Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
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Stenløse-Fangel

Opstandelse i kirken og uden for kirken
2015 blev året med to omtalte præstesager. Den ene præst med forkærlighed
for reinkarnation og den anden med
en manglende opstandelsestro. I begge
tilfælde fik præsternes behov for offentlige udtalelser skabt tvivl om, hvorvidt
de befinder sig på en evangeliskluthersk bekendelse. Flere iagttagere
har ytret sig om sagerne og begge
præster omtales som utroværdige. Som
præst i folkekirken er man bundet af
præsteløftet. Det indebærer den almene
teologiske lære og den kirkelige dogmatik. Det er naturligvis noget der
kan diskuteres, men det forudsætter en
teologisk besindelse og ikke mindst en
teologisk argumentation.
Spørgsmålene om reinkarnation og
opstandelse, må naturligt melde sig
under en debat. Hvordan forholder
opstandelsensberetningen sig til den
moderne videnskabs stadig dybere
indsigter i universets gåder? For de
fleste naturvidenskabsfolk synes dette
spørgsmål for længst at være tilbagelagt. De bibelske beretninger om, at en
død kan blive levende forekommer ikke
blot som en indlysende urimelighed,
men også som en direkte modsigelse af,
hvad der er rationelt. Det er dog ikke
noget nyt. Opstandelsens rationale har
siden påskebudskabet blev forkyndt
været problematiseret. Det er beskrevet
hvordan athenienserne åbenlyst kritiserede Paulus tale om Jesu opstandelse i
Apostlenes Gerninger 17,32.
Om opstandelsestroen siger salmedigter
og præst K. L. Aastrup i sin kraftige
påskesalme at det er:
et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.
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Med de ord kunne det være fristende,
at forsøge at nå til en forståelse af
opstandelsen og dens betydning for
reinkarnationen. Den slags forsøg er
for nogen på forhånd dømt til at være
forbiere. Det er de alene af den grund,
at et rationelt menneske aldrig kan
operere med andre præmisser end dem,
som den selv opstiller. Og de præmisser

eller hypoteser kan kun godtgøres eller
afvises ved en kvalitativt indsats båret
af ens erfaringer.
Men skal opstandelsen godtgøres inden
for en sådan undersøgelsesramme, kan
det kun betyde, at Gud helt og aldeles
bliver underlagt vores menneskelige
forklaringsmodeller. For at sætte sagen
på spidsen, vil det i sidste instans føre
til en Gud, der er en projektion af vores
forestillinger. Og det er med risiko for
at vi ender i en verden af illusionsløse
realister.
Herimod taler opstandelsen sit utvetydige sprog om Gud som den suveræne,
der ikke kan indfanges i vores forklaringer og erfaringer. Gud kendes kun i det
omfang, han selv giver sig til kende. Og
det sker ifølge kristendommen definitivt
i Jesus Kristus, hvem Gud oprejste fra
de døde og dermed sanktionerede sig
som den der formår at skabe liv af dødt.
Er Kristus ikke virkeligt opstanden fra
de døde, ja, kan døde ikke virkeligt
opstå - så er vor prædiken tom, så er vi
stadig i vore synder - men nu er Kristus
opstået fra de døde, som førstegrøden
af dem, der er sovet hen 1. korintherbrev 15.
Sådan skrev apostelen Paulus til de
fornuftsdyrkende korinthere, der i
lighed med moderne teologer havde
fundet sig en videnskabelig udlægning
af opstandelsen som blot billedtale, som
oplevelse af mening her i nuet og hvad
man nu ellers har forklaret opstandelsen
med for ikke at blive til grin i videnskabens øjne.
En anden måde at tale om opstandelse
på kan findes i den moderne forestilling
om, at de døde reinkarnerer på jorden.
Nogle, og ifølge en undersøgelse hver
tredje svensker, holder fast i troen
på reinkarnation fordi, det giver dem
håbet om, at de engang i et kommende
jordisk liv kan opnå alt det, som ikke
lykkedes for dem i dette liv.
Hvordan man stiller sig til denne forestilling om at leve videre ved blive
genfødt i et andet væsen, må enhver
afgøre med sig selv. Det skal blot siges,
at det alt sammen intet har med de
dødes opstandelse at gøre. For døden

har nemlig sin egen særlige logik, som
man ikke kommer uden om, hvor gerne
man end vil det. Det drejer sig ikke blot
om, hvad der er synligt for enhver, når
man står ved et dødt menneske: nemlig
at med døden er livet forbi, men døden
handler også om noget andet og det er
livet og den måde vi er forpligtet herpå.
For døden er selve forudsætningen for,
at et vi lever vores liv. Ligesom enhver
anden historie har en begyndelse og en
afslutning, sådan har hvert enkelt menneskes livshistorie det også.
At have en livshistorie – det er også
forudsætningen for at have et menneskeligt liv. I modsætning til tanken om
en sjælevandring, der uden ophør flakker rundt på jorden. Hvad der adskiller
opstandelsestroen fra reinkarnationstanken er da, at ethvert menneske har
en jordisk livshistorie, der er tidsbegrænset, og som på et tidspunkt bliver
afsluttet. Det er præcis den realitet, som
skærper vores forståelse for livet og
livets forunderlighed og det vil evangeliet til enhver tid italesætte.
Jesu opstandelse fra de døde betyder
derfor, at Gud har sørget for, at livet
kan begynde på ny. Ikke forfra på jorden, som i en evig sjælevandring, men
derimod som det liv, hvor det ikke længere er døden der er livets ultimative
begrænsning. Aastrups salme siger det
enkelt, men stærkt:
Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,
og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.
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Ja, Aastrup såvel som Paulus forkynder
glædeligt budskab: at Kristus er virkeligt opstanden, og vi er ikke alene og
overladte til os selv. Det er et budskab
der gør vores samvittighed fri, så vi kan
leve med håbet og frimodigheden som
vores fortegn.
Glædelig Påske!
Matias Kærup

Forsidebillederne: Øverst til Venstre: Rododendron ved Fangel Kirke. Øverst til højre: Påskeliljer i Våbenhuset i Fangel Kirke.
Nederst til venstre: Denis Opolot med en ged. Nederst til højre: Stenløse Kirke og Portalen set fra øst.

Nyt fra sognene
Alle Helgen gudstjeneste for børn
Den 4. november 2015 om aftenen og den 5. sidst på
eftermiddagen kunne man se græskar med lys i foran
Fangel Kirke. Det var ikke et udtryk for, at kirken nu
også fejrer Halloween, men det var for at invitere og gøre
opmærksom på, at der var børnegudstjeneste. Mange
stoppede da også op, og så på de fine græskar, der var
fremstillet af Sognecafèens deltagere, og tak for det.

Sæt

✘ i kalenderen

Marts fyraftenssalmesang
i Stenløse Kirke
Tirsdag den 08.03. klokken 16.30-17.00.
Prof. emeritus Johan de Mylius vælger salmerne, der vil
blive sunget.

Ikke så mange deltog i år, men vi håber, at når vi gentager
næste år i november, vil mange flere finde vej til gudstjenesten. I menighedsrådet har vi besluttet, at der 2 gange
om året vil være en særlig gudstjeneste for børn.
I foråret inviterer vi, sammen med Forsamlingshuset, til
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsfest i
Forsamlingshuset, og om efteråret inviterer vi til en Alle
Helgen gudstjeneste for børn, hvor der efterfølgende er
spisning i Sognehuset. Vi håber, I har lyst at være med,
både børn og voksne, så de to gudstjenester kan blive en
god tradition i Fangel.
Annette Kjær Jørgensen

Sognecafé i Fangel
Onsdag den 02.03, den 06.04 og den 04.05.

Onsdagscafé i Stenløse
Den 16.03, den 20.04 og den 18.05.

Den Kirkehistoriske Vandring

ONSDAGSCAFÉ

Tirsdage i lige uger fra klokken 10.30-11.40
i Konfirmandhuset i Stenløse. Kaffen koster fortsat en
krone. Vil du være med, kontakt da Sognepræst Matias
Kærup (tlf. nr. og mail adr. står på side 7).

STENLØSE
KONFIRMANDHUS

Menighedsrådsmøde i Stenløse:
Tirsdag den 05.04. klokken 17.00

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 13. marts.
Den fattige kvinde
Igen i år sætter vi fokus på verdens
fattigste kvinder. Det gør vi dels fordi
kvinderne lider mest under fattigdom,
dels fordi det også er dem, der er bedst
til at bekæmpe den. Arbejdet for kvinden er samtidig et arbejde for ligestilling mellem kønnene.
Danmark deler
Kampagnens overskrift er DEL.
Med delefilosofien udnytter vi vores
egne og hinandens ressourcer på en
gensidig fordelagtig måde. Denne
tankegang vil vi gerne udfolde i vores
kommunikation.
Indsamlerne har sagt ja til at dele deres

søndag med verdens fattigste kvinder.
Det gør, at danskerne har mulighed for
at dele deres overskud og lægge noget
i indsamlingsbøssen. Eller dele deres
engagement på de sociale medier, så
hjælpen kan nå bredere ud.

Nødhjælps internationale arbejde
blandt verdens fattigste.
Indsamlingen i Fangel foregår efter
gudstjenesten. Efter indsamlingen
byder menighedsrådet på et traktement
i Sognehuset.

Søndag den 13. marts 2016 sender
flere end 1.300 sogne tusindvis af
frivillige indsamlere på gaden ved
den årlige Sogneindsamling. Pengene
fra indsamlingen går til Folkekirkens

Vil du være indsamler i Fangel så
kontakt Ejvind Vad Jensen, tlf.
2420 1447 eller ejvindvj@gmail.com
I Stenløse tilmelder indsamlere sig
hos: Jette Grønvall Bjørnestad på tlf.
6077 0298 eller jette@bjoernestad.dk
Der er på indsamlingsdagen mødested
i Konfirmandhuset klokken 10.30,
Stenløse Bygade 4, og hvor der efter
indsamlingen bydes på pålægsboller,
kaffe og te.
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Gudstjeneste på Lysningen
Påskegudstjeneste tirsdag den 15.03. klokken 10.30.

Glædelig påske

Skærtorsdag den 24. marts

Åben Mødregruppe

Skærtorsdag, dagen hvor Nadveren blev indstiftet, er
der aftengudstjeneste i Fangel Kirke. Efter gudstjenesten
spiser vi sammen i Sognehuset. Tilmelding senest onsdag
den 16. marts til Suzanne Gersbo-Møller Tlf.: 2589 0802
eller 6596 2214.

Vi slår dørene op torsdag den 07.04.2016.
Kom første torsdag i hver måned klokken 10-12 i
Konfirmandhuset i Stenløse og få en snak med andre barselsmødre i området.
Margrethe T. Justesen.

Onsdag den 13. april klokken 14.30
i Stenløse Konfirmandhus
– vil tidligere præst ved Stenløse Kirke, Maria-Louize
Helbo, denne eftermiddag tale om arbejdet og livet i de
danske sømands- og udlandskirker. Hun vil ud fra egen
erfaring fortælle, hvordan det fungerer at være dansk
kirke under fremmede himmelstrøg, hvilke fordele og
udfordringer det kan skabe samt hvilke præmisser der
opereres under og hvordan dette skaber et anderledes og
alsidigt præsteembede.
Det vil blive lidt af en jordomrejse denne eftermiddag, da
Maria-Louize i de sidste to et halvt år har arbejdet både
for den danske sømandskirke i Hong Kong med betjeningen af både søfolk og fastboende. Samtidig har hun haft
ansvaret for re-etableringen af den kirkelige betjening for
danskerne i Kina - verdens største sogn. Tidligere har hun
også arbejdet for Den Danske Kirke i Australien og senest
har hun fungeret som sparringspartner for rejsepræsten
til det nyopstartede projekt med at etablere kirkelig betje-

ning i Dubai. Hun har således et bredt kendskab til det
kirkelige arbejde i sømands- og udlandskirkerne.

Stenløses Kirkes Krukke
tirsdag den 3. maj kl. 19.30
En aften med kunstneren Peter Brandes
Den autodidakte maler, skulptør, grafiker og fotograf
har gennem hele sin karriere udfordret de store klassiske
fortællinger og kunsthistoriens største værker. Brandes
har udført en lang række af kirkeudsmykninger og påsken
er et tilbagevendende tema. Hans arbejde spænder vidt
fra danske kirkeudsmykninger fx i Vejleå Kirke, men
også i Roskilde Domkirke og rundt om i verden fx i
Holocaust-museet i Jerusalem og Nordlyskatedralen i Alta
i Nordnorge. Senest har han leveret et værk til Hvidbjerg
Vesten Aa Kirke i 2015.

en lidenskabelig fortæller. Han kender kristendommens
teologi, og med et internationalt udsyn fra sin parisiske
bopæl bringer han farve og lidenskab med sig hjem.
Aftenens foredrag finder sted i Stenløse Konfirmandhus.

Brandes vil under overskriften Hvorfor billeder i kirken?
iscenesætte kirkens billeder med inddragelse af Bibelens
fortællinger og gennem referencer til kunsthistoriens
ikoniske værker udfolde billedets betydning. Brandes er

Den 16. maj er 2. pinsedag
Som tidligere år holdes der fællesgudstjeneste i Bellinge
på plænen bag Sognehuset. Det er godt selv at tage en
sommerstol med, eller et tæppe til at sidde på. En solhat
til skygge for den bagende sol, tilrådes det også at tage
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med. Hvis vejret skulle slå om i regn, vil gudstjenesten
blive afholdt i Kirken. Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
saftevand, pølsebrød og kage i Sognehuset.
Se billedet på modsatte side, side 5.

Sogneudflugten for Fangel

Tilmelding hos:

Onsdag den 8. juni.
Program og tilmelding vil der stå mere om i næste
Sogneblad.

Lise Jensen
mobil tlf.: 3013 1939
e-mail: lje5260@gmail.com eller hos
Karen Hansen
tlf.: 6615 0487
e-mail: karen.hansen@post.tele.dk

Sogneudflugten for Stenløse
Torsdag den 26. maj.
Turen går til Nordfyn, hvor vi skal besøge Otterup Kirke,
og bliver vist rundt. Herefter til Otterup Hotel, hvor vi
spiser, og slutter med kaffe. Videre går turen til Stiftelsen
Hofmansgave, som er privat. Godset Hofmansgave ligger
ved indsejlingen til Odense Fjord, og har en flot Park, vi
skal besøge. I parken skal vi se Skitsemuseet, som indeholder forarbejder blandt andet til altertavlen i Otterup
Kirke. Herefter kører vi videre til Gyldensten Strand,
hvor vi skal se det store naturgenopretningsprojekt, der
består i at gøre levevilkårene bedre for dyrelivet.
Der håbes på fint vejr til turen!

Prisen for at deltage
Kr. 200.00
Drikkevarer til maden afregner man selv.
Tilmelding gerne fra nu, og senest pinselørdag den
14. maj klokken 18.00, efter først-til-mølle princippet, i
det der er et begrænset antal pladser i Bellinge Turistfarts
bus.
Afgang fra Lysningen klokken 09.30
fra Svenstrupvej 31 klokken 09.35 og fra Stenløse
Forsamlingshus klokken 09.45.

Den 16. maj, 2. pinsedag holdes der som
tidligere år fællesgudstjeneste i Bellinge
på plænen bag Sognehuset.
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Kommende konfirmationer
Konfirmationer i 2017
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen

30. april
07. maj
12. maj

Konfirmationer i 2018
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen

15. april
22. april
27. april

Konfirmationer i 2019
Fangel Kirke:		
Stenløse Kirke:
A-klassen
		
B-klassen

17. maj
05. maj
12. maj

Konfirmationsgudstjenesterne
begynder kl. 10.00

Rejsen til Keramikmuseet ”Clay” til udstillingen ”Peter Brandes og Bindesbøll”, der åbnede den 20. maj 2015,
og varede, for Treenighedskrukkens vedkommende, til onsdag den 20. januar 2016.

Krukkens udrejse

Peter Brandes og Krukken på Clay
Krukken
tilbage i
Stenløse

Krukkens
hjemrejse

Alterbilledet
er tilbage
i Stenløse Kirke.
Fødte

Døbte

Konfirmerede

Vielser

Kirkelig
velsignelse

Begravede/bisatte

Stenløse

43

38

18

11

0

29

Fangel

5

12

2

0

1

13

Sogn
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Døde

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.

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.

Man må tage sit græs,
hvor man bliver tøjret
af skæbnen.
– Victor Hugo

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.
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GUDSTJENESTER MARTS 2016 - MAJ 2016
MARTS

06. Midfaste
13. Mariæ bebudelses dag
20. Palmesøndag
24. Skærtorsdag
25. Langfredag
27. Påskedag
28. Anden Påskedag

APRIL

03. 1. søn. e. påske
10. 2. søn. e. påske
17. 3. søn. e. påske
22. Bededag
24. 4. søn. e. påske

MAJ

01. 5. søn. e. påske
05. Kristi himmelfarts dag
08. 6. søn. e. påske
15. Pinsedag
16. Anden pinsedag
22. Trinitatis søndag
29. 1. søn. e. trinitatis

STENLØSE

FANGEL

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

11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
18.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (MK)

09.30 (AKJ)
Ingen
10.00 (MK) konfirmation
10.00 (MK) konfirmation
11.00 (MK)

11.00 (AKJ)
10.00 (MK) konfirmation
Ingen
Ingen
09.30 (MK)

09.30 (MK)
11.00 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
MK:
11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)		
Matias Kærup
10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (se omtale i bladet)
AKJ:
11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
Annette Kjær
09.30 (MK)
11.00 (MK)
Jørgensen

Trompetist Mette Bomholt medvirker ved gudstjenesterne påskedag

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, 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

Ønsker om en god
påske og pinse.
NÆSTE SOGNEBLAD:
udkommer i uge 22 med frist
for indlæg mandag d. 25/4
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne derom.

Vissenbjerg-Tommerup Tryk · Tlf. 64 47 24 25

Praktiske oplysninger

