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Torsdag den 10. december kl. 19 Julekoncert v/ ensemblet Messias Light i Stenløse Kirke
Tirsdag den 26. januar kl. 19 i Fangel sognehus Foredrag v/ Sognepræst Matias Kærup
Torsdag den 25. februar kl. 19 i Stenløse Kirke Orgelkoncert v/ domorganist Randi Elisabeth Mortensen

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:
Mie Flarup Kristensen
Kirkestenten 10, 5260 Odense S.
Tlf: 66 15 39 00 / 28 93 47 11
Email: mieflarupkristensen@gmail.com
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: jje@km.dk
Graverkontor: 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
Bodil Kirkegaard Winther
Emilie Harbro Rank (ansvarshavende)
Tlf: 20 18 47 03
Redaktionen forbeholder sig ret
til at forkorte indlæg

Forsidebillederne:
Fangel Kirke en solrig vinterdag
Adventskrans fra Fangel Kirke
Alteret i Stenløse Kirke ved juletid
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Skærpede retningslinjer i kirkerne
Der må være maks 24
personer i Stenløse Kirke
og 37 i Fangel Kirke. For
begge kirker gælder, at
vi kan være 50 personer
uden fælles salmesang.

til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af
den samme hustand,
kan sidde med normal
afstand til hinanden.

Der må være 48 personer
i Stenløse konfirmandhus
og 40 i Fangel sognehus.

Der er krav om, at alle
personer bærer mundbind,
når de går ind og ud af
kirken. Kravet gælder
ikke, når man sidder ned.

Der skal være 2 meters
afstand mellem hver
kirkegænger.
Fravigelse: Personer, der

Der bliver afholdt altergang. Retningslinjerne

vil blive oplyst til den
enkelte gudstjeneste.
Der bliver holdt barnedåb
før og efter højmesserne
samt på lørdage.
Hold dig løbende opdateret på ændringer
i covid19-restriktioner
på: stenloesekirke.dk
og fangelkirke.dk

Juleaften 2020
Da vi i år ikke kan imødekomme at
lukke flere hundrede mennesker ind i
vores kirker, har vi besluttet at holde
to gudstjenester i hvert sogn. Sagen
er, at vi ikke ønsker at mange skal gå
forgæves, ligesom vi ikke vil risikere at
samle mere end 50 mennesker. Deltagerantal i kirkerne er de først fremmødte: Stenløse: 24 og Fangel: 37

I år vil vi derfor tilbyde livestreaming
fra gudstjenesterne i Stenløse Kirke,
og vi håber, at mange vil benytte sig af
muligheden for at høre juleevangeliet,
synge med på de smukke salmer og
lytte til prædikenen hjemmefra.
Følg blot linket på vores hjemmesider:
stenloesekirke.dk og fangelkirke.dk

Valg til menighedsrådsvalget
Til menighedsrådsvalgene den 15. september blev nedenstående valgt. Valgperioden er
fire år, og de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer tiltræder 1. søndag i advent 2020.
Menighedsrådet i Stenløse Sogn:
Brian Damgaard, Leif Møller,
Dennis Harris, Mie Flarup Kristensen,
Anders Bering, Ann Vibeke Frederiksen,
Niels Jørgen Nørgaard,
Bodil Kirkegaard Winther
Stedfortrædere:
Kell Eskesen Grønborg,
Inger-Grethe Seiding

Menighedsrådet i Fangel Sogn:
Esben Møllegaard Hansen, Merete
Østerbye, Marian Larsen, Eva Alkærsig,
Helle Tårnhøj
Stedfortrædere:
Hans Emil Knudsen,
Suzanne Gersbo Møller,
Hanne Jørgensen

Præsten har ordet

Forventningsfattigdom
Den 29. november er det 1. søndag i advent, hvor vi går ind
i forventningens tid: ”Der er noget i luften…” Vi går ind i
den tid, som ikke bare bruges til at færdiggøre juleforberedelserne, men også til at forberede os åndeligt på den mulighed, at vi i julen skal stå overfor det guddommelige under:
at Gud bliver menneske, og bliver det også for os, der lever
her i Danmark i 2020.
Adventsskikke
Som hjælp til at bygge den forventning op, har vi flere smukke skikke, som blandt andet indebærer at tænde adventskransen – en tradition, der sandsynligvis har rødder helt tilbage til
vores hedenske oldtid. Oprindelsesstedet har sikkert været i
Norden, hvor man på de korteste dage af året tændte lys på et
hjul og bad til Lysets Gud om, at Han ville dreje tidens hjul og
igen gøre dagene længere. Da
symbolet bliver kristianiseret,
bliver adventstiden med kransen og med det grønne ”hjul”
til den tid, hvor man sidder
i det dunkle og venter på, at
det nye lys, som er Kristus,
skal komme til verden. Dog
er kransen, som vi kender
den nu, kommet fra Tyskland,
men måske har man også i
Tyskland tilbage i tiden kendt
til et hjul, der blev drejet i bøn
til Lysets Gud.
At det nye lys vi venter på,
bliver til Kristus, giver god mening, idet Kristus jo er født på
en af årets korteste dage – så her i Norden går hans fødsel i ét
med årets gang. Kristus bliver med andre ord bundet til naturens rytme – han fødes indenfor en kosmisk horisont. Det hører vi også i juleevangeliet: stjernen spiller en rolle – stjernen,
som leder de vise mænd, den viser sig på himmelhvælvingen,
himlenes hærskarer træder frem og englene træder frem og
deltager i lovprisningen. Hele begivenheden har en kosmisk
dimension. Det skulle vi måske tænke lidt mere over i vores
forberedelse til julen, fordi vi så, i vores fejring af højtiden,
bliver forbundet med universet og kommer til at forholde os
til universet og til det faktum, at der er noget, der er meget
større end os – noget, vi ikke kan være ligeglade med og no-

get, der siger os noget og som vi derfor må forholde os til i
respekt og med en passende ydmyghed. Vi kan udforske universet – javel, men det rummer også dybder, vi aldrig når til
bunds i. Det er ikke os, der skal kontrollere det store rum – det
er rummet, der giver os en dimension, som løfter os, og som
kun kan gøre os forundringsparate og forventningsfulde.
At være forventningsfuld eller forventningsfattig
Og hvad vil det så sige at være forventningsfulde: det vil sige
at have en tanke, der er centreret om fremtiden, og om hvilken
vi ikke kan vide, hvad udfaldet bliver. Derfor kan der være situationer, hvor vi ikke tør forvente os noget. Faktisk er der opstået et nyt ord i vores sprog: forventningsfattigdom. Begrebet
stammer fra det engelske skolevæsen i starten af 00’erne. Her
blev man opmærksom på, at lærere og skoleledere på skoler
med mange socialt udsatte
børn ofte ubevidst havde lave
forventninger til børnene.
Dermed gjorde de børnene en
bjørnetjeneste, for manglende
forventninger kan sætte stærke, uheldige spor, idet børn
tager voksnes indstilling til
sig. Netop udsatte børn skal
anerkendes gennem positive
forventninger, der giver dem
en tro på, at de kan.
Forventningsfattigdom – det
var vel også det, Jesus blev
mødt med. Et lille snavset,
nyfødt barn i en dunkel stald, født af en meget ung mor, der
ikke engang var gift endnu – hvad godt kunne der komme ud
af det? Senere gik han rundt som et ganske almindeligt menneske, ja nærmest som en hjemløs uden fast adresse. Hvad
i al verden kunne man forvente sig af Ham. – Alt, viste det
sig: Livet, opstandelsen, Guds rige. Så forventninger er vigtige: både i adventstiden, i kristendommen i det hele taget og i
vores hverdag med hinanden. Ikke forventninger som krav –
men som tanker, vi kan knytte håb til. Vi skal turde tro, at der
er noget godt i vente.
God adventstid.
Annette Jørgensen
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Kunstnerportræt

Signe Heidemann (*1938 − † 2016)
Amaryllis fra 2006
”Når vinteren er mørkest, kommer der gang i spiringen
af Amaryllis, ”De fire verdenshjørner”, som med sin
markante røde kulør sætter humøret op. Og som satte
Signes pensler i gang. Det var fast procedure, at her
skulle være amayrills – og de skulle males!”

Juleroser
”Signe havde som decemberskik at sætte sig en dag ved spisestuebordet og male en lille akvarel med årstids-aktuelt motiv til
brug på de hjemmegjorte julekort til familie og nære venner.
Da der ikke længere var nogen Signe mere her, fandtes i atelieret
efterladt dette lille oliebillede, som med juleroser lyser op på
vintermørk baggrund og blev 2019-kortets aktuelle motiv.”

Sydfranske pinjer fra 2007
”I baglandet til den franske middelhavskyst i Provence, ovenfor Bormes les
Mimosas, ligger i 300 m højde et lille pittoresk, rustikt bjergkapel, ”Chapelle de
Notre-Dame de Constance” lige på kanten til et urørt maki-landskab. Der bagved
sad Signe en september-stund i 2007 og nedfældede denne, lidt stiliserede,
akvarel-skitse af en gruppe pinjer. I lidt mere douce farvetoner end naturen ellers
byder på dernede.”
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Sæt

✘ i kalenderen

Stenløse Kirke

Torsdag den 10. december kl. 19.00

Julekoncert med ensemblet Messias Light
Blandt verdens højst elskede og oftest opførte oratorier er
Händels Messias. I Danmark er det for mange blevet en fast
tradition at opleve værket i live i dagene op til jul. Halleluja-koret alene trækker publikum i hobetal, og de traditionsrige opførelser kan melde om udsolgte koncerter år efter år.
Händels Messias er et stort værk skrevet for orkester, kor og
fire solister, og tæller gerne op mod 65 musikere.
Messias Light består af Sopran Anna Maria Wierød, alt Nanna Varmer Ipsen, tenor Kristoffer Emil Appel, bas Lauritz
Jakob Thomsen og organist Tina Christiansen. Ensemblet

nytænker værket Messias, idet vi mener, at alle bør have
muligheden for at opleve det populære værk. Vi har derfor
udviklet en kammermusikalsk udgave af Messias, hvor
kun fire sangere og én organist agerer både kor, solister og
orkester. Sangerne synger skiftevis korsatser og solosatser,
mens orglet genskaber orkestret. Händels værk, som ellers
er tiltænkt et stort format, fremstår hermed i et nyt lys med
fokus på intimitet og samspil. Uden en dirigent til at styre
slagets gang, er det op til de kun fem musikere at forløse
den store musik i fælles samklang.
Deltagerantallet til koncerten er 50 personer.

Sopran, Anna Maria Wierød, er
uddannet i klassisk sang og musikdramatik fra solistklassen, Det Jyske
Musikkonservatorium

Alt, Nanna Varmer Ipsen, færdiggjorde i sommeren 2018 sin kandidat fra
Syddansk Musikkonservatorium ved
professor Helene Gjerris.

Bas, Laurits Jakob Thomsen, har
siden 2012 studeret på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København.

Organist, Tina Christiansen, er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium ved Ulrik Spang-Hanssen.

Tenor, Kristoffer Emil Appel, studerer
på Det Kongelig Dansk Musikkonservatorium i København. Han har en
bachelor i sang fra Syddansk Musikkonservatorium.
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Sæt

✘ i kalenderen

Som tiderne er nu, har vi desværre været nødt til at
aflyse flere af den kommende tids arrangementer i
Stenløse og i Fangel. Dette gælder blandt andet vores
faste og hyggelige 1. søndag i advent, adventsfest,
julekomsammen, julegudstjenester og fastelavn.
Ved de arrangementer og gudstjenester, som fortsat gennemføres, tager vi forbehold for eventuelle ændringer
og skærpede forhold. Vi opfordrer til, at I følger med på
hjemmesiderne, hvor alle ændringer løbende vil blive
ajourført.
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Fredag d. 1. januar kl. 15.00

Fredag d. 1. januar kl. 16.30

Nytårsgudstjeneste
i Stenløse Kirke

Nytårsgudstjeneste
i Fangel Kirke

Efter gudstjenesten mødes vi i Stenløse Konfirmandhus for at
ønske hinanden godt nytår med bobler og kransekage.

Efter gudstjenesten mødes vi i Fangel sognehus for at ønske
hinanden godt nytår med bobler og kransekage.

Sæt

✘ i kalenderen

Fangel sognehus

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00

Foredrag ved Sognepræst Matias Kærup
Som feltpræst har jeg to gange besøgt Kosovo og den bevogtningsdeling af danske soldater, der er udstationeret. Det er
Natos længstvarende mission, og Danmark har været med fra
begyndelsen i 1999. Kosovo er stadig et konfliktfyldt land, men
hvad er Danmarks bidrag, og hvad laver en sognepræst i det
felt, hvor de religiøse spændinger er latente?
Vi har bevæget os rundt i det kontrastfulde land med den brogede historie, og fotograferet alt fra umistelig kulturarv, bjerge og
søer til ruiner, forurening og krigens spor. Det har skærpet vores
forståelse for det, vi betragter som vigtige værdier, og derfor vil
foredraget i ord og billeder kredse om storpolitik, religioner og
symbolske interesser i og omkring Kosovo.

Stenløse Kirke

Torsdag den 25. februar kl. 19.00

Orgelkoncert med domorganist
Randi Elisabeth Mortensen
Randi Elisabeth Mortensen er uddannet kirkemusiker med
debut fra Det jyske Musikkonservatoriums solistklasse i Århus
1997, som elev af Domorganist Anders Riber med videregående studier hos Monica Henking i Koncertklassen ved
Musikhochschule i Luzern, Schweiz samt ved Conservatorium
van Amsterdam. Hun er en alsidig musiker med en omfattende
koncertvirksomhed som både orgelsolist og kammermusiker i
ind- og udland, blandt andet i duo med den klassiske saxofonist Michael Lund samt med Ensemble Oblik, der har specialiseret sig i tidlig musik og barok. Derudover danner hun
orgelduo med den hollandske organist Olja Buco. Sommeren
2011 blev Randi Elisabeth Mortensen udnævnt Domorganist
og kantor ved Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke.
Til koncerten i Stenløse Kirke vil programmet bestå af
orgelværker fra flere stilperioder med musik af komponister
som Bach, Mendelssohn og Saint-Saëns iblandet nordiske
stemninger.
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Konfirmation i Fangel Kirke
den 13. juni 2020
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Lucas Stegemejer Kleine
Marie Svejgaard Moseholm
Vibe Lauge Ottosen
Emil Mads Kjær Rasmussen

Konfirmation i Stenløse Kirke
den 14. juni 2020
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Mathias Holm Maro Nissen
Patrick Lynge Schønwald
Andreas Lindstrøm
Hjörtur Guðjôn Sigurðsson
Siddende fra venstre:
Tais Noa Wandrup Hyllested
Silas Alexander Als
Malte Storm Hansen

Konfirmation i Stenløse Kirke
den 5. september 2020
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Peter Holm Andersen
Jonas Bergmann Wiile
Mikkel Brudvig-Lauridsen
Daniel Løftgaard
Clinton Etinosa Schou
Siddende fra venstre:
Nathalie Vestergaard Andersen
Alberte Kramer Lysdal
Laura Elinor Fremlev Hansen
Marie Juhl Börjeson
Karoline Frølund Andersen
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Konfirmation i Stenløse Kirke
den 12. september 2020
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Marlena Lindstrøm Semrau
Nyang Gatulak Bediet
Oliver Greve Snerling
Nikolaj Lund Nim
Mads Tolstrup Færgeman
Malou Lund Redder
Siddende fra venstre:
Theresa Helene Vesterlund
Mathilde Hansen
Emilie Degn
Selma Westergaard Knudsen

Konfirmation i Stenløse Kirke
den 18. september 2020
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup
Tristan Bergquist Andersen

Konfirmation i Fangel Kirke
den 19. september 2020
Stående fra venstre:
Rebecca Kirkebjerg
Alma Fükking
Lise Fog-Petersen
Philip Mørk,
Eskild Petersen
Tobias Kristensen
Joshua Nielsen
Oskar Hovgaard
Freja Black
Anna Jochumsen
Sognepræst Annette Jørgensen
Siddende fra venstre:
Smilla Lützen
Mille Kjærgaard
Carla Sund
Laura Willer
Isabella Lado
Iben Rasmussen
Lærke Larsen.
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Faste arrangementer

Babysalmesang

Babyrytmik

Stenløse Kirke
Opstart af nyt hold
torsdag den 14. januar kl. 9.30

Stenløse Kirke
Opstart af nyt hold
torsdag den 14. januar 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 12. januar 2021.
Tirsdage i lige uger kl. 10.30-11.40

Vi mødes i konfirmandhuset ved kirken hver tirsdag
kl. 15.30-16.45. Alle børn fra 4 år er velkomne.
Første møde er tirsdag den 26. januar
Yderligere oplysninger fås hos
Ellen Holst Nielsen,
mobil nr. 61 66 50 61.

Menighedsrådsmøder

Stenløse konfirmandhus

9. december 2020 og 20. januar 2021
Se også www.stenloesekirke.dk
Fangel

Se hjemmeside: www.fangelkirke.dk
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Café (onsdage kl. 10-12)
Onsdagscafé i
Stenløse konfirmandhus
Den 16/12 – 20/1 – 10/2

ONSDAGS-

Sognecafé i Fangel sognehus
Den 2/12 – 6/1 – 3/2

SOGNE-

CAFÉ

CAFÉ

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

Næste Sogneblad: Nr 1 · Forår 2021 omdeles i februar. Sidste frist for indlæg er den 1. januar 2021
Ved udeblivelse af Sognebladet, hører redaktionen gerne herom.
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STENLØSE
FANGEL
GUDSTJENESTER

DECEMBER 2020 - FEBRUAR 2021

DECEMBER
06. 2. søndag i advent
13. 3. søndag i advent
20. 4. søndag i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. Juledag
27. Julesøndag

STENLØSE
11.00 (MK)			
09.30 (MK) 			
11.00 (Vi synger julen ind, AKJ)
14.00 (MK)* og 16.30 (AKJ)*
09.30 (MK)**			
11.00 (MK)			
09.30 (AKJ)			

FANGEL
09.30 (MK)
11.00 (MK)
09.30 (Vi synger julen ind, AKJ)
10.00 (AKJ) og 15.30 (MK)
11.00 (MK)**
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)

JANUAR
01. Nytårsdag
03. Helligtrekongers søndag
10. 1. søn. e. Hel. 3 Konger
17. 2. søn. e. Hel. 3 Konger
24. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger
31. Septuagesima

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

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

FEBRUAR
07. Seksagesima
14. Fastelavn
21. 1. søn. i fasten
28. 2. søn. i fasten

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

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

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

* Gudstjenesterne i Stenløse Kirke livestreames.
** Ved gudstjenesterne juledag medvirker tompetist Mette Bomholt.

Kirkekaffe:
Der vil foreløbig ikke være kirkekaffe i Stenløse Kirke
og Fangel Kirke efter gudstjeneste.

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

Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
Se venligst dagspressen eller på sogneportalen.

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. Bilen
bestilles hos præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25.

