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Kirkebogsførende sognepræst:

Fastelavn i Fangel

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

Den 26. februar 2017
Over 100 børn og voksne fejrede fastelavn i Fangel, først i kirken til en fin, lille børnegudstjeneste, hvor vores præst, Matias Kærup, forklarede om korset. Hvert barn
fik et lille billede med et kors på. Derefter gik de festligt udklædte børn og deres
forældre ned i Fangel Forsamlingshus, hvor bestyrelse og menighedsråd havde gjort
klar til tøndeslagning. Der var dækket borde, bagt masser af fastelavnsboller, blandet
saft og brygget kaffe.
Der blev en drabelig dyst om at slå tønderne ned. Både børn og forældre gik op i det
med liv og sjæl. Der var en tønde for små børn og en for store. Det tog lidt tid, så der
var gode muligheder for at være de to, der slog dem ned. Til sidst kunne der kåres 2
stolte kattekonger, en lille og en stor.
Det er flere år siden, det gode samarbejde om fastelavnsfesten mellem forsamlingshuset og kirken startede. Det er allerede aftalt, at vi fortsætter næste år.
Så på gensyn!
Suzanne Gersbo-Møller

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

Årets
konfirmander

Børneforestilling
i Stenløse

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
Forsidebillederne:
Øverst til venstre friluftsgudstjeneste i Bellinge 2016,
øverst til højre Fangel Kirke, nederst babysalmesang
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Årets konfirmander plantede et
paradisæbletræ i Stenløse og et i
Fangel fastelavnssøndag, den 26.
februar som markering af 500-året
for reformationen.
Den tyske reformator sagde efter
sigende, at hvis verden gik under i
morgen, ville han plante et træ.
Matias Kærup

TRIOfabula opførte en næsten ordløs musikforestilling over fortællingen om Adam og Eva den 26. april i
Stenløse Kirke. 150 børnehavebørn
fra sognet oplevede musikken fra
komponist Joseph Haydns ”skabelsen” fra alle mulige og umulige
instrumenter.
Matias Kærup

Præsten har ordet

Danskernes tro gennem 1000 år – eller mere…
Hvert år inviteres Skt. Klemensskolens femte årgang på en
tur til Jelling. Stenløse menighedsråd afholder udgiften til
det historiske sted, hvor Harald Blåtand overtog kongemagten efter sin far, Gorm, der døde i ca. 958.
Det er børnelærdom, at vikingekongen Harald Blåtand
gjorde danerne kristne. Det skrev han selv som Danmarks
dåbsattest på Jellingstenen fra år 965. Derfor vækker det
altid opsigt, når vidnesbyrd om tidligere kristne fund, f.eks. i
form af smykkekors, dukker op.

før Jellingstenene blev rejst.
Og vi skal formentlig endnu længere tilbage i Danmarkshistorien for at finde de første kristne danere. Det peger
udgravninger i Ribe i 2009 på. Her fandt arkæologer rester
af kristne vikingegrave tæt på Ribe Domkirke. Gravene
er et vidnesbyrd på, at der allerede i 800-900-årene blev
foretaget kristne begravelser i Danmarks ældste by. Vi skal
altså omkring 1200 år tilbage for at møde de første kristne
indbyggere i Danmark.

Det er mere end tvivlsomt, om danerne i 965 blev et kristent
folk. Det har nok snarere været tale om lang proces som fortsætter århundrederne derefter. Men sjældent hører vi om den
uofficielle kristendom, der fandtes inden Harald blåstemplede religionen. Tit hører vi hvordan Harald Blåtand blev
kristen af magtpolitiske grunde, men ikke om de præster der
gjorde deres yderste for at prædike til folket. Men de folk
der bad, om Guds nåde og velsignelse, fandtes inden der gik
magtstruktur og politik i kristendommen.

Kristendommens indførelse betød, at der så småt begyndte
at sætte sig et bestemt syn på mennesker igennem. Missionærerne og præsterne prædikede barmhjertighed og fred
med næsten. Derfor skulle de finde nye ord til at oversætte
de bibelske begreber. Det gjaldt begrebet om frelse. Frelse
betyder befrielse fra synd og død ved Jesu opstandelse. Det
danske ord frelse er oversat fra græsk til latin. På dansk
kommer det fra oldnordisk frælsi, der betyder frihed og er
sammentrukket af fri hals. Det viser oprindeligt tilbage til
det at aftage en halslænke, efter at en anklaget eller en slave
er blevet frikendt og frigivet.
Det samme gør sig gældende i dagens Danmark. Ikke fysisk,
men de evangeliske ord der er knyttet til dåben gør, at vi er
sat fri til at leve et nyt liv, fordi det gamle liv nu ikke længere har magten over os.
Dåben er en gave, en troens gave vi får foræret. Det vidste
vikingerne for 1200 år tilbage, og det skal vi huske på og
minde hinanden om i dag. En tysk teolog har formuleret det
præcist: Tro som åbenhed over for fremtiden er frihed fra
fortiden, thi den er tro på syndernes forladelse; den er frihed
fra fortidens slavelænker. Rudolf Bultmann, professor.

I en kvindegrav i den svenske by Birka fandt arkæologer for
en del år siden et hængekors af sølv. Korset er fra omkring
år 900. Det er kun 3,4 centimeter i højden og viser et billede
af Kristus med udstrakte arme og samlede ben. Det er indtil
for nylig blevet regnet for at være Nordens ældste kendte
Kristusfigur. Men i begyndelsen af 2016 fandt en amatørarkæolog et fire centimeter langt smykke af guld formet
som et kors med en kristusfigur. Det ligner til forveksling
korset fra Birka, men størrelsen gør det til det tidligst kendte
stykke kristen udsmykning fundet i Danmark. De to kors fra
Birka og Aunslev ligner hinanden så meget, at de med stor
sandsynlighed er lavet i det samme værksted, måske endda
af den samme håndværker. De er uden tvivl fremstillet i
Skandinavien. Aunslevkorset er fra begyndelsen af 900-tallet
og er altså ældre en Jellingstenen. Det tyder på, at der var
mennesker i Danmark, som bekendte sig til den kristne tro,

God sommer
Matias Kærup

Kristus er klædt i tøj, der ville være genkendeligt for en viking.
Kristus fra Aunslev er iført ringbrynje, brede bukser og måske
endda en form for hjelm.
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Konfirmation i Fangel Kirke den 30. april 2017
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Marcus Stegemejer Kleine,
Anton Ringmann Clausen,
Aske Lauge Ottosen,
Toke Guldager Boye
Siddende fra venstre:
Liv Ingholt,
Emma Rosenbæk,
Cecilie Hauerberg Kastrupsen

Konfirmation i Stenløse Kirke den 7. maj 2017
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Mike Lauge Stenner Bernth,
Lukas Juhl Börjeson,
Jeppe Mølgård Rolighed,
Rúnar Ingi Sigurðsson,
Benjamin Dereli,
Mads Juul Henriksen
Siddende fra venstre:
Victor Smidstrup,
Mille-Mai Bluhme Vedstesen,
Athena Linde Hedemark Steward Ferrer,
Kathrine Sofie Lindegaard Nielsen,
Kristian Kofoed Jeppesen

Konfirmation i Stenløse Kirke den 12. maj 2017
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Jonas Berg Hovesen,
Magnus Løftgaard,
Elmar Orri Ivarsson,
Johannes Ploug Petersen,
Johan Brødsgaard Tofte Henriksen,
Jesper Jamal Søgaard
Siddende fra venstre:
Freja Illum Gisselø,
Josephine Elmelund,
Sine Mi Eriksen,
Emma Hansen,
Silje Lærke Larsen
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Sæt

✘ i kalenderen

2. pinsedag i Bellinge
Mandag den 5. juni kl. 10.30
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
med. Hvis vejret skulle slå om i regn, vil gudstjenesten
blive afholdt i Kirken. Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
saftevand, pølsehorn og kage i Sognehuset.

Sogneudflugt i Fangel
Torsdag den 8. juni kl. 12.30
Udflugten starter fra Sognehuset kl. 12.30 og vi kører til Østfyn. Først besøger vi Vindinge Kirke, hvor historiker Rasmus Agertoft viser rundt og fortæller. Derefter en kaffepause
inden turen går til Nyborg slot, hvor der er rundvisning og
en aktuel udstilling om Tro, der tager dig med til reformationshistorien med udgangspunkt i byen, dynastiet og troen.
Efter slotsbesøget går turen gennem det smukke fynske
landskab tilbage til Sognehuset, hvor der bliver serveret
smørrebrød og drikkevarer
Pris for udflugten er 150 kr. (betales i bussen).
Max. 40 deltagere.

Sommerfrokost
i Stenløse
Præstegårdshave
Søndag den 23. juli kl. 11.00
Sommerfrokosten indledes med en højmesse i Stenløse
kirke, med sognepræst Matias Kærup som prædikant. Efter
gudstjenesten inviteres menigheden til frokost og sang i
præstegårdshaven.
Tilmelding til Hans Hougaard på tlf.: 2072 2664 eller
e-mail: hanshdk@gmail.com, senest mandag den 17. juli.

Kirkegårdsvandring
i Stenløse
Torsdag den 24. august kl. 18.30
Kirkeværgen ved Stenløse Kirke har tilrettelagt en rundtur
på kirkegården hvor vi vil høre om kendte og måske lidt
interessante personer som er begravet eller urnenedsat på
vor kirkegård.
Vi byder på en kop kaffe i sognehuset bagefter.
Vi mødes på pladsen foran våbenhuset.

Tilmelding til Hans Emil Knudsen,
tlf.: 40 11 05 08, senest fredag den 2. juni 2017.

Sogneindsamling til folkekirkens
nødhjælp satte rekord i 2017
Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp satte rekord. En dejlig søndag i marts
blev der indsamlet 5.852 kr. i Fangel sogn og 14.803,50 kr. i Stenløse sogn.
Tak til alle indsamlerne og arrangørerne for en flot indsats
og tak til alle der tog så godt imod os.
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Faste arrangementer

Nyt minikonfirmandforløb

Menighedsrådsmøder

Minikonfirmander
2016-2017

Fangel, sognehuset

Fredag den 2. juni kl. 10.00 i Sognehuset.
Fredag den 4. august kl. 10.00 i Sognehuset.

Stenløse, konfirmandhuset
Tirsdag den 22. august kl. 17.00
i Stenløse konfirmandhus.

Café
CAFÉ

Sognecafé i Fangel

Før jul afsluttede vi efterårets minikonfirmandforløb og
inviterer til et nyt til efteråret 2017.

Onsdagscafé i Stenløse		

Vi begynder sandsynligvis i uge 36. Det er for 4. klasserne
på Skt. Klemensskolen. Undervisningen vil komme til at
foregå i konfirmandhuset i Stenløse.

Onsdag den 6. september kl. 10 - 12.
Onsdag den 16. august kl. 10 - 12.
Onsdag den 20. september kl. 10 - 12.

Mange hilsner fra Torben Hald, Lise Jensen,
Jette Kielstrup og Annette Jørgensen.

Babysalmesang
Opstart torsdag den 17. august 2017 kl. 10.00
Hvem:

Tilbuddet er for forældre med børn i alderen 2-8 måneder – eller gerne bedsteforældre.
Deltagelse er gratis.
Hvor:
Stenløse Kirke.
Hvornår:	Torsdage klokken 10.00. Forløbene er over 10 gange.
Indhold:	Vi skal blandt andet synge gamle og nye salmer, danse og bruge rim og remser.
Kom og oplev en musikalsk stund i kirken sammen med dit barn.
Efter babysalmesang vil der i konfirmandhuset være kaffe, the, saftevand og tid til samvær.
Undervisning: Varetages af konservatorieuddannet musikpædagog Rikke Wegner Fyrst.
Tilmelding:
rikkefyrst@hotmail.com
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Unge mennesker
er som frisk most,
de lader sig ikke
holde tilbage,
de vil gære

En tung sten kan
man ikke smide
særlig langt

Martin Luther,
Tischreden band 1,
Weimar 1912

Martin Luther,
WA 51

Foreninger og klubber

Praktiske oplysninger

Stenløse Sogns Lokalhistoriske

Indsamling(kollekt) i Stenløse Kirke

Skt. Klemens Børneklub

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

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.
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.

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.

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

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

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

Næste Sogneblad: Nr 3 · Efterår 2017
Postomdeling uge 33. Frist for indlæg: 27. juli 2017
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GUDSTJENESTER JUNI - AUGUST 2017
JUNI

04. Pinsedag
05. Anden Pinsedag
11. Trinitatis søndag
18. 1. søn. e. trinitatis
25. 2. søn. e. trinitatis

JULI

02. 3. søn. e. trinitatis
09. 4. søn. e. trinitatis
16. 5. søn. e. trinitatis
23. 6. søn. e. trinitatis
30. 7 søn. e. trinitatis

AUGUST

STENLØSE

FANGEL

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

19.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (MK)
Ingen
11.00 (MK)

09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)
10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (Se omtale i bladet)
10.00 (MK)
Ingen
09.30 (MK)
11.00 (MK)
10.00 (AKJ)
Ingen

06. 08. søn. e. trinitatis
13. 09. søn. e. trinitatis
20. 10. søn. e. trinitatis
27. 11. søn. e. trinitatis

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

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.

