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SOGNEBLADET

STENLØSE
FANGEL

 Syngedrengene i Fangel Kirke søndag den 26. november kl. 16.00
 Julekomsammen i Fangel Sognehus tirsdag den 5. december kl. 12.30      
 Adventsfest i Stenløse Konfirmandhus onsdag den 6. december kl. 12.30
 Fastelavn i Fangel Kirke søndag den 11. februar 2018 kl. 14.00



KONTAKT Arrangement

ADVENTSKONCERT MED  
SYNGEDRENGENE
Fangel kirke søndag den 26. november kl. 16.00

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i As-
sens afholder en stemningsfuld advents-
koncert i Fangel Kirke under ledelse af 
organist og kantor Finn Pedersen.
Koret vil synge danske julesalmer i 
smukke arrangementer samt en lille bu-
ket med julesange fra forskellige lande 
og fra forskellige perioder. 
Særligt engelske Christmas Carols er en 
del af korets faste repertoire, der er in-
spireret af den engelske drengekors-tra-
dition. For koncertgængerne bliver der 
også lejlighed til at synge med på et par 
fællessalmer.
Der skulle således være garanti for at 
komme i julestemning med både kendte 
og nye klange i ørene.

Om Syngedrengene
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i 
Assens består af ca. 35 drenge og unge 
mænd.
Syngedrengene fungerer til daglig som 
kirkekor i Vor Frue Kirke i Assens. 

Koret synger 4-stemmigt efter engelsk 
forbillede. De yngste drenge synger so-
pran, mens altstemmen synges af såkaldt 
falsetterende herrestemmer (kontrateno-
rer).Drengene starter efter optagelses-
prøve i Korskolen i 3. klasse. Efter et 
år kan de optages i selve Drenge- og 
mandskoret. 2-3 gange ugentligt har 
drengene korprøve, sangundervisning 
med stemmetræning og hørelære.

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.  
Tlf. 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

Forsidebillederne:  
Dåbsklud i Stenløse Kirke. Sneklædt Fangel Kirke.  
Syngedrengene fra Assens.

Lørdagsdåb og dåbsklude
Stenløse menighedsråd har besluttet 
at understøtte kirkelivet med to nye 
dåbstiltag:

I Stenløse Kirke har vi mange dåb - det 
er vi rigtigt glade for! For at imødekom-
me efterspørgslen på lørdagsdåb og lette 
højmessen for presset af mange menne-
sker i en lille kirke, har menighedsrådet 
besluttet at i 2018 vil vi kvartalsvis til-
byde én lørdagsdåb. Første gang bliver 
den 10. februar 2018 kl. 10.30.

Som forsidebilledet af Stenløse døbe-
font indikerer, vil vi forære en hånd-
strikket dåbsklud til enhver der døbes til 
minde om en dåbsdag og til påmindelse 
om det evige løfte der gives i dåben.

Vi begynder den smukke tradition 
ved kirkeårets begyndelse, 1. søndag i 
advent.

Tidligere menighedsrådsmedlem Lise 
Jensen har ladet sig inspirere af idéen 
fra sognepræsten i Thorsager, Ann Maj 
Lorenzen, der er kvinden bag projekt 
Dåbsklud. De strikkede dåbsklude vil 
ikke kun komme dåbsfamilier til gode. 
Overskuddet fra salget af strikkeop-
skrifterne går til Bibelselskabets arbejde 
med mødre på flugt. Læs mere på www.
daabskluden.dk Har du spørgsmål eller 
lyst til at strikke kan du kontakte initia-
tivtager Lise Jensen på tlf. 3013 1939.

Nyt fra Menighedsrådet i Stenløse
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Høje tider
Bjergtagen
Østrig er et smukt land med høje bjerge og dybe dale. Vi 
var der i sommers på sommerferie. I en af dalene boede vi 
på et Gasthof, hvor vi fra altanen kunne stå og kigge op på 
snedækkede bjergtoppe. Vi følte os små dernede i det lave, 
havde en fornemmelse af nemt at kunne blive væk, af at 
kunne miste overblikket. Men, når vi så tog en bjergbane op 
ad bjergsiden, op på et plateau, hvorfra vi kunne vandre end-
nu længere op, så var det en fantastisk oplevelse at komme 
op og se ud. Så rakte øjet langt, og vi kunne placere byer, 
søer, dalstrøg i forhold til hinanden. Vi kunne orientere os, 
og vi nød at være oppe i lyset og luften – og hvor var husene 
og menneskene små nede i dalene. Synet bjergtog os, vi følte 
os næsten høje indvendig. Alligevel tog vi efter nogle timer 
bjergbanen ned igen, ned i det lave, for det var der, vi hørte 
til, det var der, vi boede – midlertidigt i hvert fald. Der er 
ikke mange overnatningsmuligheder oppe i højderne – kun 
få hytter og huse. Det daglige liv leves i dalen, hvor det 
hele er noget mere plant, men også mere forvirret – udsynet 
mangler.

Højtid
Når bladet her kommer ud, nærmer vi os hastigt december 
måned – optakten til jul, som er den højtid, der står stærkest 
i danskernes bevidsthed. Gennem arrangementer, koncerter, 
traditioner forbereder vi os til juleaften og juledagene – 
bliver vi løftet op til festen, der bryder dagligdagen – ja mere 
end det: op til højtiden, der giver fylde og mening til daglig-
dagen. I kirken hører vi de tekster, og synger vi de salmer, 
der hører højtiden til – der hører en hellig tid til, for højtid 
i kirken er hellig tid. Højtid i kirken er den tid, hvor vores 

livsrytme føjes ind i Guds, hvor den almindelige hverdag og 
i mange tilfælde også samfundet sættes på pause, for julen er 
der først, påsken er der først og vores livsrytme bestemmes 
af helligdagene – ikke omvendt. Pausen er med til at skabe 
ro, og vi føler os for en stund hævet op over det lav-prak-
tiske og selvfølgelige og synes, vi kan se langt tilbage og 
langt frem, kan se mening og sammenhæng i stedet for for-
virring. I hvert fald er evangelie-teksterne i julen forbundet 
med profet-tekster fra omkring 700 år før Kristi fødsel, så vi 
får baggrunden med – og budskabet om et lille barns fødsel 
peger i den grad fremad, giver fremtidshåb.
I højtiden fejrer vi, at den højt ophøjede kommer til os i det 
lave.
Samtidig er det lille menneskes kommen til verden udtryk 
for den højt ophøjedes ankomst i det lave. Det er i virke-
ligheden højtidens glade budskab: at den højt ophøjede vil 
dele kår med os små mennesker, der er i det lave og ofte 
mister overblikket, os, der må leve med, at forvirringen og 
rodet er en del af vores tilværelse. Det er det budskab, der 
forkynder, at i og med at Gud blev menneske og lod sig føde 
i en stald i Betlehem, så må vi tro på, at Han kender os og er 
os nær også i den lav-praktiske hverdag. Det budskab skal 
fejres. Det budskab skal have lov til at løfte os – og samtidig 
giver det os mod på, når juleferien er ovre, at tage fat på 
hverdagens opgaver med fornyet energi. Som det er godt 
på en ferie at tage bjergbanen nedad igen, sådan kommer 
også den dag, hvor juletræet skal smides ud og gavepapiret 
pakkes væk – men som en tur op i højden sætter sig i sindet, 
sådan er julen også en højtid, hvor vi måske nok trænger til 
at puste ud, men også kan ånde ind, hvor vi skabes på ny og 
pludselig kan se, at vores hverdag ikke er tom og værdiløs, 
men værd at leve i og tage fat på igen.

 
Glædelig jul 

Annette Jørgensen

Præsten har ordet
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1. søndag i advent 
i Fangel
3. december fra kl. 10.00

•  Bylauget rejser og tænder byens juletræ kl. 10.00.
•  Julestue i Fangel Forsamlingshus kl. 10.00-15.00.
•  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 2017 kl. 11.00.
•  Gudstjeneste i Fangel Kirke kl. 15.00.  

Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage.

Julekomsammen  
i Sognehuset i Fangel
Tirsdag den 5. december kl.12.30 

Der serveres et juletraktement, afholdes julequiz og der 
synges julesange/salmer.
Max. 45 deltagere. Pris 100 kr.

Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller senest fredag  
den 1. december. Telefon 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

Adventsfest i Stenløse 
Konfirmandhus
Onsdag den 6. december kl. 12.30 

Vi skal nyde 2 retter mad med et tvist af jul og der vil være 
mandelgaver til de heldige. Julequiz og sang vil også være 
en del af arrangementet. Pris 100 kr. 

Kort tilmeldingsfrist: Tilmelding til Niels Jørgen Nørgaard, 
niels-hanne@noergaard-net.dk eller 66 15 13 09 senest den 
28. november.

Julekoncert  
i Stenløse Kirke med  
Skt. Klemensskolens kor
Torsdag den 7. december kl. 17.00

Koret ledes af musiklærerinde Bente Vestergaard.

Sognecafé i  
Sognehuset i Fangel
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 10.00

Familierådgiver Anni Schwartz, Odense, vil fortælle os om 
”Søfolk mellem to verdener” – om danske søfolks dramati-
ske skæbne under 2. Verdenskrig i Østen.

Anni’s far var maskinmester på M/T Jane Mærsk, og han var 
blandt de 34 søfolk, der i marts 1942 blev interneret på Java 
af japanerne. Det blev et ophold på 6 år uden nogen kontakt 
med Danmark og familien. 

Som så mange andre, der oplevede krigens rædsler på den 
ene eller anden måde, talte Anni’s far sjældent om sine ople-
velser, så Anni har sat sig for at opspore mere. 
Kom og lyt til hendes personlige søgen efter historien.
 
Vi tænker, at det måske er muligt at lokke nogle mænd på 
banen den dag, og for yderligere at lokke, har vi bestemt os 
for at servere et stykke med sild og en øl bagefter. 

Tilmelding til Suzanne, 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

Fastelavn i Fangel Kirke  
og forsamlingshuset
Søndag d. 11. februar 2018 kl. 14.00 

Sæt ✘ i kalenderen
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Så skal vi atter engang mødes til en festlig fastelavnsfest, ar-
rangeret af Fangel Forsamlingshus og Fangel Kirke til en halv 
times børnegudstjeneste, før vi går i Forsamlingshuset for at 
spise dejlige fastelavnsboller og slå katten af tønden.

Kan I huske sidste år, hvor mange vi var? Over 100 fint ud-
klædte børn med deres forældre og/eller bedsteforældre! Sikke 
en larm der blev, da både de små ved deres tønde og de store 
ved deres gik i gang med at slå. Det var nogle gode timer, før 
vi sluttede halv fem. 

Kom igen og vær med!

Tilmelding til Helle Knage, 23 31 53 73, eller Suzanne Gers-
bo-Møller, 25 89 08 02, suzanne@gersbo.dk.

Torsdagsmøder i  
Stenløse konfirmandhus 
Vinteren er foredragenes og mødeaftenernes tid, det  
gælder også ved Stenløse Kirke, hvor vi i samarbejde 
med Fangel menighedsråd inviterer til to temaaftener, 
hvor vi sætter fokus på EVENTYRET.

Den moderne H.C. Andersen
Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.30

Johannes Nørregaard Frandsen vil holde et oplæg om Den 
moderne H.C. Andersen.

HC Andersen levede og skrev i en tid, hvor mange nye ting og 
fænomener brød frem. Dampmaskinen blev almindelig, elek-
tromagnetismen og med den telegrafen blev dele af virkelighe-
den. Folkestyret udviklede sig. En række gamle, stive struktu-

rer brød sammen, mens nye opstod. HC Andersen både elskede 
og frygtede det ny. Han var selv en mønsterbryder, der hele sit 
liv følte sig utilpasset, hvilket er en væsentlig baggrund for at 
han udviklede nye genrer som de særlige andersenske eventyr 
og historier. HC Andersen skrev sig ind i den uhygge, han så 
i sin samtid. Han udviklede humor og ironi. Han rejste skønt 
det var vanskeligt. Han skrev om at blive menneske skønt han 
havde svært ved at føle sig som et helt menneske. Foredraget 
skildrer det moderne ved Andersens værk og hvorfor han er så 
tordnende verdensberømt, som han er. 

Professor Johannes Nørregaard Frandsen er cand. mag i  
Nordisk litteratur.

’Et eventyr bliver til’
Torsdag den 8. marts 2018  
kl. 19.30

Museumsinspektør Henrik Lübker 
giver et unikt kig bag kulisserne, 
når han fortæller om arbejdet med at 
skabe det ny H.C. Andersens Hus og 
hvad eventyrene egentlig kan bruges 
til i dag.

Julegudstjeneste  
og juleafslutning
 
I Stenløse Kirke
Julegudstjeneste for dagplejebørn og hjemmegående 
Torsdag den 07. december kl. 10.30. AKJ.
Julegudstjeneste for Børnehaverne i Skt. Klemens 
Torsdag den 14. december kl. 10.00. MK.
Julegudstjeneste og juleafslutning
for C-afdelingen. 0.-3. klasse, Skt. Klemensskolen
Torsdag den 21. december kl. 09.00. MK. 
Julegudstjeneste og juleafslutning
for B-afdelingen. 4.-6. klasse, Skt. Klemensskolen
Torsdag den 21. december kl. 10.00. MK.

På Lysningen
Julegudstjenesten på Lysningen 
Tirsdag den 19. december kl. 10.30. MK.

Fortsættes på side 6

H.C. Andersens statue bag Skt. 
Knuds Domkirke ved Odense Å.
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Faste arrangementer

CAFÉ

Menigheds- 
rådsmøder
Fangel, Fangel sognehus
Fredag den 9. februar 2018 kl. 10.00 

Stenløse, Stenløse konfirmandhus
Tidspunktet for møde er ej fastsat, men det vil  
kunne ses i dueslaget ved konfirmandhuset og 
på www.sogn.dk/stenloese-odense

Café
Sognecafé i Fangel 10-12
Onsdag den 6. december, 3. januar,  
7. februar (foredrag, se omtale side 4), 7. marts

Onsdagscafé i Stenløse 10-12  
Onsdag den 17. januar, 21. februar, 21. marts

Fyraftenssalmesang  
i Stenløse Kirke
Tirsdag den 30. januar kl. 16.30-17.00 
Salmerne er valgt af Klaus Holten Kristensen.

Kirkehistorisk  
vandring
Tirsdage i lige uger 10.30-11.40
Julepause i december

Babysalmesang
Torsdage kl. 9.30. Opstart den 18. januar 2018

Babysalmesang er en musikalsk oplevelse i kirken for 
nybagte familier, hvor alle kan være med. Med salme-
sang og enkle rekvisitter skaber vi sammen en musikalsk 
stund, hvor sanserne bringes i spil. Kirkens smukke rum 
danner ramme om en tryg og rolig oplevelse, hvor glæ-
den og nærværet er i centrum.
 
Hvem: For forældre med børn i alderen 2-6 måneder. 
Pris: Deltagelse er gratis.
Hvor: Stenløse Kirke.
Forløb: Er over 10 gange. 
Hvad sker der efter babysalmesang? I konfirmandhuset 
vil der være kaffe/the og saftevand og tid til samvær. 
Undervisning: Varetages af konservatorieuddannet  
musikpædagog Rikke Wegner Fyrst.
Tilmelding og spørgsmål:  
rikkefyrst@hotmail.com

Babyrytmik m. salmer
Torsdage kl. 10.45. Opstart den 22. februar 2018

Babyrytmik med salmer er for de lidt ældre babyer i 
Stenløse Sogn. Udover at opbygge et repertoire af de 
danske salmer, stimuleres barnets medfødte musikalitet 
og barnets motoriske, sproglige og sansende udvikling 
styrkes bl.a. igennem sang og leg.

Hvem: For forældre med børn i alderen 7-12 måneder 
Pris: Deltagelse er gratis.
Hvor: Stenløse Kirke.
Hvad sker der efter babyrytmik? I konfirmandhuset vil 
der være kaffe/the og saftevand og tid til samvær.
Undervisningen: Varetages af konservatorieuddannet 
musikpædagog Rikke Wegner Fyrst.
Tilmelding og spørgsmål: rikkefyrst@hotmail.com

NYT

6



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
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 1 · Forår 2018.  
Postomdeling i februar 2018. 

Frist for indlæg: 1. januar 2018.

Musik
er

Djævlens
Fjende

Martin Luther, 
Tischreden band 1

Løgnen er 
som en snebold: 

jo længere 
man ruller den, 

jo større bliver den

Martin Luther, 
WA 340
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DECEMBER STENLØSE FANGEL 
03. 1. søndag i advent 10.00 (MK) 15.00 (MK)
10. 2. søndag i advent 09.30 (MK) 11.00 (MK)
17. 3. søndag i advent* 11.00 (Vi synger julen ind, AKJ)  09.30 (Vi synger julen ind, AKJ)
24. 4. søndag i advent / Juleaften 14.00 (MK) og 16.30 (MK)  10.00 (MK) og 15.30 (AKJ)
25. Juledag 11.00 (MK) 09.30 (MK)
26. 2. Juledag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
31. Julesøndag Ingen, fælles med Fangel 10.00 (MK)

JANUAR
01. Nytårsdag** 15.00 (MK) Ingen, fælles med Stenløse
07. 1. søn. e. Hel. 3 Konger 19.00 (AKJ) 17.00 (AKJ)
14. 2. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (MK) 11.00 (MK)
21. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
28. Septuagesima 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)

FEBRUAR
04. Seksagesima 19.00 (Kyndelmisse, MK) 10.00 (MK)
11. Fastelavn 10.00 (AKJ) 14.00 (AKJ)  
18. 1. søndag i fasten 11.00 (MK) 09.30 (MK)
25. 2. søndag i fasten 09.30 (MK) 11.00 (MK)

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.

GUDSTJENESTER DECEMBER 2017 - FEBRUAR 2018

Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og juledag, medvirker trompetist Mette Bomholt. 
 
*  3. søndag i advent vil gudstjenesterne forme sig som en vekslen mellem salmer og læsninger,  

der stemmer os til den kommende højtid. Der er ingen prædiken den dag.
**   1. januar samles vi i Stenløse Konfirmandhus efter gudstjenesten  

for at ønske hinanden godt nytår med bobler og kransekage.

MK: 
Matias Kærup 

AKJ: 
Annette Kjær Jørgensen 


