ONSDAGSCAFÉ
Caféen er åben for alle, som ønsker en
STENLØSE
uforpligtende formiddag en gang om
KONFIRMANDHUS
måneden.
Vi snakker, synger og drikker kaffe.
Af og til vil der være et lille foredrag
eller lidt oplæsning, men primært er det det sociale samvær på følgende
datoer: den 18. marts, 15. april, og 20. maj. kl. 10-12. Der serveres
kaffe og kage og det koster 10 kr. Hilsen Birte, Vivi og Lone.

Den Kirkehistoriske Vandring
– i Stenløse Konfirmandhus er undervejs
igen, 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.

Sogne fællesaften

Friluftsgudstjeneste

– om ”Sagen Gud”, med Provst Erik Fonsbøl - i Stenløse
Konfirmandhus, onsdag den 4/3 kl. 19.30. Aftenen vil
dreje sig om, hvad religion egentlig betyder, og hvad
religioner har tilfælles med hinanden. Trosbekendelsen vil
der blive talt om, og spørgsmål vil der også være tid til.

2. Pinsedag mandag den 25. maj er der friluftsgudstjeneste
sammen med nabosognene kl. 10.30 ved Bellinge Kirke
på plænen ved Sognehuset. (Se Sognebladets forside). Det
tilrådes at lægge mærke til vejrudsigten, og tage forholdsregler derefter. Hvis vejret er meget vådt, vil gudstjenesten
blive afholdt inde i Kirken. Der vil være kaffe/te/saftevand
og kage/pølsehorn bagefter i Sognehuset.

Orgelkoncert efter genåbning
af Stenløse Kirke

Martsfyraftenssalmesang
Den 17. kl. 16.30-17.00 holdes endnu engang i
Konfirmandhuset, inden Stenløse Kirke Palmesøndag
åbner igen efter restaurering. Brian Damgaard, fra
Stenløse, vælger hvad der skal synges og vil give plads
til ønsker.

Stenløse Kultur-og Dilettantforening
i Stenløse Forsamlingshus
Årets dilettantforestilling: ”To haner
i kurven” af John Chapman og Dave
Freeman, oversat af Bent Mejding.
Forpremiere Søndag
Premiere
Tirsdag
Forestilling Fredag
Forestilling Lørdag

d. 15/3
d. 17/3
d. 20/3
d. 21/3

kl. 14.00
kl. 20.00
kl. 20.00
kl. 20.00

Tilmelding: Se omdelte program eller hjemmesiden.

Generalforsamling
– igen med tarteletter og sang: Tirsdag den 24/3 kl. 19.30
i Stenløse Forsamlingshus.
Tilmelding: Niels Haastrup tlf. 6138 4235 eller til:
Margrethe T. Justesen tlf. 6127 3627

Skærtorsdag den 2. april
Skærtorsdag, dagen hvor Nadveren blev indstiftet, er der
aftengudstjeneste i Fangel Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Sognehuset.
Tilmelding senest onsdag den 22. april. til Suzanne
Gersbo-Møller: Tlf.: 2589 0802 eller 6596 2214.

Forårskoncert med
Skt. Klemensskolens Kor
Mandag d. 27. april kl. 19.00
i Stenløse Kirke.

Søndag den 31. maj kl. 19.30 markeres genåbningen af Stenløse Kirke
med en orgelkoncert ved Michael J.
Thomsen, der til daglig er ansat ved
Munkebjerg kirke i Odense. Han vil
spille værker af bl.a. Bach, Walther,
Mendelssohn og englænderen med
det franskklingende navn Bourgeois.
Sidstnævnte er en fornøjelig serenade i skæv taktart, som
han skrev til sit eget bryllup. Michael har endvidere den
tilknytning til Stenløse, at han som orgelkonsulent har
skrevet en godkendelseserklæring på orglet efter dets
bygning i 2009.

Sogneudflugten for Stenløse
– er onsdag den 3. juni. Turen går til Turup til Strøjer
Samlingen med rundvisning. Strøjer Samlingen er en bred
samling af biler. Udstillingen indeholder unikke biler som
kongelige biler, Le Mans biler, Grand prix og racerbiler.
Bilerne findes ikke i et stort antal, men besidder alle en
god historie, en spændende ejer eller måske har bilen
været anvendt til et spændende formål, som den koksgrå
Aston Martin, der var med i James Bond filmen ”Die
Another Day”.
Efter rundvisningen køres hen over Fyn til Nyborg
Strand, hvor vi spiser et måltid varmt mad med udsigt
over Storebælt og efter kaffen med kage til, går turen igen
imod Stenløse.
Tilmelding hos: Lise Jensen mobil tlf.: 3013 1939,
e-mail: lje5260@gmail.com eller hos Karen Hansen
tlf.: 6615 0487, e-mail: karen.hansen@post.tele.dk
Prisen for at deltage er kr. 200.00.
Drikkevarer til maden afregner man selv.
Tilmelding senest tirsdag d. 19. maj kl. 18.00 efter
først-til-mølle princippet, i det der er et begrænset antal
pladser i Bellinge Turistfarts bus.
Afgang fra Lysningen kl. 9.30, fra Svenstrupvej 31
kl. 9.35 og fra Stenløse Forsamlingshus kl. 9.45.
Turen annonceres ikke andre steder end her.

Sogneudflugten for Fangel
– vil foregå onsdag den 10. juni.
Program og tilmelding i næste Sogneblad.

nuværende tidspunkt udgivet beskrivelser af ca. totredjedele af landets kirker, først og fremmest i Østdanmark,
men også store dele af Jylland er behandlet. I øjeblikket
arbejder redaktionen med at udgive hæfter om landsbykirker i det tidligere Odense Amt, og herunder kategoriseres
Stenløse og Fangel Kirker.
I forbindelse med en dendrokronologisk undersøgelse
af Stenløse Kirkes tagkonstruktion fandt man noget
usædvanligt. Ikke overraskende viste undersøgelsen af
egetræskonstruktionen at kirken, som forventet, er opført
omkring år 1140. Hvad man ikke havde forventet var,
at prøverne af den mindre trækonstruktion over apsis
viste, at store dele af egetræstømmeret var fældet år 982.
Samtlige prøver viser at hele kirketagets trækonstruktion
er opført med egetræ der dækker perioden 982-1143.
Eksperterne fra nationalmuseet er ikke i tvivl om, at det
gamle egetræ må stamme fra en trækirke der har stået hvor
den nuværende stenkirke er opført. Det vidner om, at kristendommen har været tilstede i Stenløse siden vikingetiden.
Matias Kærup

Kommende konfirmationer
Konfirmationer i 2016
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen
Konfirmationer i 2017
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen
Konfirmationer i 2018
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen

10. april
17. april
22. april
30. april
07. maj
12. maj
15. april
22. april
27. april

Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00

Stenløse Kirke – en vikingekirke?
Siden 1927 har nationalmuseet arbejdet på at stort bogværk kaldet Danmarks Kirker. Danmarks Kirker har på

Sæt

✗ i kalenderen

Se venligst om nedenstående også tidligere i Sognebladet.

✗ Dag

Dato

Tidspunkt

Sogn

Fødte

Døbte

Konfirmerede

Vielser

Kirkelig
velsignelse

Døde

Stenløse

22

12

36

5

1

17

Fangel

3

22

6

12

2

7

■ Tirsdag

d. 03/03 kl. 10.30-11.40
				
■ Onsdag
d. 04/03 kl . 10.00-12.00
■ Onsdag
d. 04/03 kl. 19.30
■ Søndag
d. 08/03		
■ Søndag
d. 15/03 kl. 14.00
■ Tirsdag
d. 17/03 kl. 20.00
■ Fredag
d. 20/03 kl. 20.00
■ Lørdag
d. 21/03 kl. 20.00
■ Onsdag
d. 18/03 kl. 10.00-12.00
■ Onsdag
d. 18/03 kl. 10.00
■ Tirsdag
d. 24/03 kl. 17.00
■ Tirsdag
d. 24/03 kl. 19.30
■ Søndag
d. 29/03 kl. 11.00
■ Skærtorsdag d. 02/04 kl. 18.00
■ Onsdag
d. 15/04 kl. 10.00-12.00
■ Mandag
d. 27/04 kl. 19.00
■ Onsdag
d. 20/05 kl. 10.00-12.00
■ Søndag
d. 31/05 kl. 19.30
■ Onsdag
d. 03/06 		
■ Onsdag
d. 10/06 		

Aktivitet

Den kirkehistoriske vandring.
Fremover ligeledes på tirsdage i lige uger.
Sognecafé i Fangel. Igen d. 08/04 og d. 06/05.
Sogne fællesaften i Stenløse Konfirmandhus.
Sogneindsamling i begge sogne
Forpremiere
Premiere
Forestilling
Forestilling
Onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus.
Menighedsrådsmøde i Fangel.
Menighedsrådsmøde i Stenløse.
Generalforsamling i Kultur- og Dilettantforeningen (tilmelding)
Stenløse Kirke åbner efter renovering.
Fællesspisning i Sognehuset efter aftengudstjeneste
Onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus.
Forårskoncert i Stenløse Kirke.
Onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus.
Orgelkoncert i Stenløse Kirke.
Stenløses sogneudflugt.
Fangels Sogneudflugt.

Gudstjenester på LYSNINGEN
Dag:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Dato:
den 24. februar
den 17. marts
den 07. april
den 28. april
den 19. maj

Tidspkt.
kl. 11.00 (AKJ)
kl. 11.00 (AKJ)
kl. 11.00 (MK)
kl. 11.00 (AKJ)
kl. 11.00 (MK)

Foreninger og klubber
Stenløse Sogns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
Foreningen
Eva Kristensen
Svenstrupbakken 2
5260 Odense S
Tlf. 6615 3582

Arkivudvalget
Mogens Jensen,
Lindeparken 1,
5260 Odense S,
Tlf. 4051 8221

* 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

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.

Du kan bedrage
en ærlig mand,
men du kan aldrig
gøre ham til grin.
Kinesisk embedsmand og filosof
Kung-fu-tse (551-479 f. Kr.)

Adresser og telefonnumre
Kirkebogsførende sognepræst:
Matias Kærup, Præstegården,
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S.
 66 15 07 04. 29 16 59 61. E-mail: maka@km.dk
Træffes kl. 11-12.00 i Præstegården undtagen mandage.
Træffetiden er kun vejledende.
Henvendelse kan altid ske også udenfor træffetiden.

Sognepræst:
Annette Kjær Jørgensen
Hvidkildevænget 11, 5230 Odense M
 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
 40 86 25 32. E-mail: 7791@sogn.dk
Graver: Per Bak Rasmussen
21 24 76 05. E-mail: stenloesekirkegaard@gmail.com
Kirkeværge: Leif Møller
Bystævnet 34, 5260 Odense S
 66 15 15 28. E-mail: leif.moeller@webspeed.dk

Fangel Kirke:
www.sogn.dk/fangel
Menighedsrådsformand: Merete Østerbye
Kirkevej 20, Fangel, 5260 Odense S,  65 96 32 25
24 81 79 23 E-mail: mgofangel@gmail.com
Graver: Finn Nielsen
Ruevej 24, 5672 Broby. 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
 65 96 10 14. 40 57 15 14.
E-mail: esbenmh@hotmail.com

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

Redaktion 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  66 15 04 87.
E-mail: karen.hansen@post.tele.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg.

GUDSTJENESTER MARTS 2015 - MAJ 2015
MARTS

01 2. søn. i fasten
08 3. søn. i fasten
15 Midfaste
22 Mariæ bebudelses dag
29 Palmesøndag
		

APRIL

02 Skærtorsdag
03 Langfredag
05 Påskedag
06 Anden Påskedag
12 1. søn. e. påske
19 2. søn. e. påske
26 3. søn. e. påske

MAJ

01 Bededag
03 4. søn. e. påske
10 5. søn. e. påske
14 Kristi Himmelfarts dag
17 6. søn. e. påske
24 Pinsedag
25 Anden Pinsedag
31 Trinitatis søndag

STENLØSE

FANGEL

Lukket pga. renovering
Lukket pga. renovering
Lukket pga. renovering
Lukket pga. renovering
11.00 (Biskop Tine Lindhardt
og provst Paw Kingo Andersen)

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

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

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

10.00 (MK) konfirmation
Ingen
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
MK:
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)		Matias Kærup
11.00 (MK)
09.30 (MK)
AKJ:
09.30 (MK)
11.00 (MK)
Annette Kjær
10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (se omtale i bladet)
Jørgensen
11.00 (MK)
09.30 (MK)

Ved gudstjenesten palmesøndag medvirker fløjtenist Rikke Pedersen.
Ved gudstjenesterne påskedag, medvirker trompetist Mette Bomholt.

Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter 1. tidlige gudstjeneste i måneden.
Der er kirkekaffe i Fangel efter gudstjenesterne kl. 09.30.

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.

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 eller indtastes til Borger.dk

Ønsker om en god
påske og pinse.
NÆSTE SOGNEBLAD:
udkommer i uge 22 med frist
for indlæg lørdag d. 25/4
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne derom.

Vissenbjerg-Tommerup Tryk · Tlf. 64 47 24 25

Praktiske oplysninger

