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SOGNEBLADET

STENLØSE
FANGEL

 Mandag den 13. september: Sogneudflugt med Stenløse Sogn til Haderslev Domkirke og byen Christiansfeld
 Tirsdag den 21. september: Sogneudflugt med Fangel Sogn til Danmarks Forsorgsmuseum og Bregninge Kirke
 Lørdag den 2. oktober: Højskoledag i Fangel v/ journalist Troels Mylenberg og sangforedragsholder Per Krøis Kjærsgaard



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:  
Mie Flarup Kristensen
Kirkestenten 10, 5260 Odense S. 
Tlf: 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
Marian Hanghøj Larsen
Karin Krause (ansvarshavende)
Tlf.: 40 28 77 34

Redaktionen forbeholder sig ret  
til at forkorte indlæg

Forsidebillederne:  
Fangel Kirke
Stenløse Kirke
Efterårsbillede 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE I STENLØSE OG FANGEL

Et større konfirmandhus
I løbet af efteråret vil vores menigheds-
hus blive udvidet – med en tilbygning. 
Vi har længe manglet plads til vores 
mange aktiviteter i huset. 

Udvidelsen af menighedshuset er tegnet 
af C & W Arkitekter. Den grundlæg-
gende tanke er at udvide den eksi-
sterende konfirmandstue til dobbelt 
størrelse, så vi også kan huse helt store 
sammenkomster. En mobil-væg i hele 
bygningens bredde vil gøre det muligt 
at åbne og lukke af – afhængig af arran-
gementets størrelse. 

Udvidelsen forventes at være færdig i 
november. Forhåbentlig kan vi holde 
åbningsreception efter højmessen 1. 
søndag i advent. 

Mens byggeriet står på i efteråret, vil de 
allerede planlagte aktiviteter fortsætte 
i den eksisterende konfirmandstue med 
forbehold for støj fra arbejdspladsen. 
Der vil blive bygget en midlertidig 
væg, som gør mødelokalet lidt mindre.

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

I 2021 har kirkesanger Trine Sand efter 
intet mindre end 20 års tro tjeneste 
opsagt sin stilling. Oprigtig tak for god 
indsats.

I stedet har vi ansat Rikke Petersen, som 
mange vil genkende. Hun har spillet 
fløjte i kirken og vikarieret for Trine og 
Rikke Wegner. Hjertelig velkommen.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE I STENLØSE OG FANGEL

Familieferie i Faaborg 
Stenløse menighedsråd fik igen i år 
mulighed for at give en række familier 
et ferieophold i sommerferien. Det var 
takket være kirkens medlemskab af 
Samvirkende Menighedsplejer.

I år var det seks familier, der kun-
ne komme på ferie sammen med to 
frivillige. Det blev til en fin uge på 
Feriecentret Klinten i Faaborg i uge 

26, hvor vejret bød både på dejlige 
solskinstimer og silende regn. 

Fra Stenløse menighedsråd vil vi sige 
tak til Bageri Pistoria på Møllevej for 
brød, til Rema 1000 på Svenstrupvej for 
morgenmadsprodukter og en stor tak til 
Ellen og Alex Nielsen, som var de frivil-
lige feriemedhjælpere, der bød på dejlige 
udflugter og spændende oplevelser.

Nyvalgte menighedsråd i Stenløse og Fangel kirker
for perioden 2020-2024 

Menighedsrådsmøder 
Stenløse konfirmandhus
18. august kl. 17
29. september kl. 17
3. november kl. 17  
Se også www.stenloesekirke.dk 

Fangel Sognehus 
12. august kl. 10
8. oktober kl. 10
 
Se også www.fangelkirke.dk 

Stenløse Menighedsråd
Stående fra venstre: Anders Bering, Ann V. Frederiksen, 
Leif Møller, Niels Jørgen Nørgaard og Bodil K.  Winther
Siddende fra venstre: Grethe Seiding (stedfortræder), Den-
nis Harris, Mie Flarup og Brian Damgaard

Fangel Menighedsråd 
Stående fra venstre: Helle Tårnhøj Ulbak, Hans Emil Schildt 
Knudsen (stedfortræder), Eva Alkærsig, Marian Hanghøj, 
Esben Møllegaard Hansen og Merete Østerbye
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Stenløse sogn: Sogneudflugt 2021 Mandag den 13. september

Haderslev Domkirke og byen Christiansfeld 
Sidste år blev sogneudflugten aflyst, så derfor gennemfører 
vi nu sidste års program. Turen går 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, kaffe og kage.

Tilmelding 
Sidste frist for tilmelding er mandag den 6. september til: 
Niels J. Nørgaard: Tlf. 66 15 13 09, 41 40 56 88 eller mail: 
niels-hanne@noergaard-net.dk

Fangel sogn: Sogneudflugt 2021 Tirsdag den 21. september

Danmarks Forsorgsmuseum og Bregninge Kirke 
Så kan vi endelig komme på sogneudflugt igen, og vi håber, 
I har lyst til at tage med. Turen går til Svendborg, hvor vi 
skal besøge Danmarks Forsorgsmuseum. Det giver et kig 
ind i en ellers lukket verden – med historier om de mange 
mennesker, som levede eller lever på samfundets skyggeside 
– fattige, syge, hjemløse, utilpassede og forældreløse. Der 
afsluttes med kaffe og lagkage på Troense Hotel. Bagefter 
kører vi videre til Bregninge Kirke, hvor vi forhåbentlig kan 
komme ind, høre lidt om kirken og se den fantastiske udsigt 
ud over Tåsinge fra kirketårnet. Ad smukke veje kommer vi 
retur til sognehuset og afslutter dagen med snitter. 

Afgang
Kl. 12.30 med Bellinge Turistfart  
fra Fangel Sognehus mod Svendborg.

Prisen
Turen koster 150 kr. (betales i bussen).

Tilmelding 
Tilmelding sker til Marian på tlf. 20 33 23 45 eller  
marian@grundtlarsen.dk senest den 14. september. 
De 40 pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.

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

orlogsskibet Fyn fra 1950.
4  Brødremenighedens Hotel  

Christiansfeld, bygget i 1773.

1
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Stenløse Kirke og Fangel Kirke Søndag den 19. og 26. september

Høstgudstjenester 
Igen i år kan du og din familie komme til høstgudstjeneste i 
Stenløse Kirke og Fangel Kirke. Efter gudstjenesten samles 
vi og spiser en god frokost.

Tilmelding sker til  
præstesekretær Ulla Fisker  
umf@km.dk  
eller tlf. 51 51 32 25

Stenløse Kirke
Søndag den 19. september kl. 11  
– med frokost i konfirmandhuset
Tilmelding: senest den 12. september

Fangel Kirke
Søndag den 26. september kl. 11  
– med frokost i sognehuset. 
Tilmelding: senest den 19. september

Spejderhytten Heden, Allestedvej 115 Fredag den 24. september kl. 16

Projekt ’vi redder markfirben’
Kom til indvielse af markfirbensprojektet i grusgraven.  
Et projekt, som handlede om at gøre en indsats for at redde 
den lille bestand af markfirben, der lever på et naboareal, og 
som forhåbentlig nu indtager vores renoverede ”grusgrav”. 
Kommunen indgik i projektet sammen med Fangel Bylaug, 
Fangel Menighedsråd og FDF i 2019.

Projektet er nu i mål, og det fejres 
med en lille sammenkomst og for-
friskninger fredag den 24. september 
kl. 16 ved spejderhytten Heden, Alle-
stedvej 115. 
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Fangel Kro Lørdag den 2. oktober kl. 9-15

Højskoledag i Fangel
I fællesskab inviterer Stenløse og Fangel menighedsråd 
til en interessant højskoledag på Fangel Kro. Her kan alle 
deltagere få udvidet deres horisont om journalistik og 

fællessang. Vi har fået to kendte og anerkendte foredrags-
holdere med om bord, så her er noget godt til både hjernen 
og hjertet. 

Dagens program 

Kl. 09.00
Vi begynder med morgensang i kirken v/Annette Kjær Jør-
gensen, og herefter vil der være morgenmad med kaffe og 
rundstykker.

Kl. 10.00
Troels Mylenberg, der er journa-
list, mediekritiker, kommentator 
og foredragsholder, holder 
foredraget ”Journalistik er 
dannelse”. Det handler om etik 
i journalistik. Journalisterne 
varetager den vigtige rolle at være 
ordstyrere i den offentlige debat, 
men hvordan kvalificerer man sig til det? Hvad skal man 
kunne, og hvad gør man? 

Foredraget fokuserer på journalistikkens demokratiske og 
etiske funktion og lægger op til debat om mediernes rolle i 
samfundet. 

Troels Mylenberg er vært på TV2 Nyhederne. Tidligere var 
han TV2’s politiske redaktør med ansvar for den politiske 
redaktion på Christiansborg. Han har tidligere været vært på 
TV2 News og har også dækket dansk politik som politisk 
redaktør på Weekendavisen, Ekstra Bladet, Berlingske Ti-
dende og Fyens Stiftstidende. Han har desuden været leder 
af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet (2006 - 
2008) og forstander på Vallekilde Højskole (2003 – 2006). 

Frokost
Kroens lækre æggekage med bacon.

Efter frokost
Per Krøis Kjærsgaard, forstander 
for Osted Efterskole og Osted 
Friskole, holder sangfore-
draget: ”Hvorfor er det nu, 
vi synger?”. Her giver han 
12 gode grunde til, hvorfor 
fællessang er så tiltrækkende og 
vigtigt, og hvorfor den står stærkere 
i dag end i generationer. Per Krøis Kjærsgaard indkredser 
fællessangens karakteristika gennem skøn sang, alverdens 
anekdoter og finurlige fortællinger.

Per Krøis Kjærsgaard har selv skrevet mange sange, der er 
udgivet bl.a. i Højskolesangbogen, Efterskolesangbogen og 
DGI-sangbogen.

Kl. 14.30
Kaffe og tak for i dag.

Pris og tilmelding
Det koster 175 kr. at deltage. Beløbet dækker alt – dog ikke 
drikkevarer. 

Tilmelding: Senest tirsdag den 28. september til: 

Hans Emil S. Knudsen: 
Tlf. 40 11 05 08 – vivioghans@schildt.dk
Grethe Seiding:
Tlf. 20 30 13 40  – grethe@seiding.dk 

Du kan betale med Mobile Pay ved tilmelding. 

SÆT ✘ I KALENDEREN
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Fangel Sognehus 

Studiekreds om Fjodor Dostojevskij
Torsdag den 14. oktober kl. 19 

Forfatteren Fjodor Dostojevskij blev født 
den 11. november 1821, altså for 200 år si-
den. I anledning af det jubilæum indbyder vi 
til en studiekreds om ham og hans litteratur. 

Han kom til verden på Fattighospitalet i 
Moskva, hvor hans far var ansat som mili-
tærkirurg. Hospitalet var omgivet bl.a. af en 
kirkegård for kriminelle og et børnehjem for 
forladte spædbørn, og i hospitalets have til-
bragte Dostojevskij en del tid sammen med 
patienter og lyttede til deres barske historier. 
Måske har disse historier været med til at 
lægge grunden til, hvordan han med stor 
indlevelse har beskrevet fattige menneskers 
liv i byen og har formået at gengive den 
menneskelige psykologi. 

Gennem 5 aftener fra oktober til februar vil 
vi dykke ned i nogle af hans store værker og 
tale om deres opbygning, persongalleri og 
om den kristne tros og kirkens rolle i Dosto-
jevskijs tankegang. 

Aftenerne varer fra kl.19.00 til 21.00. Der 
bliver serveret en kop kaffe undervejs. Til 
den første gang vil det være rigtigt fint, hvis 
man har læst: ”Forbrydelse og straf”. 

Tak, hvis man vil tilmelde sig til: 
Annette Jørgensen på akt@km.dk,
så kan jeg sende en læseplan ud til alle, der 
har lyst til at deltage. 

Tidspunkter: 
14. oktober
18. november (foredragsaften, se herunder)
2. december
20. januar 
3. februar kl. 19-21

Sted: 
Sognehuset i Fangel

Fangel Sognehus 

Foredrag: ’Kristusfigurer i Dostojevskijs romaner’  
 
Torsdag den 18. november kl. 19 

Ved Iben Damgaard, lektor i etik og reli
gionsfilosofi ved Søren Kierkegaard forsk
ningscenteret på Det Teologiske Fakultet, 
Københavns Universitet.

I foredraget skal vi se på, hvilken rolle 
kristendom og Kristus spiller i Dostojevskijs 
litterære univers. 

I Dostojevskijs romaner får de bibelske 
figurer og fortællinger nyt liv ved at indskri-

ves og omskrives i moderne udforskning 
af eksistensens store spørgsmål om lidelse, 
frihed og kærlighed.

Foredraget fokuserer især på de mange for-
skellige perspektiver på Kristus, der brydes 
i tro, tvivl og direkte oprør i Dostojevskijs 
sidste store roman, Brødrene Karamazov, der 
netop er udkommet i ny dansk oversættelse.

SÆT ✘ I KALENDEREN
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Fangel Kirke Torsdag den 4. november kl. 16.30

Alle Helgen-gudstjeneste for børn 
Igen i år holder vi Alle Helgen-gudstjeneste, hvor vi mindes 
de af vores kære, som ikke er her mere. Børn kan også 
opleve tab i deres liv eller være tæt på deres kammeraters 
tab. 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 Skt. 
Klemens skoles kor. 

Efter gudstjenesten er der spisning i sognehuset. For at vi 
kan planlægge den del, har vi brug for at vide, hvor mange 
der kommer. Husk derfor at melde dig/jer til. Det er gratis at 
deltage.

Vi glæder os til at se jer – både store og små er meget vel-
komne.

Tilmelding senest den 29. september til: 
Merete Østerbye, tlf. 24817923 eller mgofangel@gmail.com 
Annette Jørgensen, tlf. 29276591 eller akt@km.dk 

Fangel Kirke Onsdag den 17. november kl. 17

Lysgudstjeneste  
I den mørke tid holder vi en eftermiddagsgudstjeneste, der 
handler om lys. Vi skal synge om lys og høre tekster fra Bi-
belen om lys. Minikonfirmanderne medvirker og bærer lys 

ind i kirken. Gudstjenesten er for alle. Efter gudstjenesten 
er der afslutning for minikonfirmanderne og deres familier i 
sognehuset. 

SÆT ✘ I KALENDEREN

Fangel Kirke Søndag den 31. oktober kl. 10

Fælles BUSK-gudstjeneste 
Så er det igen tid til Børn, Unge, Sogn, 
Kirke – gudstjeneste, hvor minikonfir-
manderne medvirker. Gudstjenestens 
tema er: ”Kan du tilgive?”. 

Den handler om, at vi alle igen og igen i 
vores hverdag oplever dilemmaer, hvor 
skyld og tilgivelse spiller en rolle. 

I de situationer kunne det en gang 
imellem være rart at vide, hvor mange 
gange man skal tilgive – at få faste 
regler for tilgivelsen. 

Kan man give det? Kan vi få at vide, 
hvor mange gange vi skal tilgive? 
Det er det spørgsmål, Jesus besvarer i 
søndagens tekst. 

Gudstjenesten er en familiegudstjene-
ste, og efterfølgende er der kirkekaffe 
i sognehuset. Alle er velkomne – både 
store og små. Kom gerne og bak børne-
ne op.

BUSK 2021 

1

Kan du
tilgive?
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Stenløse og Fangel sogn 

Vil du være minikonfirmand?
Så har du muligheden nu. Vi starter nemlig et nyt minikon-
firmandhold, der strækker sig over ni undervisningsgange. 
Det er for alle på 4. årgang i Stenløse og Fangel Sogn. 

Undervisningen finder sted om onsdagen kl. 14.30-16.00. 

Datoer
Første gang er onsdag den 1. september, og sidste gang er 
onsdag den 17. november kl. 17.00. Her afslutter vi med en 
gudstjeneste i Fangel kirke, hvor minikonfirmanderne deltager. 
Bagefter er der en hyggelig afslutningsfest i Fangel sognehus. 

Første undervisningsgang
Til første undervisningsgang – den 1. september – forventer 
vi at være i konfirmandhuset i Stenløse, hvor minikonfir-
manderne selv kan cykle til fra skole. De andre undervis-
ningsgange vil sandsynligvis foregå i Fangel sognehus, da 
konfirmandhuset i Stenløse er under ombygning. 

Afhentning
Når der er undervisning i Fangel, vil børnene blive hentet i 
bus ved skolen – ligesom de vil blive kørt retur til skolen, 
når minikonfirmand er slut. 

Undervisningen
Undervisningen er en blanding af fortællinger, sang, leg,  
løb og opgaver – og så vil der også være tid til hygge.

Tilmelding
Tilmelding til præst Annette Jørgensen på akt@km.dk  
eller tlf. 29 27 65 91.

Undervisere
Undervisningen varetages af Torben Hald, Marian Hanghøj, 
Bodil Winther og Annette Jørgensen.

Vi glæder os til at se jer!

9



Babysalmesang 
Stenløse Kirke 
Opstart af nyt hold
torsdag den 9. september 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 bru-
ge 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/te 

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

Kirkehistorisk vandring
Stenløse konfirmandhus 
Tirsdag i lige uger  
kl. 10.30-11.40,
første gang den 7. september

Babyrytmik 
Stenløse Kirke 
Opstart af nyt hold  
torsdag den 9. september kl. 10.45   

Babyrytmik med salmer for de lidt ældre babyer i Sten-
løse og Fangel sogne. Ud over at opbygge et repertoire 
af de danske salmer stimuleres barnets medfødte mu-
sikalitet – 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

FASTE ARRANGEMENTER

Café (onsdage kl. 10-12) 

Kom til café i Stenløse Konfirmandstue 
eller Fangel Sognehus 

Mange forskellige ting kan være på programmet. Vi 
kan tale om gode bøger, vi har læst. Vi kan snakke om 
forskellige oplevelser, vi har haft. Der er også flere, 
som strikker og hækler. Indimellem kan der også være 
et foredrag. Caféerne er for både kvinder og mænd.

Onsdags-café i Stenløse: 
3. onsdag i måneden kl. 10-12

Sogne-café i Fangel: 
1. onsdag i måneden kl. 10-12

Skt. Klemens Børneklub
Vi mødes i konfirmandhuset
Hver tirsdag kl. 15.30-16.45 
med opstart start den 31. august 

Kom og vær med til at synge, høre bibelhistorier, 
bede, lege og lave aktiviteter – alt imens vi nyder lidt 
saft og kage undervejs. Alle børn fra 4 år er velkomne.

Yderligere oplysninger fås hos Ellen Holst Nielsen  
Tlf. 61 66 50 61.

STENLØSE
ONSDAGS-

CAFÉ
FANGEL
SOGNE-

CAFÉ
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

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 mere her: www.skfif-gymnastik.dk 

Sct. Nicolai Tjenesten 
Har du brug for én at tale med?
Vi har tavshedspligt, og alt sker yderst fortroligt. 
Tjenesten er åben fra kl. 9 om morgenen til kl. 3 om natten. 
Tlf. 70 12 01 10 

Stenløse Kultur-  
og Dilettantforening 
Se mere på www.sk-dilettant.dk 

Praktiske oplysninger
Gudstjenester, møder,  
arrangementer og adresseliste 
Find oplysninger på www.fangel.dk 
og www.stenloesekirke.dk 

Dåb, vielser m.m. 
Anmeldelse af dåb, vielse, velsignelse, begravelse, konfir-
mation, attester og navneændring kan ske til sognepræst 
Matias Kærup eller præstesekretær Ulla Marie Fisker. 

Sognepræst Matias Kærup
Præstegården
Stenløse Bygade 6
5260 Odense S
Tf. 66 15 07 04
Mail: maka@km.dk 

Præstesekretær Ulla Marie Fisker
Tlf. 66 15 25 20,
Mail: umf@km.dk  
 
Træffetider:
Tirsdag kl. 10-13
Torsdag kl. 12-16 
Fredag kl. 10-12 

Faderskabsanmeldelser, ansøgning om navneændringer 
mm. skal du indgive digitalt på www.borger.dk 

Indsamling (kollekt) i Stenløse Kirke
Der samles ind ved alle gudstjenester i Stenløse Kirke. 
Hvis der ikke annonceres et særligt formål, går pengene 
til Menighedsplejen, som yder hjælp til vanskeligt stillede 
familier i sognet.
 
MobilePay 
Som supplement til kirkebøssen i kirken kan 
du også sende dit bidrag via MobilePay på 
nummer 86692. Der står ”Stenløse Kirke” 
som modtager.

Babysalmesang  
– opstart af nyt hold  
i Stenløse Kirke,  
se side 10.

Næste Sogneblad: Nr 4 · Vinter 2021 omdeles i november. 
Frist for indlæg: 1. oktober 2021
Hvis du ikke modtager Sognebladet, kontakt da venligst 
præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25 eller umf@km.dk
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GUDSTJENESTER AUGUST - NOVEMBER 2021 
SEPTEMBER STENLØSE FANGEL 
05. 14.s.e. trinitatis 11.00 (MS)   09.30 (MS)
12. 15.s.e. trinitatis 09.30 (AKJ)    11.00 (AKJ) 
19. 16.s.e. trinitatis 11.00 (MK) Høstgudstjeneste  09.30 (MK) 
26. 17.s.e. trinitatis 09.30 (MK)   11.00 (MK) Høstgudstjeneste

OKTOBER
03. 18.s.e. trinitatis 11.00 (AKJ)   09.30 (AKJ)
10. 19.s.e. trinitatis 08.30 Morgenandagt (Fælles med Fangel) 
17. 20.s.e. trinitatis 11.00 (MK)   09.30 (MK)
24. 21.s.e. trinitatis 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
31. 22.s.e. trinitatis Ingen   10.00 (AKJ) Fælles BUSK-gudstjeneste*  

NOVEMBER
07. Alle Helgen ** 10.00 (MK)   15.00 (MK)
14. 24.s.e. trinitatis 11.00 (MK)   09.30 (MK)
21. Sidste s. i kirkeåret 09.30 (MK)   11.00 (MK) 
28. 1. søndag i advent ** 10.00 (MK)   15.00 (MK)

* Se omtale i bladet
** Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen og 1. søndag i advent. 
Der tilbydes dåb lørdag den 4. september, 30. oktober og 6. november.

MK: Matias Kærup 
AKJ: Annette Kjær Jørgensen 
MS: Mattias Skærved (konstitueret sognepræst)

STENLØSE
FANGEL

Kirkekaffe: Vi byder på kirkekaffe i våbenhuset i 
Stenløse Kirke efter den første tidlige gudstjeneste hver 
første søndag i måneden. I Fangel Kirke er der kirkekaffe 
efter alle gudstjenester kl. 9.30.

Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.  
Hold øje med lokalavisen eller www.stenloesekirke.dk.

Kirkebil: Har du brug for kørelejlighed, kan du bestille  
kirkebil til alle gudstjenester og sognearrangementer i  
Stenløse og Fangel kirker.  

Husk at bestille kirkebilen i god tid – senest fredag 
kl. 12 til gudstjenester og senest dagen før kl. 17 
til sognearrangementer. Du bestiller kirkebilen hos 
præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25.  
Her skal du oplyse dit navn og din adresse.


