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Tirsdag den 17. september v/Carsten Koldby Kristiansen i Stenløse Konfirmandhus
Søndag den 29. september indvielse af Fangel Sognehus
Onsdag den 2. oktober v/Leif Møller i Stenløse Konfirmandhus
Onsdag den 6. november v/Pia Søltoft i Stenløse Konfirmandhus
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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: 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: Lars-Henrik Hansen
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:
Efterårsbillede af Stenløse Kirke
Fangel kirkevindue pyntet til høst
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Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel
FangelEfterår

Sognecafé
Vi glæder os til, at sognehuset bliver
færdigt, så vi kan være der resten af
sæsonen, som er: den 02/10, 06/11 og
04/12 – alle gange fra 10-12.
Sognecafeen er efterhånden en etableret
institution i relation til Fangel Kirke
med foredrag, gode samtaler og hyggelig snak, hvor man kan blive opdateret
om, hvad der sker i Fangel Sogn.

Der kan lånes bøger, og vi drikker altid
kaffe og spiser kage. Det er en dejlig,
trofast skare, der møder op, men der er
bestemt plads til flere. Alle er velkomne
og vil blive modtaget med åbne arme.

Fangel

Ny graver i Fangel
Velkommen til Lars-Henrik Hansen som
ny graver ved Fangel Kirke. Lars-Henrik
er begyndt sit arbejde ved kirken den 16.
juli. Vi glæder os til samarbejdet.

Telefonnummeret til graveren er det
samme som Finn havde: 40 84 14 79.
Vi vil i næste nummer af Sognebladet
give et portræt af Lars-Henrik.

Stenløse konfirmandhus

Den kirkehistoriske vandring
Tirsdag den 3. september kl. 10.30 begynder en ny sæson af den kirkehistoriske
vandring. Vandringen har eksisteret siden Professor Aage Trommer oprettede den
i efteråret 2007 som en bibelmaraton, der med tiden skiftede ham til en kirkehistorisk vandring.
I den nye sæson tager vi fat på Dantes guddommelige komedie fra år 1320, der
har haft en afgørende indflydelse på den kristne kulturhistorie. Dante satte billeder
på, hvordan det hinsidige tager sig ud med tre dødsriger – Helvede, Skærsilden og
Paradiset. Talrige forfattere, billedkunstnere og filmskabere har brugt værket som
en slags grundbog til at skildre efterlivet.
Pastor emeritus Victor Hammer vil føre os igennem det, der er blevet kaldt et af
verdenslitteraturens vigtigste værker.
Vi mødes tirsdage i lige uger fra kl. 10.30-11.40 i konfirmandhuset.
Giv mig et praj hvis du er interesseret.

Matias Kærup

Præsten har ordet

In God We Trust
Historisk set har amerikanernes religiøsitet meget dybe rødder, og den har fundet sin form i vækkelser af mangfoldige
udtryk og i klassiske evangeliske og katolske kirker. Tag blot
mit eget feriebillede der giver et lille indtryk af pluralismen.
Det er interessant, hvordan man i Amerika betragter civilreligion forstået på den måde, at den har en meget synlig og bekendende form. Alene det at mønter og sedler har indprentet
In God We Trust, der vel bedst oversættes til vi sætter vores
lid til Gud. Igen og igen bliver denne civilreligion praktiseret
ved håndspålæggelse på Bibler i retssale og ved præsident
indsættelser. Ligesom forbøn og hilsner som Gud velsigne
dig er helt almindelig hverdagspraksis. På den måde finder man
en civilreligion, der går på tværs af
de mange kirkelige konfessioner.
Og måske tænker man, at det
må være et slaraffenland for en
dansk sognepræst at bevæge sig
rundt i et land hvor troen, uanset
form, har en meget vigtig, betydningsfuld og offentlig stemme.
Men nej – den meget ekspressive
kristendom finder ofte udtryk i en
religiøsitet eller spiritualitet, som
vi herhjemme ikke forbinder med
sund protestantisk teologi. Nok er
det sødt, at buschaufføren velsignede os med ordene: Gud
være med jer alle, inden vi steg af i lufthavnen, men for os
danskere er kristentroen vel en privat sag? Og velsignelse
hører gudstjenesten og sjælesorgsfæren til, hvor den er andet
og mere end blot et velment meningsudtryk. I bussen får
det næsten karakter af en hilsen, hvor den reelle betydning
udvandes.
Specielt fra Amerika véd vi også, at der er og har været
sekteriske grupperinger med stærke karismatiske ledere,
der har drevet folk til selvmord og undergang, ligesom vi
herhjemme er bekendt med sekter der er drevet i land fra
USA – altid karakteriseret ved menneskelig dominans, der
ikke giver frihed fra sig, kun underdanighed og uselvstændighed. Og en god medicin mod sekterisme er en folkekirke
– det danske folks kirke. Vi har indrettet os med en grund-

lovssikret evangelisk-luthersk folkekirke for bl.a. at undgå
et politisk og religiøst motiveret misbrug af Kristi budskab
og samtidig sikre en akademisk baggrund for præstestanden.
Dette fortsatte nære bånd mellem stat og kirke har udviklet
en velfungerende adskillelse, idet vi opererer med et verdsligt
og et åndeligt regimente, og hvor stat og kirke bestræber sig
på at forblive i hver sin sfære.
Det ligger dybt rodfæstet i vores evangelisk-lutherske
tradition, at grænsen mellem det religiøse og politiske skal
respekteres, og det sætter det ene tidsløse ærinde for kirken
at forkynde evangeliet og ikke politisere budskabet. For politiske budskaber sætter skel, men
evangeliet kan samle os i glæde og
sorg. Derfor er Danmark og andre
lutherske lande i dag kendetegnet
ved fredelig sameksistens mellem
stat og kirke.
Det giver os selvfølgelig ikke så
mange kirkelige valgmuligheder
som i Castle Rock. Det gør nok
heller ikke paletten så farverig,
men det gør at vi kan finde hvile
og rod i den enkelte sognekirke og
blive bekræftet i at vi har hjemme i
en stærk evangelisk-luthersk tradition og kultur. For med dét kristne
værdigrundlag kan vi forholde os til andre kulturer og traditioner, men med benene solidt plantet i vores protestantisme.
Selvom man kan sammenfatte de mange amerikanske
konfessioner i en form for Jesus-bevægelse og det har givet
en vidstrakt kristen civilisation, så ligger der trods alt en
værdifuld skat i ikke at skulle forholde sig til forskellige
konfessioner med lægmandsprædikanter og profeter. Og tak
for det! For nok kan der være tale om en Jesus-bevægelse,
men den skal ikke underlægges enhver tids herskende stemning eller sekteriske profeti, for Kristus skal ikke gradbøjes
til at være et forbillede, en profet, en åndemager, en politisk
oprører, når han nu engang allerede er ophøjet til at være
Guds Søn.
Matias Kærup
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Foredragsrække 2019-2020
Alle foredragene er fællesarrangementer tilrettelagt af Stenløse og Fangel menighedsråd. Sidste foredrag er i det nye
sognehus i Fangel.

møder i livet. Har troen en betydning for vores liv og hvordan
vi forholder os til sygdom, smerte og sorg? Og hvordan vi
takler modgang uden at miste livsglæde og livsmod?

Hvad vil det sige at eksistere som et menneske, hvor det er et
vilkår at skulle tilegne sig livet ved at lære af dets tilskikkelser?
Vi er sat i en historisk og kulturel sammenhæng og det har
betydning for hvordan vi tænker om det at leve og de vilkår vi

Med tre kompetente stemmer vil vi belyse spørgsmålene fra
deres vinkler, indsigt og erfaring.

Stenløse konfirmandhus

Vel mødt til en spændende foredragsrække!
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.00

Hvem var det lige, der vandt prinsessen
og det halve kongerige?
Carsten Koldby Kristiansen, cand. theol,
tidl. forstander Silkeborg højskole.
Ja, det var selvfølgelig Kolds-Hans! Det er værd at tænke
over, at eventyret om Klods-Hans er skrevet af en dansk
forfatter, nemlig H.C. Andersen. Men det synes som om, vi i
Danmark i dag har glemt den afgørende sandhed, eventyret
vil fortælle. Klods-Hans’ to brødre, der også gerne ville vinde
Stenløse konfirmandhus

prinsessen, forsøgte med at lære
viden udenad og dermed vise, hvad
de kunne, men tabte. Klods-Hans
derimod viste, hvem han var – og vandt. Eller med andre
ord: Identitet har forrang for funktion: Dannelse kommer før
uddannelse. Hvad betyder det for opdragelse og læring; ja for
at blive menneske?
Onsdag den 6. november kl. 19.00

Hvad er et menneske?
Pia Søltoft, sognepræst og forfatter
For Søren Kierkegaard er et menneske ikke uden videre sig
selv. Det skal vælge, vinde, finde, blive eller overtage sig selv.
I den proces er der mange faldgruber. Angsten er en slags
drivkraft på vejen, fortvivlelsen er en afvej og troen, håbet
OBS: Fangel sognehus 

og kærligheden er den eneste måde,
hvorpå et menneske kan holde den
rigtige retning i livet.

Tirsdag den 14. januar kl. 19.00

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.
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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, end den der defineres ud fra aktiv og
sund aldring.

Sæt

✘ i kalenderen

Stenløse Kirke

Torsdag den 19. september kl. 17.00

Børnegudstjeneste i høsttiden
Med efterfølgende spisning. I september er kornet på markerne høstet, og vi samler æbler i haverne, laver marmelade
af brombærrerne og sylter blommerne. Det er dejligt på den
måde at kunne samle forråd i naturen, så til gudstjenesten vil
vi sige Gud tak for høsten, for det, vi nu kan næres af vinteren
igennem. Vi vil gerne, at børnene har gulerødder, blomster,
marmelade, æbler o.s.v. 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 er taknemmelige for det, vi har i
vores lader og spisekamre. Efterfølgende holder vi nede i konfirmandhuset en lille hurtig auktion over produkterne og lader
pengene fra salget gå til Folkekirkens Nødhjælp, så vores tak
Stenløse Kirke

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
15. september: mieflarupkristensen@gmail.com
eller mobil: 28 93 47 11.

Søndag den 22. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten i Stenløse Kirke spiser vi frokost i konfirmandhuset.
Fangel Kirke

Tilmelding til Ann Vibeke Frederiksen, tlf. 29 82 33 11 eller
mail: annvfrederiksen@gmail.com senest den 17.september.
Søndag den 29. september kl. 11.00

Høstgudstjeneste/indvielse
af det renoverede Sognehus
Søndag den 29. september kl.11.00 er der høstgudstjeneste i
Fangel Kirke. Efterfølgende vil der være indvielse af sognehuset efterfulgt af et lille traktement.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage denne dag, som
vi regner med bliver rigtig festlig.
Stenløse konfirmandhus

Vi beder om tilmelding til traktementet i Sognehuset til
Suzanne Gersbo Møller på tlf.: 25 89 08 02 eller mail:
suzanne@gersbo.dk senest den 24. september.
Vi glæder os til at se jer.
Menighedsrådet i Fangel
Onsdag den 2. oktober kl. 14.30

Kender du din kirke?
Hvis ikke, kan man møde op i Stenløse Konfirmandhus
onsdag den 2. oktober kl. 14.30.
Her vil kirkeværge Leif Møller med ord og billeder fortælle
om Stenløse Kirke gennem 1000 år.
Kirkens historiske inventar vil også blive gennemgået.
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Fangel Kirke / Fangel Kro

Efter frokost: Pia Dahl, organist, dirigent og foredragsholder: ”Syng dig glad”. Det er godt at synge
og det er dejligt at synge sammen. Hvem ”skændes” efter en god sang? Nej vel! Med
Højskolesangbogen gennemlever vi vores fælles historie. Vi sang de samme sange i skoletiden, v
har de samme erindringer, og vi kan sammen huske stemningen fra morgensang med klassen
klasselæreren og skoleinspektøren. I sangene finder vi tekster, der fortæller deres egne historier

Lørdag den 5. oktober kl. 09.00

Højskoledag i Fangel
Højskoledag i Fangel

Dagen er et fælles arrangement mellem Stenløse og
Fangel menighedsråd.

Lørdag den 5. oktober kl. 09.00

Dagen er et fælles arrangement mellem Stenløse og Fangel menighedsråd.

Frokost
Efter frokost: Pia Dahl, orgaog foredragsholder:
”Syng dig glad”.

Kl. 09.00: Vi
begynder
i kirken
v/Annette Kjær
Jørgensen
og herefter fortsætter
Kl.
09.00:med
Vi morgensang
begynder med
morgensang
i kirken
v/Annist, dirigent
resten af dagen på Fangel Kro. Når vi ankommer til kroen serveres der kaffe og rundstykker.

nette Kjær Jørgensen og fortsætter herefter resten af dagen

Pia Dahl leder ca. 1½ times sang og fortælling.
Kl. 10.00: Forfatter
JensKro.
Andersen,
derankommer
har skrevet flere
spændende
biografier:
på Fangel
Når vi
til kroen
serveres
der ”Kim Larsen – de
unge år”, om første halvdel af Kim Larsens liv - vores folkekære musiker, der døde i 2018.
Kaffe og tak for i dag.

kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00: Forfatter Jens Andersen, der har skrevet flere spændende biografier: ”Kim Larsen –
de unge år”, om første halvdel af
Kim Larsens liv – vores folkekære musiker, der døde i 2018.

Det er godt at synge, og det er dejligt at synge sammen.

HeleHvem
dagen 175
kr. inkl. morgenkaffe,
frokost
og kaffe,
drikkevarer.
”skændes”
efter en god
sang?
Nej eksklusive
vel!

Frokost
Efter frokost: Pia Dahl, organist, dirigent og foredragsholder: ”Syng dig glad”. Det er godt at synge,
og det er dejligt at synge sammen. Hvem ”skændes” efter en god sang? Nej vel! Med
Højskolesangbogen gennemlever vi vores fælles historie. Vi sang de samme sange i skoletiden,
vi
Med Højskolesangbogen
gennemlever vi vores fælles
har de samme erindringer, og vi kan sammen huske stemningen fra morgensang medhistorie.
klassen, Vi sang de samme sange i skoletiden, vi har de
klasselæreren og skoleinspektøren. I sangene finder vi tekster, der fortæller deres egne historier.

samme erindringer, og vi kan sammen huske stemningen
fra morgensang med klassen, klasselæreren og skoleinspektøren.
I sangene finder vi tekster, der fortæller deres egne historier. Pia Dahl leder ca. 1½ times sang og fortælling.
Kaffe og tak for i dag

Pia Dahl leder ca. 1½ times sang og fortælling.
Kaffe og tak for i dag.
Hele dagen 175 kr. inkl. morgenkaffe, frokost og kaffe, eksklusive drikkevarer.

De to nåede at gennemføre en række lange interviews,
hvor Kim Larsen fortalte om sin slægt, sine rødder, sin
barndom og sin ungdom – hele tiden frem til starten af
1970’erne og det store gennembrud med Gasolin.
De mange timers samtale mellem Kim Larsen og Jens
Andersen danner basis for en bog, som nu udkommer
med familiens fulde opbakning.
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Hele dagen 175 kr. inkl. morgenkaffe, frokost og kaffe,
eksklusive drikkevarer.
Tilmelding senest: Tirsdag den 1. oktober: Hans Emil S.
Knudsen 40 11 05 08, vivioghans@schildt.dk eller Kaj
Ole Frederiksen, 29 72 73 69, ole@kryds.net

Stenløse Kirke

Søndag den 27. oktober kl. 10.00

BUSK-gudstjeneste
BUSK står for: børn, unge, sogn, kirke. Hvert år den sidste
søndag i oktober holdes der BUSK-gudstjenester i mange
kirker over hele landet, også i Stenløse Kirke. Minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenestens tema er: ”En lam der
fires ned gennem taget og helbredes”. Gudstjenesten er en
familiegudstjeneste og efterfølgende er der kirkekaffe i konfirmandhuset. Alle er velkomne – både store og små. Kom
gerne og bak børnene op.

Titlen på årets BUSK-motiv til højre er:
At være stjerne for hinanden.

Stenløse Kirke kl. 10.00 / Fangel Kirke kl. 15.00

Søndag den 3. november

Allehelgensdag
Allehelgensdag i Stenløse Kirke den 3. november kl. 10.00 og i Fangel kirke kl. 15.00
Alle helgen er dagen, hvor vi mindes de døde, og det er et
oplagt tidspunkt at sætte en time af til at tænke tilbage på de
personer, der har haft betydning for os i vores liv.
Salmer, prædiken og musik vil bære præg af sorg og glæde
og vi vil, som det er en gammel skik i Stenløse og Fangel,
gå på kirkegården efter gudstjenesten, høre et evangelium
og synge salme 121:

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Sognepræst Matias Kærup
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Fangel Kirke

Onsdag den 6. november kl. 17.00

Alle Helgen gudstjeneste for børn
Vi har nogle gange holdt Alle Helgen gudstjeneste for børn
i Fangel kirke – og gør det igen til november: onsdag d. 6.
november kl. 17.00.
En Alle Helgen gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor vi
mindes de af vore kære, som ikke er her mere. Børn kan
også have oplevet tab i deres liv, eller de har kammerater,
der har mistet, så derfor er det naturligt at tage sorg og
savn op i en børnegudstjeneste, hvor lyset får en markant
rolle – lyset, der skinner i mørket. I år sker det i samarbejde
med Anja Præst og Maren Hallbergs musikalske fortælling:
”Den lille sjæl”.

Efter gudstjenesten er der spisning i det ny-renoverede
menighedshus. Det er gratis at deltage. Af hensyn til maden
beder vi om tilmelding til Merete Østerbye: 65 96 32 25,
mobil: 24 81 79 23 eller e-mail: mgofangel@gmail.com eller Annette Jørgensen: 29 27 65 91 eller e-mail: akt@km.dk
senest d. 31. oktober. Vi glæder os til at se jer – alle, både
store og små er velkomne.
Fangel menighedsråd

”Den Lille Sjæl” En musikalsk fortælling for børn
i kirken af Anja Præst og Maren Hallberg ”Den
lille sjæl” begiver sig ud på en eventyrlig rejse til
Følelsernes ø-hav. Her møder den en dreng, og sammen besøger de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens
ø. Den lille sjæl erkender, at livet er en lang rejse i
Følelsernes ø-hav, og at Gud og drengens venskab
hjælper den på dens rejse. Musikken formidler de
store følelser – sorg, glæde, vrede og børnene bliver
inddraget ved at spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikforestillingen inviterer tilskuerne til at forholde sig til emner som Gud, følelser og
sjælen.

Stenløse Kirke

Onsdag den 13. november kl. 17.00

Børnegudstjeneste
Den 13. november, kort tid før 1. søndag i advent, er der
børnegudstjeneste kl. 17.00 i Stenløse Kirke. Gudstjenesten
vil komme til at omhandle lys. Vi skal synge om lys og høre
tekster fra Bibelen om lys. Minikonfirmanderne medvirker.
Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten er der afslutning
for minikonfirmanderne og deres familier i konfirmandhuset.
Annette Jørgensen
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Fangel forsamlingshus

Onsdag den 20. november kl. 20.00

Sangaften i Fangel
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
hvor Annette Jørgensen måske har en lille kommentar til
sangen.
Fangel sognehus

Der kan serveres: Stjerneskud, kaffe m. kringle kr. 90 eller
Stjerneskud: kr. 60 eller kaffe med kringle: kr. 35
Tilmelding og betaling til Ejvind Vad tlf. 24 20 14 47 eller
e-mail: ejvindvj@gmail.com Gymnaster kan tilmelde på
SKFIF hjemmeside.
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 billeder fra sogneudflugt, børnegudstjeneste og renovering af Fangel Sognehus på
www.stenloesekirke.dk eller www.fangelkirke.dk
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Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder

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

Se hjemmeside: www.stenloesekirke.dk
Stenløse konfirmandhus
Tirsdag den 20. aug. kl. 17.30
Tirsdag den 1. okt. kl. 17.30
Tirsdag den 29. okt. kl. 17.30
Fangel
Endnu ikke fastsat.

Se hjemmeside: www.fangelkirke.dk

Café

ONSDAGS-

Vi mødes i konfirmandhuset ved kirken hver torsdag
kl. 16.30-17.45. Vi starter torsdag den 29. august.
Alle børn fra 4 år er velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos Ellen Holst Nielsen,
mobil nr. 61 66 50 61.

SOGNE-

CAFÉ
Onsdagscafé i Stenløse
Onsdag den 21. aug.
Onsdag den 18. sept.
Onsdag den 23. okt.
Onsdag den 20. nov.
Onsdag den 11. dec.

Skt. Klemens Børneklub

CAFÉ
konfirmandhus
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12
kl. 10-12

Stenløse Kirke

Sognecafé i Fangel kulturhus
Onsdag den 4. sept. kl. 10-12
Sognecafé i Fangel sognehus
Onsdag den 2. okt.
kl. 10-12
Onsdag den 6. nov.
kl. 10-12
Onsdag den 4. dec.
kl. 10-12
Fra onsdag den 4. september kl. 14.30-16.00

Minikonfirmandundervisning
Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning i Stenløse
kirke.
Til efteråret inviterer vi alle fra 4. årgang i Stenløse-Fangel
sogn til at gå til minikonfirmandundervisning 9 gange. Undervisningen finder sted om onsdagen fra 14.30-16.00 i konfirmandhuset i Stenløse.
Vi begynder onsdag den 4. september og slutter af onsdag
den 13. november kl. 17.00 med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker, og en efterfølgende afslutningsfest. Vi regner med, minikonfirmanderne selv kan cykle fra

skolen op til konfirmandhuset. Undervisningen vil bestå af:
fortællinger, sang, lege, løb, opgaver – og der er en efterfølgende tid til hygge.
Tilmeldingen kan ske til Annette Jørgensen, præst.
E-mail: akt@km.dk., tlf: 29 27 65 91.
Undervisningen varetages af:
Torben Hald, Lise Jensen,
Kirsten Nielsen og Annette Jørgensen.
Vi glæder os til at se jer

På hospitalet er der fyldt
med gamle mennesker.
De er stuvet sammen. De har
ofte brækket leddene eller vredet
halsen om på lårene.
Pernille, 7 år

Det bedste jeg kan lide
ved morfar er, at han er sig
selv og ikke lader, som om han er
et eller andet normalt menneske.
Magnus, 6 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
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

Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk

Stenløse og Fangel
hjemmesider:
www.Stenloesekirke.dk eller www.Fangelkirke.dk
Se billeder fra sogneudflugterne og børnegudstjenesten på
www.stenloesekirke.dk
elller www.fangelkirke.dk
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STENLØSE
FANGEL
GUDSTJENESTER

SEPTEMBER – NOVEMBER 2019

SEPTEMBER
01. 11.s.e. trinitatis
08. 12.s.e. trinitatis
15. 13.s.e. trinitatis
22. 14.s.e. trinitatis
29. 15.s.e. trinitatis

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

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

OKTOBER
06. 16.s.e. trinitatis
13. 17.s.e. trinitatis
20. 18.s.e. trinitatis
27. 19.s.e. trinitatis

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

NOVEMBER
03. Alle Helgen
10. 21.s.e. trinitatis
17. 22.s.e. trinitatis
24. Sidste søn. i kirkeåret

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

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

* 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.

