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FANGEL

 Søndag den 8. marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
 Onsdag den 11. marts fælles foredrag v/Thomas Frank i Fangel Sognehus
 Onsdag den 25. marts foredrag v/ Ole Hyldegård i Stenløse konfirmandhus
 Torsdag den 9. april fællesspisning efter gudstjenesten i Fangel
 Fredag den 10. april Langfredagsgudstjeneste med koncert



Fangel menighedsråd Lørdag den 25. april kl. 11-13

Indvielse af naturområde 
Lørdag den 25. april kl. 11-13 indvies 
naturområdet i grusgrav på Allestedvej, 
som er Fangel kirkes jord.

Se nærmere på opslag i Fangel.

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

Træffes 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: Jørgen Jensen
Tlf. 40 84 14 79.  
E-mail: fangelkirke@gmail.com 

Træffes tirsdag til fredag på kirkegården.

Kirkeværge: Esben Møllegård Hansen
Lovbjergvej 40, Fangel, 5260 Odense S
Tlf. 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
Alteret i Fangel
Fangel Kirke

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Fangel Kirke  

Ny Graver ved Fangel Kirke!
Fangel menighedsråd kan med glæde 
oplyse, at vi har ansat graver Jørgen 
Jensen fra den 1. marts 2020.

Jørgen Jensen kommer fra en graver-
stilling ved Rønninge kirke, er 54 år, 
gift med Annette, har to døtre og er 
bosiddende i Ryslinge. 

Vi glæder os til samarbejdet, og håber 
at mange vil komme og tage godt imod 
sognets nye graver ved højmessen den 
1. marts kl. 11.00. Efterfølgende vil der 
være en reception i sognehuset. 

NB! Telefonnummeret til graveren er 
det samme som tidligere: 40 84 14 79.

I Sognebladet i dette nummer, bl.a.

K.C. Holm – Fyns biskop 1958-1984 
 

Skønt det er over 30 år siden, anerkendes K.C. Holms indsats 
som biskop på Fyn igennem mere end 25 år fortsat, en periode 
kendetegnet ved øget materiel velfærd og stigende traditionstab 
i forhold til den kristne tro i befolkningen.  
En tid hvor spørgsmål som forholdet skole og kirke, større 
kommunale og kirkelige enheder, præstemangel, forandret 
folkelige adfærd og holdning til brug af kirken samt ændret 
selvforståelse i en ny præstegeneration var på den 
folkekirkelige dagsorden. 
Provst i Assens Ole Hyldegaard vil ud fra sin bog om K.C. 

Holm fortælle om hans baggrund, valg og virke.  
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Stenløse og Fangel hjemmesider:
www.stenloesekirke.dk eller www.fangelkirke.dk  

Næste Sogneblad: Nr 2 · Sommer 2020  
Omdeles i maj
Frist for indlæg: 1. april 2020
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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Præsten har ordet

Det er blevet hverdag igen, efter en dejlig julehøjtid, med 
guds tjenester, sammenkomster, lys og pynt både ude og inde. 
Vi gør noget ud af det gennem hele december måned og holder 
forhåbentlig også fanen højt i juledagene, indtil vi når til Hellig 
tre Konger. Julen appellerer virkelig til vi danskere – vel dels 
fordi, den her i Norden falder sammen med, at lyset vender  
tilbage, at vi ikke bare hører om, at Gud sender sit lys til ver-
den, men også erfarer, at nu bliver dagene længere igen og dels 
fordi fortællingen om barnet rører os, giver håb om en ny be-
gyndelse. Det er forholdsvis uproblematisk for os at tage imod 
julens budskab, fordi det er lyst og kærligt. Og så dog. For på 
flere måder ser vi allerede i krybberummet nogle hentydninger 
til det, der skal komme: til modstand, lidelse, afsavn.

Krybben på kors
Juleevangeliet fortæller som bekendt at Jesus blev svøbt og 
lagt i en krybbe – altså i et trug. Sådan et er sat på nærmest to 
kryds, eller to kors, så det kunne stå, så dyrene kunne spise af 
det. Så allerede som fundamentet på hans første seng ser vi en 
pil, der peger hen mod det, der skal komme, og herhjemme har 
vi en tradition for at stille juletræet på en fod lavet af to plan-
ker, der krydser hinanden, så også der ser vi en henvisning til 
korset, til påskehøjtiden, den næste store fest i kirkeåret, hvor 
der ikke tales så meget om englekor og stjerneskær, men hvor 
hver dag har sin helt egen stærke betydning.

Indtog, måltid og korsfæstelse
Først har vi palmesøndag, hvor Jesu indtog i Jerusalem tegner et 
billede af den sagtmodige konge, hvis rige er af en anden karak-
ter end denne verdens kongedømmer. Dernæst har vi Skærtors-
dag, hvor vi mindes Jesu sidste måltid med disciplene – et gan-
ske særligt måltid, som vi gentager i gudstjenesten søndag efter 
søndag, når vi holder nadver. Et måltid med flere betydningslag. 
Først og fremmest får vi der syndernes forladelse. Vi får Kristus 
helt ned i maven og med ham hans liv død og opstandelse, som 
gør fyldest for alle vore synder, hvilket vil sige, at Kristus udbe-
drer de skader, vi har forvoldt med vores opførsel. Han giver os 
det, der skal til, så vi kan begynde på en frisk igen. Samtidig læ-
rer Han os at spise sammen – ikke uvæsentligt, især ikke i vores 
verden af i dag, hvor vi er ved at gøre os ensomme, når vi spiser. 
Mange enlige gamle får bragt maden ud til deres eget hjem, 
hvor de kan sidde alene og indtage deres måltid. Mange unge og 
voksne indtager deres mad alene foran fjernsynet. Måltidet som 
det tidspunkt på dagen, hvor familien samles, har problemer, 
fordi familien ikke samles nær så meget nu om stunder, som den 

gjorde for bare 50 år siden, og måske også fordi, det kan være 
barskt at spise med andre. Man sidder hinanden nær, når man 
sidder sammen omkring et bord – det er uden tvivl en situation, 
hvor der ofte opstår skænderier, også i familier, når det lykkes 
at samles til aftensmaden. Og det er ikke noget nyt. Disciplene 
mundhuggedes også, da de lagde sig til bords til det sidste måltid 
sammen med Jesus. ”De kom i strid om, hvem af dem, der skulle 
regnes for den største” skriver evangelisten Lukas i kapitel 22, 
og hos evangelisten Johannes kan vi læse, hvordan Jesus svarede 
på den strid: han tog et vaskefad og begyndte at vaske deres 
fødder, og så gav han dem en befaling: ”Når nu jeg, jeres Herre 
og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hin-
andens fødder” (Joh. 13,14). Han viste dem, at den, der vil være 
stor, ikke skal herske med magt og myndighed, men ved at tjene, 
og så befalede han disciplene at tjene deres medmennesker. Han 
brugte altså også måltidet til så at sige at opdrage disciplene. Et 
tankevækkende træk, som vi godt kan tage ved lære af og over-
føre til vore egne måltider og dermed ”spise-situationen”. Så den 
ikke ”bare” bliver et tidspunkt for samling – det i sig selv skal vi 
værne om – men også bliver et rum for disciplinering. Så skæn-
derier eller ej: Skærtorsdag er med til at opfordre os til at holde 
fast i det fælles måltid, for holder vi op med at spise sammen, 
så mister vi en lejlighed til at lære at opføre os ordentligt.

Fra måltidet i ovensalen med disciplene går Jesus ud i natten, 
hvor han bliver taget til fange og korsfæstet. Uskyldigt bliver 
Han dømt, uden at gøre modstand. I lidelsen og ydmygelsen gi-
ver Han sig selv hen for vi mennesker i håbet om, at Gud stadig 
er der. Ensom hænger Han på korset, men holder fast i, at der 
er en Gud at råbe til, en Gud, der går med helt ind i døden.

Julenat peger ind i opstandelsens morgen
Påskeevangeliet forkynder, at Gud hørte Jesu råb og gik med 
Jesus ind i gudsforladthedens sted, ind i kulden og derved gjor-
de døden til noget andet, end det, den var, derved gjorde døden 
til en slagen fjende. Det betyder, at påskemorgen er kirkens 
store fest, hvor lyset igen skinner i mørket, og mørket kan ikke 
gribe det. I julen hører vi, hvordan det sande lys, som oplyser 
ethvert menneske, er ved at komme til verden, og påskemorgen 
bekræftes det for os, at det lys aldrig bliver slukket. Det er 
et livgivende budskab, der betyder, at vores fremtidige gravs 
forbandelse er brudt, og at det så at sige er jul hele året. Så ja, 
julen varer lige til påske og smelter sammen med forkyndelsen 
af Kristi opstandelse. Gud ske lov.

God påske. Annette Jørgensen.

Julen varer lige til påske…
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Sæt ✘ i kalenderen

Stenløse Konfirmandhus Søndag den 8. marts

Årets indsamling: Hvert skridt tæller
Søndag den 8. marts kan du gøre en forskel for klimaet og 
verdens fattigste. Denne dag samler Folkekirkens Nødhjælp 
nemlig ind til de mennesker verden over, som er hårdest ramt 
af klimaforandringerne. 

Herhjemme resulterer klimaforandringerne i en varmere som-
mer eller måske en oversvømmet kælder. I verdens fattigste 
lande forholder det sig anderledes. 

Her fører klimaforandringerne til massiv tørke, oversvøm-
melser og mudderskred, der smadrer livsgrundlaget for større 
befolkningsgrupper. Det resulterer ofte i konflikter om de 
sparsomme mad- og vandressourcer, og i sidste ende kan det 
tvinge familier på flugt. 

Kvinderne står for skud
Blandt verdens fattigste er kvinder særligt udsatte. Det gælder 
også, når klimaforandringerne rammer. 

Ofte er det familiens kvinder, der sørger for at passe land-
bruget og skaffe mad, men tørke og oversvømmelser gør det 
næsten umuligt at dyrke jorden, og det betyder færre penge 
og mindre mad. Samtidig må mange gå længere for at hente 
rent vand. For de unge kvinder kan det betyde, at de ikke har 
tid til at gå i skole. 

Verdens fattigste lider under de rige landes 
overforbrug. De har brug for konkret hjælp 
til at håndtere de katastrofale konsekvenser, 
der følger med klimaforandringerne – hjælp 
til at overkomme tørke, oversvømmelser og 
orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere.

Hvad går pengene til?
Pengene fra årets indsamling går til klimahjælp til verdens 
fattigste. 
 
Som indsamler er du med til at sikre:

•  Beplantning af træer, der hindrer erodering og giver liv og 
skygge 

•  Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser 
•  Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og 

jordskred 
•  Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et fore-

stående uvejr 
•  Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier 

rent drikkevand 
•  Nye afgrøder, der kan overleve tørke og omskiftelige vejr-

forhold

Indsamlingen i Stenløse: 

Vi starter i Stenløse Kon-
firmandhus søndag den 8. 
marts kl. 10.00.

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

Vi udlodder 5 x 2 
biografbilletter blandt 
alle indsamlerne  
i Stenløse.

Vil du være indsamler, 
så kontakt: 
Jette Grønvall Bjørnestad 
på tlf. 60 77 02 98 eller 
jette@@bjoernestad.dk 

Indsamlingen i Fangel 
De kommende konfirmander fra Rudolf Steiner skolen 
samler ind i Fangel.
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Fangel sognehus Onsdag den 11. marts kl. 19.00 

Vikingernes vej til Byzans  
Ekspedition ad en glemt historisk rute
Domprovst og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin eks-
pedition ad vikingerne historiske vej til Byzans.

Håndskrifter fra 900 og 1100 tallet beskriver deres rute ad 
floder og hav. Og arkæologiske fund peger på at danskere i 
vikingetiden tog turen.

Thomas Frank har fulgt og genopdaget ruten og fortæller om 
de mange forberedelser og oplevelserne undervejs.

Han roede 3526 kilometer fra Nordvestrusland til Istanbul i 
Tyrkiet på 65 dage og med få dages stop i blandt andet Nov-
gorod og Kiev. 

Han viser filmklip fra naturen undervejs 
og billeder. Thomas Frank vil komme ind 
på en mulig forbindelse mellem Byzans 
og Danmarks historie og hvad det vil sige 
at være dansker i dag.

Stenløse konfirmandhus Onsdag den 25. marts kl 14.30

K.C. Holm – Fyns biskop 1958-1984
Skønt det er over 30 år siden, anerkendes K.C. Holms ind-
sats som biskop på Fyn igennem mere end 25 år fortsat, en 
periode kendetegnet ved øget materiel velfærd og stigende 
traditionstab i forhold til den kristne tro i befolkningen. 

En tid hvor spørgsmål som forholdet skole og kirke, større 
kommunale og kirkelige enheder, præstemangel, forandret 
folkelig  adfærd og holdning til brug af kirken samt ændret 
selvforståelse i en ny præstegeneration var på den folkekir-
kelige dagsorden.

Provst i Assens 
Ole Hyldegaard 
vil ud fra sin bog 
om K.C. Holm 
fortælle om hans 
baggrund, valg og 
virke. 

Fangel Kirke Torsdag den 9. april kl. 18.00

Skærtorsdag den 9. april kl. 18.00
Skærtorsdag, dagen hvor nadveren blev indstiftet, er der 
Aftengudstjeneste i Fangel Kirke. Efter gudstjenesten spiser 
vi sammen i Sognehuset.

Tilmelding til spisning: Senest fredag den 3. april til  
Suzanne Gersbo-Møller, tlf. 25 89 08 02.

Sæt ✘ i kalenderen

K.C. Holm – Fyns biskop 1958-1984 
 

Skønt det er over 30 år siden, anerkendes K.C. Holms indsats 
som biskop på Fyn igennem mere end 25 år fortsat, en periode 
kendetegnet ved øget materiel velfærd og stigende traditionstab 
i forhold til den kristne tro i befolkningen.  
En tid hvor spørgsmål som forholdet skole og kirke, større 
kommunale og kirkelige enheder, præstemangel, forandret 
folkelige adfærd og holdning til brug af kirken samt ændret 
selvforståelse i en ny præstegeneration var på den 
folkekirkelige dagsorden. 
Provst i Assens Ole Hyldegaard vil ud fra sin bog om K.C. 

Holm fortælle om hans baggrund, valg og virke.  
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Sæt ✘ i kalenderen

Fangel Kirke Mandag den 4. maj kl. 19.00

Gudstjeneste i anledning  
af 75-året for Danmarks befrielse

I år er det 75 år siden, Danmark blev befriet fra tysk besæt-
telse. Det vil vi markere med en gudstjeneste i Fangel Kirke 
den 4. maj kl. 19.00. Konfirmanderne fra Rudolf Steiner-sko-
len medvirker og særlige musikalske indslag vil indgå i 
liturgien.

Efter gudstjenesten inviterer 
menighedsrådet på en kop kaffe 
i sognehuset som en del arrange-
mentet. Pris 100 kr. 

Annette Jørgensen

Stenløse Kirke Fredag den 10. april kl. 16.00

Langfredagsgudstjeneste – Stabat Mater

Langfredag kl. 16 venter en smuk oplevelse, når sopran Marie 
Louise Odgaard, mezzosopran Anne Roed Refshauge og or-
ganist Tina Christiansen fremfører G. B. Pergolesis smukke, 
udødelige værk, Stabat Mater, som beskriver den sørgende 
moders smerte ved foden af den korsfæstede Jesus Kristus. 

Gudstjenesten indledes med orgelværket Crucifixion af den 
franske komponist Marcel Dupré. Dette værk beskriver de 
dystre og skæbnesvangre begivenheder omkring korsfæstelsen 
med hovedvægten lagt på den tunge vandring mod Golgata. 

Sopran Marie Louise Odgaard er uddannet ved Nordjysk 
Musikkonservatorium og har siden specialiseret sig i barok-
musikken. Hun synger i Musica Ficta og DR KoncertKoret 
og har desuden assisteret i Den Kongelige Operas Kor og 
Ars Nova Copenhagen. Hun har været solist i bl.a. Bachs 
Johannespassion, Mozarts Exsultate Jubilate og Händels 
Messias. 

Mezzosopran Anne Roed Refshauge er uddannet fra so-
listklassen ved Syddansk Musikkonservatorium. Hun har 
optrådt som solist med Odense Symfoniorkester, Aarhus 
Sinfonietta og Ensemble Zimmermann, ligesom hun har 
sunget på Den Fynske Opera og Det Ny Teater. Ud over det 
klassiske repertoire er Anne Roed Refshauge også meget 
aktiv inden for folkemusikken. 

Organist Tina Christiansen er uddannet fra solistklassen ved 
Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har været prismod-
tager ved internationale konkurrencer, optrådt som solist 
med Prinsens Musikkorps og Odense Symfoniorkester og 
har en aktiv koncertvirksomhed, der har budt på koncerter 
over store dele af Europa samt i Rusland. Tina Christiansen 
har siden 2015 været ansat som organist ved Ansgars Kirke 
i Odense.

Matias Kærup
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Sogneudflugt for Fangel Onsdag den 10. juni
 

Afholdes onsdag den 10. juni. Program og tilmelding i næste sogneblad.

Sæt ✘ i kalenderen

Bellinge, på plænen bag sognehuset 2. pinsedag, mandag den 1. juni

Fællesgudstjeneste på  
plænen bag sognehuset 

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 gudstjene-
sten er der kaffe, te, saftevand, pølsehorn og kage i Sognehuset.

Stenløse sogn:  Sogneudflugt 2020 Torsdag den 14. maj

Haderslev Domkirke og byen Christiansfeld 
I år går turen til Sønderjylland, hvor vi skal besøge Haderslev 
Domkirke og byen Christiansfeld. Frokosten indtager vi på 
Den gamle Grænsekro.

Afgang
Påstigning: 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 samt frokost og kaffe og kage.

Tilmelding 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 8. maj  (St. Bededag) 
til: Niels J. Nørgaard: Tlf. 66 15 13 09, 41 40 56 88 eller 
mail: niels-hanne@noergaard-net.dk

1. Orgelfacaden.
2. Domkirken set fra nord.
3.   Kirkeskibet er en model af

orlogsskibet Fyn fra 1950.
4.  Brødremenighedens Hotel

Christiansfeld, bygget i1773.
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Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Kom til
orienteringsmøde 12/5

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Den 12. maj Fangel Sognehus kl. 17-18 
og Stenløse Konfirmandhus kl. 19-20

Vil du være en aktiv del af Danmarks 
mest lokale demokrati? 

www.menighedsraadsvalg.dk

God kirkelig ledelse 
handler om at få det 
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe 
på kærlighed i 

Danmark?

Tænk, om vi fik en 
god diskussion om 

kirkens relevans

- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

Kom til
orienteringsmøde 12/5

og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9
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Sæt ✘ i kalenderen

Statistik 2019 Fødte Døbte Konfirmerede Vielser Kirkelige  
velsignelser

Begravede 
og bisatte

Stenløse 49 53 26 9 3 30

Fangel 15 9 3 0 1 11

Stenløse og Fangel Kirke 
   
Kommende konfirmationer
Skt. Klemensskolen

Konfirmationer i 2021
Fangel Kirke:  30. april
Stenløse Kirke: A-klassen  18. april
 B-klassen  25. april

Konfirmationer i 2022
Fangel Kirke:   1. maj
Stenløse Kirke: A-klassen  8. maj
 B-klassen  13. maj

Konfirmationer i 2023
Fangel Kirke:   23. april
Stenløse Kirke: A-klassen  30. april 
 B-klassen  5. maj 

Rudolf Steiner-Skolen

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

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

Konfirmationer i 2023
Fangel Kirke: Kr. himmelfart 18. maj

Alle konfirmationsgudstjenester begynder kl. 10.00.  

Studietur for Skt. Klemensskolens 
7. årgang. Vor Frue Kirke København.
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Babysalmesang 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 16. 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 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: kirkesanger@hotmail.com

Babyrytmik 
Stenløse Kirke 
Opstart torsdag den 16. 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 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: kirkesanger@hotmail.com

Faste arrangementer

Menighedsrådsmøder 

Stenløse konfirmandhus 
Tirsdag d. 17.03 kl. 17.30
Tirsdag d. 28.04 kl. 17.30
Tirsdag d. 26.05 kl. 17.30
Følg også med på hjemmeside: www.stenloesekirke.dk
 
Fangel 
Fredag den 24. april kl. 10 i Sognehuset
Fredag den 15. maj kl. 10 i Sognehuset
Følg også med på hjemmeside: www.fangelkirke.dk

Café (Onsdage kl. 10-12)

Onsdagscafé i Stenløse konfirmandhus 
18. marts 2020 kl. 10-12
15. april 2020 kl. 10-12
20. maj 2020 kl. 10-12

Sognecafé i Fangel sognehus
4. marts  kl. 10-12
1. april   kl. 10-12
6. maj   kl. 10-12

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 er torsdag den 28. maj. 

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 

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
”Der må være en udkant”, af Knud Erik Meyer Ibsen, 
spiller 15/3, 17/3 og 20/3 i Stenløse Forsamlingshus.
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:
Lisbeth Seitzberg

’Berlin’
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GUDSTJENESTER MARTS 2020 - MAJ 2020 
MARTS STENLØSE FANGEL 
01. 1. søn. i fasten  09.30 (MK)   11.00 (MK)
08. 2. søn. i fasten 11.00 (AKJ)   09.30 (AKJ)
15. 3. søn. i fasten 09.30 (MK)   11.00 (MK)
22. Midfaste 11.00 (MK)   09.30 (MK)
29. Mariæ bebudelses dag 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)

APRIL
05. Palmesøndag 11.00 (MK)   09.30 (MK) 
09. Skærtorsdag 10.00 (AKJ)   18.00 (AKJ) 
10. Langfredag  16.00 (MK)   10.00 (MK) 
12. Påskedag 09.30 (MK) *   11.00 (MK) *
13. Anden påskedag 11.00 (AKJ)    09.30 (AKJ)  
19. 1. søn. e. påske 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
26. 2. søn. e. påske Ingen    10.00 (MK) Konfirmation 

MAJ
03. 3. søn. e. påske 10.00 (MK) Konfirmation  Ingen
08. Bededag 10.00 (MK) Konfirmation  Ingen 
10. 4. søn. e. påske 11.00 (AKJ)   09.30 (AKJ)  
17. 5. søn. e. påske 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
21. Kristi himmelfarts dag Ingen    10.00 (AKJ) Konfirmation
24. 6. søn. e. påske 09.30 (MK)   11.00 (MK)
31. Pinsedag 11.00 (AKJ) *   09.30 (AKJ) *

JUNI
01. Anden Pinsedag 10.30 Fællesgudstjeneste i Bellinge (se omtale i bladet)

* Ved gudstjenesterne påskedag og pinsedag medvirker trompetist Mette Bomholt. 
MK: Matias Kærup
AKJ: Annette Kjær Jørgensen

STENLØSE
FANGEL

Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter den 
første 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.


