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76. Årgang

Fællesforedrag om den ivrige reformator Hans Tausen torsdag d. 21. september kl. 19.30 Stenløse konfirmandhus.
Højskoledag lørdag d. 7. oktober kl. 9-15 Fangel Kirke/Fangel Kro.
Fællesforedrag ”Hvad for en Andersen” torsdag d. 9. november kl 19.30 Stenløse konfirmandhus.

STENLØSE
FANGEL

KONTAKT

Siden sidst

Kirkebogsførende sognepræst:

Familier fra Stenløse på ferie

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

Den 26. februar 2017
Stenløse menighedsråd fik også i år gennem sit medlemskab i Samvirkende Menighedsplejer mulighed for at give 6 familier og 2 frivillige et ferieophold i uge 26.
Det blev til en fin uge på Feriecentret Klinten i Faaborg. Trods blæst og byger tittede
solen også frem, så swimmingpoolen blev brugt, og hyggen og samværet var, som
det skulle være.
Fra Stenløse menighedsråd vil vi gerne sige tak til Bageri Pistoria på Møllevej for
brød, 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.
Stenløse menighedsråd

Fra Stenløse og Fangel Sogneudflugter

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

Kongsdal Have

Clay Museet

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 Fangel Kirke, øverst til højre
Stenløse Kirke og nederst høstpyntet kirkevindue
i Fangel kirke
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Vindinge kirke, Fangel sogneudflugt

Præsten har ordet

Bekender jøder, kristne og muslimer sig
til den samme Gud?
Det er et spørgsmål, som ind imellem bliver fremsat ikke
mindst under påvirkning af de religiøst betingede stridigheder, der forekommer i verden. Alene i 2017 er antallet af
terrorrelaterede angreb i Guds navn så massivt tilstede, at vi
for længst har opgivet at huske og skelne dem fra hinanden.
Vi bør derfor overveje hvad terrorens rædsel betyder for
vores gudsbegreb. Er det enigheden om, at det er den samme
Gud, der gør, at jøder, muslimer og kristne strides om den
rette gudstro? Som belæg for denne tanke henvises der ofte
til, at disse tre religioner i forvejen er enige om, at der kun
findes én Gud. Hertil kommer, at Bibelen og Koranen har en
række fælles fortællinger, f.eks. beretningen om Abraham,
så angiveligt burde man kunne argumentere for, at man er
fælles om den samme Gud om end fremstillet og fortalt på
forskellig måde. Og med en sådan enighed burde der også
være en chance for, at religionerne kunne eksistere side om
side i en gensidig anerkendelse af hinanden.
Men tanken, at det handler om den samme Gud, kan anfægtes. Den kristne Gud er ikke den samme som den jødiske og
den muslimske gudsforståelse. Det skyldes ganske enkelt det,
der er hovedsagen og bevægelsen i kristendommen: nemlig
påstanden om, at mennesket Jesus fra Nazaret er Guds Søn,
Kristus – og ikke blot en profet, som islam hævder det.
Og ikke blot et jødisk forbillede som jødedommen anfører.
Forskellen på de to betegnelser er så teologisk afgørende, at
den også er bestemmende for, hvem og hvordan Gud er.
Antager vi rationalet om, at det er den samme Gud vi bekender os til, så må vi også drage konsekvensen deraf. I et
tankeeksperiment ville f.eks. dåben forbinde os til den Gud
i hvis navn terror bliver begået. Det kan vi ikke være tjent
med i en evangelisk-luthersk sammenhæng. Tværtimod!
At Gud lod sin Søn blive født på jorden som et menneske
betyder, at menneskets forgængelighed og menneskets dødelighed bliver noget, som også findes i Gud. Den oldkirkelige
bekendelsesformular manifesterer at Jesus Kristus er ”sand
Gud og sandt menneske”. Det paradoks udtrykker, at Gud
står bag Kristus i alt, hvad han sagde og gjorde og det understreger, at alt, hvad Kristus er, ikke kan adskilles fra Gud.
Dette bekræftes også i beretningen om Jesu lidelse og død
på korset. For her lyder det, at døden rammer Gud selv i
skikkelse af hans Søn. Og at Gud skulle kunne udsættes for
døden, er da også den anstødssten, der i tidens løb har fået

jøder og muslimer til at afvise Kristus som Guds Søn. Eller
som Paulus siger det: ”Vi prædiker Kristus som korsfæstet – for jøder en skandale og for hedninger en tåbelighed”
(1.Kor. 1,23). Med andre ord: en Gud, der rammes af dødens
tilintetgørelse, kan ikke være Gud og er siden blevet afvist
som afguderi.
Ikke desto mindre er den kristne Gud netop defineret som
den dødsmærkede Gud. Kristi korsdød bestemmer Gud
som en magt, der ikke viger tilbage for at give sig ud i den
dybeste afmagt. At Gud ikke ophæves i denne bevægelse,
beskriver Paulus således: ”For er vi vokset sammen med
ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved
en opstandelse, der ligner hans” (Rom 6,5). Som sådan er
Kristus i stand til at indeslutte døden i sig selv.
Derfor bekendes den kristne Gud som den tre-enige Gud:
som Fader, Søn og Ånd. Treenigheden er at forstå som en
relation hvor de tre guddommelige personer kun har deres
eksistens i kraft af deres indbyrdes forbundenhed. Og da
Sønnen tillige er menneske, involverer denne forbundenhed også os mennesker. Det er den teologiske tankegang
der adskiller kristendommen fra andre religioner, trods de
fælles træk.
For vores gudsbegreb er dette afgørende. For Gud, som vi
ser åbenbaret i Kristus, er betingelsesløst givet til os mennesker. Det er en bevægelse fra Gud til mennesker i modsætning til de religioner, hvor Gud, nåden og tilgivelsen i bedste
fald er noget, man kan håbe på, eller i værste fald er noget,
man selv skal gøre sig fortjent til ved at overholde bestemte
love og forskrifter. Forskelligheden i opfattelsen af forholdet
mellem Gud og mennesker er i sig selv det klareste udtryk
for, at der ikke kan være tale om den samme Gud!
Samtale og overvejelser om gudsbegrebet må ikke forstumme og ikke kvæles ved kunstige forsøg på at nedtone uomgængelige forskelle. Vi må leve side om side i en gensidig
anerkendelse af hinandens ret til trosfrihed, men det er en
forpligtende opgave for kirken at forkynde det kristne evangelium og den tre-enige gudsforståelse der er mest kendt i
Kristi ord i dåbsbefalingen: Gå hen og gør alle folkeslagene
til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn.
Matias Kærup
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Sæt

✘ i kalenderen

Minikonfirmand
undervisning
Begynder onsdag den 6. september i Stenløse kirke
Til efteråret inviterer vi alle fra 4. skoleårgang 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 regner med, minikonfirmanderne selv kan cykle fra skolen til konfirmandhuset.
Undervisningen vil bestå af: fortællinger, sang, lege, løb,
opgaver – og så vil der også være tid til hygge. Onsdag d.
15. november afsluttes med gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker, og en efterfølgende afslutningsfest.
Undervisningen varetages af: Torben Hald, Lise Jensen, Jette
Kielstrup og Annette Jørgensen.

Faktisk ville Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå endnu længere end Martin Luther, reformationens store hovedperson. Hans Tausen ville gøre et ukristeligt
samfund kristeligt og troende igen – koste hvad det ville.
Foredragsholder Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt i kristendom og kirkehistorie på Diakonissestiftelsen, tidl. sognepræst ved Roskilde Domkirke og formand for Selskabet for
Danmarks Kirkehistorie.

Høstgudstjeneste
i Stenløse Kirke

Tilmeldingen kan ske til Annette Jørgensen, præst.
e-mail: akt@km.dk., tlf: 29276591.

Søndag den 24. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste
i Fangel Kirke

Tilmelding til Ann Vibeke Frederiksen, tlf. 29 82 33 11
eller mail: annvfrederiksen@gmail.com senest 18.09.

Søndag den 17. september 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 12. september,
tlf. 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

Hans Tausen,
den ivrige
reformator
Torsdag den 21. september kl. 19.30
Fællesforedrag ved Rasmus H.C. Dreyer
i Stenløse konfirmandhus
Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer.
Han var født på Fyn. Munk i Slagelse og læste i Wittenberg. Han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til
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reformationen af Viborg og København i 1520’erne. På den
vis var han ”en dansk Morten Luther”, som vi synger i Ingemanns sang ’På Tave Bondes Ager’. Men var han luthersk?

Efter gudstjenesten spiser vi frokost i konfirmandhuset.

Højskoledag i Fangel
Lørdag den 7. oktober kl. 09.00
Kl. 09.00: Vi starter med morgensang i kirken v/ Annette
Kjær Jørgensen og herefter forsætter resten af dagen på
Fangel Kro startende med kaffe og rundstykker.
Kl. 10.00: Tidligere vicepolitimester og minister
Birthe Rønn Hornbech ”Mit spændende liv”, om
tiden i politiet og politik.
Frokost.
Efter frokost: Tidligere højskolelærer på Ollerup
Gymnastikhøjskole Jutta Bay vælger sange fra
højskolesangbogen og knytter anekdoter og kommentarer til sangene,
Kaffe og tak for i dag.
Hele dagen 150 kr. inkl. morgenkaffe, frokost og kaffe,
eksklusive drikkevarer.
Tilmelding senest: Tirsdag d. 3 okt.: Hans Emil S. Knudsen
40110508 eller vivioghans@schildt.dk

Fortsættes på side 6

Fælles BUSK-gudstjeneste
i Stenløse kirke
Søndag den 29. okt. kl. 10.00
Også i år holde vi Børn,
Unge, Sogn, Kirke – gudstjeneste, som i mange
andre kirker over hele landet.
Børneklubben og minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenestens tema er: ”Fest-invitation fra Gud til dig!” og
den handler om en konge, der
holdt sin søns bryllup og inviterede mange gæster. Derfor
vil kirken være festligt pyntet
den dag, og da datoen ligger
lige op ad 500 års fejringen
af reformationen, vil gudstjenesten også komme til at
handle lidt om Luther. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste
og efterfølgende er der kirkekaffe i konfirmandhuset. Alle er
velkomne – både store og små. Kom gerne og bak børnene op.
Annette Jørgensen

Alle Helgen gudstjeneste
for børn
Torsdag den 2. november kl. 17.00 i Fangel kirke
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 menighedshuset. Det er
gratis at deltage. Af hensyn til maden beder vi om tilmelding
til Merete Østerbye: tlf. 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 – alle, både store og små er velkomne.

”HVAD FOR EN ANDERSEN?”
Torsdag den 9. november kl. 19.30
Fællesforedrag ved Johan de Mylius
i Stenløse konfirmandhus
Alle har en mening om H.C. Andersen, alle mener, de kender ham, og rigtig mange vil gerne bruge hans navn til et
eller andet, helst noget, der slet ikke har noget med ham at
gøre. For de fleste handler det om at skaffe turister og tjene
penge på hans navn. Han er et “brand”, som det hedder
i det merkantile sprog, som vi alle har fået påduttet i de
senere tiår. Så gør det ikke så meget, at man ikke har læst
noget af ham eller i hvert fald kun ganske lidt og kun kender et par af de eventyr, som man læser for børn. Jo mindre
man ved om ham, jo hurtigere er man til at fælde dom og
gøre sig klog på, hvad han var for et menneske.
Blandt andet for at få ryddet lidt op i den suppedas af ofte
nedgørende historier, som overalt dukker op om H.C.
Andersen, har Johan de Mylius skrevet en stor litterær-biografi om ham og hans forfatterskab. I Livet og skriften. En
bog om H.C. Andersen, der udkom sidste efterår, sætter de
Mylius fokus på de ambitioner og den mission, der drev
Andersen både som menneske
og som forfatter, og ser ham i
samspil med udviklingen i det
århundrede, han var et barn af.
Johan de Mylius, professor emeritus, dr.phil. er H.C. Andersen
forsker og har været leder af H.C.
Andersen Centret på Syddansk
Universitet i Odense.

Eftermiddagsgudstjeneste
med og om lyset
Onsdag den 15. nov. kl. 17.00 i Stenløse kirke
På vej mod adventstiden er der eftermiddagsgudstjeneste i
Stenløse Kirke. Gudstjenesten vil komme til at handle om
lys. Vi skal synge om lys og høre tekster fra Bibelen om lys.
Minikonfirmanderne medvirker og bærer lys ind i kirken.
Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der afslutning for minikonfirmanderne og deres familier i konfirmandhuset.
Annette Jørgensen
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Sæt X, fortsat fra side 5

Sangaften i Fangel

Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder

Onsdag den 15. november kl. 20.00 i Fangel forsamlingshus
Der vil igen i år blive afholdt sangaften i samarbejde med
Skt. Klemens /Fangel gymnastikforening, Fangel Forsamlingshus og Fangel menighedsråd. Sognepræst Matias Kærup og
organist /gymnast Preben Berg leder os igennem sange.
Der vil igen i år kunne købes Stjerneskud, kaffe og kringle:
Stjerneskud, kaffe/kringle 85 kr. Stjerneskud 60 kr.
Kaffe og kringle 35 kr.
Tilmelding og betaling senest mandag d.13 nov.
Ejvind Vad tlf. 24201447
Medlemmer af Skfif-Gymnastikforening:
Tilmelding og betaling på hjemmesiden.
Alle er velkommen til at synge med. Gratis entré.

Adventskoncert i Fangel
Søndag den 26. november kl. 16.00
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens. En stemningsfuld adventskoncert i Fangel Kirke. Koret vil synge danske
julesalmer i smukke arrangementer samt en lille buket med
julesange fra forskellige lande og fra forskellige perioder.

Temaaftener for Stenløse og Fangel
Fællesarrangementer
Fra denne sæson forsøger vi os med et nyt tiltag:
Vi inviterer til ét foredrag og tre temaaftener i efteråret
og vinteren. Da det som bekendt er reformations-år, er efteråret selvfølgelig præget af den ivrige reformator Hans
Tausens revolutionerende følger, men vi sætter også fokus
på EVENTYRET i en temaportefølje over tre torsdage.
Torsdag den 25. januar 2018
”Den moderne H.C. Andersen”
ved Johannes Nørregaard Frandsen

Torsdag den 7. marts 2018
”Et eventyr bliver til” ved Henrik Lübker
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Fangel, Fangel sognehus
Fredag den 22. september kl. 10.00
Fredag den 3. november kl. 10.00

Stenløse, Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 26. september. 17.00
Tirsdag den 7. november kl. 17.00

Café
CAFÉ

Sognecafé i Fangel

Onsdag den 6. september kl. 10-12
Onsdag den 4. oktober kl. 10-12
Onsdag den 1. november kl. 10-12

Onsdagscafé i Stenløse		
Onsdag den 20. september kl. 10-12
Onsdag den 18. oktober kl. 10-12
Onsdag den 15. november kl. 10-12

Kirkehistorisk
vandring
Tirsdage i lige uger fra 5. september kl. 10.30-11.40.

Fyraftenssalmesang
i Stenløse Kirke
Tirsdag den 24. oktober kl. 16.30
Tirsdag den 21. november kl. 16.30 (valgdag)

Vi spiser os til døde.
Drikker, sover, faster
og skider os til døde.
Ja, vi har meget
at være stolte af.
Martin Luther,
Tischreden band 2.

At lægge mand og kvinde
ved siden af hinanden og sige:
“lad være med at være mand og
kvinde”, er som at lægge ild og strå
ved siden af hinanden og sige:
“lad være med at brænde”.
Martin Luther,
Store katekismus 1529.

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 4 · Vinter 2017
Postomdeling uge 46. Frist for indlæg: 15. sept. 2017
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GUDSTJENESTER SEPTEMBER - NOVEMBER 2017
SEPTEMBER

03. 12.s.e. trinitatis
10. 13.s.e. trinitatis
17. 14.s.e. trinitatis
24. 15.s.e. trinitatis

OKTOBER

01. 16.s.e. trinitatis
08. 17.s.e. trinitatis
15. 18.s.e. trinitatis
22. 19.s.e. trinitatis
29. 20.s.e. trinitatis

NOVEMBER

STENLØSE

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

FANGEL

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

09.30 (MK)
11.00 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
17.00 (AKJ)
19.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
10.00 (AKJ) Fælles BUSK-gudstjeneste (se omtale i bladet)

05. Alle Helgen*
12. 22.s.e. trinitatis
19. 23.s.e. trinitatis
26. Sidste søn. i kirkeåret

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

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

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

* Ved begge gudstjenester medvirker trompetist Mette Bomholt.
Efter Alle Helgen gudstjenesten i Stenløse serveres kaffe og en lille én. I Fangel serveres kaffe og kage.

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.

