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Sogneblad

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se, 
kan tænde kun en lille kærte.
Johannes Johansen, DDS. nr. 87



Kongekamp, krig, kultur  
og velfærdsstat
2017 er 500-års jubilæet for reformationen, der begyndte 
med munken Martin Luthers oprør mod datidens katolske 
kirke. Reformationen har fyldt meget i fortællingen om 
Danmarks udvikling, og dermed også i bevidstheden om 
vores nutidige samfunds ophav. Fortællingerne spænder 
fra historier om borgerkrig, nedslagtning af bønder, kam-
pen om kongekronen, udradering af kalkmalerier til julens 
betydning og oversættelser af bøger. Reformationen inde-
holdt det hele og opfattedes og opfattes som meget andet 
og mere end lige historien om Luther. 

Det danske sprog
Dr. phil. og cand. theol. Marita Akhøj Nielsen, der 
også er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab, har redegjort for den sproglige betyd-
ning reformationen fik. Akhøj Nielsens overordnede 
pointe er, at det danske sprog er et resultat af Grevens 
Fejde og dermed reformationen. Grevens Fejde begyndte 
da de katolske bisper af frygt for en reformering af 
samfundet, nægtede at anerkende den afdøde Frederik 
I's søn, den kommende Christian III, som konge af 
Danmark. Denne konflikt endte i en kaotisk borgerkrig, 
hvor Christian II meldte sig på banen, fra sin fangenskab 
på Sønderborg, og indgik en alliance med katolikkerne 
primært fordi protestanterne støttede Christian III. 
Bønderne rejste sig i et oprør i Nordjylland til fordel for 
Christian II, men blev slået ned og efterfølgende straffet 
på det grusomste. Christian III gik sejrende ud af bor-
gerkrigen og derefter blev Danmark reformeret. Men det 
var ikke alene landets politiske og religiøse fremtid, der 
her fandt sin afgørelse. Det gjorde den sproglige også. 
Fra 1530’erne var den åbne sproglige situation afgjort 
og med den kom ideen om, at det var religiøst nødven-
digt at få en dansk oversættelse af Bibelen, danske sal-
mer og en gennemført dansksproget gudstjeneste. Den 
plattyske dominans var på tilbagemarch, og man kunne 
ifølge Akhøj Nielsen se, hvordan det danske sprog insti-
tutionaliseres med en skriftsprogsnorm, hvor særligt 
den danske teolog, forfatter og bogtrykker Christiern 
Petersen spillede en afgørende rolle. Han oversatte 
Saxos ”Danmarkskrønike” og kom med nogle af de før-
ste danske oversættelser af centrale bibelske skrifter, Det 
nye Testamente og Salmernes Bog. Det er hans retstav-
ning, der kom til at danne præcedens.

Reformation og socialhjælp 
Svend Andersen, professor i systematisk Teologi ved 
Århus Universitet har også bidraget til diskussionen 
omkring reformationens indflydelse på danske forhold. 
Andersen fremhæver, at reformationen havde store 
konsekvenser for fattighjælpen, både organisatorisk og 
ideologisk. Fattighjælpen og omsorgen for de svage var 
et af de områder, der med Luthers to-regimentelære skif-
tede fra at være et kirkeligt ansvar til at være kongens 
og statens ansvar. Det ses allerede i Kirkeordinansen fra 
1537/39, hvor kongen gør de fattige til sit ansvar. Her 
lovgives der ikke kun om den rette tro, kirkens ceremo-
nier, skolerne, præsternes arbejde, læsning og opsynet 
med kirken, men også om fattighjælpens organisering. 
Selvom Luthers tanker om fattighjælp og arbejde ikke 
lod sig implementere fra den ene dag til den anden, har 
det sammen med placeringen af den sociale omsorg som 
en statslig forpligtelse haft langsigtede konsekvenser 
for hvordan de lande, der blev påvirket af den lutherske 
reformation, tænkte socialt ansvar og socialhjælp helt 
frem til i dag. Det samme billede gør sig gældende for 
julen. 
På Luthers tid var det almindeligt, at børn fik små gaver 
på Skt. Nicholaus-dag den 6. december. Da Luther 
gjorde op med helgendyrkelsen, blev traditionen med 
små gaver flyttet til jul. På den måde bidrog Luther både 
teologisk og praktisk til, at julefejringen blev en vigtig 
højtid. 

Plant et Luthertræ
Luthers nye tanker om gudsbegreb og menneskesyn 
og hans forestillinger om forholdet mellem religiøst 
og politisk liv har åbenlyst haft betydning for vores 
samfund. Både nationalt og internationalt er der fokus 
på 500-året, og der planlægges forskellige former for 
festligholdelse op til og i selve jubilæumsåret. En lang 
række akademiske, kirkelige og folkelige aktiviteter og 
begivenheder der markerer indholdet og betydningen af 
Luthers tanker og handlinger er under udformning. Men 
i Stenløse og Fangel begynder vi reformationsfejringen 
mere jordnært ved, at de kommende konfirmander vil 
stå for plantningen af et paradisæbletræ i Stenløse og et 
i Fangel. Den tyske reformator sagde efter sigende, at 
hvis verden gik under i morgen, ville han plante et træ. 
Det er baggrunden for, at fejringen af 500-året for refor-
mationen markeres ved at plante et træ fastelavnssøndag, 
den 26. februar. 

Matias Kærup 
Forsidebillederne: Øverst til venstre: Stenløse Kirke. Øverst til højre: Maleri af Luther.
 Nederst til venstre: 4. søndag i advent i Fangel Kirke. Nederst til højre: Fangel Kirke.

500-ÅRET FOR REFORMATIONEN



Nyt fra menighedsrådene
Resultatet af opstillingsmødet den 13. september

Stenløse Menighedsråd fra første søndag i advent 
Kirsten Ebstrup ...................................  Skt. Klemens Vænge 16, 5260  Odense S
Sejr Skovmand Høgh ..........................  Plouggårdsvej 29, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Mie Flarup Kristensen ........................  Kirkestenten 10, 5260 Odense S
Hans H. T. Hougaard ..........................  Lindeparken 7, 5260 Odense S
Erling Dydensborg ..............................  Skovbakken 69, 5260 Odense S
Ann Vibeke Frederiksen .....................  Lillevangen 8, 5260 Odense S
Kaj Ole Frederiksen ............................  Kirkestenten 26, 5260 Odense S
Stedfortrædere:
1. Leif Møller ......................................  Bystævnet 34, 5260 Odense S 
2. Niels Jørgen Nørgaard ....................  Bøgebakken 9, 5260 Odense S
3. Brian Damgaard ..............................  Ildfuglevænget 284, Odense S

Fangel Menighedsråd fra første søndag i advent
Merete Østerbye ..................................  Kirkevej 20, 5260 Odense S
Esben Møllegaard ...............................  Lovbjergvej 40, 5260 Odense S
Ejvind Vad Jensen ...............................  Kirkevej 14, 5260 Odense S
Suzanne Gersbo-Møller ......................  Byfolden 3, 5260 Odense S
Hans Knudsen .....................................  Kratholmvej 4, 5260 Odense S
Stedfortrædere:
1. Kurt Lundsgaard Andersen .............  Fangelvej 145, 5260 Odense S
2. Marian Hanghøj Larsen ..................  Skærevej 12, 5260 Odense S

Tak til menighedsrådet! 
Menighedsrådet er kirkens demokratiske forankring og 
tager farve og udtryk og indhold ud fra de mennesker, 
der er i dens liv. Det liv har de afgående menigheds-
rådsmedlemmer været en aktiv del af. De har arbejdet 
med kirkens personale, menighedsrådsmøderne, aktivi-
teterne, økonomistyringen, kirkens omfattende renove-
ring, ansættelse af min kollega Annette Kjær Jørgensen 
og jeg selv etc. etc. Nu er der andre gode gøremål, der 
kalder på dem. Sådan er det med engagerede menne-
sker. Tak for jeres store opbakning, for indholdsrige og 

humorfyldte timer, for jeres tilsagn om at hjælpe det 
nye råd i gang og jeres fortsatte opbakning til kirken og 
dens vigtige arbejde.
Det er fem værdsatte personligheder, der har valgt at 
give pladsen videre: Formand Lisbeth Sanvig Knudsen, 
kasserer Ingrid Høyer, sekretær Anne Margrethe 
Bruun Jørgensen, Lise Jensen og Karen Marie Hansen. 
Tilsammen har de siddet i menighedsrådet i 62 år.

Matias Kærup

Tak for god opbakning
Den 8. oktober indbød Fangel menighedsråd til en 
højskoledag. Det har vi ikke prøvet før, men vi havde 
en forhåbning om, at det kunne vække interesse på en 
lørdag midt i efteråret. Det gjorde det. Vi var dejligt 
mange hele dagen først i kirken og sognehuset og så i 
Fangel forsamlingshus til Naser Khaders spændende og 
oplysende foredrag, til hygge og samvær og festlig fæl-
lessang med Rasmus Borring.
Tak fordi, I tog godt imod det. Vi har planer om at lave 
et lignende arrangement d. 7. oktober 2017.

Fangel menighedsråd, Annette Jørgensen
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Under pause i foredrag med  
Naser Kader på højskoledagen.

Der er ikke resultater 
af menighedsrådenes 
konstituerende møder til 
dette Sogneblad, men på 
sognenes internetsider vil 
resultaterne fremgå.

Da der ikke inden den 27. 
september var indleveret 
alternative lister, vil denne 
liste være gældende fra det 
nye kirkeårs begyndelse, 1. 
søndag i advent: 
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Sæt ✘ i kalenderen

 Jul i Fangel - 1. søndag i advent den 27. 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 Kulturhuset Fangel Skole - Loppemarked
• Åbent i Lokalhistorisk Arkiv kl. 10 - 14.
• Se billeder fra året, der er gået. Præsentation af Årsskrift 2015 kl. 11.
• Gudstjeneste i Fangel Kirke kl. 15. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage.

 Studiekreds om Martin Luther
Som det allerede har været nævnt i det forgangne kirkeblad, så inviterer vi i sognehuset ved Fangel Kirke til studie-
kreds om: ”Luthers liv og hans tekster”. Studiekredsen begynder d. 1. december, og de øvrige datoer er: 19. januar, 
9. februar, 9. marts og 30. marts. Det er hver aften fra 19.00 - ca. 21.00. Tilmelding: Vi beder om tilmelding, 
gerne inden 22. november, til Annette Jørgensen, tlf: 29 27 65 91, eller e-mail: akt@km.dk.

Karen Thormann og Annette Jørgensen

 Adventskoncert i Stenløse Kirke
Søndag d. 4. december kl. 16.30 – hvor kirkekoret fra Paarup Kirke kommer med et program, der i ord og toner 
peger hen mod julens komme. Kirkekoret består af det faste højmessekor suppleret med flere af kirkens hverdags-
sangere, og det ledes af organist Preben Berg.
Der vil lyde dansk, tysk og engelsk kormusik, og på orglet spilles engelsk og fransk julemusik, ligesom der vil være 
solosang ved nogle af sangerne – og selvfølgelig vil programmet også indeholde nogle fællessalmer.
Korets medlemmer er for de flestes vedkommende uddannede musikere – enten indenfor sang eller forskellige 
instrumenter.
Højmessekoret medvirker ved højmesserne i Paarup Kirke, hvor korsangen har høj prioritet – i form af selvstændige 
korsatser samt støtte til menighedens fællessang, og hverdagssangerne tager del i de mange kirkelige handlinger, der 
finder sted i løbet af året.

 Adventsfest i Stenløse
Onsdag den 7. december klokken 12.30. Der serveres et traktement, der bestemt er præget af jul og der er mandelga-
ver til de heldige. Julesalmer og - sange synges til kaffen - hvad der ellers vil ske – må vi afvente og se. Pris: 100 kr.
Tilmelding: Det haster med at tilmelde sig, da fristen tilstræbes at være torsdag den 1. december klokken 19. til:  
Mie Flarup Kristensen, telefon: 28 93 47 11 eller e-mail: mieflarupkristensen@gmail.com

 Julekomsammen i Fangel Sogn
Torsdag den 8. december kl. 12.30 i Sognehuset. Der serveres et juletraktement, afholdes julequiz og der synges 
julesange/salmer. Max. 45 deltagere. Pris 100 kr.
Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller senest søndag den 4. december.
Telefon 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

 Onsdagscaféen i  december 
– er åben den 14. klokken 10-12. Videre ind i det nye år er det på følgende onsda-
ge: den 18. januar, den 22. februar, den 15. marts, den 19. april og den 17. maj.

 Julekoncert i Fangel Kirke med Skt. Klemensskolens Kor 
Torsdag den 15. december kl. 17.00
Koret ledes af musiklærerinde Bente Vestergaard

ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE 

KONFIRMANDHUS
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 Julegudstjeneste og juleafslutning

For C-afdelingen. 0.-3. klasse i Stenløse Kirke. MK
Onsdag den 21. december kl. 09.00. 

For B-afdelingen. 4.-6. klasse i Stenløse Kirke. MK 
Onsdag den 21. december kl. 10.00.

For dagplejebørn og hjemmegående 
Torsdag den 08. december kl. 10.30 i Stenløse Kirke. AKJ

For Børnehaverne i Skt. Klemens, 
i Stenløse Kirke onsdag den 14. december kl. 10:00. MK

For Borreby-Fangel Børnehave i Fangel Kirke 
fredag den 16. december kl. 09.00. MK

 Julegudstjeneste på Lysningen, Skt. Klemens
Torsdag den 22. december kl. 10.30

 Nytårsgudstjeneste i Fangel Kirke
Søndag den 1. januar kl. 15. Fællesgudstjeneste for Stenløse og Fangel. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden 
godt nytår med et lille traktement i Sognehuset.

 Sognecafé, 1. halvår 2017
Traditionen med Sognecafeen har bidt sig fast, og vi 
starter i det nye år d. 4. januar! Derefter mødes vi d. 
1. februar, d. 1. marts, d. 5. april, d. 3. maj, som er 
sidste gang før ferien. 
Sognecafeen er den hyggelige sammenkomst med snak 
om alt mellem himmel og jord, fællessang, bogbytning, 

foredrag d. 1. marts om et spændende emne, der også 
henvender sig til mænd, kaffe og kage og sikkert også 
en hyggelig udflugt! Mød op alle, der har lyst. I er så 
velkomne! 

De venligste hilsener fra Marian og Suzanne

 ”De kører i hestevogn i stedet for bil” – Amish-folket
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen kommer I Stenløse 
Konfirmandhus onsdag den 11. januar klokken 14.30.

Hvorfor lever Amish- folket på den måde de gør uden 
brug af moderne hjælpemidler? 
Er det en sekt eller hvad?  Er de kristne og hvordan er 
deres gudstjeneste?

Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen fortæller om den 
historiske baggrund for den i dag voksende gruppe af 
mennesker, der lever så anderledes end os.

Hvem: Tilbuddet er for forældre med børn i alderen 2-8 måneder – eller gerne bedsteforældre.
Hvor: I Stenløse Kirke
Hvornår: Torsdage klokken 10.00. Forløbene er over 10 gange. Opstart torsdag den 12. januar.
Hvad sker der efter: i Konfirmandhuset vil der være kaffe, the, saftevand og tid til samvær.
Tilmelding: Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding, som kan ske til Kirkesanger Rikke Fyrst på e-mail: 
rikkefyrst@hotmail.com 

Glædelig Jul  
og et Godt Nytår!   
ønsker Sognebladet  

sine læsere.
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 Fastelavn i Fangel
Igen i år holdes fastelavn i et samarbejde mellem 
Fangel Kirke og Fangel Forsamlingshus søndag den 
26. februar. Der er gudstjeneste med rigtig mange fest-
ligt udklædte børn, og efterfølgende saftevand, kaffe og 
fastelavnsboller og naturligvis tøndeslagning i forsam-
lingshuset.
Hvis I har lyst til at være med, så kom søndag den 26. 
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.
Det er gratis for børn. Voksne får lov til at betale 20 kr.
Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller 25 89 08 02 
eller Ole Noack 21 49 57 10.
Sidste tilmeldingsfrist er den 19. februar.

 Opførelse af ”LUTHERS KÄTHE”
Tirsdag den 28.02. klokken 19.00 i Stenløse Kirke, 
fælles med Fangel Sogn. Et spil om Reformationen, 
- om Martin Luther og hans hustru Katharina von 
Bora. 

Spillet opføres i anledning af jubilæumsåret for 
Martin Luther 2017. En dramatisk kvindemonolog 
og om opbruddet fra et nonnekloster til ægteskabet 
med Martin Luther, om Reformationen og om livet i 
Wittenberg, hvor Luther boede det meste af sit liv.

Monologen opføres af skuespiller Merete Arnstrøm, 
cand.theol. og tidligere sognepræst.

 Fyraftenssalmesang
i januar den 24. klokken 16.30 -17 står Hans Hougaard for. Fra 1. søndag i advent, og dermed det nye kirkeårs begyn-
delse, er Hans Hougaard medlem af menighedsrådet. Sidst i den halve time vil der være mulighed for tid til salmeønsker.



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.

Skt. Klemens-Fangel 
Idrætsforening/
Gymnastikafdelingen
Se vores hjemmeside: 
www.skfif-gymnastik.dk 

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:  
Se Sogn.dk om hvem der er ny menighedsrådsformand. 

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:  
Se Sogn.dk om hvem der er ny menighedsrådsformand. 

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 

Se Sogn.dk om hvem der træder ind  
i redaktionsudvalget. 

Redaktionen forbeholder sig ret  
til at forkorte indlæg.

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

Intet er så sikkert  

som det uventede.  

(Engelsk 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 DEC. 2016 - FEB. 2017
DECEMBER STENLØSE FANGEL 
04. 2. søndag i advent 11.00 (MK) 09.30 (MK)
11. 3. søndag i advent 09.30 (Vi synger julen ind, AKJ) 11.00 (Vi synger julen ind, AKJ)
18. 4. søndag i advent 11.00 (MK)  09.30 (MK)
24. Juleaften 14.00 (MK) og 16.30 (AKJ)  10.00 (MK) og 15.30 (MK)
25. Juledag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
26. 2. Juledag 11.00 (MK) 09.30 (MK)

JANUAR
01. Nytårsdag Ingen, fælles med Fangel  15.00 (MK)  
08. 1. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (MK) 11.00 (MK)
15. 2. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (MK) 09.30 (MK)
22. 3. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
29. 4. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)

FEBRUAR
05. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger 10.00 (MK) 19.00 (Kyndelmisse, MK)
12. Septuagesima 11.00 (MK) 09.30 (MK)  
19. Seksagesima 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
26. Fastelavn 10.00 (MK) 14.00 (MK)

Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og juledag, medvirker trompetist Mette Bomholt. 

MK: Matias Kærup  AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

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 og sognearrangementer i Stenløse 
og Fangel kirker. Bilen bestilles hos præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25. Kirkebilen bestilles i  
god tid før gudstjenesten, dog senest fredag kl. 12.00 og til sognearrangementer senest dagen før kl. 17.00.  
Ved bestilling opgives navn og adresse.

NÆSTE SOGNEBLAD: Nr. 1 VÅR 2017  
76. årgang udkommer i uge 7  

med frist for indlæg den 10. januar.
Ved udeblivelse af Sognebladet,  
hører redaktionen gerne derom.

Ønsker om:  

Glædelig Jul og 

Et godt Nytår


