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Juletræstænding på Skt. Klemens Torv lørdag den 24. november kl. 15.00
Julekoncert i Stenløse Kirke torsdag den 29. november kl. 19.00
Sørine Gotfredsen i Stenløse konfirmandhus onsdag den 16. januar kl. 19.00
Børnegudstjeneste torsdag den 17. januar kl. 17.00

Stenløse
Fangel

77. Årgang

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

Vinterens foredragstema
– fri os fra det onde

Sognepræst:

I de senere år har store ord som »retfærdighed«, »frihed« og ikke mindst
»ondskab« fået en renæssance både i realpolitisk retorik, men også i medierne
generelt. Ondskab bruges i afstandtagen og distancering til terror, krig og tortur.
Med to spændende foredrag og en koncert vil vi sætte fokus på den evigt aktuelle formulering og bøn – fri os fra det onde!

Træffes bedst tirsdag-onsdag-fredag kl. 11-12.

Onsdag den 16. januar kl. 19.00 i Stenløse konfirmandhus
Sørine Gotfredsen – At kende ondskab

Træffes kl. 11-12.00 i Præstegården undtagen
mandage. Træffetiden er kun vejledende.
Henvendelse kan altid ske også udenfor
træffetiden.
Annette Kjær Jørgensen
Hvidkildevænget 11, 5230 Odense M
Tlf. 29 27 65 91, E-mail: akt@km.dk

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

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:
Sneklædt Stenløse Kirke, Fangel Kirke,
2 Odense å i panorama

Søndag den 10. marts kl. 16.00
Koncert med Alberte Vinding til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Stenløse konfirmandhus
Preben Kok - Slip livet løs
Nyt fra menighedsrådet i Stenløse
Stenløse Kirke

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

Tirsdag den 8. januar 10.30

Kirkehistorisk vandring
Vil du med på en vandring i tid?
Den kirkehistoriske vandring fortsætter og efter nytår tager vi fat igen. Vi skal
arbejde med en variation af emner af kirkehistorisk relevans. Kristendommens vugge
i Danmark, Judasevangeliet, Thekla – kulten, læsning af Johannes Åbenbaring, med
udgangspunkt i Ingmar Bergmans filmatisering De syv Segl fra 1957, kristendommens forgreninger i dansk kontekst etc.
Hvis du synes det lyder interessant er du velkommen i Stenløse konfirmandhus hver
anden tirsdag i de lige uger om formiddagen fra kl. 10.30 til 11.40.
Første gang i næste sæson er tirsdag den 8. januar og der er kaffe på kanden.
Matias Kærup

Præsten har ordet

Forandring fryder
Eller gør den? Vi har alle erfaring med, at levet liv er kendetegnet ved forandring i stort og småt. Hvem kender ikke
fornemmelsen af opbrud. Mavefornemmelsen der antyder at
vi ikke nødvendigvis synes, at al forandring er til det bedre.
Øjeblikke hvor det går op for os at minderne bliver flere
og flere. Minder om en barndom, en ungdom, et hjem, en
familie – kort sagt levet liv. Liv præget af de lyse minder vi
bærer med os i glæde og taknemmelighed, og de mørke man
helst havde været foruden. Nuvel, intet er jo som bekendt
så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er interessant,
hvordan ordsprog både klart og præcist kan beskrive en situation og samtidig skildre virkelighedens liv på en lidt naiv,
patetisk og unuanceret måde. Uanset om vi kan lide det eller
ej, tvinges vi dagligt til at acceptere livets vilkår. Tiden går,
forandringen er dens følgesvend og det kan velmenende
ordsprog ikke ændre på.
Det bærer vi med os ind i
jule- og nytårstid, hvor vi får
anledning til at tænke over livet.
Det kan vi gøre når som helst,
men det er som om at julen og
nytåret med sin ritualiserede
og gentagende form gør noget
ved os. For selv om tiden er
ubønhørlig i sin bevægelighed
fremad, lever vi i de rytmer som
ikke bevæger sig, og skænker os
muligheden for at skelne mellem hverdag og fest. Jul og nytår er trofaste og tilbagevendende. Vi glæder os, forbereder os og bruger en masse tid og
ihærdighed på planlægning. Fryder forandring omkring jul
og nytår? Måske i nuanceret form, men vi ritualiserer som
regel vores jul med traditioner omkring juletræsfældning,
familiebesøg, frokoster, tv-programmer, kirkegang, dans,
gaver, valget mellem and, flæskesteg, gås, medister eller
alle dele. Et overflødighedshorn hvor vores hverdag for en
stund er festklædt. Hvor julefreden kan sænke sig, indtil
nytår hvor vi indhylles i røg fra de faretruende kanonslag og
smukke raketter.

mønster lever af genkendeligheden. Hvad kan vi vente os
af fremtiden? Nyt? Storslået nyt? Måske, men helt sikkert
forandring. Lad os derfor midt i al trængslen og alarmen ind
under jul og nytår minde hinanden om at vores eksistens
er omfattet af et gudbenådet besøg - den lille i krybben.
Kristus der kender menneskets liv fra fødsel til død. Den
guddommelige fødsel skænker os betydning i vores liv og i
vores bevidsthed. Den trodser vores kyniske erfaring og bevidsthed om altings undergang, og skænker os en tilværelse,
hvor vi har rod i en virkelighed, der er båret af evigheden.
Det gudbenådede er, at vi er af Guds slægt, også når livet og
tiden æder os op.
Hvis man forestillede sig, at julen udelukkende beroede på
traditioner uden kristen betydning, så ville det være et ildevarsel om vores kristentros undergang. Hvad er et menneske
uden en Gudgivet glæde?
Hvad er en civilisation uden
taknemmelighed, over det at
være til? Tænk over det og
overvej om vi skal overlade
livet til ateismens hjælpeløse
og enfoldige hjernevask, det
religions- og værdineutrale
rum eller ofre de store ord
på ligegyldighedens alter?
Hvis kristendommen går op
i røg, så er vi underlagt den
forandring og tid der sikkert
og hensynsløst tager livet fra os. Hvad med at vi lader livet
være intenst, lidenskabeligt, følelsestungt og ægte – ja fejrer
livet i lyset af julens budskab, om det der rækker ud over
vores tid og horisont. Holde os til den særegne kristne samhørighed mellem himmel og jord hvor Kristus er kompromisløs, når det gælder os og mødet med det guddommelige.
Må det julebudskab røre os og gå os i hjertet, når vi pynter
op, forbereder middagen, dansen går, krudtet antændes
og julesorgen minder os om det, og dem der var. Sådan er
guddommelighedens og livsglædens ødselhed midt i vores
levede liv, der nok er underlagt forandring, men funderet i
det uforanderlige kristne budskab om en glædelig jul og et
velsignet nytår.

Mavefornemmelsen
der antyder, at vi ikke
nødvendigvis synes,
at al forandring
er til det bedre.

Vi stopper op, og genkender det hele. Fejringerne veksler
lidt fra familie til familie, men grundmønsteret ved jul og
nytår er præcis det samme for os alle sammen, og dette

Matias Kærup
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Sæt

✘ i kalenderen

Stenløse Kirke

Torsdag den 29. november kl. 19.00

Julekoncert
Klassisk julekoncert med særligt udvalgte værker af julens allersmukkeste toner fra romantik og barok.
Organist Lindy Rosborg, Københavns Domkirke og Tenor Nikolaj Nottelmann.
CV – Lindy Rosborg (organist)
Er født i 1966 og modtog den første klaverundervisning hos
koncertpianisten Teddy Teirup. Blev som 17 årig optaget på
Det Jyske Musikkonservatorium med klaver som hovedfag.
Afsluttede klaverstudierne på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og fortsatte studierne sammesteds med orgel som
hovedfag og Hans Ole Thers som lærer. Studerede 2000/2001
i Paris hos prof. Susan Landale.
Lindy Rosborg aflagde i 2003 Kirkemusikalsk Kandidateksamen og blev kort efter ansat som organist ved Ordrup Kirke.
Er nu ansat som organist ved Vor Frue Kirke i København
(Københavns Domkirke). Lindy Rosborg er aktiv som
koncertorganist i Danmark og i udlandet som solist, kammermusiker og akkompagnatør og har koncerteret med mange
fremtrædende ensembler og solister.
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CV – Nikolaj Nottelmann (tenor)
Er født 1974 og har modtaget privatundervisning i klaver,
sang, fagot, og blokfløjte.
Cand.mag. i filosofi og musikvidenskab 2000.
Har bl.a. været optaget som hovedfagsstuderende i klaver
på University of California School of Music, og har studeret
sang hos Villy Rosengren og klaver hos Betty Oberacker.
Har været medlem af en række professionelle og semiprofessionelle kor og ensembler, bl.a. Det Fynske Kammerkor og
Holmens Barokensemble. Har optrådt som solist ved en lang
række koncerter og sceniske opførelser.
Er til daglig ansat som lektor i filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Sæt

✘ i kalenderen

Torvet i SKt. Klemens

Lørdag den 24. november kl. 15.00

Juletræstænding
Der vil være:
• Musikindslag
• Honninghjertedekortation hos Pistoriabageriet
• Lav noget kreativt hos Frøken Blomst.

NYT
TILTAG

Arrangeret af Pistoria og Frøken Blomst. Kom og vær med!
Stenløse Kirke

Søndag den 2. december kl. 10.00

1. søndag i advent
Vi tænder det første lys i adventskransen og indleder adventstiden og et nyt kirkeår.
Trompetist Mette Bomholdt medvirker, Matias Kærup prædiker og efter gudstjenesten er der kirkekaffe i konfirmandFangel Kirke

huset. Her vil Berith Merethe Bang-Møller kort præsentere
sit håndarbejde med De Hellige Tre Konger, en julealtertavle,
”Den fjerde vismand” og et par malerier der vil være udstillet
i konfirmandhusets glasgang fra december til medio januar.
Søndag den 2. december kl. 15.00

1. søndag i advent
• Præsentation af Årsskrift
2017 kl. 11.00.

• Bylauget rejser og tænder
byens juletræ kl. 10.00

• Åbent i Kulturhuset Fangel
Skole – Loppemarked

• Julestue i Fangel Forsamlingshus kl. 10.00-15.00

• Åbent i Lokalhistorisk Arkiv • Gudstjeneste i Fangel Kirke
kl. 10.00-14.00
kl. 15.00.

• Café på 1. sal i Forsamlingshuset med salg af juleplatte,
æbleskiver, gløgg, kaffe, te,
øl og vand

Se billeder fra året,
der er gået.

Stenløse konfirmandhus

Efter gudstjenesten
serveres der kaffe
og kage.

Tirsdag den 4. december kl. 12.30

Adventsfest
Vi skal nyde to retter mad med et tvist af jul, og der vil være
mandelgaver til de heldige. Julequiz og sang vil også være en
del af arrangementet.
Pris 100 kr. Kort tilmeldingsfrist. Max. 60 deltagere.
Tilmelding senest torsdag den 29. november
Niels Jørgen Nørgaard
Mail: niels-hanne@noergaard-net.dk eller tlf. 66151309
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Fangel sognehus

Torsdag den 6. december kl. 12.00

Julekomsammen
Der serveres et juletraktement, afholdes julequiz og der synges julesange/salmer.
Max. 45 deltagere. Pris 100 kr.
Tilmelding senest søndag den 2. december
Suzanne Gersbo-Møller
Tlf. 65 96 22 14 / 25 89 08 02
Fangel Kirke

Torsdag den 13. december kl. 17.00

Julekoncert
Julekoncert med Skt. Klemensskolens Kor. Koret ledes af musiklærer Bente Vestergaard.
Stenløse Kirke

Se datoer herunder

Julegudstjenester og juleafslutninger
Tirsdag den 4. december
kl. 10.00 (AKJ)
Julegudstjeneste for dagplejere og
hjemmegående med børn under 3 år.

Torsdag den 20. december
kl. 09.00 (MK)
C-afdelingen. 0.-3. klasse
fra Skt. Klemensskolen

Tirsdag den 18. december
kl. 10.00 (MK)
Julegudstjeneste for Børnehaverne
i Skt. Klemens og Fangel.

Torsdag den 20. december
kl. 10.00 (MK)
B-afdelingen. 4.-6. klasse
fra Skt. Klemensskolen

Fangel Kirke
1. januar 2019 kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste
Efter gudstjenesten mødes vi i sognehuset
for at ønske hinanden godt nytår
med bobler og kransekage.
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Fredag den 21. december
kl. 10.00 (MK)
Julegudstjeneste på Lysningen,
Østerdalen 2-4, Skt. Klemens.

Stenløse konfirmandhus

Onsdag den 16. januar kl. 19.00

Foredrag:
At kende ondskaben
Ved Sørine Gotfredsen
Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode
kræfter i verden og i én selv, men vi har svært ved at tale om
det. Det er en mangel, og med inspiration fra både teologien,
Martin Luther, litteratur, debat og virkelighedens grusomhed
skal vi prøve at forstå, hvad det betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til ondskab.
Med udgangspunkt i sin bog Fri os fra det onde argumenterer
Sørine Gotfredsen for, at det onde skal genopdages, for at vi
for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et
menneske er.
I pausen serveres lidt ost og rødvin.
Sædvanlig pris 20 kr.
Stenløse Kirke

CV: Sørine Gotfredsen er dansk journalist, forfatter,
sognepræst og samfundsdebattør.
Torsdag den 17. januar kl. 17.00

Hellig-tre-Konger-børnegudstjeneste
med efterfølgende spisning
”En stjerne på himlen, og flere og flere…”
Efter jul og nytår kommer Helligtrekongertiden, hvor vi samles om stjernen, ledestjernen og går ud i hverdagen igen med
julens fest og glæde i ryggen. Vi hører om Betlehemsstjernen,
der er klar til at gå på pension, og vi synger nogle dejlige
salmer om stjerner, der lyser op i mørket.
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. Der er også mulighed
for at betale via MobilePay. Pengene går til Stenløse sogns
menighedspleje.
Annette Jørgensen
Tilmelding til spisningen senest søndag den 13. januar:
Mie Flarup Kristensen
Mail: mieflarupkristensen@gmail.com
eller mobil: 28 93 47 11

7

Nærmere omtale i næste nummer af sognebladet

Søndag den 10. marts 2019

Folkekirkens nødhjælp
med koncert om eftermiddagen
Folkekirkens Nødhjælp styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv og hjælper mennesker
i yderste nød. De mennesker, der har det allersværest i verden.
De sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede.
I forbindelse med indsamlingen kommer Alberte Winding i kirken og giver en live-koncert.

I Cox’s Bazar i Bangladesh, et område på størrelse med Ærø,
bor flere end 900.000 rohingya-flygtninge i små, interimistiske hytter, der ligger klinet op ad hinanden. Her er mangel på
alt - mad, rent vand, lægehjælp, skolegang og arbejde.
Folkekirkens Nødhjælp driver et kvindecenter, hvor piger og
kvinder kan få hjælp til at lindre smerten og bearbejde de grusomme overgreb, de har været udsat for. Vi har boret brønde
og bygget kombinerede toilet- og baderum, hvor kvinder kan
bade og vaske tøj i fred for nysgerrige blikke.
Vi betaler flygtninge løn for at plante træer, der holder på
jorden og bygger broer over grøfter og slugter, der i monsuntiden fyldes af vand, så indbyggerne på den ene side kan nå
frem til sundhedsklinikker, markeder og rent vand på den anden side. Men foreløbig lever de mange flygtninge i afgrundsdyb fattigdom uden udsigt til ændring.
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Faste arrangementer

Fyraftenssamlesang

Babysalmesang

Stenløse Kirke
Tirsdag den 5. februar
kl. 16.30 - 17.05

Stenløse Kirke
Opstart torsdag den 17. januar
kl. 9.30

Menighedsrådsmøder

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.

Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 11. december
kl. 17.00

Hvem: 	Forældre med børn i alderen 2-7 måneder.
Forløb: Over 10 gange
Pris: 	Deltagelse er gratis.
Efter: 	I konfirmandhuset vil der være kaffe/the
og saftevand og tid til samvær.

Fangel sognehuset
Fredag den 11. januar
kl. 10.00

Café
Onsdagscafé i Stenløse konfirmandhus
Onsdag 12/12,16/1, 20/2
kl. 10-12
Sognecafé i Fangel sognehus
Onsdag 5/12, 9/1, 6/2
kl. 10-12

CAFÉ

Kirkehistorisk vandring
Stenløse konfirmandhus
Tirsdage i lige uger
10.30-11.40
Julepause i december
Første gang i det nye år
den 8. januar

Underviser: Rikke Wegner Fyrst
Tilmelding og spørgsmål: rikkefyrst@hotmail.com

Babyrytmik
Stenløse Kirke
Opstart torsdag den 17. januar
kl. 10.45

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: 	Forældre med børn i alderen 8-12 måneder.
Forløb: Over 10 gange
Pris: 	Deltagelse er gratis.
Efter: 	I konfirmandhuset vil der være kaffe/the og
saftevand og tid til samvær.
Underviser: Rikke Wegner Fyrst
Tilmelding og spørgsmål: rikkefyrst@hotmail.com
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Siden sidst

Endnu en dejlig højskoledag
Den 6. oktober havde vi for 3. gang højskoledag i pastoratet,
denne gang som et samarbejde mellem Stenløse og Fangel.
Det blev et godt samarbejde med en dejlig dag, der fik en
utrolig god opbakning.
Vi begyndte med morgensang i en næsten fyldt Fangel kirke,
hvor Merete Østerbye på begge sognes vegne bød velkommen. Derfra gik/kørte vi til Fangel kro og fik rundstykker,
inden biskop emeritus og tidligere kgl. konfessionarius Erik
Normann Svendsen holdt et virkeligt interessant foredrag om
sit liv og sit virke. Han havde salens opmærksomhed i knap
2 timer, mens han stort set uden manuskript, men med meget
nærvær fortalte om opvæksten på Nørrebro og endte med
handlingerne for den kongelige familie. – Salen kvitterede
med lange klapsalver.
Efter en god frokost var det så organist ved Vor Frue Kirke i
Svendborg: Povl Christian Balslevs tur. Han skulle gennem
digte og sange fortælle om H C Andersen og Benny Andersen, hvilket han gjorde festligt, folkeligt og fornøjeligt – og vi
fik lov at synge nogle af de to herrers dejlige sange. Balslev
ramte lige det, vi var oplagte til efter øl og vand og æggekage.
Det hele blev rundet af med en god kop kaffe og en enighed
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om, at højskoledagen da vist er kommet for at blive, ikke
bare hvert andet år, men hvert år. Dels giver den os noget at
gå hjem med i tanker og sind, dels får vi hilst på hinanden og
snakken går ved bordene – vi kommer hinanden ved – og det
er da i højskoletankens ånd.
Tak for jeres deltagelse og opbakning!

Annette Jørgensen

Præsten spørger manden,
om han vil gå damen
i møde i modvind.
Søren, 8 år

Gud kommer egentlig
fra Gudhjem.
Lars Erik, 5 år

Praktiske oplysninger

Foreninger og klubber

Indsamling(kollekt) i Stenløse Kirke

Stenløse Sogns Lokalhistoriske

MobilePay

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.
Som supplement til kirkebøssen i kirken, kan bidrag sendes
via MobilePay på nummer: 86692.
Når nummeret anvendes vises modtageren: ”Stenløse Kirke”.

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

Find oplysninger på
www.sogn.dk/fangel og www.sogn.dk/stenloese-odense

Foreningen: Eva Kristensen
Svenstrupbakken 2, 5260 Odense S, tlf. 66 15 35 82.
Arkiv: Mogens Jensen
Lindeparken 1, 5260 Odense S, tlf. 40 51 82 21.
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

Barnedåb, vielser m.m.

Sct. Nicolai Tjenesten

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

Stenløse Kultur- og Dilettantforening

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

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.
Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk

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 og onsdag:
Tirsdag:
Torsdag:
Fredag:

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

Næste Sogneblad: Nr 1 · Forår 2019
Omdeles i februar
Frist for indlæg: 1. januar 2019
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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GUDSTJENESTER DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019
DECEMBER

02. 1. søndag i advent
09. 2. søndag i advent
16. 3. søndag i advent
23. 4. søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
30. Julesøndag

JANUAR

01. Nytårsdag
06. Helligtrekongers søndag
13. 1. søn. e. Hel. 3 Konger
20. 2. søn. e. Hel. 3 Konger
27. 3. søn. e. Hel. 3 Konger

FEBRUAR

03. 4. søn. e. Hel. 3 Konger
10. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger
17. Septuagesima
24. Seksagesima

STENLØSE	 FANGEL
10.00 (MK) *
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (Vi synger julen ind, AKJ)
14.00 (AKJ) og 16.30 (MK)
09.30 (MK) *
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)

15.00 (MK) *
09.30 (AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (Vi synger julen ind AKJ)
10.00 (AKJ) og 15.30 (MK)
11.00 (MK) *
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)

Ingen, fælles med Fangel
19.00 (Vi synger julen ud, AKJ)
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)

15.00 (MK) **
17.00 (Vi synger julen ud, AKJ)
11.00 (MK)
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)

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

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

* Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent og juledag, medvirker trompetist Mette Bomholt
** Efter nytårsgudstjenesten mødes vi i sognehuset for at ønske hinanden godt nytår med bobler og kransekage.
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.

