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Sogneudflugt Fangel torsdag den 7. juni kl. 13
Sommersangtime tirsdag den 12. juni kl. 16.30 i Fangel
Gudstjeneste efterfulgt af frokost i præstegårdshaven søndag den 8. juli kl. 10 i Stenløse
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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: 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. Fangel Kirke.
Blomstermotiv.
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Nyt fra menighedsrådene

Højskoledag den 6. oktober
– sæt kryds i kalenderen
Efterårets højskoledag er fastlagt til den 6. oktober, så sæt endelig kryds i kalenderen. Denne gang arrangeres den i et samarbejde mellem Stenløse og Fangel sogne og
afholdes igen på Fangel kro. Formiddagens foredragsholder bliver biskop emeritus
Erik Norman Svendsen, der lige er gået af som kongelig konfessionarius.
Hele dagens program vil blive præsenteret i det næste nummer af sognebladet.

Præstestilling
Siden oktober 2013 har Annette Kjær Jørgensen ud over at være ansat som sognepræst ved Stenløse og Fangel kirker i en 40% stilling, også været tilknyttet Tommerup-Broholm pastorat på de resterende 60%. Men fra den 1. marts 2018 ophørte
den formelle tilknytning til Tommerup-Broholm pastorat. Det indebærer at Annettes
stilling opnormeres til 50% hos os og at hun med samme procentsats har fået nyt
embede i Lumby-Stige.
Dermed bliver der mere tid til at koncentrere arbejdet om Stenløse-Fangel pastorat.
Det har været og er en fornøjelse at arbejde sammen med Annette, og jeg glæder mig
over, at samarbejdet kan fortsætte i det omfang, hendes nye opnormerede stilling
tillader det.
Matias Kærup

Messehagl
Langfredag den 30. marts blev Stenløses nye
sorte messehagl taget i brug. Messehaglen er
blevet til på initiativ fra to ildsjæle, Lise Jensen og Birthe Nielsen. Det sorte stof stammer
fra fire aflagte præstekjoler der er doneret af
Stenløses-Fangels tidligere sognepræst Olav
Degn-Andersen og sognepræst Uffe Kærup fra
Brændekilde-Bellinge pastorat.
Stenløse råder nu, som en af ganske få kirker,
over en komplet samling af messehagler i
kirkeårets farver. Menighedsrådet takker for
bidrag af kjoler, samt for design, håndværk og
de timer som Lise og Birthe har lagt i processen med at fremstille den sorte messehagl. Vi
lover at passe på den!

Præsten har ordet

Har videnskaben og religionen noget at sige hinanden?
Forholdet mellem religion og videnskab debatteres tit. Meningsudvekslingerne er ofte skarpe. Sandheden er dog, at det
historiske forhold mellem religion og videnskab er fyldt med
nuancer. Ofte siger vi, at viden er det modsatte af tro. Når vi
ved noget med sikkerhed, så behøver vi ikke længere kun tro
på det. Men er videnskaben og troen så nødvendigvis hinandens absolutte modsætninger?
Dette spørgsmål var omdrejningspunktet i en DR serie
ved navn Tro, Håb og Videnskab. Her besøgte journalist
Gertrud Thisted Højlund fire af landets førende videnskabsmænd, som tror på noget, der rækker ud over det videnskaben kan forklare, men hvordan kan man vie sit liv til fakta
og viden og så samtidig tro på noget, der ikke kan måles og
vejes?
Astrofysiker Johan Fynbo forsker til dagligt i fjerne galakser
for at finde ud af, hvordan de er opstået, men samtidig tror
han også på, at Gud er ophav til alt.
Hjerneforsker Morten Overgaard er til dagligt optaget af den
menneskelige bevidsthed, og om der findes noget så ubegribeligt som en sjæl?
Evolutionsbiolog Eske Willerslev jagter til dagligt videnskabelige svar på menneskets udvikling gennem årtusinder, men samtidig tror han også på åndelige kræfter, som ikke kan bevises.
Niels Christian Hvidt forsker til dagligt i troens virkning på
helbredet, men hvordan er det at arbejde videnskabeligt med
sygdom og død, når man selv tror på det evige liv?
Det er bestemt ikke nyt at beskrive mødet mellem tro og
viden. Den tyske sociolog Max Weber formulerede allerede
i 1905 teorien om at verden ville miste sin fortryllelse, i takt
med at rationaliteten vandt frem. Han argumenterede for, at
den århundredelange modernisering af samfundet fik religionen til at miste sin forklaringskraft. Ikke forstået på den
måde, at religiøsiteten er forsvundet, men den traditionelle
religiøse tankegang er blevet trængt i baggrunden af den
moderne rationalitet, der i dag bl.a. kendes fra eksperimentelle videnskaber. Weber anfører, at vi netop måler og vejer
og det, der ikke kan gøres sådan op, betragtes som værdiløst.
Den rationelle tankegang, der behersker det moderne samfund, forlanger noget andet end en trosbaseret forklaring.
Den kræver rationelle årsags-virkningsforklaringer.

Hvad betyder det for troen når den moderne rationalitet
kategoriserer fx, religiøsitet som overtro? Weber er berømt
for udsagnet om, at religionens fortryllelse er blevet erstattet
af rationalitetens jernbur. Men paradigmet mellem tro og
videnskab skal belyses fra flere sider. Vi kan ikke finde en
absolut ro og mening i den rationelle årsags-virkningsforklaringer, samtidig med at vi tillægger noget værdi, der ikke
kan måles og vejes. Og omvendt kan vi ikke leve som om
der ikke findes rationelle forklaringer. Kort sagt at vi hverken
ønsker at ende i et livsfjernt syn eller med et kynisk rationelt
syn på tilværelsen. Pointen er, at videnskab og religion er
følgesvende. Videnskaben og troen udelukker ikke nødvendigvis hinanden.
For mens videnskaben fortæller om, hvordan vi er blevet til,
og hvordan universet er sat sammen, dér har troen i stedet det
formål at fortælle os om, hvorfor.
Ligesom man som præst med al selvfølgelighed vil lytte til
videnskaben, og dens forklaringer på universets tilblivelse
kan astrofysikeren tro på, at der findes en Gud, ligesom hjerneforskeren kan lede efter en sjæl, som åndelige kræfter kan
være en del af evolutionsbiologens arbejde, som man kan forske i troens virkning på helbredet med videnskabelige briller.
Vi behøver bestemt ikke legitimere det at tro med en henvisning til veluddannede videnskabsfolk. For det er fællesmenneskeligt, at troen og videnskaben fra hver sin side er med til
at holde mennesket fast på, at være menneske. Det er menneskeliggørelse på højt plan. Og både videnskaben og troen har
til formål at gøre os nysgerrige på livet og på verden omkring
os. Mennesket, jorden og universet er mirakuløst skabt, og
mens videnskaben forsøger at beskrive, hvordan det hele er
indrettet, sørger kristendommen for at sætte os mennesker ind
i en større sammenhæng blandt andet ved at holde os fast på,
at vi er mennesker – ikke Gud. Og den erkendelse skal ikke
kategoriseres som sekterisk, overtroisk eller verdensfjern.
Ligesom det er en misforståelse, at vi skal underkaste os
en dogmatisk formuleret levevej, der skal få os til at dukke
nakken. Den frihedsskabende kristentro skal hellere give os
den ydmyghed over for livet, der kommer af at vide, at vi
ikke er her alene, men at vi er en del af en uendelig stor sammenhæng, og at alting ikke alene ligger i vores egne hænder.
Dialogerne, temaerne og nuancerne er mange, og vi kan tage
fat på skabelsen, livet, kærligheden, døden og uendeligheden.
Om urkræfter i mennesket, der har eksisteret, ligeså længe vi
har været her på jorden.
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Den anerkendte teolog Karl Barth skriver om troen: Troen er
kun ét af de ord, som bruges i Det Nye Testamente, når der
er tale om forholdet mellem Gud og mennesket. Der er også
håb og kærlighed. Troen er et begrænset, ikke et ubegrænset
begreb. Ikke desto mindre kan troen beskrive helheden, men
ud fra en rummelig synsvinkel. Troen er en fuldkommen Guds
gave, men min tro er kun en lille afspejling af denne gave.
Det kendetegner en kristen sandhed at have en rummelighed
over for det givne og netop ikke på et sekterisk grundlag at
lukke sig om sig selv. Ligesom det er troens, håbets og kærligSæt

hedens præmis at være i nuet og møde fremtiden med oprejst
pande. Paulus formulerede i sit brev til hebræerne at Tro er fast
tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Tro fås ikke efter vægt eller i metermål. Tro er tillid til Kristus,
og viser sig som udholdenhed i kampen for det, der er kernen i
hans forkyndelse. Og på den baggrund bør det være en grundsten i vores kirke, samfund og kultur, at man kan rumme både
videnskab og tro.
Matias Kærup

✘ i kalenderen

Sogneudflugt
2018 Fangel
Torsdag den 7. juni kl. 13 ved Sognehuset i Fangel
Velkommen til Fangels årlige sogneudflugt den 7. juni.
Vi mødes ved Sognehuset kl. 13.00.
Årets udflugt går til Humlemagasinet i Harndrup. Vi skal
drikke kaffe i de gamle stuer, og efter lyst besøge årets udstilling, der hedder: ”Fra Frederik den store til Kejser Wilhelm
II”, Sigfred Pedersen museet eller Humlemuseet. En tur i
parken er der selvfølgelig også tid til. Efter besøget i Humlemagasinet kører vi en tur ud i det blå og slutter med smørrebrød i Sognehuset.

Der kan max. deltage 45, så det foregår efter først til mølle
princippet. Turen koster 150 kr., som betales i bussen, og der
er tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller på tlf. 65 96 22 14,
25 89 08 02 eller på mail: suzanne@gersbo.dk senest den
1. juni.
Vi glæder os til at se Jer
Menighedsrådet i Fangel

Sommer-sang-time i Fangel kirke
Tirsdag den 12. juni kl. 16.30
Det er dejligt at sidde og synge sammen, i fællesskab at nyde
nogle af vore gode salmer, sommersalmer bl.a., så derfor
inviterer Fangel menighedsråd til 50 min. fælles salmesang i
Fangel kirke. Vi synger, hvad de deltagende foreslår.

Bagefter er der et glas og lidt chips eller andet godt til ganen,
forhåbentlig ude på det grønne område bag sognehuset, hvis
vejret er til det, ellers i sognehuset.
Anette Jørgensen

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Tak til alle indsamlerne og arrangørerne for en flot indsats. Der blev indsamlet 10.949 kr. i Stenløse- og Fangel sogne.

Statistik 2017
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Fødte

Døbte

Konfirmerede

Vielser

Kirkelige
vensignelser

Døde, begravede,
bisatte

Stenløse

43

45

22

21

1

35

Fangel

8

12

7

3

2
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Konfirmation i Fangel Kirke 15. april 2018
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Rikke Lynge Christensen,
Selina Harris Anderson og
Matilde Svejgaard Moseholm

Konfirmation i Stenløse Kirke den 22. april 2018
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Lisa Storinggaard Nygaard,
Thorâur Þórður Breki Sigurðsson,
Alexander Egsvang,
Valdemar Alexander Hole,
Massimo Gaspare Moreau de Gaetano,
Ruben Trolle Terkelsen,
Hjalte Boulund Jacobsen,
Nicholas Daluiso
og Sarah Nørr Struckmann.
Siddende fra venstre:
Lina Rita Brun Laursen,
Sidsel Rosendal Madsen,
Natascha Rendbo Madsen,
Anna Peiter, Maria Storm Jakobsen
og Emma Nicoline Petersen.

Konfirmation i Stenløse Kirke den 27. april 2018
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup,
Malthe Holm Nielsen, Josephine Vicedal,
Adam Schøne Nielsen,
Louise Korgaard Henriksen,
Justin Patrick Skovmand Bodjo,
Noah Nicolaj Berglund,
Marie Lucca Nan Wrona og
Lucas Daluiso.
Siddende fra venstre:
Julie Bramm Johansen,
Alberte Danefeld Jørgensen,
Astrid Peiter og
Astrid Tolstrup Færgeman.
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Sommerfrokost i præstegårdshaven

Tredje gang er lykkens gang! Det bliver
tredje gang vi forsøger at have en sommerfrokost i præstegårdshaven. Og selv
om den liflige sommer har sveget os de
sidste par år, håber vi på godt og sommerligt vejr den 8. juli. Vi får at se!
Sommerfrokosten indledes med højmesse
i Stenløse kirke kl. 10.00, med sognepræst Matias Kærup som prædikant.

Efter gudstjenesten inviteres menigheden
til frokost og sang i præstegårdshaven.
Folkemusiker Poul Strunk vil akkompagnere sommersangen.
Vel mødt! Matias Kærup
Tilmelding til Niels Jørgen Nørgaard
på telefonnummer: 66151309 / e-mail:
niels-hanne@noergaard-net.dk, senest
mandag den 25. juni.

Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder
Fangel, Fangel sognehus

Onsdag den 15. august
Onsdag den 19. september

Stenløse, Stenløse konfirmandhus

Nyt minikonfirmandforløb

Torsdag d. 7. juni kl. 10.00

Tirsdag den 5. juni kl. 10.00
Tirsdag den 21. august kl. 17.30

Babysalmesang
Torsdage kl. 9.30
Opstart den 6. september 2018
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Onsdagscafé i Stenløse 10-12
CAFÉ

Vi begynder sandsynligvis i uge 36. Det er for 4. klasserne
på Skt. Klemensskolen. Undervisningen vil komme til at
foregå i konfirmandhuset i Stenløse.
Mange hilsner fra Torben Hald, Lise Jensen,
Jette Kielstrup og Annette Jørgensen

Babysalmesang er en musikalsk oplevelse i kirken for

Babyrytmik

Hvem:	Tilbuddet er for forældre med børn i alderen 2-8 måneder – eller gerne bedsteforældre. Deltagelse er gratis.
Hvor: 	Stenløse Kirke.
Hvornår:	
Torsdage klokken 9.30. 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

Torsdage kl. 10.45. Opstart den 6. september 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

De børn, der skal døbes,
skal have en lang kjole på,
selv om de er drenge.
De er for små til
at grine af det.”

At være engel
er typisk
kvindearbejde.
Anna,
9 år

Johnny,
5 år

Praktiske oplysninger

Foreninger og klubber

Indsamling(kollekt) i Stenløse Kirke

Stenløse Sogns Lokalhistoriske

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

Skt. Klemens Børneklub

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.

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.

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

Skt. Klemens-Fangel
Idrætsforening og Gymnastikafd.

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

Sct. Nicolai Tjenesten

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

Se vores hjemmeside: www.skfif-gymnastik.dk

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

Næste Sogneblad: Nr 3 · Efterår 2018
Omdeles i uge 33-34
Frist for indlæg: 9. juli 2018
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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GUDSTJENESTER JUNI - AUGUST 2018
JUNI

03. 1. søn. e. trinitatis
10. 2. søn. e. trinitatis
17. 3. søn. e. trinitatis
24. 4. søn. e. trinitatis

JULI

01. 5. søn. e. trinitatis
08. 6. søn. e. trinitatis
15. 7. søn. e. trinitatis
22. 8. søn. e. trinitatis
29. 9. søn. e. trinitatis

AUGUST

STENLØSE	FANGEL
09.30 (AKJ)
10.00 (MK)
09.30 (MK)
10.00 (AKJ)

11.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (MK)
Ingen

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

11.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (AKJ)

05. 10. søn. e. trinitatis
12. 11. søn. e. trinitatis
19. 12. søn. e. trinitatis
26. 13. søn. e. trinitatis

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

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.

