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”Skabelse” 
I skrivende stund er det ikke vanskeligt at lade sig 
inspirere til nogle overvejelser over ordet: ”skabelse”. 
Tulipanerne er sprunget ud, forsythiaen lyser op, alt er 
grønt og smukt, og inden så længe kan vi købe nye kar-
tofler og såmænd også jordbær. Her midt i foråret forun-
dres vi nemt over verdens dejlighed: skyernes færd over 
himlen, blomsternes brogede vrimmel, fulde af farver og 
former og fuglenes sang. 

Hvorfor?
Vi bliver betaget, og det ligger lige for at spørge: hvor-
dan kan det gå til? Hvilke kræfter er det, der i den grad 
kan lade naturen vise sig fra en mild og bedårende side? 
Ja, spørger vi naturvidenskaben, så vil den ned i detaljer 
kunne give os en forklaring på spiring og vækst og på 
gode betingelser for det samme, men går vi et skridt 
videre og spørger: hvorfor? – så er svaret et andet.
Hvorfor er der overhovedet noget, der hedder natur, hvor-
for kan der skabes grobund for frugter, urter og afgrøder, 
som ikke bare er smukke, men som vi ovenikøbet også 
kan leve af? På det spørgsmål kan der ikke svares viden-
skabeligt, på det spørgsmål må man svare ud fra sin egen 
overbevisning, sin egen tro. Nogle vil formodentlig sige, 
at det hele skyldes en tilfældighed – ikke andet. Jeg for 
mit vedkommende vil sige noget andet. Jeg vil henvise 
til det svar, vi finder i Bibelen, i skabelsesberetningerne, 
som vi finder i 1. Mosebog. Her forkyndes det i de to ret 
forskellige fortællinger, vi har, at det skaberværk, som 
vi nyder og næres af, er Guds gode værk. Her forkyndes 
det, at uanset hvordan verden og vi er blevet til, så er det 
sket efter Guds kærlighedsvilje. Så har Han villet, at der 
skulle blive lys og liv, så er det på ingen måde tilfældigt, 
at noget er til – tværtimod.

Taknemmelighed
En tankegang, der maner til taknemmelighed, synes jeg – 
for det er dog forunderligt at være villet af en anden. En 
tankegang, der hver morgen burde få os til at takke for 
endnu en dag. Men! Faktum er jo, det ved vi godt, at det 
så utroligt nemt bliver til en selvfølge for os, at vi igen 

kan stå ud af sengen og kan give os i kast med dagens 
opgaver, med alt det, vi skal nå. Ja, det kan næsten blive 
til en ret for os, til noget, vi kan gøre krav på: at være 
sund og rask, at få de børn, vi gerne vil have, at trives 
med jobbet og i de sammenhænge, vi ellers indgår i. Men 
når vi begynder at tænke på den måde, har vi jo gjort os 
selv til herre over livet, fremfor at holde fast i, at det er 
Gud, der er det, når vi tænker på den måde, giver vi os 
selv en rolle, som vi så langt fra kan fylde ud. Som men-
nesker er vi godt nok i stand til at være kreative, men så 
sandelig også til at lægge øde. Så det er ikke til gavn eller 
glæde for nogen at tiltro os selv de kræfter, som Skaberen 
har, for skal vi selv skabe et paradis, bliver det som regel 
til et helvede i stedet, idet der altid er nogen eller noget, 
der skal ryddes af vejen, før alt er, som vi vil have det.

At værne  
om det skabte
Så altså: at stille krav er at gøre sig til noget, menne-
sket ikke er, men at takke og at lovprise er at tage imod 
Skaberens kærlighed til os. Og hvordan takker vi så 
bedst? Ved at elske det skabte og drage omsorg for det. 
Og sådan er det jo heldigvis også, når en mor f.eks. står 
med sit nyfødte barn i sine arme, sådan kan det være, 
når en gartner nusser om planter og blomster. Så føler 
begge, at de har fået noget stort og dyrebart betroet, som 
de ikke selv kan skabe, men, som det er deres opgave at 
tage vare på. En opgave, som vi alle deler, for det er alles 
ansvar at tage vare på hinanden og på skaberværket. Det 
er alles opgave at være med til at bekæmpe dødens kræf-
ter i de sammenhænge, vi færdes i. Derfor: når vi her i 
foråret og i sommertiden fryder os over naturen og dens 
skønhed, så lad os taknemmeligt lovprise Skaberen, der 
fantasifuldt har sans for selv de mindste detaljer, og lad 
os lydigt værne om det skabte, så det ikke lægges øde, 
men tages imod som gaven, vi får for intet, som livet, vi 
får givet ganske gratis.

 
God sommer

Annette Jørgensen

Forsidebillederne: Øverst til højre: Snerler ved Fangel Kirke.  
 Nederst til venstre: Bygmark. Nederst til højre: Stenløse Kirke.



Fastelavn
De sidste års succes med den fælles fastelavnsfest arran-
geret af Fangel Forsamlingshus og Fangel Kirke fandt 
sted d. 7. februar. Atter engang blev det en stor succes 
med 140 forventningsfulde børn og deres familier.

Som sædvane er, startede vi i kirken, hvor sogne-
præst Matias Kærup slog fast, at han IKKE var klædt 
ud og holdt en passende kort børnegudstjeneste. Vi er 
jo godt klar over, at tøndeslagningen et det vigtigste 
for børnene, men det er dejligt at se dem så lydhøre og 
opmærksomme i kirken først, en god vane at vænne bør-
nene til at kirken også er en del af deres liv. 

Derpå gik det i mere eller mindre samlet flok ned 
i Forsamlingshuset, hvor der fra tidlig formiddag var 
blevet bagt dejlige boller, dækket op og gjort klar til det 
store rykind.

Tønderne blev slået ned, og sandelig om ikke der 
også var rigelig med slik i dem i år igen. 

Bestyrelse og menighedsråd ser frem til 2017, hvor 
det gode samarbejde om fastelavnsfesten fortsættes. 

 
Suzanne Gersbo-Møller
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Sæt ✘ i kalenderenNyt fra sognene

Sogneindsamlingen 
Sogneindsamlingen søndag den 13. marts til Folkekirkens Nødhjælp gav som resultat i 
Fangel: 4.131.00 kr. og i Stenløse: 11.985.00 kr. Mobile Pay er blevet brugt herudover. 
TAK – til alle som har givet bidrag og til alle som har stået for indsamlingerne.

Hvordan stiller jeg op? 
Den 13. september 2016 er der orienterings- og opstil-
lingsmøder i Fangel kl. 17.30 og i Stenløse kl. 19.30.
På møderne har du mulighed for at høre mere om det 
konkrete arbejde i dit lokale menighedsråd, og det er 
også til disse møder, du har mulighed for at stille op.

Find mere information om menighedsrådsvalget her: 
www.menighedsraadsvalg2016.dk  

Hvordan stiller jeg op? 
Den 13. september 2016 er der orienterings- og opstillingsmøder i Fangel kl. 17.30 og i 
Stenløse kl. 19.30. På møderne har du mulighed for at høre mere om det konkrete 
arbejde i dit lokale menighedsråd, og det er også til disse møder, du har mulighed for at 
stille op. 
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Konfirmation i Fangel Kirke d. 10. april 2016
Sognepræst Matias Kærup, Frederik Kjær Jørstad, Astrid Sofie Uglebjerg, Anton Borg Sandberg Petersen. 

Konfirmation i Stenløse Kirke d. 17. april 2016
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup, Selina Storm Hansen, Nicolai Korgaard Henriksen, Simon Voxen Clemmensen,  
Emil Kramer Lysdal, Asger Emil Fisker, Jacob Bonde, Rasmus Bang Holmtoft, Nicolai Hansen,  
Daisy Addo Gangelhoff, Sofie Beider Schmidt. 

Siddende fra venstre:
Julie Holm Maro Nissen, Sofie Stentoft Wiemose Nielsen, Bine Dahl Hesseldal, Fie Saxtoft Hansen,  
Cecilie Marie Bramm Johansen, Isabella Halken Skytte, Frederikke Ryberg Nielsen. 
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Konfirmation i Stenløse Kirke d. 22. april 2016
Stående fra venstre: 
Sognepræst Matias Kærup, Emilie Skov Knage, Bastian Boulund Jacobsen, Jonas Nilket-Johannesen, Valdemar Gøtzhe 
Sandberg, Oskar Emil Helding Kjærsgaard, Valentino Besic, Benjamin Bæk Pliniussen, Joakim Lundhus Molzen, 
Niclas Bidstrup Petersen, Jessica Jesua Quarm.

Siddende fra venstre:
Sara Rysgaard Boe, Eveline Anna Gramsbergen, Camilla Emilie Poffler, Anna Broe, Nicoline Kolding Bendixen, Naja 
Rosenlund Illum, Alma Falgreen Mortensen. 

Minikonfirmander
Før jul afsluttede vi efterårets minikonfirmandforløb 
og inviterer til et nyt til efteråret 2016. Vi begynder 
sandsynligvis i uge 36. Det er for 4. klasserne på Skt. 
Klemensskolen. Undervisningen vil komme til at foregå 
i konfirmandhuset i Stenløse.
                                                                                                

Mange hilsner fra Torben Hald, Lise Jensen, 
Jette Kielstrup og Annette Jørgensen.
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ÅBEN MØDREGRUPPE 
– er der torsdag d. 2. juni fra klokken 10-12 i 
Konfirmandhuset i Stenløse. Herefter er der ferie til 
torsdag den 1. september. 

Fangels Sogneudflugt
Vi mødes ved Sognehuset, d. 8. juni kl. 12.30, hvor en 
bus vil være klar til at bringe os til Sydfyn. 
Vi skal først til Horne Rundkirke, hvor vi vil blive vist 
rundt og vil høre om kirken. I øvrigt er der en tilknyt-
ning til Fangel, men den gemmer vi til d. 8!

Derpå går turen til Fåborg Museum, hvor kaffen skal 
indtages. Mens det sker, vil vi høre lidt om de fynske 
malere. 

På Fåborg Museum er der en interessant udstilling, 
hvor man har genskabt udstillingen, som den blev sat 
op til museets åbning i 1915. Desuden er der en særud-
stilling med Billedhuggeren Keld Moseholms værker. 
Udstillingen hedder "Livsværker".

 Efter museumsbesøget går turen igennem det smuk-
ke fynske landskab hjem til Sognehuset, hvor der bliver 
serveret smørrebrød og dertil hørende drikkevarer. 

Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller, suzanne@
gersbo.dk, 65962214 eller 25890802, senest d. 03/06. 
Tilmeldingsdatoen er vigtig, da der er så få dage til 
udflugten finder sted. 

ONSDAGSCAFÉEN 
– i Stenløse begynder igen 
d. 17. august kl. 10-12.

Sognecaféen i Fangel
Sognecaféen siger slut for sæson 2015-16, og slår døre-
ne op igen den 07.09.16, kl. 10-12. 

Vi har haft nogle dejlige cafétimer med hyggelig 
snak, gode emner er kommet på bordet og blevet vendt. 

Det kan synes som en enkel ting at dække op omkring 
et stort bord med plads til alle i stedet for at sidde ved 
4- mandsborde, men det har faktisk gjort en stor forskel 
for samtalerne og skabt et større fællesskab. 

Før jul havde vi besøg af tidligere danseskolelærer 
Eva Rokkedal, og vi skal da lige love for, at det er en 
dame, der kan fortælle. Og fiks og smart er hun med 
sving i skørtet og dansesko! 

Vi planlagde en udflugt, som ikke blev til noget af 
forskellige årsager. Den bliver planlagt nu og vil finde 
sted i efteråret og går til Hotel Sinatur i Nyborg, hvor 
vi bortset fra at drikke kaffe m. kage og nyde udsigten 
over Storebælt, skal se Skolemuseet. 

På den sidste Sognecafé før sommerferien har vi 
planlagt en lille udstilling af deltagernes håndarbejde 
fra skoletiden til i dag. 

Mød op på følgende onsdage: 07/09, 05/10, 02/11 
og 07/12 alle dage fra 10-12 i Sognehuset ved siden 
af kirken. Husk mænd er velkomne! Der er kaffe og 
friskbagt kage. 

Mange hilsener og på gensyn 
fra Marian og Suzanne

BABYSALMESANGEN BEGYNDER 
– igen torsdag d. 18. august kl. 9.00 i Stenløse Kirke.
Tilmelding hos: Ingvil Bjaastad, tlf. 3026 5253

Menighedsrådsmøder: 
I Stenløse Konfirmandhus tirsdag den 7.6.  
og den 30.8. kl. 17.00

ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE 

KONFIRMANDHUS

Noahs Ark på besøg  
i Stenløse Kirke  
Torsdag d. 7. april om formiddagen opførte 
TRIOfabula fortællingen om Noahs ark for 100 
børnehavebørn 



Foreninger og klubber

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

* 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.

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.

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

Talte ord er som vind; 
ingen ved, hvorhen de går, 
og om de kommer tilbage 

som en orkan.
 (Rumænsk ordsprog)
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Praktiske oplysninger
Henvendelse vedr.:
• Anmeldelse af barnedåb • vielse • begravelse  
• konfirmation • attester • navneændring

rettes til sognepræst Matias Kærup, i Præstegården 
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S. Tlf. 66 15 07 04 
evt. e-mail: maka@km.dk eller til præstesekretær,  
Ulla Marie Fisker, tlf. 51 51 32 25, e-mail: umf@km.dk  

Alle faderskabsanmeldelser, navneændringsansøg-
ninger o.l. indgives digitalt til: www.borger.dk

GUDSTJENESTER JUNI - AUGUST 2016
JUNI  STENLØSE FANGEL 
05.   2. søn. e. trinitatis 10.00 (AKJ) Ingen  
12.   3. søn. e. trinitatis 09.30 (MK) 11.00 (MK)
19.   4. søn. e. trinitatis 10.00 (AKJ) Ingen 
26.   5. søn. e. trinitatis 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)

 
JULI
03.   6. søn. e. trinitatis 10.00 (AKJ) Ingen 
10.   7. søn. e. trinitatis 09.30 (MK) 11.00 (MK)
17.   8. søn. e. trinitatis 10.00 (MK) Ingen
24.   9. søn. e. trinitatis 09.30 (MK) 11.00 (MK)
31.  10 søn. e. trinitatis 19.00 (AKJ) Ingen 

 
AUGUST
07. 11. søn. e. trinitatis 09.30 (MK) 11.00 (MK) 
14. 12. søn. e. trinitatis 11.00 (MK) 09.30 (MK) 
21. 13. søn. e. trinitatis 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
28. 14. søn. e. trinitatis 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)

MK: Matias Kærup  AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter 1. tidlige gudstjeneste i måneden, dog ikke i juli.
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.

Ønsker om  
en god sommer.

NÆSTE SOGNEBLAD:  
udkommer i uge 34 med frist  

for indlæg tirsdag den 25. juli.
Ved udeblivelse af Sognebladet,  
hører redaktionen gerne derom.


