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Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord
En verden grøn af grøde.
DDS 725

Stenløse-Fangel

Åbning Stenløse Kirke, Palmesøndag
29. marts 2015, kl. 11.00
I Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, Amen.
I dag, Palmesøndag, genåbnes jeres
kirke efter længere tids restaurering.
Jeg vil gerne ønske Jer til lykke hermed – og ikke mindst vil jeg gerne
ønske Jer alle sammen stort til lykke
med resultatet.
Der er sket meget
Der er kommet et nyt varmeanlæg
herind; der er kommet nye farver på
bænkene; der er nye klinker på gulvet,
der er nye og bedre adgangsforhold til
kirken – for nu at nævne nogle af de
væsentlige ting der er sket.
Men det mest synlige og markante er
det som er sket heroppe:
Den tidligere altertavle er taget ned, I
har fået et nyt alterbord, den store sten
af bornholmsk granit. Der er kommet
et forgyldt kors op. Der er ny alterskranke og knæfald og så er det gamle
østvindue blevet åbnet.
Øjne og sind skal sikkert lige vænne
sig til forandringen men jeg synes der
er kommet en smuk sammenhæng ud
af det.
Alterets tyngde kombineret med letheden i det gyldne kors og glas – og
bundet sammen af lyset fra det gamle
vindue som er blevet åbnet.
At der skal være et alterbord og et
kors, det siger sig selv.
Men hvorfor i grunden åbne det gamle
vindue?
Det er jo ikke fordi der kommet meget
lys ind gennem det – og skulle det
endeligt være så kunne man jo have sat
noget mere elektrisk lys op.
Ja, det kunne man – og nej, der kommer ikke meget lys ind gennem det
lille vindue.
Men det lys der kommer ind gennem
det, er af en helt særlig slags.
Det er det lys der skinner i mørket og
som mørket ikke kan gribe og aldrig få
bugt med.
Lys og lys er altså af forskellig art.
Man kan f.eks. se det i Bibelens fortæl-

ling om hvordan Gud har skabt verden.
For der fortælles det faktisk to gange
om hvordan Gud skaber lys.
Solens lys og lys fra måne og stjerner
skaber Gud på dag fire, hvor han sætter
netop sol, måne og stjerner på himlen
som en slags lamper til at lyse om
dagen og om natten.
Men i virkeligheden har Gud allerede
skabt lyset på dag eet.
Som I måske husker fra jeres børnelærdom er alt mørke og kaos før Gud
begynder at skabe.
Det er som et sort, mørkt urdyb.
Derfor er det første Gud gør at sige
’der skal blive lys’ og lyset kommer og
kiler sig ind i mørket og flækker det,
sprænger det, slår hul i det. Og Gud ser
at det er godt.
Hvordan kan det være at Gud på den
måde skaber lys to gange?
Ja, jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed, men jeg tror at det er fordi
det ikke er nok at have sol, måne og
stjerner.
Deres lys kan jo slukkes. –
Solen går ned som vi siger om aftenen,
og månen og stjernernes lys er kun
svagt. Der kan komme solformørkelse.
Eller det kan være så overskyet og
elendigt vejr at ikke en stjerne lyser
om natten og så solens stråler ikke kan
trænge igennem om dagen.
Det er med andre ord et lidt sårbart
lys. Dagens og nattens lys. Sol, måne
og stjerner. Det er et lys der kan blive
mørkt.
Det kan det lys som Gud skaber på den
første dag, ikke.
Det er nemlig et lys der skinner midt
ind i mørket. Som skinner på trods af
mørket. Som flækker det, ryster det,
slår hul i det – og så stærkt er det, at
mørket ikke kan gribe det og aldrig vil
kunne slukke det.
Det er et lys der bærer Guds liv med
sig.
Modsat solens, månens og stjernernes
lys kan det ikke bevises.
Man kan ikke måle dets hastighed
og styrke eller sætte det på formler i

fysiklokalet. Det er ikke i den forstand
fysisk.
Men ikke desto mindre er det virkeligt.
Det guddommelige lys. Meget virkeligt.
Det ved enhver der indimellem er
lukket inde i mørket. Sit eget eller de
andres. Eller dødens eller ondskabens,
sorgens eller fejhedens eller hvilken
art det nu er, det mørke man er lukket
inde i.
Har man prøvet at være i det mørke,
ved man at der rækker hverken solens,
månens eller stjernernes lys.
Men man ved også hvordan selv det
mørke på forunderlig vis kan brydes, et
lys tændes og liv opstå, når man mindst
tror det.
Det er ikke til at sige hvordan, men det
sker. Det bryder igennem. Det er virkeligt. Og det har liv med.
Evangelisten Lukas kalder det for ’solopgangen fra det høje – som vil besøge
os for at lyse for dem, der sidder i
mørke og i dødens skygge’.
Jeg tror at de gamle her på stedet
kendte det lys.
Dem der i sin tid byggede kirken her, i
1150 eller deromkring.
Derfor var det vigtigt for dem at lave et
vindue mod øst.
For på en meget konkret og håndgribelig måde at sige at vi lever i lyset af
dette guddommelige lys, solopgangen
fra det høje. - Som kommer udefra, fra
Gud selv, og som derfor er så stærkt at
det kan slå hul i mørket. Mørket i os og
mørket om os.
Det er julens lys, påskens lys og den
opstandne Kristus som verdens lys.
Intet mindre.
Måske var der også det, at de dengang
vidste, at de havde brug for lys udefra,
fordi det var så som så med hvor meget
lys de havde i sig selv.
I dag er vi tit mindre beskedne, - og
mindre realistiske i vores selvforståelse.
Vi ser os selv som lysende genier og
ditto talenter. Vi brænder ganske vist tit

Forsidebillederne:	Øverst til venstre: Koret i Stenløse Kirke. Øverst til højre: Stenløse Kirkes apsis med det åbnede østvindue.
Nederst til venstre og højre: Fangel Kirke med forårsblomster.

vores lys i begge ender, men vi er ikke
i tvivl om at vi lyser, helt af os selv og
vi ser et stort lys i os selv.
Da var de som sagt nok mere realistiske dengang og vidste at de ikke var
meget bevendt uden lys udefra.
Det ved vi vel også, selv om vi ikke
altid vil vide af det – vi erfarer at vores
lys kommer til kort og jævnligt går i
sort.
Selvfølgeligt havde I ikke behøvet at
genåbne det gamle vindue for at få del

i det guddommelige skaber-lys.
Men jeg forstår godt at I gerne ville
åbne vinduet, når nu det kunne lade
sig gøre.
Der ligger en stærk symbolik i det. En
konkret måde at vise på at solopgangen
fra det høje kaster sine livgivende stråler over Jer og lyser ind i jeres kirke.
Og derudover kaster dagslyset som nu
strømmer gennem det åbnede vindue
også et smukt gyldent skær over både
alterbord og kors – ja rummet heroppe,
og binder det sammen.

Derfor endnu engang til lykke med det.
Til kunstneren Kirsten Lockenwitz, til
arkitekt og hvem der i øvrigt har været
med til at skabe det vellykkede resultat – og ikke mindst til lykke til Jer i
Stenløse sogn; menighedsråd, præster,
personale, - ja Jer alle i sognet.
Må evangeliet om Guds kærlighed
skinne - for Jer og jeres efterkommere,
oplyse Jer og kaste lys ind i jeres liv og
død, til glæde og håb. Amen.
Tine Lindhardt
Biskop

Genåbning af Stenløse Kirke
Stenløse Kirke har som bekendt været
lukket i næsten et år, fordi der har
fundet en omfattende renovering sted,
både ude og inde. Genåbningen fandt
sted palmesøndag, den 29. marts.
Der var travlhed til det sidste med at
få gjort kirken klar til tiden, men det
lykkedes, og da dørene blev åbnet, var
det et betagende syn, der mødte de
mange kirkegængere, som var mødt
frem for at deltage i begivenheden.
Blikket blev straks fanget af det lille
nyåbnede vindue i apsis, hvorfra lyset
strålede ind, godt hjulpet på vej af den
nye, diskrete lyssætning bag buen ind
til koret. Det nye mørke alter og korset, der hænger ned i tynde metaltråde
fra loftet, fremstod smukt og enkelt.
Begge dele er skabt af kunstneren
Kirsten Lockenwitz. Knæfaldet er
designet af arkitekt Bent Longmose.
Helhedsindtrykket var ro og enkelhed.
Inden gudstjenesten begyndte, kom

en lille procession af inviterede
gejstlige ind i kirken. Det var biskop
Tine Lindhardt, provst Paw Kingo
Andersen, pastor Uffe Kærup fra
Bellinge Kirke og pastor Anders
Aastrup fra Hjallese Kirke. Desuden
deltog vore egne præster, Matias
Kærup og Annette Kjær Jørgensen.
Tidligere sognepræst ved Stenløse
Kirke, Olav Degn Andersen, var også
inviteret, men måtte melde afbud pga.
sygdom.
I dagens anledning havde vores organist, Torben Hald fået forstærkning fra
fløjtenist Rikke Pedersen, og de leverede en fin musikalsk præstation.
Gudstjenesten var også en festlig
oplevelse. Biskop Tine Lindhardt forrettede første del af gudstjenesten, og
med reference til det nyåbnede vindue
holdt hun en tale om lyset i konkret
og religiøs forstand. Talen bringes på
s. 2. Prædikenen blev holdt af provst

Paw Kingo, og Matias Kærup forrettede sidste del af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten var der sammenkomst og spisning i Forsamlingshuset
for inviterede og tilmeldte, hvor bl.a.
biskop Tine Lindhardt og formanden
for menighedsrådet, Lisbeth Knudsen,
holdt tale. Sidstnævnte sluttede sin
tale af med at opfordre sognebørnene
til at bruge den fine, renoverede kirke
flittigt.
Anne Margrethe Jørgensen

Kirkehistorisk vandring
skifter ham

Vandringen fortsætter og til efteråret tager vi fat igen. Vi skal bl.a. se
på de nytestamentelige skrifter. Der
er nok af spændende emner i bøgernes bog. Hvorfor har vi fire evangelier med fortællinger tilfælles?
Hvad lærer vi af de 21 breve? Og
hvad med kirkens dannelse og de
første kristustroende? Hvad skrev
datidens historikere om Jesus? Hvad
ser vi i Thomasevangeliet der blev
fundet i Nag Hammadi i Egypten
ved en udgravning i 1945?
I forlængelse af vores vandring vil
vi forsøge, at rejse det kronologiske
spørgsmål der vil føre os tilbage til

hændelserne omkring Jesu Kristi
skikkelse, hans optræden, gerninger,
forkyndelse og skæbne.
Hvis du har lyst til at vandre med,
er du meget velkommen. Det foregår i Stenløse konfirmandhus hver
anden tirsdag i de lige uger om
formiddagen fra kl. 10.30 til 11.40.
Første gang i næste sæson er tirsdag
den 1. september. Der er kaffe på
kanden og kaffe koster fortsat 1.
krone.
Vil du med, så skriv til maka@
km.dk eller ring på 66 15 07 04
			
Matias Kærup

Bibelmaraton’en bliver til en kirkehistorisk vandring. Sådan stod
der i sognebladet sommeren 2011.
Den bibel- og kirkehistoriske vandring begyndte i 2007 og har indtil
2013 været ledet af historiker Aage
Trommer. I 2013 overdrog han vandringen til mig.
Trommer fortsatte dog med at
komme og bidrog med sin viden
og historiske overblik. Desværre
gik han bort i foråret og hans rare
væsen, humor og store kapacitet er
savnet.

Kirsten Lockenwitz

Nyt fra menighedsrådene
Fastelavn
Den 15-02 holdt Fangel forsamlingshus' bestyrelse og Fangel kirkes
menighedsråd deres årlige faste-

Minikonfirmander
Før påske afsluttede vi forårets
minikonfirmandforløb, til efteråret inviterer vi til et nyt forløb
Fra uge 8 til uge 13 havde vi et dejligt forløb med minikonfirmander fra
4. klasserne på Skt. Klemensskolen.
Vi mødtes tirsdag eftermiddag og en
lørdag formiddag. Vi sang, var på
udflugt, hørte bibelhistorie, spillede
billedlotteri, var på løb og en hel
del mere. Vi sluttede af med en: før-

Hvor er krukken?

lavnsfest for glade, udklædte børn og
deres familie.
Igen i år var der over 100 tilmeldte.
Vi startede i kirken, hvor sognepræst
Annette Kjær Jørgensen holdt en
børnegudstjeneste med indbyggede
overraskelser. Alle børn var opmærksomme og nysgerrige, det var dejligt
at opleve!
Derpå gik vi i alle ned i det festligt
pyntede forsamlingshus! Der blev
budt på saftevand, kaffe, hjemmebagte
fastelavnsboller og småkager.
Højdepunktet var tøndeslagningen:

Hvem skulle være Kattekonge? Der
var en tønde for de små og en for de
lidt større børn, og begge tønder var
lidt svære at slå ned, men det lykkedes! Der var rigeligt med slik i tønderne, så ingen blev snydt!
Atter en succes med fin deltagelse.
Forsamlingshusets bestyrelse og
menighedsrådet arbejder godt sammen
om planlægningen og udførelsen af de
forskellige opgaver! Mon ikke vi skal
ses til fastelavnsfest i 2016 også?
Suzanne
Gersbo-Møller

påske-gudstjeneste, hvor også forældre, bedsteforældre og søskende
var med.
Til efteråret inviterer vi til et nyt forløb, hvor vi sandsynligvis begynder
i uge 36. Det er igen 4. klasserne, vi
inviterer. Undervisningen vil komme
til at foregå i konfirmandhuset i
Stenløse.
Mange hilsner fra
Torben Hald, Lise Jensen, Jette
Kielstrup og Annette Jørgensen
ter værker af kunstkeramikkens to
absolutte største fyrtårne.
Savner man krukken, og det er der
sikkert mange som gør, så tag en tur

til Middelfart og se udstillingen hvor
Brandes har samlet en del af sine
krukker og andre keramiske værker.
Leif Møller

Menighedsrådsmøde

Onsdagscafeén, Stenløse

Sogneindsamlingen

Menighedsrådsmøde i Stenløse
tirsdag den 2. juni kl. 17.00 og
tirsdag den 25. august kl. 17.00

Konfirmandhus, som i efteråret har
følgende datoer, hvor der bliver budt
på snak, sang, kaffe/te, hjemmebagt
kage, oplæsning eller noget helt
andet. Alle er velkomne – det koster
10 kroner for det hele, og datoerne
er: 19. august, 16. september, 21.
oktober, 18. november, og den 16.
december, alle gange fra kl. 10-12.
Hilsen Birte, Vivi og Lone

Søndag den 8. marts blev der foretaget indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp i Stenløse og Fangel
Sogne. I Fangel Sogn blev der indsamlet 5.400 kr. I Stenløse Sogn
nåede beløbet op på 12.400,50 kr. ,
hvilket var 40% mere end sidste år.
En stor tak til alle som gav et bidrag
eller gjorde en indsats i forbindelse
med indsamlingen.

Kunstneren Peter Brandes, som jo
har udført vor smukke krukke på kirkegården, har forespurgt menighedsrådet om man ville låne den ud til en
udstilling på CLAY Keramikmuseum
Danmark i Middelfart.
Det har menighedsrådet sagt god for
og derfor står Treenighedskrukken
nu i Middelfart, hvor udstillingen
Brandes og Bindesbøll varer fra den
20. maj 2015 til den 10. januar 2016.
Museet skriver at udstillingen omfat-

ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE
KONFIRMANDHUS

Sogneudflugt i Fangel
Byvandring i Carl Nielsens fodspor
Vi mødes ved sognehuset i Fangel
onsdag den 10. juni kl. 13.30. Herfra
kører bussen til Odense, hvor vi
foran Domhuset møder overinspektør
Anders Myrtue og museumsinspektør
Ida-Marie Vorre, der vil tage os med

på en lille vandring i Odense, hvor de
vil fortælle om Carl Nielsen.
Ca. 15.30 indtager vi kaffe og lagkage på restaurant Grønttorvet.
Her bliver vi igen afhentet af bussen, som kører mod Nr. Lyndelse.
Vi gør holdt ved Sortelung, hvor Carl
Nielsen blev født, ligeledes ved barndomshjemmet i Nr. Søby. Undervejs

vil Esben Møllegaard fortælle små
historier om Carl Nielsen.
Derefter går turen ud i det blå og slutter med smørrebrød i sognehuset.
Der kan deltage 45 på turen og den
koster kr. 150,-.
Tilmelding til Merete Østerbye senest
den 1. juni på telefon 65 96 32 25
eller 24 81 79 23.

Konfirmation i Fangel Kirke
19. april 2015
Sognepræst Matias Kærup,
Lukas Haldbo,
Mathias Lillelund Larsen.

Konfirmation i Stenløse Kirke
26. april 2015
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Silja Ösp Logadóttir, Nikolaj Pedersen,
Hans Magnus Sejer Wiingreen, Nikolai Dereli,
Andreas Kaisen Djurhuus Knudsen,
Simon Andreassen, Oliver Nielsen,
Sabrina Munk Bryld.
Siddende fra venstre:
Nanna Nabbedgaard Timm,
Josefine Maria Bang Holmtoft,
Sigurrós Tanya Isleifsdóttir,
Sara Dinesen, Maya Liv Helskov Lindberg.

Konfirmation i Stenløse Kirke
01. maj 2015
Sognepræst Matias Kærup,
Christian Schougaard Abildtrup Christensen,
Anna Linnea Paludan,
Annline Rigmor Gram,
Simon Juul Henriksen,
Tobias Kristiansen.

Sognecaféen i Fangel
Vi mødes igen i Sognehuset efter sommeren d. 02-09,
kl. 10-12, forhåbentlig med mange oplevelser at berette
om. Vi fortsætter i resten af 2015 d. 07-10, d. 04-11, d.
02-12. Vi påtænker en udflugt i løbet af efteråret til Det
Nordatlandiske Hus.

Ellers er programmet, som det plejer at være, bogudlån, kaffe, altid med spændende hjemmebagte kager,
oplæsning og hygge. Der er altid plads til gode ideer til
programmet, og der er altid plads til flere deltagere, også
gerne mænd!
På gensyn- Marian og Suzanne

Kirkegårdsvandring Fangel Kirke
Efter aftengudstjenesten søndag d.
16. august er der kirkegårdsvandring.
Kirkegården har ligesom kirken en
historie, der afspejler lokalsamfundet. Det er altid kirken, der fortælles
om, da den er den mest synlige og
mest håndgribelige. Men ser man
godt efter, er der også en hel del på
kirkegården, der fortæller historien
langt tilbage i tiden – ja, helt tilbage
til da kirken blev opført.
Vi vil på vandringen se efter disse
levn fra fortiden. Fortælle om, hvor-

dan kirkegården var indrettet førhen
og hvordan den har udviklet sig gennem tiden. Små historier om enkelte
gravsteder og de personer der hviler
der, bliver der også plads til. Men
også fortælle om den store opgave,
det er i dag fortsat at have en ”hyggelig” fynsk kirkegård, samtidig med
at begravelsesskikken ændrer sig
totalt.
Efter vandringen byder menighedsrådet på en kop kaffe i Sognehuset.
Esben Møllegaard

Klokken fra Absalons
Kirke flytter til Fangel
Kirkeminister Marianne Jelved besluttede sammen med
menighedsrådet for Absalons Kirke i efteråret 2013
at nedlægge kirken, der ligger på Sønder Boulevard i
København. Lukningen begrundedes i sognets demografiske sammensætning. Kirken hjemfaldt derved til
Kirkefondet, som hyrede Colliers International Danmark
A/S til at sælge den. Absalons Kirke blev i oktober 2014
solgt for 10,25 millioner kroner til grundlæggeren af
Tiger, Lennart Lajboschitz. I fremtiden skal den tidligere
sognekirke fungere som et socialt kulturhus på Vesterbro,
og midlerne fra salget skal bruges til at opføre nye kirker
i Københavns voksende forstæder.
Det har i en lang årrække været Fangel menighedsråds
ønske, at supplere den nuværende kirkeklokke, idet der
tidligere har været to klokker, hvilket bl.a. fremgår af
biskop Jacob Madsens visitatsbog fra 1589, hvor han
omtaler to klokker i tårnet. Desværre var klokkemalm
brugbart til at støbe kanoner af, og sandsynligvis blev
kirkens ene klokke inddraget og omstøbt i tiden omkring
Svenskerkrigene. I dag er kun klokkestolen tilbage.
Sommeren 2014 kontaktede vi Kirkefondet med henblik
på at overtage den kirkeklokke der evt. blev overflødig
ved salget af Absalons Kirke. Efter nogle måneders forhandling, med Kirkefondet, toneudmåling af klokken og
kirkeministeriums klokkekonsulents anbefaling, faldt det
hele på plads. Konsulentens rapport var klar: Absalons
klokke og Fangels klokke vil klæde hinanden smukt og vil
kunne danne et fint fremtidigt makkerpar.

Menighedsrådet kørte til København og fulgte nedtagningen den 19. februar. Klokken blev ved hjælp af en kran
løftet ned fra Absalons Kirkes tårn. For at klokken kunne
fjernes, blev der lavet et hul i taget på højre tårns inderside, så en kran sat op i Skjalm Hvides Gade kunne løfte
den store klokke ud.
Det lokale firma, THOMO klokkeservice - fra Allested,
stod for flytningen af klokken på 1270 kg. Den er støbt i
1934 på Brønderslev Jernstøberi og skænket til Absalons
Kirken af menigheder i Svendborg Amt. Klokken bærer
indskriften fra Jeremias Bog 22,29: Land, land, land, hør
Herrens ord.
Nu er det menighedsrådets opgave at søge fondsmidler, så
Absalonsklokken kan blive hængt op i Fangels kirketårn.
I forbindelse med klokkens nedtagning udtalte ejeren
Lennart Lajboschitz til pressen: Klokken var en del af
bygningens gamle liv. Derfor er jeg glad for, at den nu
kan genbruges et andet sted, hvor den igen kan tjene dens
oprindelige formål.
Matias Kærup

Gudstjenester på LYSNINGEN
Dag:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Dato:
09. juni
30. juni
21. juli
11. august

Tidspkt.
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

MK
AKJ
MK
AKJ

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

Arkivudvalget
Egon Birkholm,
Svenstrupvej 40
5260 Odense S
Tlf. 6615 0452

* 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.

Find oplysninger
– om gudstjenester, møder, arrangementer
og adresseliste på www.sogn.dk/fangel og
www.sogn.dk/stenloese-odense

Babysalmesangen
– begynder igen i Stenløse Kirke torsdag d. 3/9.
Tilmelding hos Ingvil Bjaastad, tlf. 30265253

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.

Dersom enhver ville
hjælpe den anden,
blev alle hjulpet.
Baronesse Marie v. Ebner-Eschenbach,
1830-1916, østrigsk forfatter

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 JUNI 2015 - AUGUST 2015
JUNI		

07 1. søn. e. trinitatis
14 2. søn. e. trinitatis
21 3. søn. e. trinitatis
28 4. søn. e. trinitatis

STENLØSE

FANGEL

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

11.00 (MK)
Ingen
11.00 (AKJ)
Ingen

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

11.00 (AKJ)
Ingen
Ingen
11.00 (MK)

02 9. søn. e. trinitatis
09 10. søn. e. trinitatis
16 11. søn. e. trinitatis
23 12. søn. e. trinitatis
30 13. søn. e. trinitatis

11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
10.00 (MK)
09.30 (MK)
08.30 Morgenandagt (Fælles med Fangel)

09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
19.00 (MK)
11.00 (MK)		

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

JULI

05 5. søn. e. trinitatis
12 6. søn. e. trinitatis
19 7. søn. e. trinitatis
26 8. søn. e. trinitatis

AUGUST

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
sommer
NÆSTE SOGNEBLAD:
udkommer i uge 35 med frist
for indlæg mandag d. 20. juli.
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne derom.

Vissenbjerg-Tommerup Tryk · Tlf. 64 47 24 25

Praktiske oplysninger

