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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.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: pbra@km.dk

Tæffes tirsdag til fredag på kirkegården.

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: 
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 juleaften
Bær i frost

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Stenløse Kirke  

Ny gravermedhjælper
Vi kan med glæde byde velkommen til 
Solvej Lorenzen som gravermedhjælper 
på Stenløse kirkegård.

Solvej er uddannet væksthusgartner og 
har 25 års erfaring som gartner. Siden 
2012 har Solvej arbejdet som graver-
medhjælper og graver. 

Vi ser frem til mange års samarbejde.

Marie Andersen, som har arbejdet som 
gravermedhjælper i mere end 21 år, vil 
stadig være tilknyttet Stenløse kirke og 
kirkegård på en seniorordning. 

Marie, der er på vej mod de 77 år, har 
været og er en meget skattet medarbej-
der. 

Fangel Kirke  

Ny graver søges
Graver Lars-Henrik Hansen slutter sin 
ansættelse ved Fangel Kirke med udgan-
gen af november. 

Stillingen som graver opslås på ny.

Stenløse og Fangel hjemmesider:
www.stenloesekirke.dk eller www.fangelkirke.dk  

Næste Sogneblad: Nr 1 · Forår 2020  
Omdeles i februar
Frist for indlæg: 1. januar 2020
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.

I Sognebladet i dette nummer, bl.a.
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Præsten har ordet

Rør blot ikke ved min gamle jul
Lysene tændes på de hvidkalkede landsbykirker, gravste-
derne grandækkes, adventskransene bindes, juletræerne 
fældes, gaver, mad, sang, kirkegang…. Julen er over os, 
og vi er så småt ved at gøre klar til december måneds fest-
klæder. Hver især bidrager vi til den fest, der gør decem-
ber måned så hyggelig og stemningsfuld. 

Det lyder besnærende, men virkeligheden er vel, at ikke 
alle elsker jul og nytår? For den ritualiserede folkefest 
omfatter jo ikke altid det indivi-
duelle. Sagen er, at der er ved 
at ske et skred i vores selv-
forståelse af at være ét folk. 
Og det skyldes en voksende 
individualisering og selvop-
tagethed, og netop det har 
vel svært ved jule- og nytårs-
tid, fordi den kollektive fest 
overtager, og skubber til fornem-
melsen af at være del af en større 
sammenhæng. 

»Rør blot ikke ved min gamle jul« som vi synger i 
”Sikken voldsom trængsel og alarm”, provokerer det 
individfokuserende menneske. Den avancerede selvopta-
gethed bliver pillet fra hinanden i en tid, hvor vi fejrer en 
kollektiv fest der endda har sin begrundelse i det dialek-
tisk udeforstående guddommelige. Om vi vil være ved det 
eller ej, fejrer vi menneskeslægtens historie, med alt hvad 
det rummer af skønhed og rædsel, guddommelighed og 
dæmoni. 

Hvert år sætter vi nemlig tiden i stå ved at gentage slægt-
leddenes traditioner, og dermed bliver en del af familiens, 
byens og nationens historiske proces meget tydelig. Det er 
gentagelsen og genkendeligheden, der gør at vi kan huske, 
mindes og holde af det der var. Og ikke alene traditio-
nen fylder. Kirkeligt markerer vi, at der er et særegent 
fremtidsperspektiv i at vi holder jul efter et mønster, og 
dermed trodser tiden, og på den måde både har en smuk 
tradition, men også en fremtid. 

Uden årets festtider, slukker vi det fælles mentale lys – de 
traditioner der bærer os som mennesker, når vi ikke selv 
kan. Altså en følelse af at være hjemme i den kultur, som 
er formet af Lukasevangeliets ord: »I dag er der født jer 
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren« Det er 
grundhistorien ikke alene for vores jul, men for hele vores 
fællesmenneskelige forståelse. 

Når vi bidrager til julens konstant, og går i kirke så bliver 
vi også givet en historisk bevidst-

hed som handler om at føle sig i 
slægt med det større, der både 

har en fortid og en fremtid. 
Julens højtid og højtidelighed 
gør noget ved os, og selv ikke 
kynikere kan undslippe. Og 
heldigvis for det! For julens 

budskab er stadig nærværende 
hos os i den fælles fejring, og det 

skal vi værne om og hvile i. 

Derfor skal vi strække os langt for at fastholde 
juletraditionerne, for de forbinder os med ønsket om 

fred og glæde. Særligt glæden er i centrum, for det er 
juledag, at vi for alvor hylder den glæde, der skal være for 
hele folket. Nemlig, at Gud har ladet sig føde på jorden 
for at være sin skabning nær. Dét er kristendom. Gud er 
på én og samme tid både fjernt almægtig og helt tæt på, 
når vi er sammen om at fejre den kristne treenighed, som 
ligger som den åndelige kerne i dét, vi er. Med julen er 
glæden født i verden. Så lad os med Grundtvigs ord i sal-
men ”Velkommen igen, Guds engle små” se julen gennem 
børnenes øjne:

”Da vågner de mildt i morgengry  
og tæller mer ej timer,  

da hører vi julesang på ny,  
som sig med hjertet rimer.”

God jul og godt nytår !

Matias Kærup

»Rør blot ikke 
ved min 

gamle jul«
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Sæt ✘ i kalenderen

Fangel sognehus Første gang: Torsdag den 21. november kl. 19-21.30

Studiekreds i Fangel om trosbekendelsen
Hver gang vi holder gudstjeneste, siger vi trosbekendelsen 
sammen og formulerer dermed kort og klart, hvad det er, vi i 
den kristne kirke tror på. 

Den formulering er lagt fast for mange hundrede år siden, og 
måske får vi nogle gange sagt ordene uden rigtigt at tænke 
over, hvad de betyder. 

Gennem 5 aftener fra november til marts vil vi invitere til en 
snak om, hvad hvert enkelt led indeholder, og om vi måske i 
dag kan sige det samme på en anden måde. 

Datoerne er: 21.11, 05.12, 16.01, 27.02, 19.03 fra kl. 19.00 til 
21.30 i det ny-renoverede sognehus i Fangel. 

Studiekredsen ledes af Karen Thormann, der er pensioneret 
lektor i tysk og religion, og Annette Jørgensen, præst.

Se hjemmesiden www.Fangelkirke.dk

Du kan også skanne QR-koden til højre på 
din smartphone eller tablet, så kommer du 
til den rigtige side på www.Fangelkirke.dk

Torvet i Skt. Klemens Lørdag den 23. november kl. 15.00

Juletræstænding
Kom og vær med til et par hyggelige timer med julekor og 
hils på julemanden. Der vil være gløgg og æbleskiver.

Stenløse Kirke Søndag den 1. december kl. 10.00

1. søndag i advent
Vi tænder det første lys i adventskransen og indleder advents-
tiden og et nyt kirkeår.

Trompetist Mette Bomholdt medvirker, Matias Kærup prædi-
ker og efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe.
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Fangel Kirke Søndag den 1. december fra kl. 10.00 

1. søndag i advent
Bylauget rejser og tænder byens juletræ  kl. 10.00

Julestue i Fangel Forsamlingshus  kl. 10.00-15.00

Åbent i Kulturhuset Fangel Skole kl. 10.00-14.00 
– Loppemarked 

Åbent i Lokalhistorisk Arkiv  kl. 10.00-14.00 
– Præsentation af Årsskrift 2018  kl. 10.00 
– Se billeder fra året, der er gået i Arkivet.

Gudstjeneste i Fangel kirke  kl. 15.00 
–  Efter gudstjenesten indvielse af Sognehuset  

med et mindre traktement

Fangel Kirke Søndag den 1. december kl. 15.00

Indvielse af fangel sognehus
Vi glæder os i denne tid... til at vise det færdigrestaurerede 
og ombyggede sognehus frem. 1. søndag i advent. Indvielsen 
begynder med festgudstjeneste kl. 15.00, og vi vil derefter gå 
over i sognehuset til en lettere reception. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen i den gamle bygning fra 
1718, og beder om tilmelding til: 
Suzanne Gersbo Møller på tlf. 25 89 08 02. eller mail: suzan-
ne@gersbo.dk senest den 27. november. 

Fangel menighedsråd

Sæt ✘ i kalenderen

5



Sæt ✘ i kalenderen

Fangel sognehus Torsdag den 5. december kl. 12.30

Julekomsammen 
Der serveres en julemiddag, afholdes julequiz og der synges 
julesange/salmer. Pris 100 kr.

Tilmelding senest søndag den 1. december til 
Suzanne Gersbo-Møller tlf.: 65 96 22 14/25 89 08 02.

Fangel Kirke Søndag den 8. december kl. 16.00

Julekoncert
Odense Motetkors juleprogram for 2019 er en skøn blanding af 
julemusik, der kan få genkendelsens glæde til at stråle om kap 
med julestjerner og julemusik man sikkert aldrig har hørt før.

Så man går ikke forgæves, hvis man ønsker at høre et par af 
vore kendte julesalmer, et par af de elskede engelske carols 
eller nogle af John Rutters smukke honningsprøde korsatser.
Men man går heller ikke forgæves, hvis man gerne vil høre 
lidt mere krasse ting af fx William Matthias og Bob Chillcott. 

Odense Motetkor har igen i år allieret sig med den dygtige 
pianist Berit Juul Rasmussen og det er - som det har været 
den sidste halve snes år - Christian Dyrst der står på podiet.

Koncerten er gratis.

Skt. Klemensskolen / Stenløse Kirke / Lysningen 3. dec. / 18. dec. / 20. dec.

Julegudstjenester og juleafslutning
Julegudstjeneste for dagplejebørn  
og hjemmegående 
Tirsdag den 03. dec. kl. 10:00  
i Stenløse Kirke. AKJ.

Julegudstjeneste for Børnehaverne 
i Skt. Klemens og Fangel, i Stenløse 
Kirke 
Onsdag den 18. dec. kl. 10:00. MK.

Julegudstjeneste og juleafslutning  
for Skt. Klemensskolen
Torsdag den 19. december kl. 09.00 
for C-afdelingen.  
0.-3. klasse i Stenløse Kirke. MK. 

Torsdag den 19. dec. kl. 10.00  
for B-afdelingen.  
4.-6. klasse i Stenløse Kirke. MK.

Julegudstjeneste på Lysningen,  
Skt. Klemens 
Fredag den 20. dec. kl. 10.30. MK.

Stenløse konfirmandhus Tirsdag den 3. december kl. 12.30

Adventsfest
Vi skal nyde 2 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: Senest 27. november
Tilmelding til Niels Jørgen Nørgaard mail:  
niels-hanne@noergaard-net.dk eller 66 15 13 09.

Glædelig jul og godt nytår
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Stenløse Kirke 1. januar 2019 kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste
Efter gudstjenesten mødes vi i Stenløse 
konfirmandhus for at ønske hinanden 
godt nytår med bobler og kransekage.

Sæt ✘ i kalenderen

Fangel Kirke Torsdag den 12. december kl. 19.00

Lucia-gudstjeneste 
I Fangel sognehus undervises konfirmanderne fra Rudolf 
Steiner skolen, og de vil gå Lucia-optog til gudstjenesten den 
12. december, som er for alle. En gudstjeneste, hvor musik-
ken og sangen vil komme til at fylde meget, og hvor vi hører 
om lys i en mørk tid. 

Lucia blev født i år 283 på den italienske ø Sicilien, hvor hun 
voksede op og lod sig døbe som kristen. Det kostede hende 
senere livet. Dengang var det farligt at være kristen. Man 
risikerede at blive henrettet, hvis man gik imod den officielle 
romerske religion med flere guder. 

Lucia tilbad kun kristendommens ene Gud, og hun nægtede 
at bringe religiøse ofringer til kejseren, som om han også var 

en Gud. Derfor levede kristne i skjul, og om natten vovede 
Lucia sig ud med mad til sine medkristne. 

På hovedet bar hun en krans med lys for at finde vej i 
mørket. Desværre blev hun opdaget og blev dømt til døden. 
Hun døde som martyr for sin kristne tro den 13. december 
år 304. Hun æres mange steder den 13. december gennem 
Lucia-optog. I Fangel kirke gør vi det den 12. december  
kl. 19.00.

Efterfølgende er alle velkomne til at gå med over i sogne-
huset til kaffe/te/saft og æbleskiver.

Annette Jørgensen

Fangel sognehus Tirsdag den 14. januar kl. 19.00

Foredrag: ”Hvad betragtes som et 
godt liv – når man bliver gammel?”
Christine E. Swane, direktør, Ensomme gamles værn, Forskningsleder, kultursociolog, ph.d.

Aktiv og sund aldring bygger i vid udstrækning på sundhedsprofessionelle normer for det gode liv, 
hvor fokus alt for længe har været på vores fysik. For ikke at ligge samfundet til last skal vi bevise, at 
vi er aktive og sunde – ved at gå til fitness, så vi forbliver raskere, og være frivillige på plejehjemmet, 
indtil vi selv flytter ind. Pauser, hvile, refleksion, minder og stilhed defineres som fravær af aktivitet.

Men for ældre, som kan være syge, trætte og mætte af dage, kan det at bevæge sig udenfor eller hen til spisebordet være en 
aktivitet. Forskning fra plejehjem og fortællegrupper for ældre inddrages til at illustrere andre perspektiver på en meningsfuld 
alderdom, en den der defineres ud fra aktiv og sund aldring.
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Sæt ✘ i kalenderen

Stenløse Kirke / konfirmandhus Onsdag den 22. januar kl. 17.00 

Børnegudstjeneste hvor skolens kor medvirker 
Skolens kor under ledelse af Bente Vestergaard har sagt ja til 
at medvirke ved en børnegudstjeneste også i januar måned. 

Gudstjenestens tema vil være: Hellig tre 
Konger. Tiden efter jul kalder vi i kirken 

for Hellig tre Kongers-tiden, hvor vi 
på forskellig måde hører om det lys, 
der ledte De hellige tre Konger hen 
til Jesu krybbe. Denne eftermiddag 
vil vi synge og høre om stjerner på 

himlen, der lyser for vi mennesker.

Gudstjenesten er for alle: store som små, og fra kirken går vi 
ned i konfirmandhuset og spiser sammen. Måltidet er gratis 
for børn. Det koster 20 kr. for voksne. Pengene går til Stenlø-
se sogns menighedspleje.  
 
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til:  
Mie Flarup Kristensen, mieflarupkristensen@gmail.com  
eller mobil: 28 93 47 11 senest søndag d. 19. januar.

Annette Jørgensen

To spændende foredrag – god fornøjelse 
Ved vinterens to sidste foredrag skal 
vi tilbage i tiden – langt tilbage til 
dengang vi var vikinger.

I de senere år har forskning i gamle 
rigsarnaler fra det frankiske rige og 
klosterbøger fra Frankrig og England, 
samt ikke mindst arkæologiske udgrav-
ninger godt hjulpet af metaldetektorer, 
skaffet ny viden om kristendommens 
indtog i Danmark. Det begynder ikke 
bare med Jellingestenen. Kristendom-
men er kendt her i landet længe før.

Det har Torben Bramming, præst ved 
Ribe Domkirke, studeret, og han vil 
med udgangspunkt i sin bog ”Da vikin-
gerne mødte Korset”, gøre os klogere 
på, hvad det var, der skete tilbage i  
700 - 800 tallet, da de vilde nordboer 
mødte ”Hvide Krist”, som de kaldte 
den nye gud.

I stedet for at grave sig ned i gamle bø-
ger og skrifter, kan man også udforske 
fortiden ved at drage ud på ekspedition 
og afprøve om de beretninger fra tidlig 

middelalder, om vikingernes vej ad 
russiske floder over Sortehavet til det 
Byzantinske rige, de virkelig er sande.

Det har Thomas Frank, domprovst i 
Viborg Stift, afprøvet. Han vil i sit 
foredrag fortælle om sine oplevelser 
på denne sejllads gennem Rusland og 
Ukraine over Sortehavet til nutidens 
Istanbul. Han vil også komme ind på 
de påvirkninger, som forbindelsen til 
det Østromerske rige kan have haft på 
os i norden.

Stenløse konfirmandhus 
Onsdag den 5. februar kl. 19.00
 
Foredrag:  
”Ansgars historie” 
 
Cand. theol. Torben Bramming. Præst i Ribe Domkirke

”Da vikingerne mødte korset kom påvirkningen ikke oppe-
fra, men nedenfra. Ansgar og hans mission mod nord viser, 
hvordan missionærerne rejste ind i det nordiske og besøgte 
høj og lav for at vinde dem for HvideKrist. I foredraget vil 
jeg komme ind på, Ansgars historie og de skrifter, som man 
brugte til at missionere ud fra i den livsfarlige gerning.”

 
Fangel sognehus 
Onsdag den 11. marts kl. 19.00
 
Foredrag:  
”Vikingernes vej til Byzans 
– Ekspedition ad en glemt 
historisk rute” 
 
Domprovst og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin 
ekspedition ad vikingernes historiske vej til Byzans

Thomas Frank har fulgt og genopdaget ruten og fortæller om 
de mange forberedelser og oplevelserne undervejs. Læs mere i 
Sognebladet nr 1, forår 2020.
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Fangel Kirke og forsamlingshuset Søndag den 23. februar 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 glæder os til at se lige så mange glade børn, flot udklædte, 
som sidste år.

Program:
Vi starter med børnegudstjeneste i kirken kl. 14.

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.

 

 

Sæt ✘ i kalenderen

Pris:
For voksne koster det 20 kr.
Børn er gratis.

Tilmelding
Til Stine Snitkjær
26 74 27 39 (Forsamlingshuset)

Suzanne Gersbo-Møller
25 89 08 02
suzanne@gersbo.dk (Menighedsrådet).

Tilmeldingsdato:
Senest den 17. februar.

Mange hilsner fra Forsamlingshus og Kirke.
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Babysalmesang 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 16. januar 
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 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.

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

Babyrytmik 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 16. januar 
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 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

Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder 

Stenløse konfirmandhus 
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.30
Følg også med på hjemmeside: www.stenloesekirke.dk
 
Fangel 
Fredag den 21. februar 2020 kl. 10.00 
Følg også med på hjemmeside: www.fangelkirke.dk

Café (Alle datoer på onsdage kl. 10-12)

Onsdagscafé i Stenløse konfirmandhus 
11. december 2019
15. januar 2020
19. februar 2020

Sognecafé i Fangel sognehus
04. december 2019
08. januar 2020
05. februar 2020

Skt. Klemens Børneklub 
Vi mødes i konfirmandhuset ved kirken hver torsdag  
kl. 16.30-17.45. Alle børn fra 4 år er velkomne. 
Sidste møde torsdag den 28. november og 
vi begynder i det nye år torsdag d. 30. januar.  

Yderligere oplysninger fås hos Ellen Holst Nielsen,  
mobil nr. 61 66 50 61.

Kirkehistorisk vandring 
Stenløse konfirmandhus 
Tirsdage i lige uger kl. 10.30-11.40 
Første gang 7. januar 2020 

SOGNE-

CAFÉ

ONSDAGS-

CAFÉ
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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.skfif-gymnastik.dk

 

Sct. Nicolai Tjenesten
Hvis man har brug for et andet menneske at tale med. 
Samtaler er underlagt tavshedspligt. 
Tjenesten er åben fra 09-03. 
Telefon 70 12 01 10.

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

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. E-mail: maka@km.dk 

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

Præstesekretær Ulla Marie Fisker
Tlf. 66 15 25 20. E-mail: umf@km.dk

Mandag
Lukket

Tirsdag
10-13

Onsdag
Lukket

Torsdag
12-16

Fredag
10-12

Maleri af lokal kunster:
Flemming Schrøder

Se foto side 7.
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GUDSTJENESTER  DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020 
DECEMBER STENLØSE FANGEL 
01. 1. søndag i advent 10.00 (MK) * 15.00 (MK) *
08. 2. søndag i advent 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
15. 3. søndag i advent 11.00 (MK)  09.30 (MK)
22. 4. søndag i advent 09.30 (Vi synger julen ind, AKJ) 11.00 (Vi synger julen ind, AKJ)
24. Juleaften 14.00 (AKJ) og 16.30 (MK) 10.00 (MK) og 15.30 (AKJ)
25. Juledag 11.00 (MK) * 09.30 (MK) *
26. 2. Juledag 09.30 (MK) 11.00 (MK)
29. Julesøndag 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)

JANUAR
01. Nytårsdag 15.00 (MK) ** Ingen, fælles med Stenløse 
05. Helligtrekongers søndag 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
12. 1. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (MK) 09.30 (MK)
19. 2. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)
26. 3. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
 
FEBRUAR
02. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger 10.00 (MK) 19.00 (MK)
09. Septuagesima  09.30 (MK) 11.00 (MK)
16. Seksagesima  11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)
23. Fastelavn 10.00 (MK) 14.00 (MK)

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

Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse 
efter 1. tidlige gudstjeneste i måneden, 
men i december er det 1. december.

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

STENLØSE
FANGEL


