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Nu spår os mer
end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
DDS nr. 290.

Stenløse-Fangel

Åndens frihed
Der er en række steder i vores samfund, hvor der til daglig drives kirke
på kanten. Det er vores korps af feltpræster, fængselspræster, sygehuspræster, ungdomspræster etc.
Et par sygehuspræster der har deres
daglige gang på Rigshospitalet, har
gennem en årrække haft en gæstebog
liggende fremme i hospitalskirken,
hvor enhver frit har kunnet nedfælde
sine tanker.
Denne gæstebog blev inspirationskilden for en sygehuspræst til nærmere
at udfolde patienters og pårørendes
forhold til det religiøse, troen og
deres gudsbillede. Ud af Gæstebogen
sprang en usynlig menighed frem, der
ikke nødvendigvis går til gudstjeneste
søndag formiddag, men som gør sig
mange tanker om hvor, hvordan og
hvorvidt Gud er placeret i deres tilværelse. Sygehuspræsten har sammen
med en religionssociolog bearbejdet
gæstebogens indhold og kategoriseret
indholdet i takkebønner, klagebønner
eller blot tanker om tilværelsen. Ved
denne kategorisering blev et interessant mønster præsent. Nemlig, at ud
af 4.000 bønner var kun én adresseret
direkte til Helligånden.
Det er der for så vidt intet overraskende i. Der prædikes om Faderen,
Sønnen, men Helligånden lever en
mere skjult tilværelse - særligt i kraft
af dens usynlighed. Måske skyldes
det at den er en del af vores liv?
Ånden er et grundmenneskeligt vilkår
som ikke i første omgang kan monopoliseres til kristendommen. Ånden
har vi i hver vores slægt, organisation
eller land.
Den deler os. Og den skal dele os,
fordi det netop er det der skaber
dynamikken i vores liv. At vi er forskellige, og har differencerede meninger om livet, forskningen, samfundet,
politikken og om hvordan vi skal
være kirke i dag. Prægnant kan det
sammenfattes i min prædikens over-

skrift: Åndens frihed. Men åndens
frihed, vores frihed, den kristnes
frihed omsluttes af noget større, som
ikke er en ånd, der er skrøbelig eller
forgængelig, og det er evighedens
Ånd – nemlig den der er hellig. Den
Hellige Ånd som vi trods alle forskelle deler og har tilfælles. Helligånden
som knytter os sammen som kirke og
menighed. Den kan adresseres med
evangelisten Johannes ord: Således
elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have
evigt liv.

Den rette måde
at leve på
Den rette måde at leve på er altså
ikke afgrænset af hvilken ånd man
lever med, men den er begrænset, for
alt er ikke lige godt. Nogen lever med
en gal og en vanvittig ånd, og fokuserer kun på egne ideologier og overbevisninger i en grad der er skadelig.
Det er mennesker, der elsker mørke
frem for lys for at bruges Johannes
ord. Det er en anden ånd der ikke er
hellig. Vi skal ikke dæmonisere andre,
men evangeliet skal prædikes højt og
tydeligt for enhver art af fundamentalisme. De skal høre om evangeliets
Ånd og frihedens Ånd.
Med evangeliet in mente bliver vi
mindet om at én sand Gud er lyset.
Det er Kristus, der kom til verden
ikke for at dømme, men for at frelse.
Gud der optræder som et menneske,
tilmed et menneske, som intet er og
dog er han alt. Ved intet at være, intet
at have, gjorde han sig til ét med det
grundmenneskelige. Og han levede
ubekymret. Han levede som menneske blandt mennesker. Han talte til
mennesker som en mand til sin næste
altid konkret og vigtigst - altid for
livets skyld.

Ét fællesskab i Kristus
I hvert ord, Jesus sagde, i alt, hvad
han gjorde ville han afskaffe religion
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som løgn og bedrag. Afskaffe alt
det som undertrykker og nedværdiger. Afskaffe hule besværgelser og
tomme ritualer. Og han gjorde det for
livets skyld, for menneskets skyld
og for åndsfrihedens skyld. Kort
sagt: For vores værdigheds skyld og
for vores menneskeligheds skyld.
Hvorfor skulle han være konge på
denne jord og derved sætte skel mellem mennesker der i forvejen lever
med skellet, når han var noget langt
højere, nemlig himlens konge, hvis
kongelighed netop består i, at han
bliver menneske, ikke for at fremme
skellet eller fremme religionen som
undertrykkende og magtfuld, men for
at skabe tro. Trofasthed imod dette
liv. Trofasthed imod vores næste og
ydmyg tillid til vores Gud. Og han
forlod jorden igen i skikkelsen af
kød og blod, for at livet verden over
netop kunne leves på det fundament
af frihed. Det skulle ikke knyttes til
en lokalitet eller et afgrænset område
af hellighed. Det skulle være én Ånd,
der blev åbenbaret, og blev synlig
for os så vi trods alt har ét sandt fællesskab – og det er i Kristus. Det er
et perspektiv på livet som aldrig står
for fald. Det er et udtryk for Guds
almægtighed, at Helligånden verden
over er grundlaget for hver vores forskellige liv.

Det gode liv
Den Ånd er båret af det evangeliske ord, som er den rene glæde, der
skal lyde i dag. At troens og håbets
Gud, Kristus, måske syner af så lidt,
Helligånden adresseres så lidt, akkurat som du og jeg syner af lidt. Det
er vores glæde, for hans ord fylder
meget. Det er glædens ord, de frie
evangeliske ord som altid peger hen
på livet, at når vi som kristne sigter
mod evigheden, får vi jorden med og
så ser vi i en fri ånd alt det smukke
vi møder på vores vej. Det er vejen,
sandheden og livet.
Matias Kærup

Nyt fra menighedsrådene
Ny stibelægning på kirkegården i Stenløse
Nu er det jo snart nogle måneder
siden, vi genåbnede kirken efter den
gennemgribende renovering.
På kirkegården er de handicapvenlige stier dog først blevet færdige her
midt i juli.
Belægningen ligner nøjagtig den,
som er på alle kirkegårdens stier.
Forskellen er, at underlaget nu er

kørefast for rollatorer og kørestole.
Det drejer sig om stien fra hovedlågen til våbenhuset og videre til den
lille låge nord øst for kirken. I alléen
er markeret to handicap P pladser.
Der bliver også etableret orienteringslys langs den faste belægning.
En af grundstenene til den gamle
kirkelade, som har ligget ved den

senmiddelalderlige portal øst for
kirken, måtte i forbindelse med
udgravningen til den nye sti holde
flyttedag. Den er nu placeret oven på
jorden tæt ved dens gamle plads.
Leif Møller

Guldkonfirmander
En flok tidligere klassekammerater
fra Stenløse genså hinanden den 9.
maj 2015 på Skt. Klemensskolen.
Det var samtidigt halvtredsåret
for deres konfirmation i Stenløse

Kongernes Jelling
Den 12. maj drog præst, et par klasselærere og Skt. Klemensskolens
femteklasser til Jelling. Museet
Kongernes Jelling var lukket pga.
af renovering. Til gengæld fik vi en
spændende rundvisning i det histo-

kirke, der fandt sted den 13.
juni 1965 ved Pastor Balslev.
Guldkonfirmanderne benyttede anledningen til at besøge den
istandsatte kirke, synge et par salmer og hilse på sognets præst.
riske monumentområde omkring
Jelling Kirke. Der blev fortalt om
vikingekongerne Gorm og Harald,
deres runesten, den store skibssætning og den gigantiske palisade,
der blev rejst for mere end 1000 år
siden.

Efter den medbragte kage og sodavand, på ægte vikingemaner, var fortæret, kørte vi hjem til Stenløse igen.
Matias Kærup

Familier fra Stenløse på ferie
Stenløse menighedsråd fik gennem sit medlemskab i
Samvirkende Menighedsplejer mulighed for at give 3
familier og 2 frivillige et ferieophold i uge 28.
Det blev til en dejlig uge på Feriecentret Klinten i Faaborg.
Vejret kunne have været bedre, men hyggen og samværet var i top, så alle nød det. Fra Stenløse menighedsråd

vil vi gerne sige tak til Odense Y’s Men’s Club og Odin
Y’s Men’s Club for økonomisk støtte til ferieopholdet, til
Bageri Lindberg på Møllevej for brød, til Rema 1000 på
Svenstrupvej for morgenmadsprodukter til familierne og til
Stenløse Forsamlingshus for mad til familiernes introduk
tionsaften.
Tak for velvillig støtte, Annette Jørgensen

Højtiderne har deres traditioner – det gælder også pinsen
Her i Fangel er det blevet en tradition, at pilgrimsvandrerne på Fåborg–
ruten aflægger besøg i kirken om
eftermiddagen Pinsedag. På samme
måde er den fælles friluftsgudstjeneste i Bellinge 2. pinsedag også blevet
tradition.

Friluftsgudstjeneste i pinsen er
oplagt med Grundtvigs salme ”I
al sin glans nu stråler solen”; men
denne 2. pinsedag var det overskyet og regn, ikke det bedste
vejr for et udendørs arrangement.
Gudstjenesten var derfor rykket ind

i kirken, som var tæt pakket. Det
var i år Matias, der havde fået til
opgave at holde prædiken. For ham
blev det, takket være regnvejret,
noget helt specielt at stå på fars prædikestol - (hvilket alle kunne følge
ham i). - Matias havde en prædiken,
Fortsættes næste side...

der så afgjort var til et stort tolvtal.
Der var helt stille i den fyldte kirke;
et godt tegn på, at folk fulgte med
i det, der blev sagt. Odense Brass
Band medvirkede ved gudstjenesten
og havde fået sig klemt sammen i
koret. De spillede rigtig godt, men
det virkede lidt voldsomt i kirken,

især for dem der sad helt fremme.
Ind- og udgangsbøn blev læst af en
pilgrimsvandrer. Det var en god ide
også at inddrage dem i gudstjenesten.

Sogneudflugt i Fangel

inspektør Anders Myrtue, som på
en meget spændende og interessant
måde tog os med på en vandring
til steder, der havde haft en særlig
betydning for Carl Nielsen.

På en dejlig varm og solrig dag
den 10. juni drog 30 sognebørn fra
Fangel til Odenses centrum. Det var
hertil, den årlige Sogneudflugt gik.
Vi skulle vandre i Carl Nielsens
fodspor. Vi mødtes ved Domhuset
med to dygtige folk fra Odense
Bys Museer, leder af Carl Nielsen
Museet, Ida-Marie Vorre og over-

Alle Helgen for børn
Eftermiddagsgudstjeneste i Fangel
Kirke med efterfølgende spisning i
Sognehuset.
Torsdag d. 5. nov. kl. 17.00 er der
børnegudstjeneste i Fangel kirke.
Gudstjenesten vil ikke komme til at
omhandle Halloween, men måske
vil der dog være et græskar eller to.
Sæt 8 i
kalenderen

Bagefter var der kaffe i Sognehuset
med masser af pølsehorn og kager
samt hyggeligt samvær. Nu var det

Turen i byen sluttede af med kaffe
og lagkage på Sortebrødre Torv, i
restaurant Grønttorvet. Derpå fik
vi en dejlig bustur ud i det grønne
Gudstjenesten vil derimod handle om
Alle Helgen. Til Alle Helgen mindes
vi vore døde og mange sætter lys på
deres kæres grave. At mindes de døde
kan forekomme at være et dystert
emne for børn, men døden spiller
også en rolle i deres tanker, så derfor
vil vi tage den op til denne gudstjeneste, og børnene vil få lejlighed til at
tænde lys og mindes.

blevet tørvejr og solen begyndte at
titte frem fra skyerne, så brassbandet fik lejlighed til også at spille på
plænen ved Sognehuset. Alt i alt en
dejlig og hyggelig fællesgudstjeneste
– trods vejrets luner.
Esben Møllegaard
på Fyn og stoppede ved det sted i
Sortelung, hvor Carl Nielsen er født,
og også ved huset i Nr. Lyndelse,
hvor han voksede op.
Efter en indholdsrig eftermiddag
sluttede vi med smørebrød og hyggeligt samvær i Sognehuset i Fangel.
Suzanne Gersbo-Møller
Efter gudstjenesten vil vi gå over i
Sognehuset og spise sammen.
Af hensyn til maden vil vi bede om
tilmelding senest d. 30. oktober til
Merete Østerbye, tlf: 24 81 79 23
e-mail: mgofangel@gmail.com eller
Annette Jørgensen, tlf: 29 27 65 91
e-mail: akt@km.dk. Det er gratis at
deltage. Alle er velkomne.

Sensommer- og efterårsarrangementer

Onsdagscaféen i Stenløse konfirmandhus
Onsdagscaféen i Stenløse konfirmandhus har været første gang i
denne sæson d. 19/8, og fortsætter
d. 16/9, d. 21/10, og d. 18/11
fra kl. 10-12.

Der er ikke noget fastlagt program hver gang, ud over kaffe
og te, hjemmebag, sange efter
Højskolesangbogen, hvor organist
Torben Hald spiller til, og ikke mindst

muligheden
for hyggeligt
samvær.

ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE
KONFIRMANDHUS

Kirkehistorisk vandring i Stenløse konfirmandhus
Kirkehistorisk vandring i Stenløse
konfirmandhus foregår hver anden
tirsdag i de lige uger om formiddagen fra kl. 10.30-11.40.

Sæsonen begynder d. 1. september.
Der er kaffe og te i kanderne. Det
koster fortsat kr. 1.- med mulighed
for opfyldning.

Tilmelding: Vil du med,
så skriv til maka@km.dk
eller ring på tlf. 66 15 07 04.

Sognecafé i Fangel

Vi påtænker en udflugt i løbet af
efteråret til Det Nordatlantiske 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!

Vi mødes igen i Sognehuset efter
sommeren den 2. september, kl.
10-12, forhåbentlig med mange ople
velser at berette om. Vi fortsætter
i resten af 2015 den 07.10., den
04.11. og den 02.12.

På gensyn
Marian og Suzanne

DÅBSTRÆF
– arrangementet genoptages efter
kirkens renovering, for børn døbt for
fem år siden i Stenløse Kirke, i år
for børn døbt i 2009 og 2010.
Børnene, deres forældre og gerne
bedsteforældre indbydes til at mødes
i Stenløse Kirke lørdag d. 26/9 kl. 10,

Babysalmesang – tilbydes for pastoratets helt små børn fra 0-6 måneder
i Stenløse Kirke, fra torsdag d. 3/9
kl. 9.00.

hvor Sognepræsterne vil fortælle om kirken, og organist Torben Hald vil spille.
Efter besøget i kirken fortsættes til
ca. kl. 12 i konfirmandhuset, hvor
”Finurlige Finn vil trylle”; men hvad
der bydes på til at spise og drikke,
står menighedsrådet for.
Vi synger og bevæger os med barnet
og får en skøn time om ugen, hvor
barnet får en bred sansestimulering
og de voksne en inspiration til sang
med barnet. Kirkens smukke rum er
rammen og salmer, sange og remser
leges ind.

Tilmelding senest lørdag d. 19/9:
Lisbeth Knudsen, tlf. 4086 2532,
e-mail: lisbeth@sanvig.dk eller
Karen Hansen, tlf. 6615 0487,
e-mail: karen.hansen@post.tele.dk

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.
Forløbet afsluttes torsdag d. 12/11.
Tilmelding:
Ingvil Bjaastad på tlf. 3026 5253.

Et nyt hold minikonfirmander begynder
Til efteråret inviterer vi alle fra 4.
årgang i Stenløse og Fangel sogne til
at gå til minikonfirmandundervisning
10 gange. Undervisningen finder sted
om torsdagen fra 14.30-16.00 i konfirmandhuset i Stenløse. Vi begynder
torsdag d. 3. september og slutter
af torsdag d. 26. november kl. 17.00
med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker, og en efterfølgende afslutningsfest. Vi regner

Høstgudstjeneste i
Stenløse Kirke
Søndag d. 27/9 kl. 11.00.
Skt. Klemensskolens Kor deltager
i gudstjenesten. I konfirmandhuset
vil der efterfølgende blive budt på
Høstsmørrebrød, kaffe/te, høstsmåkager og –sange, som organist
Torben Hald lægger klavermusik til.

med, minikonfirmanderne selv kan
cykle fra skolen op til konfirmandhuset. Undervisningen vil bestå af: fortællinger, sang, lege, løb, opgaver – og
så vil der også være tid til hygge.
Tilmeldingen kan ske til
Annette Jørgensen, præst.
e-mail: akt@km.dk.
tlf: 29276591.

Undervisningen varetages af: Torben
Hald, Lise Jensen, Jette Kielstrup og
Annette Jørgensen.

Der bedes om tilmelding til deltagelsen i konfirmandhuset efter gudstjenesten, af hensyn til bestilling af
Høstsmørrebrød, senest d. 24/9 kl.
12.00. Det koster ikke noget at deltage.

Høstgudstjeneste i
Fangel Kirke

Tilmelding: Lisbeth Knudsen, tlf. 40
86 25 32 / lisbeth@sanvig.dk eller
til: Karen Hansen tlf. 66 15 04 87 /
karen.hansen@post.tele.dk

Vi glæder os til at se jer

Søndag den 20/9 kl. 11.00.
Efter gudstjenesten er der en sammenkomst i Sognehuset med et mindre traktement.

En retsmediciners forhold til døden – Stenløse Konfirmandhus
I Stenløse Konfirmandhus
tirsdag d. 1/10 kl. 19.30.
Jørgen Lange Thomsen er professor
ved Retsmedicinsk Institut, Syddansk
Universitet i Odense. Han har mange
års erfaring i retsmedicin både i
Danmark og i udlandet. Han var
med ved det retsmedicinske arbejde

i New York efter 11. september 2001
og deltog i arbejdet med ofrene efter
Tsunamien i Thailand.
Jørgen Lange Thomsen beretter i
dette foredrag om sit liv, både som
retsmediciner, men også som privat
person ved siden af arbejdet. Han
fortæller om de mange aspekter af

døden som en
retsmediciner
oplever, og om
den indflydelse
sagerne har
haft på hans
indstilling til
døden. Han
gør rede for
Fortsættes næste side...

mulighederne for tro på en Gud efter
de talrige tilsyneladende menings-

løse dødsfald, han har set. Er mon
alle retsmedicinere gudløse ateister?

Foredraget illustreres med sager fra
virkeligheden.

Fællesaften i Stenløse Konfirmandhus
Onsdag d. 16. sept. kl. 19.30

arl Nielsen og brødrene Dickmeiss…

Carl Nielsen mestrede kunsten at skrive
enkle melodier, der
bare bliver hængende. Det gælder
både hans folkelige
sange og i hans store, klassiske værker.
Hans tone er folkelig og umiskendeligt fynsk. Brødrene Jørgen og Eskil
Dickmeiss er fynboer og nærer stor
kærlighed til Carl Nielsens musik.

rl Nielsen mestrede kunsten at skrive enkle melodier, der bare bliver hængende. Det
ælder både hans folkelige sange og i hans store, klassiske værker. Hans tone er folkelig
umiskendeligt fynsk. Brødrene Jørgen og Eskil Dickmeiss er fynboer og nærer stor
ærlighed til Carl Nielsens musik. I deres musikalske foredrag vil de spille uddrag fra
ns symfonier, violinkoncert, kammermusik, klaverstykker, sange og polkaer i deres
ne arrangementer. Gennem ord og toner vil de fejre 150 året for Carl Nielsen som
nsk spillemand, klassisk komponist og kulturperson.

gen Dickmeiss (violin, sang) er uddannet violinist fra Det Fynske Musikkonservatorium på
kemusiklinjen. Derudover er han bachelor i musikvidenskab og rigsspillemand. Ernærer sig som
elance musiker og underviser og har udgivet syv cd'er med nyskrevet og traditionel folkemusik.

kil S. Dickmeiss (klaver) har været sognepræst ved Ledøje-Smørum kirker siden 2006. Han
gyndte at spille klaver som dreng og Carl Nielsens små stykker for klaver hører til hans musikalske
rneopdragelse. Han spiller både klassisk og rytmisk klaver. I sin studie tid muntrede han sig som
nist i bandet bag ”Teologisk Revy.”

I deres musikalske foredrag vil de
spille uddrag fra hans symfonier,
violinkoncert, kammermusik, klaverstykker, sange og polkaer i deres egne
arrangementer. Gennem ord og toner
vil de fejre 150 året for Carl Nielsen
som fynsk spillemand, klassisk komponist og kulturperson.
Jørgen Dickmeiss (violin, sang) er
uddannet violinist fra Det Fynske
Musikkonservatorium på folkemusiklinjen. Derudover er han bachelor
i musikvidenskab og rigsspillemand.

Ernærer sig som freelance musiker og
underviser og har udgivet syv cd’er
med nyskrevet og traditionel folkemusik.
Eskil S. Dickmeiss (klaver) har været
sognepræst ved Ledøje-Smørum kirker
siden 2006. Han begyndte at spille klaver som dreng og Carl Nielsens små
stykker for klaver hører til hans musikalske børneopdragelse. Han spiller
både klassisk og rytmisk klaver. I sin
studie tid muntrede han sig som pianist
i bandet bag ”Teologisk Revy.”

ntakt:
di@km.dk tlf: 20355705 & jorgen@svobsk.dk tlf: 26844672

Fyraftenssalmesang i Stenløse Kirke
Tirsdag d. 20. okt.
kl. 16.30-17.00

Den halve times indhold vil være valgt
af Karen Hansen og af fremmødtes

ønsker, som der til sidst også vil være
mulighed for.

BUSK-gudstjeneste

i mange kirker over hele landet. I
år gør vi det også i Stenløse Kirke.
Børneklubben og minikonfirmanderne
medvirker. Gudstjenestens tema er:
”Tro som tillid og tro som en rustning”,
hvilket betyder, at der bl.a. vil blive
et børneindtog af børn iført troens

rustning. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste og efterfølgende er der
kirkekaffe i konfirmandhuset. Alle er
velkomne – både store og små. Kom
gerne og bak børnene op.

fra at skrive under på
den første Grundlov:
Grundloven gav kun
kvinderne pligter- og
ingen rettigheder!

En erfaren fortæller og to smittende musikere fokuserer gennem fællessange og
musik på nogle af de kvinder, der pustede
liv i Grundvigs tanker, idéer og digtning. De medvirkende, fra Vestjyllands
Højskole, er: Else Mathiassen, fortæller, Karen Sørensen, pianist og Torben
Lassen, trompetist og komponist.

Søndag d. 25. okt. kl. 11.00
i Stenløse Kirke
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn,
Kirke. Hvert år den sidste søndag i
okt. holdes der BUSK-gudstjenester

Fælleseftermiddag i
Stenløse konfirmandhus
Onsdag d. 28. okt. kl. 14.30
Kvindernes valgret fejrer 100 året her
i 2015 – den første forkæmper for
kvinders valgret var N.F.S. Grundtvig;
præsten og salmedigteren, som afstod

”Mød en af mændene bag valgretten. Mød hans mange kvinder.”

Børnegudstjeneste
Torsdag d. 26. nov. kl. 17.00
i Stenløse Kirke
Den 26. nov., lige før 1. søndag i
advent, er der børnegudstjeneste kl.
17.00 i Stenløse Kirke. Gudstjenesten vil komme til
at omhandle lys. Vi skal synge om lys og høre tekster
fra Bibelen om lys. Minikonfirmanderne medvirker.
Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der
afslutning for minikonfirmanderne og deres familier i
konfirmandhuset.
Annette Jørgensen

Annette Jørgensen

Fælles sangaften
i Fangel Forsamlingshus
onsdag d. 18. nov. kl. 20.00
Program og bestilling af traktement: se opslag på forsamlingshusets opslagstavle og hjemmeside.

Adventsfesten
onsdag d. 2. dec. kl. 12.30 i Stenløse Konfirmandhus.
Tilmeldingsfristen er onsdag d. 25/11 kl 18.00 hos Lisbeth
Knudsen, tlf. 40 86 25 32 / lisbeth@sanvig.dk eller
Karen Hansen tlf. 66 15 04 87 / karen.hansen@post.tele.dk

Gudstjenester på LYSNINGEN
Dag:
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Dato:
01. sept.
22. sept.
13. okt.
03. nov.
24. nov.

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

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

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.

Det er bedre at udrette den
ringeste ting i verden end at
agte en halv time for ringe.
Goethe 1749-1832.

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 SEPT. 2015 - N0V. 2015
SEPTEMBER

06 14.s.e. trinitatis
13 15.s.e. trinitatis
20 16.s.e. trinitatis
27 17.s.e. trinitatis

STENLØSE

FANGEL

09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK) Høstgudstjeneste

11.00 (MK)*
09.30 (AKJ)
11.00 (MK) Høstgudstjeneste
09.30 (MK)

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

11.00 (MK)
17.00 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)

01 Alle Helgen
08 23.s.e. trinitatis
15 24.s.e. trinitatis
22 Sidste søn. i kirkeåret
29 1. søn. i advent

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

15.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
15.00 (AKJ)

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

OKTOBER

04 18.s.e. trinitatis
11 19.s.e. trinitatis
18 20.s.e. trinitatis
25 21.s.e. trinitatis

NOVEMBER

*Indskrivning for næste års konfirmander ** BUSK-gudstjeneste
Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen og 1. søndag i advent.
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 præstesekretær, Ulla Marie Fisker, tlf. 51 51 32 25,
E-mail: 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 høst
NÆSTE SOGNEBLAD:

Nr. 4 Vinter 2015 74. årg. udkommer i uge 48
med frist for indlæg lørdag d. 17. okt.
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne derom.

Vissenbjerg-Tommerup Tryk · Tlf. 64 47 24 25

Praktiske oplysninger

