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SOGNEBLADET

STENLØSE
FANGEL

 Fællesforedrag: Islams udfordring til Folkekirken v. biskop Steen Skovsgaard onsdag d. 15. marts.
 Skærtorsdag aftengudstjeneste kl 18 i Fangel med efterfølgende fællesspisning.       
 Langfredag aftengudstjeneste kl 19.30 i Stenløse med koncert.



De nyvalgte menighedsråd  
for perioden 2016-2020  
har konstitueret sig 

Stenløse Menighedsråd 
Sejr Skovmand Høgh,  
Menighedsrådsformand, kontaktpers.
Hans H. T. Hougaard, Næstformand
Erling Dydensborg, Kasserer
Ann Vibeke Frederiksen, Sekretær
Kirsten Ebstrup 
Kaj Ole Frederiksen 
Mie Flarup Kristensen 

Stedfortrædere:
1. Leif Møller, Kirkeværge
2. Niels Jørgen Nørgaard
3. Brian Damgaard 

Fangel Menighedsråd 
Merete Østerbye, Menighedsrådsformand
Hans Knudsen, Næstformand
Esben Møllegaard, Kirkeværge
Suzanne Gersbo-Møller, Kontaktperson
Ejvind Vad Jensen, Kasserer

Stedfortrædere:
1. Kurt Lundsgaard Andersen
2. Marian Hanghøj Larsen

Herudover er præsterne fødte  
medlemmer af menighedsrådet. 

KONTAKT

Kirkebogsførende sognepræst: 
Matias Kærup, Præstegården 
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S
Tlf. 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
Tlf. 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: Sejr Høgh 
Plouggårdsvej 29, 5792 Årslev
Tlf. 29 26 80 52
E-mail: 7791@sogn.dk 

Graver: Per Bak Rasmussen 
Tlf. 21 24 76 05
E-mail: stenloesekirkegaard@gmail.com 

Kirkeværge: Leif Møller 
Bystævnet 34, 5260 Odense S 
Tlf. 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
Tlf. 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
Tlf. 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
Tlf. 62 63 23 16 / 30 82 52 42 

Redaktion af sognebladet
Matias Kærup (konsulent)
Annette Kjær Jørgensen
Ann Vibeke Frederiksen
Ejvind Vad Jensen
Mie Flarup Kristensen (ansvarshavende)
Kirkestenten 10, 5260 Odense S. 
Tlf. 66 15 39 00 mobil 28 93 47 11
E-mail: mieflarupkristensen@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret  
til at forkorte indlæg

Fangel Menighedsråd 

Stående fra venstre: 
Ejvind Vad Jensen, 
Hans Knudsen og 
Esben Møllegaard. 

Siddende fra venstre: 
Suzanne Gersbo-Møller og 
Merete Østerbye

Stenløse Menighedsråd 

Stående fra venstre: 
Kaj Ole Frederiksen, 
Erling Dydensborg, 
Sejr Skovmand Høgh og 
Hans H. T. Hougaard. 

Siddende fra venstre: 
Ann Vibeke Frederiksen, 
Kirsten Ebstrup og 
Mie Flarup Kristensen. 

Nyt fra menighedsrådene



”Og se, jeg er med jer alle dage  
indtil verdens ende…”
Vi har, heldigvis, mange dåb i Stenløse og Fangel kirker. Med 
glæde mærker vi, at mange unge familier vælger at lade deres 
børn døbe. – Et valg, der måske ikke altid er det nemmeste at 
træffe. Før i tiden var det i høj grad tradition, at de små ny-
fødte blev båret op til døbefonten. Det er det ikke på samme 
måde længere, nu kræver det mere en bevidst tagen stilling: 
vil vi, eller vil vi ikke? Nu stilles der spørgsmål til dåben: 
hvad indeholder den egentlig? Hvad er det, den kan? 

”Det, som sker i  
dåben, gør os trygge”
Da kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen i 2006 
skulle døbe lille prins Christian, fremhævede han fire ord, 
som beskriver den baggrund, vi handler ud fra, når vi lader 
vores børn døbe. Ordene er: glæde, taknemmelighed, bekym-
ring og tryghed. De fire begreber, sagde han, siger meget om, 
hvorfor vi vælger dåben til. De nybagte forældre glæder sig 
over livets under, over at et lille nyt menneske er blevet født. 
De er taknemmelige over at være blevet far og mor. De er 
bekymrede for, hvordan det vil gå den lille ny, hvilken frem-
tid vil han eller hun få – en bekymring, som det er vigtigt at 
kunne komme til en anden med, til en, der kan rumme den, 
for det skaber tryghed.
Den anden, vi kommer til i dåben, er Gud – eller rettere: Han 
kommer til os, og Han kan tage imod det hele.
Han, der er livets Skaber, kan tage imod glæden og taknem-
meligheden over den gave, det er, at få et barn, og Han kan 
for altid holde sine hænder under det lille menneske. Skulle 
det en dag ske, at forældrenes hænder synker, så gør Guds 
det aldrig. Han griber os, hver og en af os, hvis vi falder. 
Han griber os forstået på den måde, at vi aldrig falder ud af 
Hans kærlighed. Han fjerner ikke vores bekymringer. Vores 
erfaringer siger os jo, at dåben på ingen måde giver os ga-
rantier mod sygdomme, ulykker eller tidlig død, men dåben 
giver os et sted at gå hen med det, der måtte ramme barnet – i 
dåben indlemmes vi i et fællesskab med Jesus Kristus, der 
kan hjælp os med at bære angst, fortvivlelse og usikkerhed. 
I dåben lover Jesus den døbte at være med ham eller hende. 
”…alle dage indtil verdens ende”. Et løfte, der lægger op til, 
at barnets far eller mor kan henvende sig til Gud i bøn.

Forældrebønnen
Herre vor Gud, himmelske Far!
Vi takker dig for vores barn,
for det under, du har lagt i vore hænder, 
og den tillid, du har vist os.

Tak for, at han/hun kom godt igennem fødslen,
og at du lod glæden fødes af smerten.
Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for ham/hende,
og derfor beder vi dig: 
Tag ham/hende ind i din nærhed,
lad ham/hende ikke møde mere ondt,
end han/hun kan bære.
Giv ham/hende din Helligånd og velsignelse i dåben,
så han/hun altid må høre dig til,
kende din styrke
og får hjælp til at leve i sandhed og kærlighed
alle sine dage.
Amen.
(Holger Lissner)

Når jeg har barnedåb, opfordrer jeg barnets far eller mor til at 
bede ovenstående bøn, fordi jeg tror, det er godt at bede også 
i livets store øjeblikke. Mange mødre og fædre tager godt 
imod det, og jeg fornemmer, at ordene kommer fra hjertet, 
når de beder den. Bønnen sætter ord på nogle af de følelser, 
de sidder med og hjælper dem til netop at lægge glæden, 
taknemmeligheden og bekymringen over i Guds hænder.

”Jeg var til babysalmesang i går…”
Sådan sagde en mor, jeg for nyligt besøgte forud for, at hun 
og hendes mand skulle have deres lille datter døbt. Det var 
naturligt for hende at indlede vores dåbssamtale med at 
fortælle om den gode oplevelse, det havde været, dagen for 
inden at være oppe i Stenløse kirke med den lille ny til baby-
salmesang. De havde sunget salmer og sange og mødt andre 
mødre med deres små børn. De havde haft et par gode timer, 
hvor dåbens indhold blev udfoldet i praksis, hvor det havde 
føltes trygt og rart at være i Guds hus med de små. Heldigvis 
er det ikke bare i Stenløse-Fangel pastorat, at der tilbydes 
babysalmesang, men mange steder i hele landet. Jeg tror, det 
tilbud, kan være med til at gøre det nemmere for nybagte for-
ældre at tage stilling: skal vi eller skal vi ikke lade vort barn 
døbe. Det giver dem en fornemmelse af, at dåben følges op, 
at kirken er der for det enkelte barn resten af dets tilværelse. 
Fra kirkens side skal der ikke herske nogen tvivl: vi vil gerne 
sige velkommen til jer til dåb i Stenløse eller Fangel kirke.

 
Annette Jørgensen
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Islams udfordring til Folkekirken  
v. biskop Steen Skovsgaard
Onsdag den 15. marts 2017 i Stenløse Konfirmandhus

Stenløse-Fangel fællesforedrag ved biskop Steen Skovsgaard 
i Stenløse Konfirmandhus med titlen: ”Islams udfordring til 
Folkekirken.” 

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn, 
v. Århus hvor ca. 2/3 er muslimer. Det gav ham anledning 
til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem 
muslimer og kristne. Nogle af disse er samlet i bøgerne: ”De 
fremmede her I altid hos jer” og ”Kristendom og Islam” 
og senest i bogen: ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, 
præst?”. Steen Skovsgaard har – også efter han blev biskop 
- skrevet flere artikler og kronikker om aktuelle emner om 
mission og forholdet mellem islam og kristendom. 

 
 

I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfor-
dring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk fol-
kekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle 
der er imellem kristendom og islam. 

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Sult og hungersnød er en hindring for fred og bæredygtig 
vækst i verden, og vi har alle et ansvar for at bidrage til den 
globale kamp imod sult. 

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste 
i kampen for et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folke-
kirke og arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til 
religion, køn, race eller politisk overbevisning.
 Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker 
i nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Vi arbejder i 24 
lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettighe-
der og bæredygtig udvikling.

Det nytter – og det virker. Vi holder skarp kontrol med 
korruption, og regner omhyggeligt på projekter, så de gavner 
mest muligt og bærer sig selv, når vi rejser igen. Siden 
vores første indsamling i 1999 har frivillige indsamlet godt 
210 millioner kroner, som har bedret livet for millioner af 
mennesker udsat for sult, sygdom, minefare, tørke, over-
svømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden ekstrem 
uretfærdighed. 

Vi er derude - og ser fremgang hver dag.
Hver en krone har gjort forskel.
Del din søndag! 
 

Vil du være indsamler? 

Stenløse    
Søndag 12. marts – start i konfirmandhuset kl. 10.30
 
Vil du være indsamler i Stenløse så kontakt Jette Grønvall 
Bjørnestad på tlf. 60 77 02 98 eller jette@bjoernestad.dk. 
Efter indsamlingen vil der være boller og pålæg med øl, 
vand og kaffe i konfirmandhuset

Fangel
Søndag 12. marts – start i Sognehuset kl. 09.00

Vil du være indsamler så kontakt Ejvind Vad Jensen,  
tlf. 24 20 14 47 eller ejvindvj@gmail.com
Vi starter med morgenkaffe i Sognehuset, Kirkevej 29,  
og derefter indsamling.

Sæt ✘ i kalenderen
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Faste arrangementer

Fyraftenssalmesang  
i Stenløse Kirke
Tirsdage den 21. marts og den 9. maj kl. 16.30-17.00

Menighedsrådsmøder
Fangel
Fredag den 3. marts kl. 10.00 i Sognehuset 
Fredag den 2. juni kl. 10.00 i Sognehuset

Stenløse
Tirsdag den 7. marts kl. 17.00 i Stenløse Konfirmandhus
Tirsdag den 16. maj kl. 17.00 i Stenløse Konfirmandhus

Café 
Sognecafé i Fangel
Onsdag den 1. marts, den 5. april  
og den 3. maj kl. 10.00 - 12.00

Onsdagscafé i Stenløse   
Onsdag den 15. marts, den 19. april  
og den 17. maj kl. 10.00 - 12.00

Babysalmesang
Opstart torsdag den 6. april
 
Hvem: Tilbuddet er for forældre med børn i alderen 2-8 
måneder – eller gerne bedsteforældre. Deltagelse er gratis.
Hvor: I Stenløse Kirke
Hvornår: Torsdage klokken 10.00. Forløbene er over 10 
gange. Hvad sker der efter babysalmesang: i Konfirmandhu-
set vil der være kaffe, the, saftevand og tid til samvær.
Tilmelding: Til Kirkesanger Rikke Fyrst på e-mail:
rikkefyrst@hotmail.com 

Sogneudflugten for Fangel
Torsdag den 8. juni

Program og tilmelding i næste sogneblad.

CAFÉ

Sogneudflugt  
til Clay Museet  
med rundvisning
Torsdag den 18. maj 2007 

Frokost på Kongebrogården og havevandring i 
den smukke Kongsdal have incl. kaffe og brød.

   Opsamling Lysningen  kl. 09.15   
   Svenstrupvej 31   kl. 09.20 
   Forsamlingshuset   kl. 09.30

Forventet hjemkomst   kl. 16.30

Udflugten koster 200 kr. (drikkevarer på Konge-
brogården ikke indberegnet.)

Tilmelding efter først til mølle princip til:
Ann V Frederiksen, tlf. 29 82 33 11 
Mail: annvfrederiksen@gmail.com eller 
Niels Nørgaard, tlf. 66 15 13 09 
mail: niels-hanne@noergaard@mail.com

Læs mere på www.claymuseum.dk
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Påsken 2017
Palmesøndag den 09. april  
i Stenløse kl. 09.30 og i Fangel kl. 11.00 
Påsken indledes med evangeliet om Jesu indtog i Jerusalem. 
Dagen markeres med traditionelle højmesser.  

Skærtorsdag den 13. april  
i Stenløse kl. 10.00 og i Fangel kl. 18.00 
Nadveren indstiftes skærtorsdag aften. For at fejre begiven-
heden indbyder Fangel menighedsråd igen i år til at deltage i 
et påskemåltid efter aftengudstjenesten.

Tilmelding til påskemåltidet i Fangel Sognehus senest tors-
dag den 6. april til Suzanne Gersbo-Møller tlf. 25 89 08 02
 
Langfredag den 14. april  
i Stenløse kl. 19.30 og i Fangel kl. 10.00 
Langfredag markerer vi, at Kristus blev korsfæstet, døde og 
blev begravet. 

I Fangel kl. 10.00 læses fra den såkaldte evangelieharmoni, en 
sammenskrivning af de fire evangeliers fortælling om Påskens 
hændelser. Disse læsninger findes stadig i det afsnit bag i sal-
mebogen, der kaldes: Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie.

I Stenløse kl. 19.30 medvirker CoMa-kvartetten, med 
komponist Joseph Haydns mesterværk ”Jesu Kristi syv ord 
på korset”. 

CoMa-kvartetten består af 4 musikere fra den store smelte-
digel af musikere fra Copenhagen og Malmø, der har gjort 
det til deres levevej at spille klassisk musik på originalin-

strumenter, dvs. instrumenter der lyder og ligner de instru-
menter, som Haydn skrev sin musik for. Her bliver spillet 
med hestehår på fåretarme! Den krævende 1. violin-stemme 
bliver spillet af Fredrik From, der er koncertmester i flere in-
ternationalt kendte barokorkestre bl.a Concerto Copenhagen 
og Göteborg Barok. De øvrige musikere er Julia Dagerfelt 
(violin), Rastko Roknic (bratsch) og Kjeld Lybecker 
Steffensen (cello).

Påskedag søndag den 16. april  
i Stenløse kl. 11.00 og i Fangel kl. 09.30
Kirkernes døre åbnes til en af årets største festdage hvor vi 
fejrer, at Jesus opstod fra graven. Livets sejr over døden fej-
res til lyden af de smukke påskesalmer, der i dagens anled-
ning ledsages af trompetist Mette Bomholt. Gule påskeliljer 
stråler til tonerne af klokkernes kimen. 

2. påskedag mandag den 17. april  
i Stenløse kl. 09.30 og i Fangel kl. 11.00
Anden påskedag fortsætter fejringen af Jesus’ opstandelse. 
Her markeres, at Jesus som den opstandne igen mødte sine 
disciple og fulgte dem i livet.

Statistik Fødte Døbte Konfirmerede Vielser Kirkelige  
vensignelser

Døde, begravede, 
bisatte

Stenløse 30 49 34 9 1 26

Fangel 7 7 3 2 0 8

Kommende konfirmationer
Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00 

Konfirmationer i 2018
Fangel Kirke:   15. april
Stenløse Kirke: A-klassen  22. april
 B-klassen  27. april

Konfirmationer i 2019
Fangel Kirke:  17. maj
Stenløse Kirke: A-klassen  05. maj 
 B-klassen  12. maj

Konfirmationer i 2020
Fangel Kirke:  26. april
Stenløse Kirke: A-klassen  03. maj
 B-klassen  08. maj

Læs mere på www.bit.ly/coma-kvartet
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Foreninger og klubber
Stenløse Sogns Lokalhistoriske
Foreningen: Eva Kristensen
Svenstrupbakken 2, 5260 Odense S, tlf. 66 15 35 82.
Arkiv: Egon Birkholm
Svenstrupvej 40, 5260 Odense S, tlf. 66 15 04 52.

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.

Skt. Klemens-Fangel  
Idrætsforening og Gymnastikafd.
Se vores hjemmeside: www.skfif-gymnastik.dk. 

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.

Stenløse Kultur- og Dilettantforening
I Stenløse forsamlingshus spilles en farce 
af Knud Erik Meyer Ibsen ”Kludder i clairvoyancen”.
Forpremiere fredag d. 17.03 kl. 19.30.
Premiere søndag d. 19.03 kl. 14.00.
Forestilling tirsdag d. 21.03 kl. 19.30.
Forestilling fredag d. 24.03 kl. 19.30.
Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk.

Praktiske oplysninger
Indsamling(kollekt) i Stenløse Kirke
Der samles ind ved alle gudstjenester i Stenløse Kirke. An-
nonceres ikke et særligt formål, går pengene til Menigheds-
plejen (hvad enten præsten husker at nævne det eller ej), det 
vil sige til hjælp til vanskeligt stillede familier i sognet.

Gudstjenester, møder,  
arrangementer og adresseliste 
Find oplysninger på  
www.sogn.dk/fangel og www.sogn.dk/stenloese-odense.

Barnedåb, vielser m.m.
Anmeldelse af barnedåb, vielse, begravelse, konfirmation, 
attester, navneændring rettes til sognepræst Matias Kærup 
eller præstesekretær Ulla Marie Fisker.

Sognepræst Matias Kærup
Præstegården 
Stenløse Bygade 6
5260 Odense S
Tlf. 66 15 07 04
E-mail: maka@km.dk 

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

Præstesekretær Ulla Marie Fisker
Tlf. 51 51 32 25
E-mail: umf@km.dk 

Næste Sogneblad: Nr 2 · Sommer 2017  
Postomdeling uge 20. Frist for indlæg: 7. april 2017

Jeg kender til tre vrede 
hunde: utaknemmelighed, 

indbildskhed og misundelse.
Enhver, som de tre hunder 

bider sig fast i,
kommer slemt til skade.

Martin Luther, 
Tischreden band 4

Hvad kan være 
beskidt 

uden at stinke?

Martin Luther, 
WA 51
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Gudstjenester marts 2017 - maj 2017  
MARTS STENLØSE FANGEL 
05. 1. søndag i fasten  11.00 (MK) 09.30 (MK)
12. 2. søndag i fasten 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
19. 3. søndag i fasten 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
26. Midfaste 09.30 (MK) 11.00 (MK)

APRIL
02. Mariæ bebudelses dag 11.00 (MK) 09.30 (MK)
09. Palmesøndag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ) 
13. Skærtorsdag 10.00 (AKJ) 18.00 (AKJ)
14. Langfredag 19.30 (MK) 10.00 (MK)
16. Påskedag 11.00 (MK) 09.30 (MK)
17.Anden påskedag 09.30 (MK) 11.00 (MK)
23. 1. søn. e. påske 19.00 (AKJ) 17.00 (AKJ)
30. 2. søn. e. påske Ingen 10.00 (MK) konfirmation  
  
MAJ
07. 3. søn. e. påske 10.00 (MK) konfirmation Ingen
12. Bededag 10.00 (MK) konfirmation Ingen 
14. 4. søn. e. påske 09.30 (MK) 11.00 (MK)  
21. 5. søn. e. påske 11.00 (MK) 09.30 (MK)  
25. Kristi himmelfarts dag 09.30 (MK) 11.00 (MK)
28. 6. søn. e. påske 09.30 (AKJ) Ingen 

Ved gudstjenesterne påskedag, medvirker trompetist Mette Bomholt. 

MK: Matias Kærup  AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

Kirkekaffe:
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.


