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Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.
DDS. nr.732

Stenløse-Fangel

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og
vedkommende folkekirke i Stenløse og i Fangel. Der
er valg til menighedsrådene – og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat
– eller kom og vær med til at vælge de nye menighedsråd.

MENIGHEDSRÅDETS
OPGAVE OG ROLLE
Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag,
børneaktiviteter og har derfor stor indflydelse på livet
omkring kirken.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet
ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten),
bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til præsten – der er fyldt 18 år, har stemmeret og
kan som udgangspunkt vælges. Når man bliver valgt,
sidder man oftest i menighedsrådet i fire år ad gangen.

VÆLG DIT
MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed
er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på,
hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Find detaljerne for menighedsrådsvalget www.menighedsraadsvalg2016.dk og på Facebook-siden, facebook.
com/menighedsraadsvalg2016
Hjemmesiden indeholder information om menighedsrådsvalget, små præsentationer af forskellige menighedsrådsmedlemmer og en generel information om, hvad
det indebærer at være medlem af et menighedsråd. På
Facebook-siden vil der løbende blive lagt nyt indhold
op.

KOM TIL
ORIENTERINGSMØDE

MØD OP TIL OPSTILLINGSMØDERNE
DEN 13. SEPTEMBER I

Stenløse og Fangel menighedsråd indbyder til offentlige
orienteringsmøder. Her orienterer menighedsrådene
om deres arbejde, kommende opgaver og reglerne for
menighedsrådsvalget.

• Fangel Sognehus kl. 17.30. Der serveres et let traktement.
• Stenløse Konfirmandhus kl. 19.30

FAKTA
•D
 er er 4,4 mio. medlemmer af folkekirken.
• Der er 2.123 sogne spredt over hele
Danmark.
• Der findes i alt 1.756 menighedsråd i
Danmark.
• Det yngste menighedsrådsmedlem i
Danmark er 18 år. Det ældste medlem
er 95 år.

•S
 om hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn, men i nogle tilfælde
går to eller flere sogne sammen om ét
menighedsråd. Det sker især i de mindre
sogne.
• Menighedsrådene har i alt 12.922 valgte
medlemmer, heraf 7.029 kvinder og
5.893 mænd.

Forsidebillederne: Øverst til venstre: Stenløse Kirke. Øverst til højre: Døbefonten i Fangel Kirke
Nederst til venstre: Georginer og solsikke i Præstegårdshaven. Nederst til højre: Fangel Kirke

Nyt fra menighedsrådene
Stemningsbilleder fra 5. klassernes tur til Kongernes Jelling den 7. juni

Matias Kærup

Familier fra Stenløse på ferie
Stenløse menighedsråd fik igen i år gennem sit medlemskab i Samvirkende Menighedsplejer mulighed for at give
denne gang: 6 familier og 2 frivillige et ferieophold i uge
26. Det blev til en fin uge på Feriecentret Klinten i Faaborg.
Vejret kunne også i år have været noget bedre, men hyggen og samværet var, som det skulle være, så alle nød det.
Fra Stenløse menighedsråd vil vi gerne sige tak til Odense
Y`s Men's Club, Odin Y's Men's Club, Munkebjerg Y's
Men`s Club og Fangel menighedsråd for økonomisk støtte
til ferieopholdet, til Bageri Pistoria på Møllevej for brød, til
Netto på Møllevej for varer, til Rema 1000 på Svenstrupvej
for morgenmadsprodukter til familierne og til Stenløse
Forsamlingshus for mad til familiernes introduktionsaften.
Tak for velvillig støtte, og tak til Ellen og Alex Nielsen, som
var de frivillige medhjælpere på ferien.
Annette Kjær Jørgensen

Sensommer- og
efterårsarrangementer

Sæt

✘ i kalenderen

Onsdagscaféen i Stenløse Konfirmandhus
– åbnede igen den 17.08. og videre frem på følgende datoer: den 21.09.,
den 12.10., den 16.11. og den 14. december. Det er fra kl. 10-12. Det
er uforpligtende formiddage med samværet i centrum. Der er kaffe/the,
hjemmebagt kage, måske et lille foredrag, lidt oplæsning og mulighed
for boglån fra bogkasser udlånt af Odense Centralbibliotek. Der betales
10 kr. for en onsdag formiddag. Vel mødt igen!
Birte, Vivi og Lone (tlf. 66 15 16 60)

ONSDAGSCAFÉ
STENLØSE
KONFIRMANDHUS

Åben Mødregruppe
- er der igen en gang om måneden i Konfirmandhuset,
fra torsdag den 01.09. kl. 10-12. Kom og få en snak
med andre barselsmødre i området over en kop kaffe/
the og mulighed for en ostemad. I oktober er datoen

torsdag den 13. kl. 11-13 og i november er det torsdag den 03. ligeledes kl. 11-13.
Margrethe T. Justesen
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Kirkehistorisk vandring
Vandringen fortsætter og til efteråret tager vi fat igen.
I den forgangne sæson har vi bl.a. beskæftiget os med
de synoptiske evangelier. Tre af de fire evangelier i
Det Nye Testamente ligner hinanden meget. De ser
Jesu historie på mere eller mindre samme måde. Derfor
kaldes de ”de synoptiske evangelier”, for ”synopsis”
betyder ”se sammen”. Det er Matthæus-, Markus- og
Lukasevangeliet.
Vi har også arbejdet med et skrift, der ikke er en del
af Bibelen. Kan man forestille sig et skrift, som blot
indeholder udsagn af Jesus? Ja, det kan man faktisk
godt. Thomasevangeliet, som blev fundet i 1945 ved
Nag Hammadi i Ægypten, er netop et skrift, som
indeholder 114 Jesusord, men ingen sammenhængende fortælling om hans liv. Pastor emeritus Victor
Hammer har gennemgået de såkaldte hemmelige ord fra
Thomasevangeliet.
Hvis du syntes det lyder interessant og har lyst til at
vandre med, er du meget velkommen. Det foregår i
Stenløse konfirmandhus hver anden tirsdag i de lige
uger om formiddagen fra kl. 10.30 til 11.40. Første
gang er tirsdag den 6. september. Der er kaffe på kanden og kaffe koster fortsat 1 krone.
Tilmelding: Vil du med, så skriv til maka@km.dk
eller ring på 66 15 07 04.
Matias Kærup

Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning i Stenløse Kirke
Til efteråret inviterer vi alle fra 4. årgang i StenløseFangel sogn til at gå til minikonfirmandundervisning
9 gange. Undervisningen finder sted om onsdagen fra
14.30-16.00 i konfirmandhuset i Stenløse. Vi begynder
onsdag d. 7. september og slutter af onsdag d. 16.
november kl. 17.00 med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker, og en efterfølgende afslutningsfest. Vi regner med, at 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: 29 27 65 91.
Undervisningen varetages af: Torben Hald, Lise Jensen,
Jette Kielstrup og Annette Jørgensen.
Vi glæder os til at se jer!

Sognecafé i Fangel
Vi mødes igen i Sognehuset efter sommeren den 7. september, kl. 10-12, forhåbentlig med mange oplevelser
at berette om.
Vi fortsætter i resten af 2016 den 05.10., den 02.11. og
den 07.12.
Programmet er som det plejer at være, bogudlån, kaffe,
altid med spændende hjemmebagte kager, oplæsning
og hygge. Der er altid plads til gode idéer til programmet, og der er altid plads til flere deltagere, også gerne
mænd!
På gensyn Marian og Suzanne

,
TA DEL I KIRKEN...
,
MENIGHEDSRÅDSVALG 16

Hvordan stiller jeg op?

13.09.2016

“Kristendommens retorik:
Den kristne digtnings billedformer
– billedsproget i Bibelen”
Erik A. Nielsen, der
er professor emeritus i dansk litteratur ved Institut for
Nordiske Studier og
Sprogvidenskab kommer d. 15. september
kl. 19.30 i Stenløse
Konfirmandhus
og fortæller om:
Kristendommens retorik.

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.

Se side 2.
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Hvem: Tilbuddet er for forældre med børn i alderen
omkring 0-6 måneder – eller gerne bedsteforældre.
Hvor: Stenløse Kirke.
Hvornår: Torsdage kl. 10.00. Forløbene er på 10 gange.
Opstart torsdag den 8. september.
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. Tilmelding kan ske til kirkesanger Rikke Fyrst
på e-mail: rikkefyrst@hotmail.com.

Hans faglige emneverden
spænder over adskillige
fagområder, hvilket i høj
grad kommer til udtryk i
hans afhandling om kristendommens retorik, der
udkom i 2009 og siden er
blevet fulgt af yderligere
2 bind om Thomas Kingo i form af et ikonografisk
og om Hans Adolph
leksikon over det kristne
billedsprog, er på vej.
Brorson mens et 4. bind

Høstgudstjeneste i Stenløse Kirke
søndag den 18.09. Kl. 11.00
I Konfirmandhuset vil der efter gudstjenesten blive budt
på smørrebrød, med drikkevarer til, efterfulgt af kaffe,
the og småkager. Organist Torben Hald vil spille til
høstens sange.
Der bedes om tilmelding af hensyn til bestilling af
smørrebrød senest den 14.09. kl. 18. Det koster ikke
noget at deltage.
Tilmelding: Lise Jensen: 30 13 19 39, lje5260@gmail.
com eller Karen Hansen: 66 15 04 87, karen.hansen@
post.tele.dk

Høstgudstjeneste i Fangel Kirke
Søndag den 25.09 kl. 11.00
Efter gudstjenesten er der en sammenkomst i
Sognehuset med et mindre traktement.
Tilmelding til sammenkomsten i Sognehuset
til Suzanne Gersbo-Møller senest tirsdag den 20.
september: Telefon 65 96 22 14 / 25 89 08 02 eller
e-mail: suzanne.gersbo@gmail.com

Gudstjeneste søndag den 02.10
Her medvirker ved gudstjenesten i Stenløse Kirke Skt.
Klemensskolens Kor under ledelse af Bente Vestergaard.

Fyraftenssalmesang
– i Stenløse Kirke i oktober er tirsdag den 11.
kl. 16.30-17.00. Professor emeritus Johan de Mylius vil
stå for den halve time, som også vil indeholde muligheden for ønsker.

150-året for Johannes Jørgensen
og Jeppe Aakjær
– fejres som et fællesarrangement i Stenløse onsdag
den 12.10. kl. 19.00.
Man mødes i Kirken om Johannes Jørgensen og fortsætter i Konfirmandhuset om Jeppe Aakjær.

Dåbstræf
– for børn døbt for fem år siden, 2011, i Stenløse Kirke
finder sted lørdag den 01.10. kl. 10-12. Børnene, deres
forældre og gerne bedsteforældre indbydes til Kirken,
hvor Sognepræsterne vil fortælle og organist Torben
Hald spille. Efter besøget i Kirken fortsættes der i
Konfirmandhuset, hvor ”Finurlige Finn” vil trylle m.m.
Der vil blive budt på kaffe, the, saftevand og noget at
spise.
Tilmelding senest mandag d. 26. september kl. 18
hos Lise Jensen: lje5260@gmail.com eller
Karen Hansen: karen.hansen@post.tele.dk

Ulrik R. Damm

Birgitte Kaas Sørensen

Ulrik R. Damm der tidligere er organist ved henholdsvis Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers
og Birgitte Kaas Sørensen, tidligere korist ved Sct.
Clemens Kirke, synger og fortæller.

Højskoledag i Fangel lørdag d. 8. oktober
I kirken:
09.00 Morgensang i kirken

v/ Annette Kjær Jørgensen

Efterflg. morgenkaffe og rundstykke i sognehuset

Vi går i forsamlingshuset:
10.00 Foredrag
12.00 Frokost:
13.00 Sangforedrag
15.00 Kaffe og tak for i dag

Pris og tilmelding:
Hele dagen for kun: 100 kr.

v/ Naser Khader

”Bekendelser fra en kulturkristen muslim”

v/ Ramus Skov Borring

”Fællessang fra Højskolesangbogen”

Tilmelding af hensyn til frokost senest 1.okt til:

Suzanne Gersbo-Møller 65962214-25890802 eller suzanne@gersbo.dk
Hans Emil S. Knudsen 40110508 eller vivioghans@schildt.dk

Incl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe eksklusiv drikkevarer (kan købes i Forsamlingshuset).
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BUSK-gudstjeneste d. 30. oktober
kl. 11.00 i Stenløse Kirke.
BUSK står for: børn, unge, sogn, kirke. Hvert år den
sidste søndag i oktober holdes der BUSK-gudstjenester
i mange kirker over hele landet, også i Stenløse Kirke.
Børneklubben og minikonfirmanderne medvirker.
Gudstjenestens tema er: ”Enkens skærv – at give og
tage imod”, hvilket betyder, at der bl.a. vil blive tilbudt
bronze-, sølv- eller guldmedlemskab af kirken ☺.
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste og efterfølgende er der kirkekaffe i konfirmandhuset. Alle er velkomne – både store og små. Kom gerne og bak børnene op.

Fyraftenssalmesang
– i Stenløse Kirke i november er tirsdag den 08.
kl. 16.30-17.00. Pastor emeritus Victor Hammer vil stå
for den halve time, hvor der også vil være tid til ønsker.

Børnegudstjeneste d. 16. nov. kl.
17.00 i Stenløse Kirke.
Den 16. nov., umiddelbart 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.

Alle Helgen for børn
Eftermiddagsgudstjeneste i Fangel Kirke med efterfølgende spisning i Sognehuset.
Sidste år afholdt vi for første gang Alle Helgen gudstjeneste for børn i Fangel kirke, og det var en rigtig god
oplevelse for de, der deltog. Derfor gentager vi det i
år: onsdag d. 2. november kl. 17.00. En Alle Helgen
gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor vi mindes de af
vore kære, som ikke er her mere. Børn kan også have
oplevet tab i deres liv, eller de har kammerater, der har
mistet, så derfor er det naturligt at tage sorg og savn op
i en børnegudstjeneste, hvor lyset får en markant rolle –
lyset, der skinner i mørket.
Efter gudstjenesten er der spisning i Sognehuset. Det
er gratis at deltage. Af hensyn til maden beder vi om
tilmelding til Merete Østerbye: 65963225, mobil:
24817923 eller e-mail: mgofangel@gmail.com eller
Annette Jørgensen: 29276591 eller e-mail: akt@km.dk
senest d. 28. oktober. Vi glæder os til at se jer.
Fangel menighedsråd

Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der
afslutning for minikonfirmanderne og deres familier i
konfirmandhuset.
Annette Jørgensen

Fælles sangaften i Fangel
Forsamlingshus
Onsdag den 16. november kl. 20.00.
Temaet i år er 150-året for digterne Johannes Jørgensen
og Jeppe Aakjær. Organist Preben Berg fra Pårup spiller
til sangene og Matias Kærup er fortælleren.
Bestilling af traktement: Se opslag på
Forsamlingshusets opslagstavle og hjemmeside.

Studiekreds om Martin Luther
I 2017 kan vi fejre reformationens 500 års jubilæum. Et jubilæum,
der på mange forskellige måder vil blive markeret i skoler, kirker,
sogne, provstier, stifter. En af måderne, vi vil arbejde med det på i
Fangel sogn er gennem en studiekreds: ”Luthers liv og hans tekster”.
Den vil komme til at ligge på torsdage fra kl. 19.00-ca. 21.00.
Første gang d. 1. december, hvor Annette vil fortælle om Luthers
liv og steder ud fra en rejse til ”Lutherland” i efteråret 2015. Derefter
vil datoerne være: 19. januar, 9. februar, 9. marts, hvor vi gennemgår nogle af Luthers tekster (vi læser dem på dansk), og til sidst:
d. 30. marts slutter vi af med at se filmen om Luther. Studiekredsen
afholdes i Sognehuset ved Fangel Kirke.
Vi er to, der står for studiekredsen: Karen Thormann, der er pensioneret lektor i religion og tysk på Mulernes legatskole og Annette
Jørgensen, præst. Vi beder om tilmelding til Annette Jørgensen:
mobil 29276591 eller e-mail: akt@km.dk.
Alle, der har lyst at være med, er velkomne.
Karen Thormann og Annette Jørgensen.
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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.

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

b
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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
Snevrevej 23, 9800 Hjørring
 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.
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GUDSTJENESTER SEPT. - NOV. 2016
SEPTEMBER

04. 15.s.e. trinitatis
11. 16.s.e. trinitatis
18. 17.s.e. trinitatis
25. 18.s.e. trinitatis

OKTOBER

02. 19.s.e. trinitatis
09. 20.s.e. trinitatis
16. 21.s.e. trinitatis
23. 22.s.e. trinitatis
30. 23.s.e. trinitatis

NOVEMBER

06 Alle Helgen
13 25.s.e. trinitatis
20 Sidste søn. i kirkeåret
27 1. søn. i advent

STENLØSE

FANGEL

11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ) (BUSK-gudstjeneste)

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

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

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

08.30 Morgenandagt (Fælles med Fangel)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
11.00 (MK) Høstgudstjeneste
09.30 (MK)
09.30 (MK)
11.00 (MK) Høstgudstjeneste

Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen og 1. søndag i advent.
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 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 høst.
NÆSTE SOGNEBLAD:
Nr. 4 Vinter 2016 udkommer i uge 47.
Frist for indlæg tirsdag d. 11.10.
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne derom.

Vissenbjerg-Tommerup Tryk · Tlf. 64 47 24 25

Praktiske oplysninger

