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Det første lys er Ordet, talt af Gud
Dds. 87

Stenløse-Fangel

Små og store stjerner
Hellig tre Konger

Små og store stjerner

Med til julens fortælling hører
beretningen om de 3 vise mænd fra
Østerland, der får øje på en særlig
klar stjerne på himlen – en stjerne,
der viser vej til stalden i Betlehem,
hvor Jesus bliver født. Som bekendt
giver beretningen navn til tiden lige
efter jul, til Hellig tre Kongers søndag og til søndagene efter. Hellig tre
Kongers søndag er den søndag, der
ligger tættest på Hellig tre Kongers
dag, der er den 6. januar, og som markerer afslutningen af de traditionelle
tolv juledage begyndende med den
25. december, juledag. Grundtvig har
med sin salme: ”Dejlig er den himmel blå…” på fornemste vis gendigtet
Matthæus` beretning og gjort den til
en fortælling, der er kendt af alle.

Der er ikke noget at sige til, at mange
melder sig, når der pludselig er en
mulighed for at blive opdaget og set.
Vi vil, de fleste af os, gerne være
”på”, men der er heller ikke noget at
sige til, at tre dommere kan køre træt,
fordi vi ganske almindelige mennesker i vores higen efter berømmelse
nemt kommer til at tro lidt rigeligt
om os selv. Op gennem historien og
også i dag har der dog været og er der
store personligheder, som vi lytter til
og med rette ser op til, som i den grad
er noget ud over det almindelige. Vi
har her i år fejret ikke bare Fyns, men
hele Danmarks stjernekomponist:
Carl Nielsen. Nelson Mandela var en
meget stor statsmand i Sydafrika – ja
nærmest i hele verden, og herhjemme
i Danmark var også Kaj Munk noget
af en personlighed. Han blev desværre myrdet af Gestapo natten mellem
den 4. og den 5. januar 1944. Han
var for åbenmundet for tyskerne, talte
dem frygtløst midt imod, og han gjorde det i en fast tiltro til Stjernen, til
barnet i Betlehem, der for Kaj Munk
var sandheden om vi menneskers liv,
en sandhed, han var villig til at give
sit liv for. Kaj Munk skrev i 1941 et
digt om Betlehemsstjernen, et digt,
der hedder: ”Der skinner et lys fra en
stjerne”. Et af versene fra digtet lyder:

Stjernen som symbol
Stjernen er med tiden naturligt nok
blevet et stærkt symbol for lyset, der
med Jesu fødsel tændes i verden, og
den er gledet over i vores sprogbrug
og tankegang som et symbol på en
helt eller en stor personlighed, der
lyser op i mængden. F.eks. tales der
i forbindelse med VM i kvindehåndbold om stjernespillere, om særligt
dygtige både danske og udenlandske
spillere, Andreas Mogensen fik i september nærmest stjernestatus, da han
som den første danske astronaut var
en tur ude mellem stjernerne – ude i
rummet, og med jævne mellemrum er
det tid for endnu en omgang x-faktor,
hvor dommertrioen med Blachman i
spidsen skal finde Danmarks næste
sangstjerne. Som appetizers til programmet, da det blev vist i januar
2015, så vi spots, hvor Remee og
Blachman lænede sig ind over bordet,
tog sig til hovedet, mens de sagde
ord, der ikke egner sig til at blive
gentaget. De fik klart givet udtryk for,
at det er svært at spotte lyspunkterne
blandt de mange forventningsfulde
deltagere, der har en drøm om at slå
igennem. Og lige præcis den situation
siger noget om forholdet mellem
Stjernen og de mange stjerner.

Forsidebillederne:
Fotograf: Ejvind Vad Jensen

til det, der er langt større end os, til
det guddommelige, der indrammer
vores tilværelse på godt og ondt.
Derfor blev han til en person, vi stadig husker med respekt, og ikke bare
til en stjerne for en aften, der hurtigt
er glemt.

Det store i den lille
I stalden i Betlehem julenat var det
enestående at finde, Han, der virkeligt
kom til at lyse. Ikke som en, der satte
sig selv i centrum, men som et udleveret liv i kulissen, der står og kæmper for kærligheden. For den kærlighed, der holder og giver meget mere
lys end scenespots og klapsalver. Så i
stedet for at stille sig op i køen for at
blive kasseret af Blachman med flere,
eller at risikere sin selvopfattelse i
en håndboldkamp, der kan gå begge
veje, giver det meget mere mening at
lade sig lede af den ensomme stjerne,
der viser os, hvem vi selv er, og hvem
Gud er. Det giver meget mere mening
at tro på, at der altid for os vil være
et lys i himlen tændt af Gud – et lys
der varmer os op indefra i sin fortælling om, at vi i Guds øjne hver eneste
en af os er en stjerne uanset, hvad
vi kan, og hvad vi har præsteret, en
stjerne, der funkler vores liv og død
igennem.

Bliv ved, du ensomme stjerne,
at sende dit lys mod jord,
til hjerterne dog omsider
bøjer sig dybt og tror.

Så Hellig tre Konger er en god afslutning på julen, der sender os ud i det
nye år i lyset af den kærlighed, der
slår til til alle 365 dage, ja til meget
mere end det.

Kaj Munk opsøgte ikke selv nogen
stjernestatus, men henviste hele tiden

Glædelig jul.
Annette Jørgensen

Nyt fra menighedsrådene
For de små tilbyder Stenløse
Kirke nu et tredje årligt forløb i Babysalmesang.
Det vil ligge på torsdage klokken
9.00 i Stenløse Kirke for børn fra 0-6

måneder. 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. 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.
Næste babysalmesangshold begynder
torsdag den 14. januar klokken 09.00
Tilmelding: Ingvil Bjaastad
på tlf. 3026 5253.

Vi har nu afsluttet efterårets minikonfirmandundervisning
Endnu et hold minikonfirmand har
nu afsluttet deres forløb. 10 dejlige
gange havde vi her fra september til
og med den 25. november, hvor vi
sluttede af med en gudstjeneste og en
hyggeaften med minikonfirmandernes familier. Tak til jer alle for jeres
deltagelse. Et af højdepunkterne var,

da I iført ”Troens rustning” deltog
i BUSK-gudstjenesten dem 25.
oktober.
Vi glæder os til i begyndelsen af
september 2016 at indbyde 4. klasserne på Skt. Klemensskolen til et
nyt forløb.

Mange hilsner
fra Lise Jensen,
Jette Kielstrup,
Torben Hald
og Annette
Jørgensen.

Handicapholdepladser
Stenløse Kirke har nu øverst oppe i
Kirkealléen to afmærkede handikap-

holdepladser ud for den lille låge ind
til kirkegården. Belægningen videre

ind til kirken er plan og hård at færdes ad.

Aktiviteter i Stenløse og Fangel

Sæt

✘ i kalenderen

Jul i Fangel - 1. søndag i advent den 29. november.
• Bylauget rejser og tænder byens juletræ kl. 10.
• Julestue i Fangel Forsamlingshus kl. 10 - 15
• Café på 1. sal i Forsamlingshuset med salg af juleplatte, æbleskiver,
gløgg, kaffe, te, øl og vand.
• Åbent i Lokalhistorisk Arkiv kl. 10 - 14.
Se billeder fra året, som er gået. Præsentation af Årsskrift 2015 kl. 11.
• Gudstjeneste i Fangel Kirke kl. 15. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage.

Adventsfest i Stenløse Konfirmandhus
Onsdag den 2. december kl. 12.30 er der Adventsfest i
Stenløse Konfirmandhus. Der serveres julemad; mandelgaver er der til de heldige. Vi synger julesalmer og -sange
til kaffen med julekager. Hvad der ellers vil ske, må vi
vente og se. Om tilmelding med frist den 25.11., fremgår
af HØST Sognebladet.

Julekomsammen i Fangel Sogn
Tirsdag den 8. december kl. 12.30 i Sognehuset
Der serveres et juletraktement, afholdes julequiz
og der synges julesange/salmer.
Max. 42 deltagere. Pris 100 kr.
Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller
senest tirsdag den 3. december.
Telefon 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

Julekoncert i Stenløse Kirke
med Skt. Klemensskolens Kor
Torsdag den 10. december kl. 17.00

Julekoncert i Fangel Kirke
Søndag den 13. december kl. 16.00
Christianskirkens drenge – og mandskor fra Fredericia
holder i år julekoncert i Fangel kirke.
Koret består af ca. 40 korsangere samt tilhørende korskole. Det er stiftet i 1966 af kirkens daværende organist,
Poul Johansen, og ledes nu af Hedvig Dobias.
Koret synger et bredt repertoire med hovedvægt på det
klassiske. Det er opbygget efter engelsk forbillede bl.a.
med mandsalter (kontratenorer).
Koret har medvirket ved talrige koncerter, dels i
Christianskirken, dels rundt omkring i Danmark. Blandt
Fortsættes næste side...

de større værker koret har opført,
kan nævnes Heinrich Schütz’
”Musikalische Exequien", Händels
”Messias”, Bachs ”Juleoratorium”
og Faurés ”Requiem”. Den 13.
december er det julens musik, koret
vil fremføre, og der bliver også lejlighed til at synge par fællessalmer.
ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE
KONFIRMANDHUS

Onsdagscaféen i Stenløse
– mødes den 16. december klokken 10-12 inden jul
Datoerne videre frem ind i 2016 er, som følger: den 20/1, 24/2, 16/3, 20/4 og den 18/5.

Vi synger julen ind
4. søndag i advent den 20. december
Ambituskoret fra Glamsbjerg er med til at synge julen ind i Stenløse Kirke kl. 11.00.

Julegudstjeneste og juleafslutning for Skt. Klemensskolen
Tirsdag den 22.12. kl. 10.00 for C-afdelingen. 0.-3. klasse i Stenløse Kirke. (M.K.)
Tirsdag den 22.12 kl. 12.30 for B-afdelingen. 4.-6. klasse i Stenløse Kirke. (M.K.)

Børnehaver og Dagplejere:

Julegudstjenesten for Borreby-Fangel Børnehave fredag den 11.12 kl. 10.00 i Fangel Kirke. (M.K.)
Julegudstjeneste for dagplejebørn og hjemmegående onsdag den 09.12 kl. 10.00 i Stenløse Kirke. (A.J.)
Julegudstjeneste for Børnehaverne i Skt. Klemens, i Stenløse Kirke torsdag den 10.12. kl. 10.00 i Stenløse Kirke. (M.K.)

Glædelig Jul og Godt Nytår
Nytårsgudstjeneste i Stenløse Kirke
1. januar kl. 15
Fællesgudstjeneste for Stenløse og Fangel. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et lille traktement i
Konfirmandhuset.

Sognecafeen i Fangel
I det nye år mødes vi i Sognecaféen
første gang, onsdag den 06-01.
De følgende datoer er: den 03-02,
02-03, 06-04 og den 04-05.

Vi håber, vi igen kan finde på spændende emner for nogle af vore sammenkomster! Der er stadig plads til
flere, og vi var glade for de 3 nye
ansigter, som kom i efteråret. Alle et

hjertelig velkomne. Der er højskolesangbogen, kaffe på kanden, nybagt
kage og spændende bøger at låne, men
det allerbedste er det gode samvær!
På gensyn Marian og Suzanne

Den musikalske Danmarkshistorie
Onsdag den 13/1 kl. 14.00
i Stenløse Konfirmandhus,
tager Karsten Eskildsen tilhørerne med ind i ”Den musikalske Danmarkshistorie”.
Selvom hovedparten af sangene i Højskolesangbogen
er mindre end 200 år gamle,
repræsenterer tekster, toner
og komponister alligevel
størstedelen af Danmarks

historie. Med sange og
fortællinger kommer vi på
et muntert strejftog gennem Højskolesangbogen, der
på flere måder sætter historien
om Danmark i nye belysninger.
Karsten Eskildsen er musikhistoriker og var bl.a. 1994-2004
leder af Odense Bys Museers
afdeling for H.C. Andersen

og Carl Nielsen. Siden har
han været bl.a. musikchef for
Esbjerg Ensemble og Vestjysk
Symfoniorkester og forstander
for Løgumkloster Refugium.
Lige nu arbejder han med vore
danske komponister Niels W.
Gade og Carl Nielsen.

Fyraftenssalmesang
Januar måned har sin Fyraftens
salmesang tirsdag den 26. kl.

16.30-17.00. Menighedsrådsmedlem
Sejr Høgh har valgt, hvad den halve
time vil indeholde; men også med

plads til
ønsker.

Kyndelmisse, Kjørmes Knud og Maria Renselsesdag
Præsten Steen Steensen Blicher og
forfatteren Jeppe Aakjær har begge
digtet om kyndelmisse. Mest kendt er
nok Blichers vintervise fra 1838:
Det er hvidt herude, kyndelmisse slår
sin knude, overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven, pudret
tykt står træ i skoven, som udi min
abildgaard.
Jeppe Aakjær har med sangen om de
vrimlende sneflokke spredt udtryk-

ket Kjørmes Knud. Kjørmes er en
bondejysk udtale af Kyndelmisse, og
Knud betegner, at det er vinterens
midtpunkt og traditionelt anset for at
være årets strengeste dag.
Oprindeligt kommer kyndelmisse af
latin og betyder lysmesse. Dagen får
sin kristne betydning fra historien om
at Jomfru Maria 40 dage efter Jesus
blev født, tog ham med i templet
og viste ham frem. Frem til 40 dage
efter en fødsel blev jødiske kvinder

betegnet som urene, og de måtte
derfor ikke betræde en helligdom.
Derfor kaldes dagen også Marias
Renselsesdag, og den ligger altid 40
dage efter 24. december. Det vil sige
den 2. februar.
I år vil vi fejre kyndelmisse ved en
evangelisk-luthersk gudstjeneste
søndag den 31. januar kl. 19.00 i
Stenløse Kirke. Foråret er på vej og i
ord og toner beskrives lyset, der kom
til verden, nemlig Jesus Kristus. (M.K.)

dag den 7. februar til fastelavnsfest.
Vi begynder i Kirken kl. 14.00 til en
kort gudstjeneste. Derefter vandrer
vi i samlet flok til Forsamlingshuset,
og så er programmet det samme som
sidste år med traktement, tøndeslagning, kroning af kattedronning og
kattekonge. Man er også velkommen,
selvom man ikke er udklædt.

For børn er det gratis at deltage.
Voksne betaler 20 kr.

Fastelavn i Fangel
Igen i år holdes fastelavn i et samarbejde mellem Fangel Kirke og
Fangel Forsamlingshus søndag den
7. februar. Der er gudstjeneste med
rigtig mange festligt udklædte børn,
og efterfølgende saftevand, kaffe og
fastelavnsboller og naturligvis tøndeslagning i Forsamlingshuset. Hvis I
har lyst til at være med, så kom søn-

Tilmelding til Suzanne GersboMøller 25 89 08 02 eller Ole Noack
21 49 57 10.
Sidste tilmeldingsfrist
er den 1.februar.

Fællesaften i Fangel Kirke om Martin A Hansen
Torsdag den 11. februar klokken
19.30 kommer Anders Thyrring
Andersen, mag.art. i litteraturhistorie
og teolog og fortæller om:
”Kristendom er Nu”
Martin A. Hansens liv, værk
og kristendomsforståelse
På baggrund af forfatterens dagbøger
og udvalgte dele af forfatterskabet
belyses udviklingen i Martin A.
Hansens liv og hovedtemaerne i hans
værk, med særligt henblik på kristendomsforståelsen.

Stenløse Kirkes
renovering - i billeder
og kommentarer
Kirkeværge Leif Møller vil
onsdag den 03. februar kl. 14.30,
i Stenløse Konfirmandhus, fortælle
om: ”Stenløse Kirkes renovering
– i billeder og kommentarer”.

Ud fra et spændingsfelt mellem traditionen og det moderne formåede
Martin A. Hansen at forene størrelser, der i Danmark ellers oftest er
blevet set som adskilte:
Forfatterskabet er udtryk
for et bud på, hvordan man
i moderniteten kan beskæftige sig med det kristne.
Foredraget vil indkredse
Martin A. Hansens særpræg
som ’kristen modernist’,
herunder forfatterens livslange inspiration fra Søren
Kierkegaards tænkning.

Anders Thyrring Andersen har
modtaget Blicherprisen i 2009 og
Martin A. Hansen Prisen 2011.
Han har bl.a. skrevet Polspænding:
Forførelse og dialog hos
Martin A. Hansen (2011).
Har stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen,
heriblandt Dagbøger 193155 (1999) og Kætterbreve.
Martin A. Hansens korrespondance med kredsen
omkring Heretica (2004).

Lokale ildsjæle søges
Vi søger lokale ildsjæle til frivilligt arbejde i Parkens Lektiecafé, som
drives af Ungdommens Røde Kors.
Formålet med lektiecaféen er at fremme børnenes lyst til læring, og at
de kan føle sig trygge og afslappede i læringsmiljøet.
Henvendelse til Beboerkonsulent Susanne Jensen. Mobil 40 21 87 45.

Litterær høst i salmen
Ved høstgudstjenesten har vi sunget
”Nu falmer skoven trindt om land”,
salmebogens nr. 729, en tekst af
Grundtvig, skrevet 1844. Vi kender
den ud og ind, vi har sunget den, lige
fra vi var små, og den går videre til
nye generationer, som også kommer
til at få genkendelsens glæde ved
den som ved så mange andre salmer.
Melodien sidder i os, teksten glider
ubesværet ned.
Salmen handler om ”høsten her og
høsten hist”, som der står i strofe 9,
om høsten på marken som et billede
på, at Gud har sin høst blandt os.
Takken for høsten af kornet bliver
en tak til livets skaber og giver og til
en tak for det evige liv, der venter os
efter døden.
Når salmedigteren – ligesom så
mange andre slags digtere – søger
til naturen for at give udtryk for sine
tanker og følelser, er det, fordi naturen
er så meget større end vi selv. Den
spejler noget, som rækker ud over tid
og sted. Den er i slægt med det evige,
synes vi.
Men det kommer meget an på, hvad
det er for en natur. Hvis digteren gør
som Ingemann og skuer ud i himmelrummets nattedybder, så har han
fat i noget, der vil være genkendeligt
til alle tider, noget eviggyldigt. Og på
det nære plan er fuglesangen, solens
op- og nedgang og stormens rasen lige
så holdbare billeder. ”Solskin og skyer
de følges og ad”, siger Kingo, og det
har han jo så evig ret i.
Det særlige ved Grundtvigs billeder
er, at de nærmer sig det meget konkrete. De svimler ikke ude i universets
dybder, men er forbundet intimt med
en genkendelig hverdag. For de taler
om menneskelivet sådan, som vi
kender det, og forbinder det nære og
fortrolige, det realistiske med Guds
virkelighed.
Men virkeligheden kan også blive for
virkelig. Den kan blive så konkret, at
den med tiden bliver om ikke ufor-

ståelig så dog så anderledes, at den
næsten kræver en kommentar.
Man skulle ikke tro det, men selv den
elskede og traditionsbårne høstsalme
er mærket af tidens tand. Den virkelighed, den tager afsæt i, ser ikke
længere sådan ud.
Tag nu bare første strofe. At skoven
falmer, og fuglestemmen daler, det
kan vi straks skrive under på. Men
hvad så – ”alt flygted storken over
strand”, står der, og det er en gammel
løgn, for som bekendt har storken for
mindst en 50 – 80 år siden forlagt sin
sommerresidens til andre lande, kun
et par enkelte storke kan man hvert år
spejde efter i Ribe eller hvor man nu
kan være heldig at se det yderst sjældne fænomen. Grundtvigs billede var
gyldigt og genkendeligt dengang, men
kræver i dag en zoologisk-historisk
kommentar.
Det samme, men på en anden måde,
i strofe 2. Dér, hvor kornet har bølget
på marken, ”ser man nu kun sorten
muld/ og stubbene de golde”. Nej, det
er jo heller ikke rigtigt. Det var rigtigt
i 1844, men den holder ikke en meter
i dag. Tværtimod, markerne er allerede lysegrønne, de fleste af dem, fordi
der straks efter høsten er pløjet og så
sået vårsæd. Det intensive landbrug
tillader ikke jorden at ligge udyrket
hen til næste forår.
Og i strofe 3 hober kornet i form af
kornneg sig op i lade og lo og venter
på at blive tærsket, må man tro. Igen
nej, som enhver kan forvisse sig om
ved selvsyn, bliver kornet øjeblikkeligt tærsket af høstmaskinerne og
blæst ud og sammen til store dynger
på marken ud til vejen, hvorefter det
snarest muligt bliver suget op og kørt
bort på store lastbiler.
Resten af salmen handler om Gud
og om vores forhold til livets kilde.
Og ikke mindst om den sommer og
glæde, der venter os hisset, når tiden
er inde til, at også vi skal falde for
vort livs høst. Det er trøsterigt, og det

er glædeligt, men føler vi os lige så
umiddelbart overbeviste af salmens
argumentation, som man let kunne
det for 100 år siden, hvor høsten stadig lignede den høst, som Grundtvig
skriver om, og hvor storken stadig
spankulerede omkring i enge og rejste sydpå ved efterårstide? Har det
evige udblik og den sikre fortrøstning
til livets ende mistet sit fodfæste
sammen med, at de naturbilleder, det
var baseret på, ikke længere er genkendelige?
Og når det nu takket være industrialiseringens indtog i landbruget er os
selv, der er direktører for, hvad der
kommer ud af markbruget, hvordan
bliver det så med det umiddelbare blik
op til himlen og med takkesangen og
forvisningen om, at vi har vores vækst
ind i en evig sommer?
Og så skal vi endda slet ikke tale om
det sproglige. For heller ikke det er
eviggyldigt. Her er der ”vipper bolde”,
i andre salmer kalder Grundtvig Gud
for ”rund” og hans elev, C.J. Brandt,
synger om, at Gud ”skifter guld”. At
”bold” betyder – eller rettere sagt:
betød – fyldig, at ”rund” kunne betyde
rig eller gavmild, og at Grundtvig og
hans elever i deres nordiske bragesnak
blandede forestillinger fra vikingetiden ind i deres billeder (høvdingen,
der deler guld ud til sine gæster), ja,
det bliver vi ved med at synge om,
selv om vi ikke længere fatter en pind
af, hvad den snak går ud på.
Gør det noget? Måske, måske ikke.
Men det er da værd at tænke over.
Salmerne taler om både det jordiske
og det evige. Men de jordiske billeder
er bestemt ikke evige. Også de falmer
trindt om land (og hvad betyder i
øvrigt ordet ”trindt” – hvabehar?).
Vi skal nok lade være med at tænke
for meget over, hvad der rent faktisk
står i de grundtvigske salmer og bare
synge. Det er nok det, vi har bedst af.
Johan de Mylius

Gudstjenester på LYSNINGEN
Dag:
Tirsdag

Dato:
22. december

Tidspkt.
kl. 14.30

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,
mobil nr. 61 66 50 61

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 bedste middel
mod vrede
er en smule eftertanke.
Seneca år 4 f.Kr.- 65 e. Kr.
Stenløse Kultur- og
Dilettantforening
Se vores hjemmeside:
www.sk-dilettant.dk

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 DEC. 2015 - FEB. 2016
		
DEC. 06. 2. søndag i advent

STENLØSE

FANGEL

13. 3. søndag i advent
20. 4. søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
27. Julesøndag

11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (Vi synger julen ind, MK)
14.00 (MK) og 16.30 (MK)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)

09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (Vi synger julen ind, MK)
10.00 (MK) og 15.30 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
Ingen, fælles med Stenløse

JAN.

01. Nytårsdag
03. Helligtrekongers søndag
10. 1. søn. e. Hel. 3 Konger
17. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger
24. Septuagesima
31. Seksagesima

15.00 (MK)
17.00 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
19.00 (Kyndelmisse, MK)

Ingen, fælles med Stenløse
19.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
10.00 (MK)

FEB.

07. Fastelavn
14. 1. søn. i fasten
21. 2. søn. i fasten
28. 3. søn. i fasten

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

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

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og juledag, medvirker trompetist Mette Bomholt.
Ved kyndelmissegudstjenesten den 31. januar medvirker Rikke Pedersen på tværfløjte.
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

om:
Ønsker Jul og
ig
Glædel ytår
N
Et godt
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Praktiske oplysninger

