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Børnegudstjeneste i Stenløse Kirke med efterfølgende spisning tirsdag den 11. september kl. 17
BUSK-gudstjeneste søndag den 28. oktober kl. 10
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KONTAKT

Siden sidst

Kirkebogsførende sognepræst:

Sogneudflugt 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 Skovmand Høgh
Plouggårdsvej 29, Nr. Lyndelse, 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

I strålende solskin begav vi os mod Humlemagasinet, hvor vi fik en dejlig modtagelse af Peder Pedersen. I salen fortalte Peder om Humlemagasinet og sin familie,
udviklingen af parken, Sigfred Pedersens museum og ikke mindst om årets udstilling. Det er en fantastisk historisk viden han har. Herefter gik vi over til de private
stuer og fik serveret kaffe og prinsesse Marie lagkage. Peder fortalte senere at han
har ikke mindre end 130 kaffestel. Efter kaffen gik de fleste en tur i parken, men der
blev også tid til dukkeudstilling mv.
Vi forlod Humlemagasinet og kørte nordpå til Gyldensteen Strand, som Aage V.
Jensens Naturfond erhvervede i 2011 og i 2014 er der her blevet genskabt Nordfyns
største kystlagune efter at området havde været inddæmmet og drænet i 140 år. Det
Nordfynske ”vadehav” er et fantastisk område, som tiden jo desværre ikke tillod
os at dvæle for længe ved. Havde vi kendt til vejret kunne vi fint have nydt vores
aftensmad i de fine omgivelser med borde og bænke. Ad små veje gik turen herefter
hjem mod Fangel, hvor smørrebrødet ventede og vi sluttede en god dag med hygge
og sang.
Merete Østerbye

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)
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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

Billeder fra sogneflugten i Stenløse

Fra toppen af Bregninge kirke

Redaktionen forbeholder sig ret
til at forkorte indlæg
Forsidebillederne:
Stenløse kirke set gennem præstehavens æbletræ
Fangel kirke pyntet til høstfest
2 En høstet mark i Stenløse

Besøg på Landet kirkegård

Præsten har ordet

Tal om tro
Ovenstående er overskriften på en kampagne, Landsforeningen af Menighedsråd står bag. En kampagne, der skal få
menighedsrådsmedlemmer til at tale om andet end økonomi,
kirkekalkning og hækklipning, altså om andet, end de mange
praktiske opgaver, som skal varetages, og som optager en stor
del af tiden på menighedsrådsmøderne. Tal om tro – det er en
noget bombastisk opfordring, som umiddelbart kan støde mangen en blufærdig dansker: min tro er privat, det er noget, jeg
har for mig selv, det hverken kan eller vil jeg tale offentligt om
– sådan tror jeg, mange af os tænker. Når jeg nu alligevel i min
lille artikel her i bladet, tyvstjæler landsforeningens kampagneslogan, så er det fordi, jeg tror, det er sundt at tale om ens tro
en gang imellem – ikke bare til menighedsrådsmøder, men i det
hele taget, og fordi jeg trods alt tror, det er mere ”legalt” at gøre
det i dag, end det var for 25 år siden.

Troen er et emne
i flere sammenhænge

I både aviser og fjernsynsudsendelser berøres troen ofte som
noget, der spiller en stor rolle i menneskers liv. I skrivende
stund afvikles VM i fodbold i Rusland, og her ser vi, hvordan
det bliver stadig mere udbredt, at fodboldspillere viser deres tro
på banen. Det siges, at da Brasilien i 2016 vandt OL-guld ved
at slå Tyskland, iførte brasilianernes store stjerne, Neymar, sig
et pandebånd med påskriften ”100 % Jesus”, og det er heller
ikke ualmindeligt, at spillere på stadioner over hele verden
takker de højere magter, inden en kamp fløjtes i gang, eller når
et straffespark sidder lige, hvor det skal – altså en meget åben
proklamation af, hvor vedkommende står. Spillerne er på ingen
måde forlegne ved at gøre det, selv om de jo udmærket godt
ved, at mange tusinde ser det – tværtimod, for de er sandsynligvis også bevidste om, at de er rollemodeller for de unge
tilskuere – det er deres måde at bringe et budskab videre på.
Stadig i fjernsynet, men på en noget anden måde har vi set,
hvordan tro og tvivl tematiseres i TV-serien: ”Herrens veje”,
som løb over skærmen i efteråret. Det er i den grad en dramatisk serie, der uden tvivl har fået mange danskere til at genoverveje deres tro.
I avisartikler kommer interviews, reportager og boganmeldelser ind på personers livssyn og tro, og fra min helt egen
virkelighed, glemmer jeg ikke det år, hvor en konfirmand, lige
inden hun skulle konfirmeres, sagde til mig, at hun ikke kunne
forstå, hvorfor vi til konfirmandundervisningen ikke havde talt
noget mere om deres egen tro, altså om konfirmandernes egen
tro. Hendes spørgsmål ramte et ømt punkt i mig, må jeg sige,

fordi jeg jo måtte erkende, at det var mig, der havde været ret
tilbageholdende i forhold til de unge med at åbne for en snak
om det emne, som også for mig er ret privat.

En overdreven
tro på os selv

Så ja, for nogle af os kan det være sværere end for andre, men
uanset hvad, så er det vigtigt at tale om troen, fordi den giver os
håb og mening, så vi aflastes i vores helt overdrevne tro på os
selv. Det er også nu i skrivende stund at studenterne fejres på
diverse gymnasier, og der på Facebook skrives lige rigeligt om
deres 12-tals præstationer. Det er fint og godt at gøre sig umage
og være flittig, men for nogle er deres egne og deres omgivelsers forventninger om et perfekt resultat et ødelæggende
pres. De kommer nemt til at få den opfattelse, at alt skal være i
orden, mindre kan ikke gøre det. Så fordi vi kan meget og har
mange muligheder, er vi på vej til at skifte troen på noget større
ud med en overdreven tro på os selv: vi har ikke brug for noget
at støtte os til, for vi kan yde det utrolige - og det giver bagslag.
Hvor skal vi vende os hen, når vi fejler, hvis vi kun har os selv
at falde tilbage på? Til hvem skal vi rette vores tak for livet og
endnu en dejlig dag at gå ud i, hvis vi seriøst regner med, at
vi skaber os selv? Tilliden til at vi er skabt af Gud og frelst af
Jesus Kristus giver os det rette perspektiv, i hvilket vi kan leve
vores liv. Det giver os en ydmyghed i forhold til egne kræfter
og et håb om, at vi bliver givet det, der skal til, når vi har svigtet og skal i gang igen.

En sund tro
med højt til loftet

Troen er det livsgrundlag, der giver os en vej at gå ad og et
mod til at være til stede i tilværelsen. Derfor skal vi ikke være
bange for at tale om den – ikke som en række dogmer, vi kan
slå hinanden oveni hovedet med, men i en respektfuld samtale,
hvor der også er plads til tvivlen. En tidligere imam: Ahmed
Akkari har i forbindelse med udgivelsen af en bog fornylig
udtalt at sund tro altid har højt til loftet. Det er en klog udtalelse
fra en mand, der virkelig har gennemgået en udvikling. Måtte
den sætning være overskriften over mange samtaler fremover i
menighedsråd, ved private sammenkomster, omkring fodboldbanen, eller hvor det nu kan være, så tro, trobekendelser, tvivl,
tillid efterhånden naturligt tematiseres som noget afgørende i
vores liv. Jeg tror og håber på, at det er muligt.
Annette Jørgensen
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Nyt fra menighedsrådene

Den gamle
præstetavle
Den gamle præstetavle,
der havde fejl og mangler, er erstattet af to tavler
opdelt i kirkebogsførende
sognepræster og sogne
præster ved Stenløse
kirke.

Familier fra Stenløse på ferie
Stenløse menighedsråd fik igen i år gennem sit medlemskab i Samvirkende Menighedsplejer mulighed for at give familier
et ferieophold i løbet af sommerferien.
Denne gang blev det 3 familier, der kunne komme af sted og 2 frivillige. Det blev til en fin uge på Feriecentret Klinten i
Faaborg i uge 28, hvor det flotte sommervejr heldigvis fortsatte, og alle nød at være ved strand og vand.
Fra Stenløse menighedsråd vil vi gerne sige tak til Bageri Pistoria på Møllevej for brød, til Rema 1000 på Svenstrupvej
for morgenmadsprodukter, til Netto også på Møllevej for morgenmad og konserves til familierne og til Stenløse Forsamlingshus for mad til familiernes introduktionsaften. Stor tak for velvillig støtte, og tak til Ellen og Alex Nielsen, som var de
frivillige medhjælpere på ferien.

En tak!
I løbet af vinteren og foråret har mange
hænder været i gang med at
strikke dåbsklude til Stenløse sogn.
Håndarbejdet har båret frugt,
og vi kan med glæde forære dåbsklude
til sognets yngste.
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De første mange børn har fået tørret deres hoveder med en personlig dåbsklud.
Dåbskludene bærer klassiske kristne
motiver, og de der har strikket har bidraget til at forkynde dåbens betydning
og særlige karakter.

Stenløse menighedsråd
takker de flittige hænder.

Kollektindsamling
via Mobile Pay
Det er nu muligt at give sit bidrag til kirkens indsamlinger via
Mobile Pay.
Som supplement til kirkebøssen i kirken, kan bidrag sendes
via Mobile Pay på nummer: 86692.
Når nummeret anvendes vises modtageren: ”Stenløse Kirke”.
Kasserer Erling Dydensborg

Ændret telefonnummer
og træffetid for præste
sekretær Ulla M. Fisker
Træffetider på telefonnummer 66 15 25 20
Mandag:		
Lukket
Tirsdag:		
kl. 10.00 – 13.00
Onsdag:		
Lukket
Torsdag:		
kl. 12.00 – 16.00
Fredag:		
kl. 10.00 – 12.00
Kirkebilen bestilles på sædvanligt nummer 51 51 32 25.

Mere end 50 samlet til frokost i præstegårdshaven
I strålende solskin blev frokosten i præstegårdshaven afholdt efter gudstjenesten søndag den 8. juli med mere end 50 deltagere.
Tak til Marie-Louise og Matias for at lægge have til.
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Sæt

✘ i kalenderen

Efterårets foredragstema – danskhed

Alle foredragene er fællesarrangementer tilrettelagt af Stenløse og Fangel menighedsråd.
Politikere, medier og den offentlige debat beskæftiger sig dagligt med forskellige aspekter af ”danskhed”.
Med tre spændende foredrag og foredragsholdere sætter vi fokus på dette højaktuelle emne.
Onsdag d. 26. september kl. 14.30 i Stenløse konfirmandhus (se side 7)
”Den danske, kristne kulturarv” ved cand.theol. biskop emeritus Kresten Drejergaard
Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Stenløse konfirmandhus (se side 7)
”At være dansker i en brydningstid” ved forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø
Torsdag d. 22. november kl. 18.30 i Stenløse konfirmandhus (se side 9)
”Identitet” ved Uffe Østergaard, historiker, dr.phil., professor emeritus og fast skribent i Kristeligt Dagblad

Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum
Tirsdag den 11. september kl. 17.00 i Stenløse Kirke
I maj måned havde vi en dejlig eftermiddagsgudstjeneste
med efterfølgende spisning i konfirmandhuset, og nu inviterer vi igen, denne gang med høsten som tema. En høstgudstjeneste er en gudstjeneste, hvor man siger tak til Gud
for høsten, der er ved at være i hus, så derfor vil vi gerne, at
børnene hjemmefra har gulerødder, æbler, blomster, blommer - hvad man har – med, som de så kan gå ind og lægge
oppe foran i kirken, mens vi synger den første salme. På den
måde bliver det tydeligt, at vi siger tak for det, vi nu kan
næres af vinteren igennem. Efterfølgende holder vi nede i
konfirmandhuset en lille hurtig auktion over produkterne og
lader pengene fra salget gå til Folkekirkens Nødhjælp, så
vores tak også kommer til at rumme en gavmildhed overfor
de, der ikke kan høste så meget.

Gudstjenesten er for alle: små og store, børn, forældre, bedsteforældre. Alle er også velkomne til at gå med ned i konfirmandhuset bagefter og spise. 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
5. september: mieflarupkristensen@gmail.com eller mobil:
28 93 47 11.

Høstgudstjeneste
i Fangel Kirke

Høstgudstjeneste
i Stenløse Kirke

Efter gudstjenesten er der en sammenkomst i Sognehuset
med et mindre traktement.

Efter gudstjenesten spiser vi frokost i konfirmandhuset.

Tilmelding til sammenkomsten i Sognehuset til Suzanne
Gersbo-Møller senest tirsdag den 11. september,
tlf. 65 96 22 14 / 25 89 08 02.

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

Søndag den 16. september kl. 11.00
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Under gudstjenesten vil vi også markere dåbsjubilæum for
de, der blev døbt for 5 og 6 år siden. Nu er de så gamle, så de
selv kan gå op til døbefonten, så der vil vi samle dem, så vi
alle sammen kan sige tillykke til dem og høre lidt om, hvad
det egentlig er, der sker, når vi bliver døbt.

Søndag den 23. september kl. 11.00

Hele dagen 175 kr. (betales på dagen) inkl. morgenkaffe,
frokost og kaffe, eksklusive drikkevarer.
Bindende tilmelding senest: Tirsdag den 2. okt: Hans Emil
S. Knudsen 40110508, vivioghans@schildt.dk eller Kaj Ole
Frederiksen, 29727369, ole.frederiksen@kryds.net

Formuleringen af danskheden og dansk identitet er sat til diskussion. Nogle mener, at indvandring og globalisering truer både
den danske egenart og det danske sprog. Men er det rigtigt?
”Danskerne findes i mange modeller, og stadig kommer der
nye til,” digter Ebbe Kløvedal Reich i en højskolesang.
For Erik Lindsø er en dansker et gadekryds, der siden oldtiden er blevet formet i mødet med det fremmede.
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”Danskerne er verdens mest beskedne folk. Også i den henseende overgår de alle andre,” siger Piet Hein.
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I pausen serveres lidt ost og rødvin, pris som sædvanligt 20 kr.
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Onsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Stenløse konfirmandhus
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Efter frokost:
Organist ved Vor Frue Kirke i Svendborg: Povl Christian
Balslev, fortæller om: 2 x Andersen: H C Andersen og Benny
Andersen, som trods over 100 års forskel i tid har en del til
fælles, hvilket vil blive belyst bl.a. ved at vi synger nogle af
de to herrers sange.

At være dansker i en brydningstid
Ved forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø
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Frokost
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Kl. 10.00: Biskop emeritus og tidligere kgl. Konfessionarius
Erik Normann Svendsen: ”Præst for Gud, dronning og fædreland”, om Normann Svendsens liv som præst og
biskop og kongelig konfessionarius.
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Kl. 09.00: Vi begynder med morgensang i kirken v/Annette
Kjær Jørgensen og herefter fortsætter resten af dagen på Fangel Kro begyndende med kaffe og rundstykker.

Me

Når vi taler om danske værdier, taler
vi så om en dansk enhedskultur, som
er fælles for alle os, der af fødsel er
danskere?
Og hvad er det i så fald, der er fælles
for os?

Højskoledag i Fangel
Lørdag den 6. oktober kl. 09.00
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Kresten Drejergaard vil tale om danskhed og den danske,
kristne kulturarv med udgangspunkt i spørgsmålene:
Hvad er det, vi siger at vi er, når vi siger, at vi er danskere?
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Onsdag d. 26. september kl. 14.30
i Stenløse konfirmandhus
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Foredrag: Den danske, kristne kulturarv

a rra nge
es l og Sten m

Vi hører ofte vendinger som ”de danske værdier” og ”det
særlige danske”. Hvad dækker det over? Er det noget, der er
truet? Og hvor gammel er den egentlig, danskheden?

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets
mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der med
muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under
lup. Han har været højskoleforstander på Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redaktør for
Højskolebladet og magasinet Grænsen. Erik
Lindsø har senest udgivet bøgerne ”Der
er nu noget ved livet, man ikke finder
andre steder” og ”Livet er i det mindste
en historie værd”. Han er på vej med
en bog om den danske sang.
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Sognecafé Fangel, efteråret 2018
Søndag d. 3. okt. i Fangel
Den 3. oktober har tidl. lærer, nu forfatter, Karen Møller Petersen lovet at komme for at fortælle, og sikkert også læse højt, af
den slægtshistorie, hun har skrevet, fået udgivet og fået megen ros for. Bogens titel er: ”På trods af”.

BUSK
2018

Fælles BUSK-gudstjeneste
i Stenløse kirke
Søndag d. 28. okt. kl. 10.00 i Stenløse Kirke

At være tegnet i guds hånd

Så er det igen tid til Børn, Unge, Sogn, Kirke – gudstjeneste, hvor børneklubben og minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenestens tema er: ”At være tegnet i Guds hånd!” og den handler
om, at vi alle er skabt helt unikke, det kan vi bl.a. se i vores hånd og på vores fingeraftryk – og
alle os forskellige mennesker er elsket af Gud, så derfor holder han os i sine store hænder.
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
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Søndag den 28. oktober kl. 16 i Fangel kirke
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Gospelkor

Ringe kirkes gospelkor ledes af Anders Gustavsen – Sprotte
som kendetegnes som en erfaren herre indenfor gospelverdenen. Han er faglig dygtig og har god undervisningserfaring og
er en meget entuastisk og energifyldt dirigent.
Til vores koncerter akkompagneres koret af pianist Lars
Bruno som har spillet til de fleste af korets koncerter gennem
årene, en fantastisk dygtig pianist som er med til at give koncerterne den livsglæde, sjæl og energi som gospelmusikken
kendetegnes ved.

Har man lyst til at læse mere om koret kan man gå ind på
korets hjemmeside www.rk-gospel.dk

Sangaften i Fangel
Onsdag den 21. november kl. 20.00
Der vil igen i år afholdes sangaften i Fangel forsamlingshus arrangeret
af Stenløse/Fangel gymnastikforening, Fangel menighedsråd og Fangel
forsamlingshus. Vi vil som sædvanlig synge nogle sange som Preben Berg
spiller til, og hvortil Matias Kærup måske har en lille kommentar.
Der kan serveres: Stjerneskud, kaffe m. kringle kr. 90 eller
Stjerneskud: kr. 60 eller kaffe med kringle: kr. 35
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Tilmelding og betaling til Ejvind Vad på
tlf. 24 20 14 47 eller e-mail: ejvindvj@gmail.com
Gymnaster kan tilmelde på SKFIF hjemmeside.

Lysgudstjeneste i den mørke tid
Onsdag den 21. november kl. 17.00 i Stenløse kirke ved Annette Jørgensen
Minikonfirmanderne medvirker og bærer lys ind i kirken.
Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der afslutning
for minikonfirmanderne og deres familier i konfirmandhuset.

Efter at ha’ været startet og stoppet
tidlig 1980’erne med min hobby,
købte jeg igen i 2016 en detektor,
nu mange gange bedre og dyrere
end min første. Jeg var nemlig
faldet over en Facebook-side, hvor
det kun handlede om detektorfund og
emner relaterede dertil. Jeg blev igen
øjeblikkelig tryllebundet og fascineret. Dels over mængden, arten
og diversiteten af fundene. Det var
som at blive kysset af kærligheden
til fortiden og vore forfædre og
kvinder. Jeg måtte ud på markerne.
Det viste sig, at siden jeg første
gang havde detektor, var der sket
en systematisering i samarbejde
med arkæologer, museer, detektorfolk i arkæologiske foreninger
rundt i landet.

Fæ
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Me

• Er det nok at indvandrere bliver integreret eller skal de blive
socialt og kulturelt kristne?
Inden foredraget byder vi på en sandwich, øl eller vand.
Tilmelding nødvendig til Erling Dydensborg tlf. 20 69 37 06
eller dydensborg@privat.dk senest onsdag den 19. november.

Spændende fund i Fangel
En mand med detektor og lodsejerens tilladelse, er alt det kræver for at man er i gang
med at frembringe, dokumentere og redde
en vigtig brik i vor fælles kulturarv.

nt

• Hvorfor blev vi danskere danske?
• Hvilken rolle spiller reformationen, og
er dansk identitet et resultat af folkelige
bevægelser, som eks. grundtvigianismen?

ge igheds
n

r

Torsdag d. 22. november kl. 18.30 i Stenløse konfirmandhus
Uffe Østergaard vil tale om dansk identitet
med udgangspunkt i spørgsmålene:

a rra nge
es l og Sten m

e e
s
lø d
å

Foredrag ved Uffe Østergaard: Identitet

Fan

Sidst på kirkeåret inviterer vi til en eftermiddagsgudstjeneste i
Stenløse kirke. Gudstjenesten vil komme til at handle om lys.
Vi skal synge om lys og høre tekster fra Bibelen om lys.

Det gjorde starten flyvende og jeg var i
gang. Mine første marker blev de bedste
og har frembragt vigtig vidnesbyrd på det
historiske puslebord, der ved hvert fund
bliver tydeligere. Alle fund har en
ret vigtig historie i en sammenhæng i det område, hvori de
bliver fundet. Og det lokale
museum og National museet
er derfor vigtige brikker i et
samarbejde der er uadskilligt, da
alle danefæ skal der omkring og igen
er det museumsfolkene der sætter
brikkerne i historien.
Vi detektorfolk bruger mange
mange timer og skridt på at
redde, hvad der må ligge af ting
af metal i jorden. Vi registrerer
alle fund med håndholdt satelitstyret
GPS, som samtidigt også laver
en markeret sti eller elektronisk
spor på et kort via google Earth,
så det kan plottes ind af museumsfolkene, der modtager vores
fundrapport.

Vores fund er alle af forskelligartede metaller, lige fra bronze (kobberlegering) bly,
jern, til sølv og sjældent også af det pureste
guld. Til fælles har metaller en skrøbelighed
påvirket af mange faktorer så som gylle,
maskineri på marken, vind og vejrligt,
jordens art og beskaffenhed og en fællesnævner-tiden.
Derfor er det skønt at lodsejere er så gode
og vigtige aktører som de bedste ambassadører for vores fælles historie, som tilfældet
heldigvis er. Alle jeg har fået tilladelse
af har haft en stor nysgerrighed og endda
fascination/skjult kærlighed til, hvad der
kunne gemme sig i deres muld!

Jørgen Hædersdal Jelstøm, artikelforfatter.

A) To-skilling fra 1625. B) Kort ligearmet fibel (550-775 e.v.t). C) Karolingisk tempeldenar (Christiana Religio) fra år 816 fra Kejser Ludvig den Fromme.
De to halvdele blev fundet med 2 timers mellemrum og mønten er ekstrem sjælden. D) Fuglefibel (ravn) fra yngre Germansk jernalder ( 550-775 e.v.t.).
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Faste arrangementer

Minikonfirmandundervisning
Begynder onsdag den 5. september
i Stenløse Kirke

manderne selv kan cykle fra skolen op
til konfirmandhuset.

Til efteråret inviterer vi alle fra 4. årgang i Stenløse-Fangel sogn til at gå til
minikonfirmandundervisning 9 gange.

Undervisningen vil bestå af: Fortællinger, sang, lege, løb, opgaver – og så
vil der også være tid til hygge. Onsdag
d. 21. november slutter vi af med en
gudstjeneste kl. 17.00, hvor minikonfirmanderne medvirker og efterfølgende
inviteres de til en afslutningsfest.

Undervisningen finder sted om onsdagen fra 14.30-16.00 i konfirmandhuset
i Stenløse. Vi regner med, minikonfir-

Undervisningen varetages af: Torben
Hald, Lise Jensen, Jette Kielstrup og
Annette Jørgensen.
Vi glæder os til at se jer!
Tilmeldingen kan ske til
Annette Jørgensen, præst.
e-mail: akt@km.dk. Tlf: 29 27 65 91.

Babysalmesang

Babyrytmik

Torsdage kl. 9.30. Opstart den 6. september 2018

Torsdage kl. 10.45. Opstart den 6. september 2018

Babysalmesang er en musikalsk oplevelse i kirken for
nybagte familier, hvor alle kan være med. 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.

Babyrytmik med salmer er for de lidt ældre babyer i Sten
løse 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 2-8 måneder
– eller gerne bedsteforældre.
Pris:	
Deltagelse er gratis.
Hvor: 	Stenløse Kirke.
Efter:	Efter babysalmesang vil der i konfirmandhuset være
kaffe, the, saftevand og tid til samvær.

Hvem: 	For forældre med børn i alderen 7-12 måneder.
Pris: 	Deltagelse er gratis.
Hvor: 	Stenløse Kirke.
Efter: 	Hvad sker der efter babyrytmik? I konfirmandhuset
vil der være kaffe/the og saftevand og tid til samvær.

Undervisningen babysalmesang og babyrytmik forløber over 10 gange og varetages af konservatorieuddannet musik
pædagog Rikke Wegner Fyrst. Tilmelding og spørgsmål: rikkefyrst@hotmail.com

Menighedsrådsmøder Onsdagscafé i Stenløse Fyraftenssalmesang
Onsdag den 19. september kl. 10-12
Stenløse:
Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 21. september kl. 17.30
Tirsdag den 2. oktober kl. 17.30
Tirsdag den 13. november kl. 17.30

Fangel: Fangel sognehus

Fredag den 7. september kl. 10 i Sognehuset

Onsdag den 10. oktober kl. 10-12
Onsdag den 21. november kl. 10-12

Sognecafé i Fangel
Onsdag den 5. september kl. 10-12
Onsdag den 3. oktober kl. 10-12
Onsdag den 7. november kl. 10-12

Tirsdag den 2. oktober kl.
16.30-17.05. Salmerne er
valgt af Jeanette Markvart
Tirsdag den 13. november
kl. 16.30-17.05. Salmerne
er valgt af Dennis Harris

Kirkehistorisk vandring (ny foredragsrække)
Tirsdage i lige uger fra den 21. august kl. 10.30-11.40
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Guds mor hedder Gudmor.
Hun er mor til alle hans
børnebørn: Moses, Jesus
og Julemanden.” ”
Henrik André,
7 år

Menigheden er dem,
der holder med
præsten.”
Mie,
8 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

Alle faderskabsanmeldelser, navneændringsansøgninger o.l.
indgives digitalt til: www.borger.dk
Præstesekretær Ulla Marie Fisker
Tlf. 66 15 25 20. E-mail: umf@km.dk
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Lukket
kl. 10.00 – 13.00
Lukket
kl. 12.00 – 16.00
kl. 10.00 – 12.00

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 4 · Vinter 2018
Omdeles i uge 46-47
Frist for indlæg: 9. august
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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GUDSTJENESTER AUGUST - NOVEMBER 2018
AUGUST

19. 12. søn. e. trinitatis
26. 13. søn. e. trinitatis

SEPTEMBER

02. 14.s.e. trinitatis
09. 15.s.e. trinitatis
16. 16.s.e. trinitatis
23. 17.s.e. trinitatis
30. 18.s.e. trinitatis

OKTOBER

07. 19.s.e. trinitatis
14. 20.s.e. trinitatis
21. 21.s.e. trinitatis
28. 22.s.e. trinitatis

NOVEMBER

04. Alle Helgen
11. 24.s.e. trinitatis
18. 25.s.e. trinitatis
25. Sidste søn. i kirkeåret

STENLØSE

FANGEL

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

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

11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
10.00 (AKJ) BUSK-gudstjeneste *

09.30 (AKJ)
11.00 (MK)		
09.30 (AKJ)
16.00 Koncert

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

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

19.00 (AKJ)
09.30 (MK) Dåbsgudstjeneste
08.30 (MK) Morgenandagt, fælles med Fangel

* BUSK-gudstjeneste – se omtale i bladet
** Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen.
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.

