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SOGNEBLADET

STENLØSE
FANGEL

 Torsdag den 9. december kl. 19: Julekoncert med ensemblet Messias Light i Stenløse Kirke
 Torsdag den 24. februar kl. 19: Foredraget ”Kan tro flytte bjerge – eller flytter bjerge troen?” i Stenløse konfirmandhus 
 Søndag den 27. februar kl. 14: Fastelavn i Fangel Kirke og forsamlingshus



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:  
Niels Jørgen Nørgaard
Bøgebakken 9, 5260 Odense
Tlf.: 66 15 13 09
Mail: niels-hanne@noergaard-net.dk 

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. 22 15 38 46
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 
Langs med Odense Å
Fangel Kirke
Juletræet med sin pynt

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE I STENLØSE OG FANGEL

Et større konfirmandhus i Stenløse
I skrivende stund er byggeriet i fuld 
sving i konfirmandhuset. Den planlag-
te udvidelse skrider fremad – om end 
dog en smule forsinket. Vi forventer, 
at konfirmandhuset i sin nye og fulde 
størrelse er klar til at blive taget i brug i 
starten af 2022. 

I løbet af foråret vil der blive arrangeret 
en officiel indvielse af det nye konfir-
mandhus. 

Vi glæder os til vores langt større  
rammer – og til i endnu højere grad  
at kunne afholde arrangementer og 
invitere til aktiviteter. 

Konstituering af menighedsrådene
Stenløse Menighedsråd har konstitueret sig for kirkeåret 2022 – og med nogle få 
ændringer fordeler posterne sig nu som følger:
 
Niels Jørgen Nørgaard: Formand
Mie Flarup Kristensen: Næstformand og kasserer
Matias Kærup: Formand for valgbestyrelsen
Leif Møller: Kirkeværge
Sekretær: Ann Vibeke Frederiksen
Kontaktperson: Brian Damgaard

Menige medlemmer:
Dennis Harris
Bodil Kirkegård Winther
Anders Bering
 
Fangel Menighedsråd har også konstitueret sig – men uden ændringer.

Menighedsrådsmøder 
Stenløse konfirmandhus
Onsdag den 1. december kl. 16.30
Tirsdag den 25. januar kl. 16.30 

Se også www.stenloesekirke.dk 

Fangel sognehus 
 
 
Menighedsrådsmøder i Fangel  
kan ses på www.fangelkirke.dk
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PRÆSTEN HAR ORDET

Juletanker fra felten
I skrivende stund er der længe til jul 
og nytår. Ikke desto mindre sidder jeg 
i det støvede og varme Bagdad og gør 
mig tanker om julens højtid og særlige 
stemning. To måneders orlov og ud-
stationering i Irak giver nemlig plads 
til savnet. Det savn, som vi hver især 
kender som noget hjemligt, trygt og 
genkendeligt. Det knytter sig ikke kun 
til afsavnet og længslen om dem der-
hjemme, fordi man er langt borte under 
fremmede himmelstrøg. Det knytter 
sig også til det helt nære. Hvem har 
ikke oplevet at kigge i et ældre billed-
album fra en svunden tid? Eller det at 
blive ført tilbage af en særlig duft? Et 
øjeblik af en fortid, vi kan tidsfæste, 
men aldrig helt begribe. 
 
Der er meget, der kan vække et minde 
til live. En, der mestrede at fange øje-
blikket og beskrive en særlig stemning, 
var forfatteren og fynboen Morten 
Korch. Måske er det derfor, han er 
blevet et landskendt begreb, når man 
skal beskrive noget nærmest naivistisk 
hyggeligt eller smukt. Men Korch 
skrev ikke eventyr, om end de ofte 
ender godt. Det er ægte fortællinger 
om helt almindelige menneskers liv 
på godt og ondt. Hans fortællinger er 
ikke blottet for alvor, og derfor har de 
stadig deres relevans. 

Tag bare hans beskrivelse af den jule-
rose, der talte til den fortravlede mand, 
der var ved at miste fodfæste i tilvæ-
relsen og ikke forstod julens budskab.  
 

Jeg er julen, sagde den. Jeg kommer 
langt borte fra, fra en stald med en 
krybbe, hvor en ung moder sidder med 
et lille barn på sit skød. Jeg kommer fra 
nogle fattige hyrder, som knæler under 
himlens stjerner. Jeg kommer fra de 
hellige tre konger, som med længsel i 
deres hjerter red langs veje gennem 
ørkenens sand. 

For næsten to tusind år siden blev  
jeg sendt ud for at erobre verden.  
Jeg kommer med milde vinde og en 
mærkelig luftning af godhed og fred. 
Jeg trænger ind i alle huse, både rige 
og fattige og fylder alle sind. Jeg kom-
mer med barmhjertighed, jeg kommer 
med gavmildhed og med jubel og med 
glæde. Jeg kommer med en varme, 
som smelter alle hjerter, selv de, som 
er kolde og hårde. Glem disse sorger, 
glem din uro og angst, jeg vil bringe 
dig hvile og fred.

Historien taler på en underfundig 
måde til os i dag, hvor vi skal være 
opmærksomme på, hvad vores identitet 
og selvforståelse hviler på. Og hvor 
vi ikke må miste modet til at stå ved, 
at der er en dybere forståelse for, at vi 
ikke er rodløse væsner. For vi hviler 
på andet end meningsløshed, militante 
ideologier eller den blotte ligegyldig-
hed, der kan præge nogle.

I lyset af krigene i  
Afghanistan og Irak 

har vi fået skærpet 
vores forståelse for, hvor 
vigtigt det er, at vi har rod 
i noget givent, funderet og 
større, som det at være et 
folk med bånd til en kri-
stentro med stærke traditi-
oner og åndelig dannelse. 
Uden den svinder noget 
af det fundament, vi netop 
kan hvile på, finde fred i 
og møde verden med. 
Når vi betragter historien og sætter 
spørgsmålstegn ved verdensfreden, så 
må vi huske, at den evangeliske fred, 
der forkyndes juleaften, er en fred til 
den enkelte. Det er ikke ensbetydende 
med en fred i verden, men en fred i det 
liv, der nu er vores.

Kristi fødsel for mere end to tusind 
år siden blev begyndelsen på en 
tid, hvor alvor, glæde og fred fik en 
fundamental betydning, fordi den 
har sit udgangspunkt i evigheden, og 
dermed forbliver urørt af enhver tids 
ekstremisme. Det har vi godt af at 
blive mindet om, så vi bevarer vores 
fodfæste og måske endda aner julens 
dybere betydning. 
Ære være Gud i det højeste! Og på 
jorden fred i mennesker, der har hans 
velbehag!  

God jul og godt nytår
Sognepræst Matias Kærup 
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Fangel  Søndag den 28. november kl. 10.00 - 15.00 

1. søndag i advent 
På denne første søndag i advent fejrer vi julens komme. Vi tænder juletræet, ligesom du og familiens mindste kan 
møde julemanden og nyde tonerne fra julekoret. Der vil være julestue i Fangel Forsamlingshus, så kig gerne forbi til 
nogle hyggelige timer. Det hele afsluttes med julegudstjeneste i Fangel Kirke.

Program:
Kl. 10.00-15.00  Julestuen i Fangel Forsamlingshus, hvor du kan 

købe en juleplatte eller lidt sødt til ganen
Kl. 10.00-14.00  Lokalhistorisk Arkiv holder åbent,  

og du kan se billeder fra året, der er gået
Kl. 10.15  Fangel Byorkester spiller julesalmer  

(hvis vejret tillader det)
Kl. 10.45 Juletræet tændes
Kl. 11.00 Årsskriftet 2021 præsenteres i arkivet
Kl. 15.00 Gudstjeneste i Fangel Kirke

Fangel Sognehus  Onsdag den 8. december kl. 12.30 

Julekomsammen
Igen i år inviterer vi til hyggelig julekomsammen for alle, 
der har tid og lyst. Traditionen tro byder vi julen velkom-
men med dejlig julemiddag og fornøjelig julequiz – og vi 
synger julesange og julesalmer for at fejre, at nu er det lige 
ved at være jul. 

Pris: 100 kr. 
Tilmelding: senest den 1. december til  
Esben Møllegaard Hansen, tlf. 40 57 15 14. 
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Stenløse Kirke  Torsdag den 9. 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 live i dagene op til jul. Hallelu-
ja-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 til orkester, kor og fire 
solister – og tæller gerne op mod 65 musikere. Messias Light, 
der nytænker Messias, består af: Anna Maria Wierød (sopran), 
Nanna Varmer Ipsen (alt), Kristoffer Emil Appel (tenor), Lau-
ritz Jakob Thomsen (bas) og Tina Christiansen (organist).

”Alle bør have muligheden for at opleve det populære værk. 
Vi har derfor udviklet en kammermusikalsk udgave af Mes-
sias, 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”.

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

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

Tenor, Kristoffer Emil Appel, stude-
rer på Det Kongelig Dansk Musikkon-
servatorium i København. Han har en 
bachelor i sang fra Syddansk Musik-
konservatorium.

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

Organist, Tina Christiansen, er ud-
dannet fra Det Jyske Musikkonservato-
rium ved Ulrik Spang-Hanssen.
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Stenløse Kirke og Lysningen Se herunder

Julegudstjenester og juleafslutning 
Julegudstjeneste for dagplejebørn og hjemmegående ..............  Onsdag den   8. december kl. 10.00 i Stenløse Kirke / AKJ
Julegudstjeneste for børnehaverne i Skt. Klemens og Fangel ..  Onsdag den 15. december kl. 09.00 i Stenløse Kirke / MK

Julegudstjeneste og juleafslutning for Skt. Klemensskolen
For C-afdelingen – 0.-3. klasse  ...............................................  Tirsdag den 21. december kl. 09.00 i Stenløse Kirke / MK
For B-afdelingen – 4.-6. klasse  ...............................................  Tirsdag den 21. december kl. 10.00 i Stenløse Kirke / MK
 
Julegudstjeneste på Lysningen, Skt. Klemens .........................  Torsdag den 23. december kl. 10.30 / MK

Fangel Kirke – fælles med Stenløse  Lørdag den 1. januar kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste
Nu tager vi hul på et nyt år – 2022. 

Lad os samles på årets første dag og 
ønske hinanden et godt og lykkebrin-
gende nytår.  

Vi starter med vores traditionsrige 
nytårsgudstjeneste – og bagefter 
samles vi i Fangel Sognehus for at 
ønske hinanden godt nytår. I dagens 
anledning vil vi byde på et glas med 
bobler og et stykke kransekage. 
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Fangel Sognehus Torsdag den 13. januar kl. 14.00

Foredrag: Udsendt som feltpræst
Foredraget vil handle om min udsendelse som feltpræst og 
om byen Bagdad, der kun har reminiscenser tilbage af det 
Mesopotamien, der voksede frem mellem floderne Tigris og 
Eufrat. 

Bagdad var Mesopotamiens største by, og området er en 
vigtig kilde til vores viden om en civilisations vugge med 
skriftsprog, matematik, hjul, plov og 1001 nats fortællinger.

Når Forsvaret sender enheder på mission i udlandet, så 
følger der naturligvis et lille stykke af Danmark med. I form 
af alt, hvad der kræves til det fysiske ophold, men også en 
præst og dermed muligheden for at kunne komme til guds-
tjeneste, gå til dåbsoplæring, sjælesorg, foredrag etc.  

På baggrund af to måneders orlov for at være feltpræst for 
de danske soldater i Kuwait og Irak vil jeg beskrive en felt-
præstetjeneste, et område, en religion og en krig,  der tog sin 
begyndelse den 20. marts 2003. 

Matias Kærup
Feltpræst for Ingeniørregimentet. 
Besøgstjeneste hos en bevogtningsdeling i Kosovo i 2018 
og 2019 og udsendelse til Irak i 2021.

SÆT ✘ I KALENDEREN

Hvordan ser det danske bidrag ud? 
Det danske bidrag omfatter:
•  En chef med et personbeskyttelsesbidrag
•   Et stabsofficersbidrag, herunder rådgivere 
•  Et sikrings- og eskortebidrag, inklusiv en  

baltisk deling 
•  Et transporthelikopterbidrag  

(fra maj 2021 med op til tre EH-101 helikoptere) 
•  Et logistikelement 
• Et nationalt støtteelement
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SÆT ✘ I KALENDEREN

Stenløse Konfirmandhus  Torsdag den 24. februar kl. 19.00

Foredrag: ”Kan tro flytte bjerge  
– eller flytter bjerge troen ?
Om forholdet mellem tro, helbred og åndelig omsorg 

Ved Niels Christian Hvidt, theol.dr., professor i eksistentiel og åndelig om-
sorg på Sundhedsvidenskab på SDU
 
Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske 
sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har der imidlertid været en afgøren-
de forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, 
psyke og sjæl. 

Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Niels  
Christian Hvidt har været initiator for og leder af. Han redegør for resultater fra 
Danmark og udland, der viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at mennesker med 
en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at 
trække på under krise.

Dernæst fokuserer han på, at bjerge flytter troen. Det handler om, at der er få ting, 
som får danskere til at tænke over eksistentielle forhold, som netop et sygdoms- 
eller krisebjerg.

Fangel Sognehus  Torsdag den 27. januar kl. 19.00

Foredrag: ”Gud, du er jo lige her” 
Ved journalist og forfatter  
Charlotte Rørth 
Foredraget handler om at leve med tro-
en, men også om at leve med sorgen. I 
løbet af foredraget kommer Charlotte 
omkring et nutidigt, dansk hverdagsliv 
med tro. 

Kan man snakke med Gud i sin bag-
have uden at blive anset for at være 
skør? Skal man gå i kirke hver søndag, 
hvis man er troende? Er der plads i den 
danske folkekirke til mennesker, der 
har haft religiøse oplevelser? 

Bogen er bl.a. omtalt som ”fremragen-
de og sjælestyrkende at have med på 
vejen” af Fyns Stiftstidende. 
 
Charlotte Rørth er journalist og uddan-
net på Danmarks Journalisthøjskole 
i 1987. I dag er hun foredragsholder 
og forfatter til en række journalistiske 
og tabunedbrydende bøger, der alle er 
udgivet på Gyldendal.

8



Fangel forsamlingshus og kirke  Søndag den 27. februar kl. 14.00 

Fastelavn 

Så kan vi igen holde fastelavn – og det glæder vi os til. 

Vi håber, at rigtig mange børn vil deltage – udklædte 
og med højt humør. Som altid starter vi med en 
børnegudstjeneste kl. 14 i Fangel kirke. 

Bagefter går vi ned i forsamlingshuset og slår katten af 
tønden, spiser fastelavnsboller og drikker saft og kaffe.  
Festlighederne slutter kl. 16.30. 

Arrangementet holdes af forsamlingshusets bestyrelse 
og Fangel kirkes menighedsråd. I år holder vi fastelavn 
sammen med Stenløse Kirke.

 

 

Pris:
Pris: Børn er gratis,  
mens voksne koster 20 kr.

Tilmelding:
Marian Larsen,  
marian@grundtlarsen.dk  
eller tlf. 20 33 23 45

Tilmelding senest  
den 20. februar

Mange hilsner fra Fangel forsamlingshus og kirke 
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Babysalmesang 
Stenløse Kirke 
Opstart af nyt hold
torsdag den 13. januar 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 

Babyrytmik 
Stenløse Kirke 
Opstart af nyt hold  
torsdag den 13. januar kl. 10.45    

Babyrytmik med salmer for de lidt ældre babyer i 
Stenløse og Fangel sogne. Ud over at opbygge et reper- 
toire 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

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 snak-
ke 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: 
Den 3. onsdag i måneden

Sogne-café i Fangel: 
Den 1. onsdag i måneden

Skt. Klemens Børneklub
Vi mødes i konfirmandhuset
Hver tirsdag kl. 15.30-16.45 

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

Yderligere oplysninger:
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:
Mandag - fredag: kl. 09.30-13.00

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 Mobile-
Pay på nummer 86692. Der står ”Stenløse 
Kirke” som modtager.

Næste Sogneblad: Nr. 1 · Forår 2022 · Omdeles i februar
Frist for indlæg: 1. januar 2022
Hvis du ikke modtager Sognebladet, kontakt da venligst 
præstesekretær Ulla Fisker alle hverdage kl. 09.30-13.00  
på tlf. 52 10 49 00 eller umf@km.dk
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GUDSTJENESTER DECEMBER 2021 - FEBRUAR 2022 
DECEMBER STENLØSE   FANGEL 
05. 2. søndag i advent 11.00 (AKJ)   09.30 (AKJ)
12. 3. søndag i advent 09.30 (MK)    11.00 (MK) 
19. 4. søndag i advent 11.00 (Vi synger julen ind, AKJ) 09.30 (Vi synger julen ind, AKJ) 
24. Juleaften 14.00 (AKJ) og 16.30 (MK) 10.00 (MK) og 15.30 (AKJ)
25. Juledag 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
26. 2. juledag 11.00 (MK)   09.30 (MK) 

JANUAR
01. Nytårsdag Ingen. Fælles med Fangel  15.00 (MK) 
02. Helligtrekongers søndag 10.00 (AKJ)   Ingen. Fælles med Stenløse
09. 1. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (MK)    11.00 (MK)
16. 2. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (MK)   09.30 (MK)
23. 3. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
30. 4. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 (MK)   19.00 (Kyndelmisse, MK) 
  
FEBRUAR
06. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 (AKJ)   11.00 (AKJ)
13. Septuagesima 11.00 (AKJ)   09.30 (AKJ)
20. Seksagesima 09.30 (MK)   11.00 (MK) 
27. Fastelavn 11.00 (MK)   14.00 (MK)

* Ved gudstjenesterne juledag medvirker trompetist Mette Bomholt. 

MK: Matias Kærup 
AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

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. 


