SOGNEBLADET
Nr. 2 · Sommer 2020 

STENLØSE
FANGEL

79. 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
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
2 Fangel Kirke

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel
Stenløse og Fangel sogns menighedsråd

Aflysninger pga. COVID-19
Alle arrangementer og Sogneudflugter i
Stenløse og Fangel er aflyst indtil videre.
Kirkerne åbner igen tordag den 21. maj.
For aktiviteter følg med på hjemmesiderne:
www.stenloesekirke.dk eller www.fangelkirke.dk
Stenløse menighedsråd

Efteråret 2020

Syng sammen
Vi påtænker at lave ”syng sammen”
arrangementer til efteråret. Vi har bestilt
den nye højskolesangbog, der forventes
at udkommer i nov. 2020.

Stenløse og Fangel Kirke

Juni og september 2020

Konfirmation 2020
Fangel Kirke

Lørdag den 13. juni 2020 kl. 10.00
Lørdag den 20. juni 2020 kl. 09.00
Lørdag den 5. september kl. 11.00
			
Lørdag den 19. september kl. 10.00

Stenløse Kirke
Søndag
Søndag
Lørdag
Lørdag

den 14. juni 2020
den 14. juni 2020
den 5. september
den 12. september

kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 9.00
kl. 10.00

Skt. Klemensskolen
Rudolf Steiner skolen
Skt. Klemensskolen,
A og B-klasserne
Rudolf Steiner skolen
A-klassen
B-klassen
Skt. Klemensskolen, A-klassen
Skt. Klemensskolen, B-klassen

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

Næste Sogneblad: Nr 3 · Høst 2020
Omdeles i august
Frist for indlæg: 1. juli 2020
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.

Præsten har ordet

Hvad skal sommeren bringe?
Sommeren kommer, men vores sommer vil uundgåeligt tage
sig anerledes ud. COVID19 har sat sit præg på tilværelsen i
Danmark.
Mange har arbejdet hjemmefra, og mange har arbejdet med at
holde samfundet i gang med alle forholdsregler og anbefalinger in mente. Andre har været i karantæne på grund af symptomer, og flere har isoleret sig i frygt for smitte, alt imens
flere hundrede har kæmpet for overlevelse. Nogle forgæves.
Hvor længe vil det vare, og hvilke konsekvenser vil det have
for os? Uvisheden er næsten det værste, men udviklingens
hast gør det svært at forudse situationen om en uge, om en
måned og om et halvt år.
I selvsamme periode har vi været uden åbne kirker. Forsamlingsrestriktionerne har fået mange til at udskyde dåb,
konfirmationer, vielser og ikke mindst har vi undværet vores
gudstjenester. For ikke at glemme menighedsrådenes mangeartede arrangementer og sogneudflugter. Men i en større sags
tjeneste har vi alle bidraget med afkald på mange parametre.
Hvad så nu? Det er op til os præster og menighedsråd at få
defineret en aktivitetskalender, men med forbehold for at de
kirkelige handlinger kommer i første række. Og som kirkebogsfører ved jeg i skrivende stund, at det bliver en travl sensommer- og efterårstid. Heldigvis ! For vi savner vores kirke,
og det gør ondt at se den ligge som ensom nabo til præstegården. Og dog, for med sin blotte tilstedeværelse minder den os
om en vis bestandighed i tiden.
Den store klokke i Stenløse Kirke har signet sin rolige og
dybe klang ud over sognet i mere end 500 år. Den har overlevet pandemier, krige, varslet uro og ild, men altid kaldet os
til trøst og andagt. Kaldet til gudstjeneste hvad enten det var
i glæde eller sorg. Det bliver den ved med, også når vi en dag
er ovre corona-krisen. Også når vi er dem, der hviler bag kirkegårdens fredede diger. Det vil sige den sætter lyd på tværs
af tid og generationer.
Det gør kirken generelt. For den er en udpræget åndsinstitution, der har til formål, hovedformål, at forkynde det kristne
evangelium, og desuden på et lokalt plan formidle den kristne
kulturarv vi har fået betroet. Passe på kulturarven og sammen
med kristendommens værdier videregive det til de næste
generationer. Hvorfor? Fordi vi på tværs af tidens uforudsigelighed kan hvile i kristendommens og kirkens genkendelighed. Der hvor vores ånd og sjæl kan have hjemme i det

større, der er Guds ord til os, og hvor der er højt til loftet både
åndeligt og menneskeligt. Og det er kirkens raison d’etre. Vist
er, at Guds ord skal have frit løb iblandt os, også selvom tiden
ændrer sig.
Og hvor er det skønt, endnu, at have et sted hvor verdens uro
er holdt uden for. Et sted hvor vi igen og igen kan samles
uanset verdens beskaffenhed. Det er kirkehusets bestemmelse, men med det formål, at vi som døbte kan forlade huset
og deltage i det mange-facetterede liv med den samme ro og
sikkerhed som derhjemme, fordi den enkelte nu selv er kirken
- det vil sige: er sig selv som Guds barn midt i verdens og
tidens gang.
Alligevel er vi mange der føler et afsavn, om det forår og den
sommer som ikke blev som forventet. Det går bare sjældent
som planlagt. Sådan har det også været for generationerne før
os. Det er et vilkår vi lever under.
For den historieløse der kun vil leve i nuet, må det være en
frygtelig undergangstilværelse når livet bereder modgang.
Hvor må det være ensomt og hårdt, at skulle overvinde kriser
og konflikter i den nutidige vilkårlighed. Man må være fanget
af øjeblikket.
Hvorimod den der er sin historie bevidst, kan bevare modet,
fordi den indeholder kultur, tro og dybe lag af tradition. For
kristentroen er evig, og i dåben er os tilsagt et hædersbevis i
livet: nemlig at harmonien findes på den anden side, og håbet
er levende.
Hvad vil sommeren så bringe? Det ved vi ikke, men historien
taler sit klare sprog. For livet og tiden er mere end den, vi
erfarer som et nu. Og længslen efter liv skal hurtigt overvinde
frygt og undergang!
Foråret så sagte kommer, snart kan vi vente den glimrende
sommer – så kan vi håbe på, at vi et frugtbart år må få,
med sol og megen glæde! *
God sommer!
Matias Kærup
* Foråret så sagte kommer er titlen på Vedersø-præsten Kaj
Munks erindringsbog, som han udgav som 44-årig under
Anden Verdenskrig. Munks erindringsbog, som han udgav
som 44-årig under Anden Verdenskrig.
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Sket siden sidst

Nekrolog
Af sognepræst Matias Kærup, Stenløse-Fangel pastorat

Forhenværende sogne- og feltpræst
Olav Degn-Andersen er død, 72 år gammel
Degn-Andersen, der stammede fra Aalborg, blev kaldet til
Stenløse-Fangel præsteembede i 1977. Her virkede han som
sognepræst gennem 35 år, indtil han lod sig pensionere i 2012,
og flyttede til Aarup med sin hustru Une Degn-Andersen.
Som jeg har lært Degn-Andersen at kende som hans efterfølger
i embedet og som feltpræstekollega, er der især to ting, der har
kendetegnet ham som person og som præst: Det nordjyske sindelag og den tidehvervske teologi. Når det er vigtigt at nævne
hans hjemstavn og teologi, er det fordi det var en del af hans
personlige integritet. Den han var, og det han stod for: Man
skulle være til i kald og stand og prædike Ordet rent og purt,
men altid med en sund protestantisk bevidsthed om syndens
grundvilkår i mennesket og i en disharmonisk verden.
Det nordjyske sindelag fulgte ham livet igennem, og kom til
udtryk i forholdet til hjemstavsklubben AaB, men først og
fremmest i den underspillede nordjyske humor. Olav gav folk
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svar på tiltale og syntes barsk, men bag det til tider bryske blik
var der en ægtemand, en familiefar og en belæst teolog. Han
prædikede kort og kontant overfor radikale ’ismer og humanistisk egoisme. Han gik ikke på kompromis med de kristne
værdier, den danske kultur og den autentiske tilstedeværelse
over for den enkelte i sjælesorgen.
Degn-Andersen var dybt involveret i sin nationale og internationale feltpræstetjeneste, og havde et utal af udsendelser bag
sig til Cypern, Kroatien, Kuwait, Bosnien, Kosovo, Eritrea,
Albanien, Afghanistan og Irak. Han blev hærdet af de hårde
missioner, men helt sikkert skærpede det hans teologiske
holdning til livets alvor. Han tog stilling, og lod det komme til
kende: Gejstligt, politisk, sportsligt, familiært, og teologisk,
men altid på en evangelisk-luthersk baggrund.
Degn-Andersen prædikede overbevisende og karsk fra sine
prædikestole kun afbrudt af sine indkommanderinger som
feltpræst. Gennem årene opstod det særlige bånd mellem præst
og menighed, som opnås ved tilstedeværelse og kendskab til
hinandens styrker og svagheder. Han glædede sig over gensynet med tidligere konfirmander ved vielser og dåb, og det rørte
ham de senere år at skulle begrave gode og nære bekendte.

Men ligesom han i mange år var en nærværende og afholdt
sognepræst, trak han sig tilbage efter endt gerning, og nød sit
otium fra den nye base i Aarup.
Personligt er jeg ham tak skyldig for i 2012 at bistå mig med
materiale til mit speciale, for de gode ord i forbindelse med
min indsættelse i hans tidligere embede i 2013 og for råd og
anbefalinger i forbindelse med præstegerningen i sogne og
i felt.
Degn-Andersen blev lørdag den 25. april stedt til hvile på
den del af kirkegården, han selv har indviet. Den nærmeste
familie deltog i kirken, mens sognebørn, venner og bekendte,
hærprovst og tidligere kolleger var mødt op på kirkegården
for at synge med på salmerne og vise den sidste ære. Solen
skinnede, hans fire børn bar ham til graven, og det blev trods
alt en smuk afsked med et menneske og en forkynder, der
ville insistere på: Soli Deo gloria - ’Gud alene æren’
Æret være hans minde!

Orienteringsmøde
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden
Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd

Stenløse
Torsdag
Stenløse20.08.2020 kl. 19.00 i Konfirmandhuset
09.06.2020 kl. 19.00 i Konfirmandhuset

Fangel
Fangel 20.08.2020 kl. 17.00 i Sognehuset
Torsdag
09.06.2020 kl. 17.00 i Sognehuset

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk
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Faste arrangementer

Babysalmesang

Babyrytmik

Stenløse Kirke
Opstart af et hold torsdag
den 4. juni 2020 kl. 9.30
og et nyt hold
den 10. september 2020

Stenløse Kirke
Opstart et nyt hold
den 10. september 2020

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

Kirkehistorisk vandring
Stenløse konfirmandhus
Kirkehistorisk vandring
starter igen 1. september.
Tirsdage i ulige uger
kl. 10.30-11.40
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Babyrytmik med salmer for de lidt ældre babyer i
Stenløse og Fangel sogne. Ud over at opbygge et repertoire af de danske salmer, stimuleres barnets medfødte
musikalitet 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.
Underviser: Rikke Wegner Fyrst
Tilmelding og spørgsmål: kirkesanger@hotmail.com

Praktiske oplysninger

Sjove fejl i kirkelig kommunikation:
– Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Vi har et børnerum i kælderen
– for de af jer som har børn
og ikke er klar over det.

Fotografering er forbudt.
Også med kamera.

Denne eftermiddag vil der være møde i kirkens sydlige og nordlige ende.
Børn vil blive døbt i begge ender.

Praktiske oplysninger
Indsamling(kollekt)
i Stenløse Kirke

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.

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, navneændringsansøgninger 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

Foreninger og klubber
Stenløse Sogns Lokalhistoriske

Sct. Nicolai Tjenesten

Skt. Klemens-Fangel
Idrætsforening og Gymnastikafd.

Stenløse Kultur- og Dilettantforening

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

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.
Se vores hjemmeside: www.sk-dilettant.dk
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STENLØSE
FANGEL
GUDSTJENESTER

JUNI 2020 - AUGUST 2020

JUNI
01. Anden pinsedag
07. Trinitatis søndag
14. 1. søn. e. trinitatis
21. 2. søn. e. trinitatis
28. 3. søn. e. trinitatis

STENLØSE
Ingen			
09.30 (MK)			
09.00 og 11.00 Konfirmationer (MK)
09.30 (AKJ)			
10.00 (MK)			

FANGEL
10.00
11.00 (MK)
Ingen
11.00 (AKJ)
Ingen

JULI
05. 4. søn. e. trinitatis
12. 5. søn. e. trinitatis
19. 6. søn. e. trinitatis
26. 7. søn. e. trinitatis

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

11.00 (MK)
Ingen
11.00 (AKJ)
Ingen

AUGUST
02. 8. søn. e. trinitatis
09. 9. søn. e. trinitatis
16. 10. søn. e. trinitatis
23. 11. søn. e. trinitatis
30. 12. søn. e. trinitatis

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

11.00 (MK)
Ingen
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter den første
tidlige gudstjeneste i måneden, startende igen efter 1.
september.

Kirkebil:
Man er velkommen til at bestille kirkebil til alle gudstjenester
og sognearrangementer i Stenløse og Fangel kirker.

Kirkebilen bestilles i god tid før gudstjenesten, dog senest
Der er kirkekaffe i Fangel efter gudstjenesterne kl. 09.30. fredag kl. 12.00 og til sognearrangementer senest dagen
før kl. 17.00. Ved bestilling opgives navn og adresse. Bilen
bestilles hos præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25.
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
Se venligst dagspressen eller på sogneportalen.

