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Torsdag den 10. september kl. 19 Foredrag v/ Henrik Bækgaard Stenløse konfirmandhus
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STENLØSE
FANGEL

79. Årgang

KONTAKT

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

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

Stenløse og Fangel kirker er åbne
– under skærpede retningslinjer
Den 18. maj fik vi lov til at åbne kirken
igen til gudstjenester, dåb og vielser/
velsignelser efter at have værer lukket
ned siden 11. marts på grund af covid-19
virus.
Da vi skal følge direktiverne fra Kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne,
vil der være retningslinjer for afholdelse
af kirkelig aktivitet.

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
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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: jje@km.dk
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
Emilie Harbro Rank
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:
Alteret i Stenløse Kirke
Fangel Kirke pyntet til høstgudstjeneste
2 Efterårsbillede

Se mere på: www.stenloesekirke.dk
eller www.fangelkirke.dk

Dette betyder:
• Der må være max. 22 personer i Stenløse kirke og 38 i Fangel kirke (uden
personale)
• Der skal være 2 meters afstand mellem
hver kirkegænger, der ikke bor i samme husstand
• Der er lavet afmærkning de steder,
hvor man kan sidde
• Der bliver afholdt altergang. Retningslinjerne vil blive oplyst til den enkelte
gudstjeneste
• Der bliver holdt barnedåb før og efter
højmesserne samt på lørdage
• Der vil være deltagerbegrænsning til
foredrag i Fangel sognehus og Stenløse konfirmandhus
Endelig opfordrer vi til, at I følger med
på hjemmesiden, hvor evt. ændringer
i forhold til gudstjenester og arrangementer vil blive ajourført løbende.

Højskoledagen er desværre aflyst
Traditionen tro skulle vi have afholdt højskoledag i Fangel d. 3. oktober, men på en
højskoledag sidder vi skulder ved skulder og synger sammen, hvilket er svært, når
vi, på grund af smitterisiko, skal holde en vis afstand til hinanden. Vi
har derfor besluttet at springe dette års højskoledag over, men vi glæder os
til at kunne invitere til et rigtig godt program til oktober næste år.

Ny e-mail til graver, Jørgen Jensen
Graver, Jørgen Jensen, har fået en ny sikker e-mail. Han kontaktes nu på e-mail:
jje@km.dk og på telefonnummer: 40 84 14 79.
Næste Sogneblad: Nr 4 · Vinter 2020 omdeles i november.
Sidste frist for indlæg er den 15. september 2020
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Tak for støtte til familier på ferietur
Gennem De Samvirkende Menighedsplejers feriehjælp, har vi i år kunne hjælpe 6 familier på en uges sommerferie i
Faaborg. De fik en dejlig uge med udflugter, leg i swimmingpool, gode snakke og hyggeligt samvær.
Pistoria Bageri på Møllevej støttede ugen med nybagt brød, og Rema 1000 i Skt. Klemens gav poser med morgenmad m.m.
Det vil vi gerne sige mange tak for - det er meget dejligt at mærke en sådan opbakning fra butikker i lokalområdet. Vi siger
også tak til Ellen og Alex Nielsen, som var de frivillige medhjælpere på ferien.

Minikonfirmandundervisning i Stenløse Kirke
Så er det igen ved at være tid til, at vi kan byde glædeligt velkommen til minikonfirmandundervisning i Stenløse Kirke. Til
efteråret vil vi invitere alle fra 4. årgang i Stenløse-Fangel sogn til at gå til minikonfirmandundervisning.
I dette efterår varetages undervisningen af: Torben Hald, Lilian Norup, Marian Grundt Larsen, Emilie Harbro Rank og Annette Jørgensen.

Signe Heidemann (* 1938 − † 2016)
Oprindeligt børnehaveuddannet, boede en længere årrække på Skovbakken og var senest aktiv i erhvervet som børnehaveklasseleder på Skt. Klemensskolen fra 1987 til tidlig pensionering 1995. Efterfølgende uddannet i tegning samt akvarel- og oliemaling på Fyns Tegne- og Maleskole af kunstnerne Anne Krebs og Palle Rico Hjorth.
Signes fokus var - i højere grad end formerne – farverne, hvor hun især arbejdede med de mange farver, hun fandt i blomsterne
men også andre steder. Hovedparten af hendes værker er genkendelige, naturalistiske. Men hun arbejdede også med mere fabulerende udformninger af billederne og enkelte helt non-figurative.
Denne gang vises et næsten aktuelt motiv: den blåblomstrende hortensia i selskab med hvide septemberanemoner og et par
roser. Se side 11: Fra en anden motivverden et (delvis) non-figurativt motiv, som måske er inspireret af hav i bevægelse – hvem
ved? Hun fortalte det ikke, det var et eksperiment.
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Hvad er egentlig meningen med det hele?
Dine lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste
rammer for sognekirkerne i Stenløse og i Fangel.

Menighedsrådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver, og opgaverne spænder vidt:
Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i
kirken, f.eks. koncerter, babysalmesang, foredrag og familiegudstjenester, og de har derfor stor indflydelse på livet i kirken.
Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter
og leder kirkens ansatte (undtagen præsterne), bestyrer kirkegården og værner om kirkens umistelige kulturarv i form af
bygninger og inventar – alt sammen under skyldig hensyntagen til budgetter og regnskaber.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som
afspejler sognenes størrelse. Der skal derfor vælges 8 medlemmer i Stenløse og 5 i Fangel samt stedfortrædere til en
valgperiode på 4 år

Valgforsamlingsmøderne er tirsdag den 15. september 2020.
Ved at møde op, er du med til at bestemme retningen for kirkens arbejde, og blandt de opstillede kandidater, er du med
til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet. Du har
også selv mulighed for at stille op til valget.
Valget foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet heraf
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. De nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent, den 29. november
2020.
Vi håber, at mange vil gøre brug af deres demokratiske ret til
at vælge de nye menighedsråd.
Kontakt gerne præsterne eller nuværende menighedsrådsmedlemmer for at høre nærmere.
Og meningen med det hele?
At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Læs mere om menighedsrådet og det kommende menighedsrådsvalg på www.menighedsrådsvalg.dk
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Sæt

✘ i kalenderen

Stenløse konfirmandhus

Tirsdag den 1. september kl. 10.30

Den kirkehistoriske vandring
Det er nu tid til en ny sæson af den kirkehistoriske vandring
med opstart tirsdag den 1. september. I denne sæson tager vi
fat på Dantes guddommelige komedie fra år 1320, som 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.

Fangel sognehus

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

Onsdag den 2. september kl.10.00

Fortælling om Carl Nielsen, lidenskab og fynske Maren
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Sognecafeen starter igen efter sommerferien efter et mærkeligt forår, hvor vi
har været nødt til at isolere os fra hinanden. Vi vil selvfølgelig
stadig tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som vi
efterhånden har helt inde på rygraden, så vi kan passe godt på
hinanden.

Stenløse konfirmandhus

Den første gang den 2. september vil Solveig Bruun Fillipsen,
cand.mag i nordisk og filosofi komme og fortælle om Carl
Nielsen. Her skal vi også synge, og der bliver opvarmning på
Philip Faber manér.
På glædeligt gensyn
fra Marian og Suzanne
Torsdag den 10. september kl. 19.00

Det uperfekte menneske
– mellem gudbilledlighed og syndighed
Ifølge luthersk kristendom var kun én perfekt: Jesus Kristus. Men hvad så med alle
os andre? - Ja, vi må nøjes med mindre. Men kan vi det? Og hvor lidt kan gøre det?
I forhold til Vorherre, til samfundet, til mine nærmeste og til mig selv? Heldigvis
er det kun den syndfri, der kan kaste den første sten. Og heldigvis har det uperfekte
også plads.
Tidligere sognepræst og seminarielærer, Henrik Bækgaard, vil i sit foredrag kredse om det
uperfekte menneske, som vi alle er. Emner såsom syndighed, skyld, skam, tilgivelse, rummelighed og mulighed vil på nuanceret vis blive analyseret og diskuteret gennem tekster,
filmklip, kunstværker, sange og måske et lille eventyr af H. C. Andersen. Og mon ikke
Søren Kierkegaard også får lov til at snige sig ind med en tanke eller to.
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✘ i kalenderen

Fangel Kirke

Søndag den 20. September kl. 11.00

Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten er der sammenkomst i sognehuset med et
mindre traktement.

Tilmelding til sammenkomsten i sognehuset skal ske til Suzanne Gersbo-Møller på e-mail: suzanne@gersbo.dk
eller telefon: 25 89 08 02 senest den 15. september.

Deltagerantallet i sognehuset er maks. 40.
Stenløse Kirke

Søndag den 27. september kl.11.00

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

Tilmelding til Ann Vibeke Frederiksen på e-mail:
annvfrederiksen@gmail.com eller telefon 29 82 33 11
senest den 20. september.

Deltagerantallet i konfirmandhuset er maks. 40.
Deltagerantallet fra kirken er maks 24.

Stenløse konfirmandhus

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.00

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 som en
periode kendetegnet ved øget materiel velfærd og stigende
traditionstab i forhold til den kristne tro i befolkningen.
Det var en tid, hvor spørgsmål om forholdet mellem 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
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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✘ i kalenderen

Stenløse konfirmandhus

Tirsdag den 3. november kl. 15.30

Kirkens historie i børnehøjde
– et samarbejde med Familieforeningen
I samarbejde med Familieforeningen fra Skt. Klemens-parken,
inviterer vi til en hyggelig eftermiddag med udgangspunkt i
kirkens historie. Efterfølgende vil der være mulighed for at
skære græskar, som skal bruges ved børnegudstjenesten i Fangel den 5. november kl.17.00.
Kl. 15.30 er der kaffe og kage i konfirmandhuset, mens vi hygger og snakker. Kl. 16.00 går vi op i kirken, hvor Matias Kærup
fortæller om Stenløse Kirkes historie. Kl. ca. 16.30 vil der blive
mulighed for at skære græskarlygter med kristne symboler
såsom kors, anker, hjerter m.m. Afslutningsvis vil vi samles i
konfirmandlokalet for at spise suppe.

Fangel sognehus

Arrangementet er gratis, og alle børn med én eller to forældre
er velkomne. Vi forventer at slutte omkring kl.19.00.
Græskarlygterne vil blive brugt torsdag den 5. november ved
en Alle Helgen gudstjeneste for børn i Fangel Kirke kl. 17.00.
Her er alle børn og forældre også velkomne – også til den efterfølgende spisning i sognehuset.
Af hensyn til traktementet, beder vi om tilmelding både til
kaffe og aftensmad senest d. 30. oktober til enten Sonny de
Neergaard på e-mail: familieforening@gmail.com eller telefon:
42 24 44 47 eller til Annette Jørgensen på e-mail: akt@km.dk
eller telefon: 29 27 65 91.

Tirsdag den 3. november kl. 19.00

Tænkepause om Jesus
Jesus sagde ”Følg mig!” - i dag har han flere følgere end nogen kendis på Twitter. Men hvem
var den historiske Jesus? Bibelforskningen har været på jagt efter svaret i omkring 250 år, og
forslagene er mangfoldige: en politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk freelance-rabbi, en bondeprofet, en healer-charlatan – eller slet og ret Guds søn. Foredraget vil tegne en
skitse af den historiske Jesus og fortælle historien om, hvordan han efter sin død blev anset
for kristen. Er den historiske Jesus overhovedet relevant for kristendommen i dag?
Kasper Bro Larsen er lektor i teologi på Aarhus Universitet med speciale i Bibelen og dens
historie. I 2018 udgav han bogen ”Jesus” i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser.
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✘ i kalenderen

Fangel Kirke

Torsdag den 5. november kl.17.00

Alle Helgen gudstjeneste for børn
Igen i år holder vi Alle Helgen gudstjeneste for børn i Fangel
Kirke torsdag d. 5. 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 have kammerater, der har mistet. Det er derfor
naturligt at tage sorg og savn op i en børnegudstjeneste, hvor
lyset får en markant rolle – lyset, der skinner i mørket.

Ude på kirkegården vil græskarlygterne, der er skåret ved
arrangementet den 3. november i Stenløse, lyse op i mørket.
Både børn og voksne er velkomne.
Af hensyn til spisning efter gudstjenesten, beder vi om tilmelding senest d. 30. oktober til Merete Østerbye på e-mail:
mgofangel@gmail.com
Annette Jørgensen

Stenløse Kirke

Onsdag den 18. november kl. 17.00

Børnegudstjeneste
Den 18. november, kort tid før 1. søndag i advent, er der
børnegudstjeneste kl. 17.00 i Stenløse kirke. Gudstjenesten
vil komme til at omhandle lys, som vi trænger til i den mørke
tid. Minikonfirmanderne vil bære lys ind i kirken, og vi skal
høre tekster om lys fra Biblen.
Gudstjenesten er for alle. Efterfølgende er der afslutning for
minikonfirmanderne og deres familier i konfirmandhuset.
Annette Jørgensen
Fangel Forsamlingshus 

Onsdag den 18. november kl. 20.15

Sangaften
Igen i år afholdes sangaften i Fangel forsamlingshus, arrangeret af Stenløse/Fangel Gymnastikforening, Fangel Menighedsråd og Fangel Forsamlingshus. Vi vil som sædvanlig
synge forskellige sange, som organist og gymnast, Preben
Berg, spiller til, og som sognepræst, Matias Kærup, måske
har en lille kommentar til.

Der kan serveres:
Stjerneskud og kaffe m. kringle kr. 95
Stjerneskud kr. 65
Kaffe med kringle: kr. 35
Tilmelding og betaling skal ske til Ejvind Vad på e-mail:
ejvindvj@gmail.com eller telefon: 24 20 14 47.
Gymnaster kan tilmelde på SKFIF hjemmeside.
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Faste arrangementer

Babysalmesang

Babyrytmik

Stenløse Kirke
Opstart af et hold torsdag
den 10. september kl. 9.30

Stenløse Kirke
Opstart et nyt hold
den 10. september kl. 10.45

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.

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 2-7 måneder.
Forløb: Over 10 gange
Pris: 	Deltagelse er gratis.
Efter: 	I konfirmandhuset vil der være kaffe/the

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

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

Kirkehistorisk vandring

Skt. Klemens Børneklub

Stenløse konfirmandhus
Kirkehistorisk vandring
starter igen den 1. september.
Tirsdage i lige uger
kl. 10.30-11.40

i mødes i konfirmandhuset ved kirken hver torsdag
kl. 16.30-17.45. Alle børn fra 4 år er velkomne.
Første møde er torsdag den 27. august.
Yderligere oplysninger fås hos
Ellen Holst Nielsen,
mobil nr. 61 66 50 61.

Menighedsrådsmøder

Stenløse konfirmandhus

ONSDAGS-

10. september kl. 17.30
10. november kl. 17.30
Se også www.stenloesekirke.dk

Onsdagscafé i
CAFÉ
Stenløse konfirmandhus
Ingen møder før den 16. december

Fangel

Sognecafé i Fangel sognehus
Den 2/9 – 7/10 – 4/11 – 2/12

Se hjemmeside: www.fangelkirke.dk
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Café (onsdage kl. 10-12)

SOGNE-

CAFÉ

Signe Heidemann
Se kunstnerportræt på side 3.

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.

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

Se vores hjemmeside: www.skfif-gymnastik.dk

11

STENLØSE
FANGEL
GUDSTJENESTER

SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

SEPTEMBER
06. 13.s.e. trinitatis
13. 14.s.e. trinitatis
20. 15.s.e. trinitatis
27. 16.s.e. trinitatis

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

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

OKTOBER
04. 17.s.e. trinitatis
11. 18.s.e. trinitatis
18. 19.s.e. trinitatis
25. 20.s.e. trinitatis

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

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

NOVEMBER
01. Alle Helgen
08. 22.s.e. trinitatis
15. 23.s.e. trinitatis
22. Sidste søn. i kirkeåret
29. 1. søndag i advent

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

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

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

*Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen og 1. søndag i advent.

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.

