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Børnegudstjeneste i Stenløse Kirke torsdag den 6. juni.
Fællesgudstjeneste 2. pinsedag i Bellinge mandag den 10. juni.
Sogneudflugt Fangel onsdag den 19. juni.
Frokost i præstegårdshaven efter højmessen søndag den 7. juli.

STENLØSE
FANGEL

78. 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

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

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel
Stenløse

Nyt lydanlæg i Stenløse Kirke
Stenløse Kirke har gennem længere tid
døjet med et dårligt og nedslidt lydanlæg. Af uransagelige årsager blev lydanlægget ikke udskiftet ved renoveringen
af kirken for få år siden.

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

Stenløse Kirke:

www.stenloesekirke.dk

Fangel

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

Rejsegilde

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

Fangel menighedsråd inviterer til rejsegilde ved sognehuset i Fangel, og alle er
velkomne til at se, hvor langt vi er nået
med den gennemgribende ombygning
Fangel

Det nye anlæg er monteret af AVCENTER Odense som har stor ekspertise inden for bl.a. lyd i kirker, så nu
kommer der bedre lyd i både højtalere
og teleslynge.
Leif Møller, Kirkeværge
Fredag den 14. juni kl. 13.00

og renovering af sognehuset samt se
det nyopførte maskinhus. Der vil være
pølsevogn og kolde drikkevarer.
Vel mødt!
Søndag den 30. juni kl. 11.00

Afsked
Graver Finn Nielsen har efter 12 års ansættelse ved Fangel Kirke søgt nye udfordringer som bedemand, og fratræder
sin stilling ved udgangen af juni måned.

Søndag den 30. juni kl. 11.00 er der
højmesse i Fangel Kirke og efterfølgende mulighed for at tage ordentlig afsked
med vores afholdte graver.
Fangel menighedsråd

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 kirke kalkes
2 Valmuer

Et rekordstort bidrag

Støttekoncerten med Alberte Winding gav samtidig opmærksomhed i lokalområdet på den landsdækkende indsamling samme formiddag til Folkekirkens
Nødhjælp. Her sørgede mange frivillige indsamlere, herunder spejdere fra
Camelot, for at alle husstande blev besøgt, og indsamlingen gav et rekordstort
bidrag på 19.000 kr. Koncertindtægterne på 21.000 kr. gav Stenløse og Fangel
menighedsråd til Folkekirkens Nødhjælp.

Præsten har ordet

Ryd op, ryd ud og ånd ind
Det er blevet trendy at rydde op – også i den grad. For øjeblikket skrives der artikler om oprydning, der udgives bøger
om emnet, laves tv-udsendelser, og vi taler om en oprydningsguru, om oprydningseksperter, og om oprydningskonsulenter, som kan komme ud og hjælpe en af med rodet. Vi
kan næsten ikke få nok, for vi trænger til at få overblik. Rod
giver dårlig samvittighed og mindre frihed, hvorimod orden
giver ro og overskud. Hvis vi får ryddet op, får vi også ro i
hovedet, hvorimod alt rodet giver os alt for mange indtryk,
så vi bliver forvirrede og mister orienteringen: hvor skal vi
tage fat, hvilken vej skal vi gå ad. Vores rodede omgivelser
manifesterer sig altså indadtil, og vores indre rod manifesterer sig udadtil, så: roder vores liv, har vi også brug for at
få ryddet op i det – så vi kan finde ro og retning. Så vi kan
finde ud af, hvad det er, der er vigtigt for os, og hvad der
betyder mindre – en prioritering, vi hele tiden står i, og som
det giver rigtig god mening at bruge energi på.

At skabe orden i kaos

Det med at rydde op og rydde ud kender vi også fra Bibelen. I skabelsesberetningen i 1. Mosebog, hører vi, hvordan
Skaberens ånd svævede over kaosvandene og kaldte kosmos
frem, skabte lys og liv, og urhistorien (1. Mosebog kap.
1-11) handler om, hvordan kosmos indrettes, hvordan hver
ting får sin plads, hvilke roller vi mennesker har i forhold
til hinanden. Vi hører, hvordan forholdet mellem brødre
bestemmes indirekte gennem den værst tænkelige situation,
vi hører, at guder og mennesker ikke kan blande sig med
hinanden, uden at det får katastrofale følger, vi hører, at
mennesker ikke skal stræbe efter at nå himlen, for dèr hører
Gud, men ikke mennesket, hjemme. Vi hører gang på gang,
at alt har sin plads, og der er grænser, der ikke må overskrides. Det bliver de imidlertid af vi mennesker, så uorden
opstår, og Gud bliver nødt til at rydde op og måske udrydde. Gennem Det gamle Testamente indgår Gud flere gange
aftaler med sit folk, men folket lever ikke op til det, det har
lovet, så det hele ender i noget værre rod. Den faldne verden
er af lave. Den er så kaotisk, så Gud selv træder ind i den
for at skabe på ny, for at forny det menneskelige liv efter
Guds billede.

Han red ind og ryddede ud

Jesus lod sig føde ind i den menneskelige verden, hvor ting
er formløse og meningsløse, sårbare og ubeskyttede. Midt i
menneskelig forvirring og umenneskelighed genetablerer han
menneskeligheden, som den fra skabelsens morgen var tænkt
til at være. Han gør det bl.a. ved at rydde op i forkvaklede syn
på fattige, syge, ensomme – og ved at rydde ud i misbrug af
Guds hus. Palmesøndag red Han ind i Jerusalem, og noget af
det første, han gjorde, var at jage vekselererne væk fra tempelpladsen, for at give plads til det, som Guds hus er bygget
til at skulle rumme, for at give plads til bøn og lovsang, for at
give plads til det væsentlige. Ikke for bare at rydde ud, så huset
stod tomt tilbage, så det ikke blev brugt, men for at give plads
til, at det bruges rigtigt. Ligesom Han giver os grundlaget for
et ordentligt syn på andre. Når Han rydder op, efterlader Han
os ikke bare fejret og prydet uden nogen ide om, hvad det er,
der skal erstatte det, der ryddes ud – nej, Han puster nyt liv i
den kærlighed, der i sin tid svævede over kaosvandene, i den
hellige Ånd, vi kan suge til os og lade os inspirere af.

Lad fylden bundfælde sig

Vi rydder op og rydder ud og det letter, for der kommer orden
i tingene, og der skabes plads til, at vi kan ånde mere frit.
Men passer vi ikke på, kan rodet om 3 måneder være endnu
værre, end før vi fik ryddet op, for oprydningen skabte plads
til at fylde endnu mere ind i skabene eller sætte endnu flere
kasser op på loftet – eller roen i vores indre gav mulighed
for at tage endnu flere opgaver på os. Vi har først for alvor
vundet noget, når vi lader rodet fortrænge af det væsentlige.
Snart fejrer vi pinse, hvor vi hører, hvordan disciplene efter
Jesu himmelfart tog imod Guds Ånd og lod sig fylde af dens
kraft, så de vidste i hvilken retning, de skulle gå. Så når vi puster ud efter rengøringen, så er det en god ide pinsedag at gå i
kirke og istemme Grundtvigs salme: ”I al sin glans nu stråler
solen….”, for så får vi noget helt andet end muligheden for at
rode endnu mere, så oplades vi også og suger ny energi ind,
der ikke bare holder en måned eller to – nej, vi skænkes, hvad
vi evig trænger til. Ånden fylder os med glæde og lys, så vi
har noget at leve af og leve på. Den trøster os, vækker os,
danner os, så vi for altid har et overskud at give videre af til
andre. Vi fyldes af et håb om evig salighed.
Glædelig pinse
Annette Kjær Jørgensen
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Sæt

✘ i kalenderen

Stenløse Kirke

Torsdag den 6. juni kl. 17.00

Børnegudstjeneste hvor skolens kor medvirker
Børnegudstjeneste i Stenløse Kirke. Efter gudstjenesten er der spisning i konfirmandhuset.
Skolens kor under ledelse af Bente Vestergaard medvirker.
Gudstjenestens tema vil være: Skabelse. Vi mennesker ved,
hvad det vil sige at være kreative, men der er grænser for
vores formåen – det er kun Gud, der kan blæse livsånde ind i
en klump ler.
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 Stenløse sogns menighedspleje.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding
senest søndag d. 2. juni til:
Mie Flarup Kristensen
mieflarupkristensen@gmail.com
eller mobil: 28 93 47 11

Bellinge

Annette Kjær Jørgensen

Mandag den 10. juni, 2. pinsedag, kl. 10.30

Fællesgudstjeneste i Bellinge
Som tidligere år holdes der fællesgudstjeneste i Bellinge på
plænen bag sognehuset. Det er godt selv at tage en sommerstol med, eller et tæppe til at sidde på. Hvis vejret skulle slå

om til regn, vil gudstjenesten blive afholdt i Kirken. Efter
gudstjenesten er der kaffe, te, saftevand, pølsehorn og kage i
sognehuset.

Fangel 

Onsdag den 19. juni kl. 12.30

Sogneudflugt 2019 Fangel
Turen går til Assens, hvor vi
ser Vor Frue Kirke (Fyns
næststørste) og møder
sognepræst Ole Hyldegaard og kirkeværge John
Pedersen, som vil stå for en
rundvisning
Herefter kører vi til Strøjer Samlingen,
hvor vi drikker kaffe, og derefter vil vi

blive vist rundt. Efter Strøjer går
turen hjemad ad små veje med
indlagt pause og så sluttes som
sædvanlig med smørrebrød,
inden vi skilles.
Vi spiser i Kulturhuset. Turen koster
igen i år kr. 150,- som betales i bussen, der afgår fra Kulturhuset. Der kan
deltage 45.

Fangel Kirke

Tilmelding senest 12. juni:
Suzanne Møller
Tlf. 65 96 22 14 / 25 89 08 02
eller mail: suzanne@gersbo.dk
Vi glæder os til at se jer
Fangel Menighedsråd

Tirsdag den 25. juni kl. 16.30

Sommer-sang-time i Fangel kirke
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til 50 minutters
fælles salmesang i Fangel kirke. Vi synger, hvad de deltagende
foreslår, så har du en yndlingssalme, så kom og bring den i
forslag og nyd at bruge lidt tid på at synge sammen med andre.
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Bagefter er der et glas og lidt chips eller andet godt
til ganen, forhåbentlig ude på det grønne område
bag sognehuset, hvis vejret er til det.
Annette Kjær Jørgensen

Konfirmation i Stenløse Kirke den 5. maj 2019
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Viktor Daði Ágústsson
William Lindstrøm Harris
Tobias Rosendal Madsen
Nikolaj Hercegovac Engberg
Oscar Rosenlund
Louis Addo Gangelhoff
Mikkel Høj Christiansen
Siddende fra venstre:
Ingþór Jón Svavarsson,
Louise Stentoft Wiemose Nielsen
Sara Ploug Petersen
Thilde Gohr Jespersen
Mikkel Kalle Nielsen

Konfirmation i Stenløse Kirke den 12. maj 2019
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Stefan Pall Agustsson
Jakob Kofoed Jeppesen
Victor Vinbech Therkelsen
Tobias Bering
André Philip Skovmand Bodjo
Magnus Smidstrup
Michael Bormlund
Siddende fra venstre:
Andrea Enggaard Hansen
Jasmin Smidstrup
Maria Parmo Kristensen
Ida Olander Zanke
Signe Mølgård Rolighed
Sophia Brødsgaard Tofte Henriksen
Maja Lykke Jensen

Konfirmation i Fangel Kirke den 17. maj 2019
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Josephine Maria Bergholt
Christian Benjamin Munch Pilegaard
Nora Ringmann Clausen
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Præstegårdshaven

Søndag den 7. juli kl. 10.00

Sommerfrokost i præstegårdshaven
Søndag den 7. juli inviterer vi til sommerfrokost og sang i præstegårdshaven. Frokosten indledes med højmesse i Stenløse kirke
kl. 10.00 og efterfølgende vil vi samles i haven. Her vil folkemusiker Poul Strunk akkompagnere sommersangen med sin violin.
Af hensyn til madbestillling er der tilmelding til Niels Jørgen
Nørgaard: niels-hanne@noergaard-net.dk eller på tlf. 41 40 56 88.
Vel mødt
Matias Kærup
Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder

Babysalmesang

Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 11. juni 17.30
Tirsdag den 20. august 17.30

Stenløse Kirke
Opstart torsdag
den 5. september kl. 9.30

Fangel
Fredag den 23. august 2019 kl. 10

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.

Café
Onsdagscafé i Stenløse konfirmandhus
Onsdag den 21.august kl. 10-12
Onsdag den 18. september kl. 10-12

CAFÉ

Sognecafé i Fangel kulturhus
Onsdag den 4. septemper kl. 10-12

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

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

Ny sæson starter i uge 36. Se www.stenloesekirke.dk
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Skt. Klemens Børneklub
Vi mødes i konfirmandhuset ved 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.

Og der findes to slags engle:
Almindelige engle og skytsengle. Skytsengle
er skudt ud af kanoner. Dem er der lidt mere
fart på. Og så er de ofte lidt mere stive i håret.

Ældreomsorg
er at dele
sine sorger
med de ældre.

Anne Sophie, 6 år

Hans Anton, 7 år

Praktiske oplysninger

Foreninger og klubber

Indsamling(kollekt) i Stenløse Kirke

Stenløse Sogns Lokalhistoriske

MobilePay

Skt. Klemens-Fangel
Idrætsforening og Gymnastikafd.

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”.

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.

Se vores hjemmeside: www.skfif-gymnastik.dk

Sct. Nicolai Tjenesten

Find oplysninger på
www.fangel.dk og www.stenloesekirke.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.

Barnedåb, vielser m.m.

Stenløse Kultur- og Dilettantforening

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

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

Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk

Stenløse og Fangel
fælles hjemmeside:
www.Stenloesekirke.dk eller www.Fangelkirke.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 3 · Høst 2019
Omdeles i august
Frist for indlæg: 1. juli 2019
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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GUDSTJENESTER

JUNI – AUGUST 2019

JUNI

STENLØSE

FANGEL

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

Ingen
11.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (AKJ)

02. 6. søn. e. påske
09. Pinsedag
10. Anden pinsedag
16. Trinitatis søndag
23. 1. søn. e. trinitatis
30. 2. søn. e. trinitatis

JULI

07. 3. søn. e. trinitatis
14. 4. søn. e. trinitatis
21. 5. søn. e. trinitatis
28. 6. søn. e. trinitatis

AUGUST

04. 7. søn. e. trinitatis
11. 8. søn. e. trinitatis
18. 9. søn. e. trinitatis
25. 10. søn. e. trinitatis

11.00 (AKJ)
09.30 (AKJ)
09.30 (MK) *
11.00 (MK) *
10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (se omtale i bladet)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
10.00 (MK)
Ingen
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)

11.00 (MK)
09.30 (MK)
09.30 (MK)
11.00 (MK)
11.00 (MK)
09.30 (MK)
08.30 Morgenandagt (Fælles med Fangel)

* ved begge gudstjenester medvirker tropetist Mette Bomholt

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.

