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 Fællesforedrag: Et eventyr bliver til v. Henrik Lübker torsdag den 8. marts kl. 19.30, Stenløse Konfirmandhus
 Folkekirkens nødhjælp søndag den 11. marts      
 Aftengudstjeneste skærtorsdag den 29. marts kl. 18 med efterfølgende fællesspisning i Fangel
 Eftermiddagsgudstjeneste langfredag den 30. marts kl. 16 med koncert, Stenløse Kirke



KONTAKT Nyt fra menighedsrådene

Højskoledagen i Fangel 
Højskoledagen i Fangel den 7. oktober blev igen en succes med  
ca. 70 fremmødte.

Dagen startede i kirken med morgensang ved sognepræst Annette Kjær Jørgensen. 
Derefter gik turen til Fangel Kro til kaffe og rundstykker, så var alle klar til at høre 
Birthe Rønn Hornbech fortælle om sin opvækst og oplevelser i et præstehjem og 
ikke mindst hendes fortællinger om tiden i politiet og i folketinget (integrations- og 
kirkeminister 2007 - 2011). Der kom mange anekdoter fra disse perioder, som kunne 
få tag i smilebåndene på tilhørerne. Efter indtagelse af en dejlig æggekage, var Jutta 
Bay klar med Højskolesangbogen. Hun fortalte glad om de sange, hun havde valgt, 
hvorefter vi sang dem. Det blev til mange før vi var klar til kaffe og kage. Menig-
hedsrådsformand Merete Østerby takkede for dagen og mente at den måtte gentages.

Udsagn fra en deltager efterfølgende: ”En grå og trist dag, blev vendt til  
en solskinsdag.”

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: Hans Hougaard 
Lindeparken 7, 5260 Odense S
Tlf. 20 72 26 64
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:  
Stenløse Kirke. Det store bøgetræ i 
præstegårdshaven. Kirkegårdsbillede fra Fangel.

Se Stenløse  
kirke indefra 
www.bit.ly/stenløsekirke
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livet er en uendelig lidelseshistorie?
Det Etiske råd og Det Nationale Sorgcenter vil fra januar til maj 
2018 tage på en landsdækkende turne og afholde ti debatarrange-
menter, hvor danskerne skal møde døden - før den kommer. Målet 
er at få sat fokus på egen dødelighed og dermed få aftabuiseret 
døden. Kendte ansigter som tidligere politiker Ritt Bjerregaard, 
entertainer Niels Hausgaard og skuespillerinde Ghita Nørby, som 
alle har haft sygdom og død inde på livet, vil være en del af deba-
tarrangementerne. Hvad vil drøftelsen gå på? Herfra kan vi sætte 
døden i påskens og uendelighedens perspektiv og dermed være et 
evangelisk bidrag til en aftabuisering af døden. 

Vi ved at tiden går og vi alle har en skæringsdato. Fødsel og død, 
tilblivelse og forsvinden. Det er det barske vilkår vi hver især lever 
vores liv på og den sikre konstant vi alle bærer med os. Det er en 
ubønhørlig kendsgerning, at vores væren på jord ophører, og livet 
rinder ud. Det er en realitet, enhver kender til, der har mistet og 
stået ved en afdød. Den gribende død der gennemtrænger et livløst 
menneske understreger, at livet er på dødens præmis, at livet koster 
livet, og vi hver dag skylder livet vores død. 

I denne selvfølgelige forgængelighed og død lyder budskabet 
om Kristi opstandelse fra de døde. Nu er beretningen om Kristi 
opstandelse imidlertid langt fra selvindlysende. Ja, beretningen er 
i sig selv så utrolig, at mange vælger den nemme og overskuelige 
løsning: nemlig den pure afvisning af, at noget sådant overhovedet 
har fundet sted. Det er en løsning, der er simpel og enkel fordi, 
argumenterne er simple og enkle. At en død skulle kunne blive 
vakt til live igen, er noget, der strider mod al sund fornuft og mod 
alt, hvad vi har af erfaring og videnskabelig indsigt. Ikke desto 
mindre giver påskens begivenheder os anledning til at dvæle ved 
dens budskab. For nogle fridage er én ting, men de skelsættende 
begivenheder er en anden.

Min påstand er, at påskens budskab er hele tilværelsens emne! 
Intet mindre. Havde påsken ikke fundet sted, kunne vi på passende 
afstand slippe for at forholde os til opstandelsen. Gud ville være 
hinsides vores tilværelse, på passende afstand og i en absolut 
transcendens hvor ingen kunne komme til. Gud ville forblive et 
endegyldigt mysterium, vi ville nærme os gennem egne illusioner. 
Resultatet af vores guddommelige søgen ville blive en kreation af 
vores egne idealer, og dermed ville vi skabe en afgud. En afgud 
som har karakter af netop os selv. Problemet ved den guddom er, 
at den vil tage farve af verdens beskaffenhed. Og vi behøver kun at 
betragte os selv og tilværelsen omkring os, for at erkende hvad der 
præger denne verden. Den verden der er underlagt dødens og for-
gængelighedes vilkår. Al livsudfoldelse, al menneskelig livskraft, 
alt hvad der har karakter af liv er underlagt dødens skygge. Det 
er en tanke, som den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-
1860) har udfoldet. Han er blevet kaldt pessimismens filosof, fordi 
han hævder, at enhver optimistisk tro på fremtiden er illusorisk. 
Schopenhauer er af den overbevisning, at vi blot skal opdage vores 
væsens natur, så er verdensgåden røbet. Se til fisken, der spiller 

sorgløst i det endnu åbne net, frøen, hvis træghed afholder den fra 
flugten, som endnu kunne redde den, fuglen, der ikke får øje på 
falken, som svæver over den, fåret, som betragtes og mønstres af 
ulven bag busken. Alle disse skabninger, der slet udrustede, hvad 
forsigtighed angår, vandrer ubekymret omkring mellem farer, som 
hvert øjeblik truer deres eksistens. 

Livet er en uendelig lidelseshistorie, blottet for mening og fornuft. 
Intet har værdi i sig selv. Lykke er blot en illusion, et kortvarigt 
fravær af den plagsomme livsdrift.

Nok er vi placeret midt i historien med en hård og ubarmhjertig 
tidslinje der går mod enden. Og med Schopenhauers erkendelse in 
mente ser vi blot vores eget lys, det vil sige dødens lys og dermed 
historien om den absolutte meningsløshed. 
Men den erfaring står aldrig uanfægtet hen! Opstandelsens evange-
lium korrigerer og bevæger enhver tid og slægt fra pessimisme til 
optimisme, fra loven til troen, fra meningsløsheden til meningen – 
fra døden til livet. Apostlen Paulus spørger retorisk hvem der skal 
skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult 
eller nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet:

      På grund af dig dræbes vi dagen lang,
      vi regnes for slagtefår. 

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os.  For 
jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller 
noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i 
det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os 
fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Nok kan vi være på erfaringsmæssig bølgelængde med Schopen-
hauers pessimisme, men opstandelsen fra de døde er påskemorgens 
tale. Det er budskabet til os. Vi skal ikke kapitulere til fortvivlelsen, 
og vi skal ikke overgive os selv og vores kære til fortiden. Vi skal 
tværtimod trodse bekymringen og lade modet sejre. Kristi opstan-
delse er ikke alene et budskab, der cementerer vores tilværelse 
med håb og mening. Det er det radikale budskab, der bærer håbet 
og meningen, og rækker ud over vores horisont ind i evigheden. 
Kristus er livsgådens løsning og ophævelsen af vores dødsdom. 

Opstandelseskriteriet er ikke en sutteklud der negligerer dødens 
faktum og tabuiserer endeligheden. Tværtimod åbner den vores 
øjne, så vi netop forholder os til endeligheden, giver den karakter 
og fylde, men aldrig på en måde der gør livet dødt. Den død, der 
kvæler ånden og lidenskaben i vores tilværelse. Derfor skal vi fejre 
livet til tonerne fra påskeklokkernes kimen, og livets sejr vil blive 
bakket op af de evangeliske ord der lyder i vores kirker. De ord der 
gør en gudstjeneste festlig, giver livet et evigt perspektiv og gør en 
påske glædelig.

Matias Kærup

Præsten har ordet
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Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 11. marts 2018 deltager Stenløse og Fangel sogne i sogneindsamlingen

Siden 1922 har Folkekirkens Nødhjælp arbejdet for at skabe 
en mere ligeværdig og bæredygtig verden. Det bliver vi ved 
med, fordi vi mener, at alle har ret til et trygt liv der, hvor de 
vokser op.

Vi bekæmper sult og fattigdom
Vi fortsætter 100 års tradition for handlekraft og innovation 
ved at afprøve nye løsninger til bekæmpelse af sult, fattig-
dom og undertrykkelse i verdens fattigste lande. Gennem 
langsigtet udviklingsarbejde opbygger vi robuste lokalsam-
fund. Du kan være med til at: 

• renovere huse
• rydde jord for miner
• introducere nye afgrøder og anlægge køkkenhaver
• undervise i rettigheder og ligestilling

Hjælp til ofre for krig og naturkatastrofer
Danskernes støtte gør det muligt for os at handle aktivt og 
modigt, så snart katastrofen rammer. Når oversvømmelser 
forårsager død og ødelæggelser, når krig og konflikter driver 
folk på flugt, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, 
er vi klar med nødhjælp, logistik og ekspertviden. Med din 
støtte kan du være med til at sikre: 

• uddeling af basal nødhjælp ved akutte kriser
•  forbedring af varslingssystemer og lokal evne til  

at forebygge katastrofer
• undervisning i førstehjælp
• indgriben, når rettigheder bliver krænket

Del din søndag!

Indsamlingen i Stenløse:
Søndag den 11. marts – start i konfirmandhuset kl. 10.00
Efter indsamlingen vil der være boller og pålæg med øl, 
vand og kaffe i konfirmandhuset.
Vil du være indsamler i Stenløse så kontakt Jette Grønvall 
Bjørnestad på tlf. 60 77 02 98 eller jette@bjoernestad.dk 

Indsamlingen i Fangel:
Søndag den 11. marts – indsamlingen foregår efter guds-
tjenesten og starter fra Sognehuset Kirkevej 29 kl. 10.30
Efter indsamlingen byder menighedsrådet på et lille traktement.
Vil du være indsamler så kontakt Ejvind Vad Jensen  
tlf. 24 20 14 47 eller ejvindvj@gmail.com
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Fortsættes på side 6Sæt ✘ i kalenderen

Stabat Mater med trioro 
Langfredag den 30. marts kl. 16.00 i Stenløse Kirke

Her er muligheden for at opleve et af påskens helt centrale 
værker, barokkomponisten G.B. Pergolesis Stabat Mater 
opført af højt professionelle og erfarne musikere.
Det er fortællingen om Jesus moder ved korsets fod 
og hvordan hun gennemlever korsfæstelsen af sin søn, 
illustreret i den smukkeste barokmusik.
Med sopran Kiki Brandt, mezzosopran Christina Dahl og 
organist Torben Krebs.
De er alle uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium 
og har stor erfaring som solister og som ensemble. De 
optræder hver især i forskellige musikalske og sceniske 
sammenhænge over hele landet og i udlandet.

Frivillig – er det noget for dig?
Har du lyst til et hyggeligt fællesskab ved Stenløse Kirke?
Vi har altid brug for nogle ekstra hænder til små og store opgaver. I konfirmandhuset eller ved kirkekaffen efter 
gudstjenesten. Hvis du er interesseret i at høre nærmere så kontakt Ann F. Frederiksen, tlf. 29 82 33 11.

Skærtorsdag
Skærtorsdag den 29. marts kl. 18 i Fangel

Skærtorsdag, dagen hvor nadveren blev indstiftet, er der aftengudstjeneste i Fangel Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset.

Tilmelding senest torsdag den 22. marts til Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 25 89 08 02.

et eventyr bliver til
Torsdag den 7. marts kl. 19.30, Stenløse Konfirmandhus 
Midt i Odense vokser der i disse år et eventyr frem. Endnu er eventyret i sin vorden, men i 
2020 vil alle kunne tage del i det. I byens hjerte – omgivet af beton og mursten til alle sider 
– vil et magisk haverum og eventyrhus indbyde til opdagelse i en forunderlig verden, hvor 
grænserne mellem fantasi og virkelighed synes at opløse sig. 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. 
 
Henrik Lübker ph.d. og museumsinspektør ved Odense Bys Museer, Ansvarlig for formid-
lingen i H.C. Andersens Hus og H.C. Andersens Barndomshjem - herunder udstillinger, 
arrangementer m.m.

Christina Dahl Torben Krebs Kiki Brandt
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Sogneudflugt 2018
Onsdag den 16. maj

Udflugten i år går til:
   Bregninge Kirke og Landet Kirkegård
   Valdemar Slot 
   Naturama i Svendborg

Der bliver afgang med bus fra: 
   Lysningen kl. 09.00
   Svendstrupvej kl. 09.10 
   Forsamlingshuset kl. 9.15

Prisen for deltagelse er kr. 200 (der betales i bussen). Udover 
kørslen indbefatter prisen rundvisning og frokost på Valdemar 
Slot samt entre til Naturama samt kaffe og kage.
Vi forventer at være tilbage i Stenløse ca. kl. 17.

Tilmelding senest 11. maj efter først til mølle princippet til:  
Niels Jørgen Nørgaard, tlf. 66 15 13 09  
mail: niels-hanne@noergaard-net.dk eller 
Ann V. Frederiksen, tlf. 29 82 33 11 
mail: annvfrederiksen@gmail.com
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børnegudstjeneste med efterfølgende  
fællesspisning i konfirmandhuset
Stenløse Kirke torsdag den 17. maj kl. 17.00

Gudstjenesten vil vare ca. ½ time og den vil – på børneniveau 
– handle om den kommende højtid, pinsen. Vi skal tale 
sammen om ånd, om at ånde, om Guds Ånd, og vi skal synge 
fødselsdagssang for kirken. Gudstjenesten er for alle: små og 
store, børn, forældre, bedsteforældre, og du må også gerne 
komme, selv om du måske ikke lige har et barn med. Der vil 
under/efter maden være et lokale med fremstilling af uroer for 
de børn, der kan klippe. Medbring gerne egen saks.

 
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i konfirmandhuset ved 
siden af kirken.   
Måltidet er gratis for børn. For voksne koster det 20 kr.  
pr. person. Pengene går til Stenløse sogns menighedspleje 
(d.v.s. til julehjælp til trængte familier i sognet). 
Vi vil gerne have tilmelding til spisningen senest den 11. maj:
mieflarupkristensen@gmail.com eller mobil: 28 93 47 11  

Foto fra kaffe og brød efter BUSK-gudstjenesten i oktober 2017. En dejlig formiddag, hvor vi sad i sal og glasgang  
og hyggede os efter gudstjenesten. Tak for god opbakning! Og velkommen alle sammen til børnegudstjeneste d. 17. maj.
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Statistik 2017 Fødte Døbte Konfirmerede Vielser Kirkelige  
vensignelser

Døde, begravede, 
bisatte

Stenløse 43 45 22 21 1 35

Fangel 8 6 7 3 2 6

Fællesgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.30 ved Bellinge Kirke

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. 

Hvis vejret skulle slå om til regn, vil gudstjenesten blive 
afholdt i Kirken. Efter gudstjenesten er der kaffe, te, saftevand 
pølsehorn og kage i Sognehuset.
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Kommende konfirmationer
Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00 

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

Konfirmationer i 2021
Fangel Kirke:  30. april
Stenløse Kirke: A-klassen  18. april
 B-klassen  25. april

Glimt fra efterårets minikonfirmandhold
I efteråret fra september til og med november havde vi 
et dejligt stort hold minikonfirmander fra Skt. Klemens 
skolens 4. klasser. 24 drenge og piger kom hver onsdag op til 
konfirmandhuset og deltog i løb, leg, sang, var med til at spille 
bibelbilledlotteri m.m. og sluttede af med en lysgudstjeneste, 

hvor minikonfirmanderne bar lys ind i kirken og læste højt 
af tekster, der på forskellig måde omhandler lyset. Efter 
gudstjenesten spiste vi sammen og sagde farvel til hinanden – 
og på gensyn i kirken og til kirkens forskellige aktiviteter.
Vi indbyder til et nyt hold til september 2018.

Vi nyder en forfriskning efter dagens program.

Konfirmander på toppen  
af runde tårn, København
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Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder
Fangel, Fangel sognehus
Fredag den 16. marts kl. 10.00 

Stenløse, Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 20. marts kl. 17.30 
Tirsdag den 29. maj kl. 17.30 

Café
Sognecafé i Fangel 10-12
Onsdag den 7. marts 
Onadag den 4. april
Onadag den 2. maj

onsdagscafé i Stenløse 10-12  
Onsdag den 21. februar
Onsdag den 21. marts
Onsdag den 18.april
Onsdag den 16. maj

Sogneudflugt
Sogneudflugt for Fangel
Torsdag den 7. juni
Program og tilmelding i næste sogneblad.

Fyraftenssalmesang  
 
Fyraftenssalmesang i Stenløse Kirke
Tirsdag den 13. marts kl. 16.30-17.05 
Salmerne er valgt af Brian Damgaard. 

babysalmesang
Torsdage kl. 10.00   
Opstart den 12. april 2018

Babysalmesang er en musikalsk oplevelse i kirken for  
 
Hvem:  Tilbuddet er for forældre med børn i al-

deren 2-8 måneder – eller gerne bedste-
forældre. 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 konfir-
mandhuset være kaffe, the, saftevand og 
tid til samvær.

Undervisning:  Varetages af konservatorieuddannet 
musikpædagog Rikke Wegner Fyrst.

Tilmelding: rikkefyrst@hotmail.com

CaFÉ

Caféen i Stenløse Konfirmandhus er åben for alle, som 
ønsker en uforpligtende formiddag en gang om måneden

Cafeen har nu været i gang i 4 år, og der kommer hver gang 
omkring 25. Det varierer lidt, og der er plads til flere.
Det har vist sig, at der ikke behøver at ske så meget. Sam-
vær, snak, sang og kaffe er fint. Oplæsning af små erin-
dringsstykker er også populære, og det giver gerne anledning 
til “kan du huske”, og så går snakken!
Også det at synge er en stor glæde. Da Torben gerne spiller 
til, har der været mulighed for at lære nye sange, hvad vi 
også benytter os af.
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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 12 01 10.

Stenløse Kultur- og dilettantforening
Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk

I Stenløse forsamlingshus opføres
”Mistænkt for Mord” en krimifarce af Alan Booth

Premiere  Lørdag  d. 10. marts  kl. 19.30
Forestilling  Søndag  d. 11. marts  kl. 14.00
Forestilling  Tirsdag  d. 13. marts  kl. 19.30
Forestilling  Fredag  d. 16. marts  kl. 19.30

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 2018  
Omdeles i maj 2018

Frist for indlæg: 1. april 2018
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.

Det er Gud der ejer Solen. 
Han slår den fra om natten 
for at spare på strømmen

Nicole,
5 år

Hvis man lægger sig på knæ  
oppe ved hegnet ind til præsten,  

får man hundekiks

Frida,
6 år
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MaRtS SteNløSe FaNgel 
04. 3. søndag i fasten  09.30 (MK) 11.00 (MK)
11. Midfaste 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
18. Mariæ bebudelses dag 09.30 (MK) 11.00 (MK)
25. Palmesøndag 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
29. Skærtorsdag 10.00 (AKJ) 18.00 (AKJ) 
30. Langfredag 16.00 (MK) 10.00 (MK)

aPRIl
01. Påskedag 09.30 (MK) 11.00 (MK)
02. Anden påskedag 11.00 (MK) 09.30 (MK) 
08. 1. søn. e. påske 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
15. 2. søn. e. påske Ingen 10.00 (MK) konfirmation
22. 3. søn. e. påske 10.00 (MK) konfirmation Ingen
27. Bededag 10.00 (MK) konfirmation Ingen 
2.9 4. søn. e. påske 11.00 (MK) 09.30 (MK)

MaJ
06 5. søn. e. påske 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
10 Kristi himmelfarts dag 11.00 (MK) 09.30 (MK) 
13 6. søn. e. påske 09.30 (MK) 11.00 (MK)  
20 Pinsedag 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)  
21 Anden pinsedag 10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (se omtale i bladet)
27 Trinitatis søndag 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 MaRtS - MaJ 2018

Ved gudstjenesterne påskedag og pinsedag, medvirker trompetist Mette Bomholt. 

MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen


