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SOGNEBLADET

STENLØSE
FANGEL

 Fastelavn Fangel Kirke den 3. marts 
 Koncert den 10. marts med Alberte i Stenløse Kirke. Se billetsalg inde i bladet.
 Fælles foredrag med Preben Kok: ”Slip livet løs” tirsdag den. 19. marts. 



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.stenloesekirke.dk

Menighedsrådsformand: Kaj Ole Frederiksen 
Kirkestenten 26, 5260 Odense S
Tlf. 29 72 73 69
E-mail: ole@kryds.net 

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.fangelkirke.dk

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 i baggrunden
Fangel kirkes alter
Valmuer

Nyt fra menighedsrådet i Stenløse og Fangel

Stenløse og Fangel etabler  
en ny, fælles hjemmeside
Som supplement til sognebladet og de to kirke-hjemmesider 
på sogn.dk, er der etableret en ny, flot, fælles hjemmeside for 
Stenløse Kirke og Fangel Kirke.

Klik ind på enten www.stenloesekirke.dk eller  
www.fangelkirke.dk og se hjemmesiden.

Flotte farver og flotte billeder, men ikke mindst en række nyttige informationer om 
kirkerne og de mange aktiviteter. En hjemmeside med aktuelle informationer, hvor 
sognebladet naturligvis også kan læses.

Siden vil løbende blive udbygget, så send gerne ris og ros og gode ideer.

Ny menighedsrådsformand
Da tidligere menighedsrådsformand Sejr Høgh er udtrådt af menighedsrådet efter 14 års 
tjeneste har Stenløse menighedsråd konstitueret sig med ny formand Kaj Ole Frederik-
sen, ny næstformand Niels Jørgen Nørgaard og ny kontaktperson Mie Flarup Kirstensen. 

Ny værtinde
Stenløse menighedsråd kan med glæde meddele, at vi har ansat en værtinde i Sten
løse Konfirmandhus. Mariann Poulsen vil være behjælpelig med praktiske gøremål 
68 timer ugentligt i konfirmandhuset, og vi glæder os til samarbejdet.

Ombygning af sognehuset
Så  sker der endelig noget. Her i starten af februar går håndværkerne igang. Huset er 
tømt, og som nogen måske har bemærket, er der kommet en skurvogn foran kirken. 
Den bliver graverens kontor i den kommende tid, og her man skal henvende sig, hvis 
man ønsker at tale med Finn.

Onsdagsklubben flytter til kulturhuset, og her regner vi også med at være skærtors-
dag efter gudstjenesten.

Afholdelse af menighedsrådsmøder vil fremgå af opslagstavlen ved indgangen til 
kirken.

Ombygningen vil vare til begyndelsen af august og vi glæder os til at fremvise resul-
tatet. Herom kommer der nærmere.

På menighedsrådets vegne
Merete Østerbye
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Præsten har ordet

Herrens Veje 
I primetime søndag aften har Danmarks Radio over to sæso-
ner vist dramaserien Herrens veje. Andagtsfulde scener, liv og 
død, mening og meningsløshed, i små fortættede øjeblikke, 
komprimeret ned i en fortælling om det drama, som livet er. 
Serien er beklædt af en moderne dansk præstefamilie, hvor 
både forpligtelsen til at forkynde skriften og præstegerningen 
er gået i arv i generationer.

Serien berører folkekirkens styrker og udfordringer, forholdet 
til islam, kristendommen som kulturel identitetsmarkør og 
etc., men det, der bærer serien og bærer os igennem fortællin-
gen, er troen, som provst Johan-
nes Krogh vidner om. Provsten 
er ellers anfægtet af livet og som 
person både præget af et selvud-
slettende mørke og en kompro-
misløs tro på livets bæreevne og 
Gud. Dramaserien må nødven-
digvis overdrive karaktererne for 
at fange seerne, men ikke desto 
mindre er personsplittelsen kendt. 

Men nu er seriens hovedrolleindehaver, provsten i form af 
skuespiller Lars Mikkelsen, selv blevet påvirket af sin rolle og 
den forberedende research til serien. For en tidlig morgen har 
han ladet sig døbe i Marmorkirken kun omgivet af en sogne-
præst og en god ven som vidne. Om dåben har han selv udtalt: 
Jeg er til stede i det med al min tvivl. Dåben er et kærligheds-
løfte, en bekræftelse og en accept af dig som menneske - som 
du måske ikke engang kan give dig selv, og han fortsætter: 
- Man kan bruge et helt liv på at finde ud at give sig selv den 
kærlighed. Tænk hvis den bare er til stede, og hvad det giver 
dig at stå på. Jeg ved, at det lyder lidt højtravende, men det er 
grundlæggende vanvittigt smukt, fordi de fleste af os har beho-
vet for at blive elsket, at være elsket. Det er min udlægning. 

Og netop det at være elsket som en gudsgivet gave er inte-
ressant. For det er vel lettere sagt end gjort? At føle sig elsket 
hvis ingen gør det? At føle sig husket hvis alle har glemt en? 
At føle sig set hvis alle kigger væk? Og i det hele taget er det 
føleri vel også et udtryk for en spiritualitet, der ligger os pro-
testanter fjernt? Jo hvis vi betragter det helt analogt, kan man 
nemt lade sig prisgive kynisme og ligegyldighed. Vi kan også 
forlade os på, at vi er begrænsede i vores sanseregistrering. 

Omvendt kan vi også spejle vores eksistens og menneskelige 
vilkår i dåben. Det er nok en overskridelse af vores fatteevne 
og sansemæssige perception, men det er åbent for enhver 
netop fordi dåben karakteriseres som en gave. Jeg mener, det 
er et smuk og stærkt udgangspunkt for enhver.

Mikkelsen formulerer det på sin egen måde – at have noget 
at stå på. Holder vi det billede i snor, er dåbens betydning en 
tillidssag. At placere sit liv på en dåb hvor man er skænket en 
suveræn kærlighed, der ikke er farvet af verdens tilsyneladen-
de lemfældighed. Hvor man kan have en grundlæggende tillid 

til, at livet i al sin fragmenterede 
eksistens er meningsfyldt at leve. 
Hvor vi tør tro på og have tillid til, at 
det nok skal gå fordi vi står på noget 
større. 

Kærlighed, et venskab, en pludse-
lig hændelse der vender op og ned 
på tilværelsen lever alt sammen af 
tro og tillid. Uden det tillidsfulde 

udgangspunkt nærer vi den mistro og angst, der kan ødelægge 
og isolere os i frygt. 
Vi skal trodse frygten hver eneste dag. Cykle, køre, sejle, 
flyve og bevæge os i offentlige knudepunkter. Vi skal lade os 
operere, medicinere og oplyse. Sådan er livet, og sådan skal 
vi bevæge os ud i enhver ukendt zone. 

Det er ganske jordnært, fordi vi alle kæmper med det i vores 
hverdag. Omgang med hinanden er ganske enkelt en tros og 
tillidssag, vi selv er ansvarlige for. Også her er dåben en vig-
tig sag. Vi får nemlig foræret en privilegeret tilgang til mødet 
med livet og hinanden. Tænk at stå på en evig og dermed 
uforanderlig dåb hvor man kan slutte fra sin tvivl til Guds tro, 
fra sin frygt til hans tryghed og fra sin endelighed til Kristi 
evighed. Det overgår nok al begribelighed, men tro og tillid 
er ikke abstrakte ideer, så lad os leve af det stærkeste udtryk 
der findes i dåbens gave – se jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende.
 
Glædelig Påske! 

Matias Kærup

Kærlighed, et venskab, 
en pludselig hændelse, 
der vender op og ned 
på tilværelsen, lever alt 
sammen af tro og tillid.
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Stenløse Kirke  Søndag den 10. marts kl. 16.00

Alberte-koncert og Folkekirkens nødhjælp
I forbindelse med Folkekirkens Nødhjælp-indsamling den 10 marts  
afholder Stenløse og Fangel en koncert med Alberte Winding

Koncerten foregår i Stenløse Kirke den 10. marts kl. 16. 
Koncerten varer ca. 1 time. Kirkedøren åbnes en time før 
koncerten.
Billetindtægten går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.
En billet koster 150 kr. og kan købes i Stenløse Konfirmand-
hus og i Fangel Sognehus mandag den 18. februar, mandag 
den 25. februar og mandag den 4. marts. Alle dage kl. 1617.
Billetter kan kun købes på de anførte steder og tidspunkter. 
Der kan betales kontant og med MobilePay. 
Billetten skal medbringes til koncerten. 

Alberte Winding er kendt og elsket af flere generationer for 
sin udtryksfulde stemme, iørefaldende sange og vedkommen-
de hverdagstekster, der henvender sig bredt til alle aldre.
Alberte vil blive akkompagneret af sin mand Andreas Fugle-
bæk på guitar.

Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vild-
veje, bundet sammen med en hel del sjove anekdoter, er en 
duo koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme 
og genkendelig erfaring med livets ned og især opture.

Stenløse konfirmandhus  Søndag den 10. marts kl. 10.00

Landsdækkende indsamling
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv

I Folkekirkens Nødhjælp hjælper vi 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.
Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer eller 
strukturel ulighed ikke selv har en stemme, der kan høres.
Vi ved, når nøden er stor, er grænsen mellem håb og håbløs-
hed hårfin.
Og vi ved, at vi kan være med til at gøre den lille forskel,  
der gør, at håbet holdes i live, næres eller tændes igen.

 Vi redder liv
 Vi opbygger lokalsamfund
 Vi bekæmper ulighed

Landsindsamling

Indsamlingen  
i Stenløse:
Søndag d. 10 marts.  
Vi starter i Stenløse Konfirmandhus kl. 10.00.

Efter indsamlingen vil der være boller og pålæg samt 
en øl/vand og kaffe i konfirmandhuset.

I år udlodder vi 5 x 2 biografbilletter blandt alle ind-
samlerne.

Vil du være indsamler, så kontakt: 
Jette Grønvall Bjørnestad på  
tlf. 60 77 02 98 eller jette@bjørnestad.dk
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Stenløse konfirmandhus  Tirsdag den 19. marts kl. 19.00

Fælles foredrag: Slip livet løs
”Efter 1968oprøret er der på grundlæggende områder i livet 
vendt op og ned på det, man generelt betragter som godt og 
det man generelt betragter som ondt. Det har medført stress 
og angst i et omfang, vi ikke har set tidligere. I sin bog ”Slip 
livet løs” beskriver Preben Kok disse forhold og hvordan de 
kan forandres. 
 
Preben Kok er pensioneret Sogne og sygehuspræst, fore-
dragsholder og sjælesørger. Preben Kok gør i dette kampskrift 
op med en række givne forestillinger, som det moderne men-
neske kæmper med i sin hverdag og sit liv.  
 
I pausen serveres der kaffe og brød. 
Sædvanlig pris 20 kr. 

Fangel Kirke og forsamlingshuset Søndag den 3. marts kl. 14.00

Fastelavn 
Som de forrige år er det et brag af en fastelavnsfest, som 
Forsamlingshusets bestyrelse og Fangel kirkes menighedsråd 
arrangerer sammen. 
Vi starter med børnegudstjeneste i kirken kl. 14.  

Kære børn
Mød udklædte op, for bagefter går vi ned i forsamlingshuset 
og slår Katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker 
saft og kaffe. 
 
Vi slutter kl. 16.30.
For voksne koster det 20 kr., mens BØRN ER GRATIS! 
 
Vi glæder os til at se lige så mange glade børn, flot udklædte 
som sidste år.
 
Tilmelding 
Til Stine Snitkjær, 26 74 27 39 (Forsamlingshuset),  
Suzanne GersboMøller, 25 89 08 02,  
suzanne@gersbo.dk (Menighedsrådet). 

Seneste tilmeldingsdato er den 24. februar. 
Mange hilsner fra Forsamlingshus og Kirke.

Sæt ✘ i kalenderen
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Stenløse Kirke Langfredag den 19. april kl. 16.00  

Langfredagkoncert
Medvirkende er sopran Michelle Nora Lind og organist Lars Frederiksen. De vil opføre passionsmusik af G. B. Pergolesi, J. S. 
Bach og W. A. Mozart. Den iørefaldende og smukke barok og wienerklassiske musik vil sammen med salmer og uddrag fra 
Jesu Kristi lidelsesberetning give en koncentreret og stemningsfuld gudstjeneste som optakt til søndagens store påskefejring. 
Liturg Matias Kærup.  

Michelle Nora Lind 
er uddannet klassisk sanger og 
musikerperformer på Syddansk 
Musikkonservatorium i Odense, 
hvor hun blev kandidat i 2015. 
Hun har bl.a. sunget titelrollen 
i Janáčeks Den fiffige lille ræv 
på Den Fynske Opera, og med-
virket i den Reumertvindende 
Andre Bygninger af Andy Pape. 
Hun startede i 2016 et opera-
kompagni, Operaclé sammen 
med barytonen Rasmus Ruge. 
De turnerede med forestillingen 
Kvindelist, en ny opsætning 
af Pergolesis La Serva Padro-
na, og kunne bl.a. opleves på 
Aalborg Operafestival og Den 
Fynske Opera, hvor de høste-
de fine anmeldelser. I 2018 
medvirkede hun i ensemblet i 
Wagners Ringen med Odense 
Symfoniorkester. Michelle er 
desuden sopran i ensemblet 
Messias LIGHT, som synger 
Händels Messias i en kammer-
version for fire sangere og en 
organist. 

Lars Frederiksen 
er uddannet organist og kantor fra Det fynske Musikkonser-
vatorium i 1990.  Solistklassedebut fra DKDM i København 
1994.  Organist ved Vollsmose Kirke 1990  98 og ved Vor 
Frue Kirke i Odense siden 1998;  fra 1996 desuden lærer ved 
Løgumkloster Kirkemusikskole.  Koncerter i ind og udland, 
både som orgelsolist og som kammermusiker.

Fangel Kirke / kulturhuset Skærtorsdag den 18. april kl. 18 

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

Tilmelding 
Senest onsdag den 10. april til  
Suzanne GersboMøller, tlf. 25 89 08 02.

Skærtorsdag og Langfredag
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Udflugten går i år til  Torsdag den 23. maj 

Brahetrolleborg Kirke
Forsorgsmuseet i Svendborg
Egeskov Slot og Park 
 
Afgang

Der bliver afgang med bus fra
– Lysningen  kl. 9.00
– Svendstrupvej  kl. 9.05
– Forsamlingshuset  kl. 9.10

Prisen 
Prisen for deltagelse er kr. 200 (der betales i bussen). Udover 
kørslen indbefatter prisen entre og rundvisning i Forsorgs
museet, entre til Egeskov Slot, Park og Museer samt frokost 
og kaffe og kage.
 

Vi forventer at være tilbage i Stenløse ca. kl. 17.  

Tilmelding 
Senest onsdag den 15. maj efter førsttilmølleprincippet til:
 
Niels Jørgen Nørgaard  tlf.  66 15 13 09
  mail: nielshanne@noergaardnet.dk 
 eller
Ann V. Frederiksen     tlf. 29 82 33 11
  mail: annvfrederiksen@gmail.com

Sogneudflugt 2019
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Sæt ✘ i kalenderen

Stenløse Kirke Torsdag den 6. juni kl. 17.00 

Børnegudstjeneste
Den 6. juni kl. 17.00 er der børnegudstjeneste med efterfølgende spisning.  
Denne gang er temaet: Skabelse.

Sogneudflugt for Fangel Onsdag den 19. juni 

Afholdes onsdag den 19. juni.  
Program og tilmelding i næste sogneblad.

Fangel kulturhus Torsdag den 6. juni kl. 17.00 

Fangel Kirkes sognecafé
Fangel kirkes sognecafé skal i foråret holde til i Fangel  
kulturhus. Grunden er, at vores sognehus skal bygges om.
På onsdage fra kl. 1012, den 6 februar, 6. marts, 3. april  
og 1. maj mødes vi i kulturhuset til de sædvanlige,  
hyggelige møder. 

Til første sognecafémøde i efteråret, den 4. september, håber 
vi at kunne slå dørene op og vise jer rundt i det nyligt ombyg-
gede sognehus.  

På gensyn og husk, at alle er hjerteligt velkomne. 
Mange hilsener Marian og Suzanne

Stenløse konfirmandhus September 2019 

Minikonfirmander 
Efterårsholdet 2018
På fotoet her ses minikonfirmandholdet fra efteråret. De står 
og er parate til at gå ind med lys til afslutningsgudstjenesten 
den 21. november 2018. Vi havde en dejlig afslutning med 
dem, først i kirken og derefter nede i konfirmandhuset med 
mad og hygge. Tak til jer alle sammen for et godt forløb, hvor 
I engagerede jer i løb, leg, fortælling, BUSKgudstjeneste, 
film og snak. Gennem de uger, hvor vi mødtes, nåede vi alli-
gevel at lære kirken godt at kende – og ikke mindst: at lære 
hinanden at kende.
 
Nyt forløb: Til september 2019 inviterer vi dem, der på det 
tidspunkt går i 4. klasse på Skt. Klemensskolen til et nyt forløb.

 
Kirsten Nielsen, Lise Jensen,  

Torben Hald og Annette Jørgensen.
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Statistik 2018 Fødte Døbte Konfirmerede Vielser Kirkelige  
velsignelser

Døde, begravede, 
bisatte

Stenløse 46 34 27 10 0 24

Fangel 8 10 3 1 2 5

Sæt ✘ i kalenderen

Stenløse og Fangel Kirke 
   
Kommende konfirmationer

Skt. Klemensskolen

Konfirmationer i 2020
Fangel Kirke:  26. april
Stenløse Kirke: Aklassen  03. maj
 Bklassen  08. maj

Konfirmationer i 2021
Fangel Kirke:   30. april
Stenløse Kirke: Aklassen  18. april
 Bklassen  25. april

Konfirmationer i 2022
Fangel Kirke:   1. maj
Stenløse Kirke: Aklassen  8. maj 
 Bklassen  13. maj 

Rudolf Steiner-Skolen

Konfirmationer i 2020
Fangel Kirke: Kr. himmelfart 21. maj

Konfirmationer i 2021
Fangel Kirke: Kr. himmelfart 13. maj

Konfirmationer i 2022
Fangel Kirke: Kr. himmelfart 26. maj

Ikke kirkeligt arrangement Søndag 5. maj 2019 kl. 18.00 - ca. 20.00 

Naturvandringer Skt. Klemens
Der er bevilget penge til følgende til glæde for alle
borgere i Skt. Klemens og omegn.

Tidspunkt:
Søndag 5. maj 2019 kl. 18.00  ca. 20.00.

Mødested: 
Torvet ved bageren (overfor Netto),
Møllevej 1, Skt. Klemens. 

Emne: 
Forårets sangfugle.

Guide: 
Naturvejleder Henrik Kalckar.

Naturen langs åen er meget varieret. Skovene, engene og 
åen tiltrækker et stort antal ynglefugle. Mange er kommet 
den lange vej til Danmark fra deres vinterkvarter i Afrika, 
’blot’ for at finde en mage og opfostre en ny generation i 
en hektisk nordisk sommer. Vi går en ca. 3 km lang tur ad 
stierne i området og lytter til fuglenes smukke kurmageri. 

Lokalhistorisk arkiv vil være til stede og fortælle lidt om 
besættelsen/befrielsen 1945 i området.

Evt. henvendelse: 
Erik Hellerup Madsen, 21427483. 
Email: 11erhoej@oncable.dk  (det er 2 ettaller).

Vi arrangerer to sæsonvandringer mere i området. De 
næste er: Søndag d. 18. august kl. 19.00 samt søndag d. 20. 
oktober kl. 13.30. Samme mødested. Opslag følger.

Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00.  
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Fyraftenssalmesang 
Stenløse Kirke 
Tirsdag den 5. marts kl. 16.30 - 17.05
v/ Klaus Holten Kristensen 

Menighedsrådsmøder 
Stenløse konfirmandhus 
Tirsdag den 5. marts kl. 17.30
Tirsdag den 30. april kl. 17.30 
 
Fangel sognehuset 
Tirsdag den 26. marts kl. 10.00
Fredag den 7. juni kl. 10.00

Café 
Onsdagscafé i Stenløse konfirmandhus 
Onsdag den 20. marts,  
den 10. april og den 15. maj
kl. 10-12

Sognecafé i Fangel  
Onsdag den 6. marts,  
den 3. april og den 1. maj
kl. 10-12

Fangel kirkes sognecafé skal i foråret holde til i Fangel  
kulturhus, da vores sognehus skal bygges om. Se side 8.

Kirkehistorisk vandring 
Stenløse konfirmandhus 
Tirsdage  i lige uger kl. 10.30-11.40 

Skt. Klemens Børneklub 
Vi mødes i konfirmandhuset ved kirken hver torsdag kl. 
16.3017.45. Alle børn fra 4 år er velkomne. Yderligere op-
lysninger fås hos Ellen Holst Nielsen, mobil nr. 61 66 50 61.

Babysalmesang 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 4. april 
kl. 9.30 

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.
  
Hvem:   Forældre med børn i alderen 27 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

Babyrytmik 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 4. april 
kl. 10.45  

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 musi-
kalitet og barnets motoriske, sproglige og sansende 
udvikling styrkes bl.a. igennem sang og leg.
  
Hvem:   Forældre med børn i alderen 812 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

CAFÉ

Faste arrangementer
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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.

MobilePay  
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.fangel.dk og www.stenloesekirke.dk

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. Email: maka@km.dk 

Alle faderskabsanmeldelser, navneændringsansøg ninger o.l. 
indgives digitalt til: www.borger.dk

Præstesekretær Ulla Marie Fisker
Tlf. 66 15 25 20. Email: umf@km.dk

Mandag og onsdag:  Lukket 
Tirsdag: kl. 10.00 – 13.00 
Torsdag: kl. 12.00 – 16.00 
Fredag: kl. 10.00 – 12.00

Foreninger og klubber
Stenløse Sogns Lokalhistoriske
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.

Skt. Klemens-Fangel  
Idrætsforening og Gymnastikafd.
Se vores hjemmeside: www.skfifgymnastik.dk

Sct. Nicolai Tjenesten
Hvis man har brug for et andet menneske at tale med. 
Samtaler er underlagt tavshedspligt. 
Tjenesten er åben fra 0903. 
Telefon 70 12 01 10.

Stenløse Kultur- og Dilettantforening
Se vores hjemmeside: www.skdilettant.dk

Næste Sogneblad: Nr 2 · Sommer 2019  
Omdeles i august

Frist for indlæg: 1. juli 2019
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.

Ok allesammen!  
Stil jer op alfabetisk  

efter højde.

Casey Stengel

Det absolut værste  
ved at blive ældre, er nu  

at ens jævnaldrende pludselig  
er blevet noget så gamle.

Erik Dibbern
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GUDSTJENESTER  MARTS – MAJ 2019 

MARTS STENLØSE FANGEL 
03. Fastelavn  10.00 (MK) 14.00 (MK)
10. 1. søn. i fasten  16.00 (Koncert) 10.00 (MK)
17. 2. søn. i fasten 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
24. 3. søn. i fasten 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
31. Midfaste 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ) 

APRIL
07. Mariæ bebudelses dag 11.00 (MK) 09.30 (MK)
14. Palmesøndag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ) 
18. Skærtorsdag 10.00 (MK) 18.00 (MK) 
19. Langfredag  16.00 (MK) 10.00 (MK) 
21. Påskedag 11.00 (MK)* 09.30 (MK)*
22. Anden påskedag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
28. 1. søn. e. påske 11.00 (MK) 09.30 (MK)

MAJ
05. 2. søn. e. påske 10.00 (MK) Konfirmation Ingen
12. 3. søn. e. påske 10.00 (MK) Konfirmation Ingen
17. Bededag Ingen 10.00 (MK) Konfirmation 
19. 4. søn. e. påske 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)  
26. 5. søn. e. påske 11.00 (MK) 09.30 (MK)
30. Kristi Himmelfarts dag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)

* Ved gudstjenesterne påskedag medvirker trompetist Mette Bomholt. 

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.

MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen


