SOGNEBLADET
Nr. 2 · Sommer 2021 

Mandag den 24. maj kl. 10.30 / Fælles friluftsgudstjeneste ved Fangel Kirke
Torsdag den 10. juni kl. 15.45 / Fælles gåtur fra Stenløse Kirke
Torsdag den 17. juni fra kl. 17.00 / Sommerarrangement i og omkring Fangel Kirke
Søndag den 25. juli fra kl. 10.00 / Sommerfrokost i præstegårdshaven

STENLØSE
FANGEL

80. 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

Stenløse Kirke og Fangel Kirke
åbner mere op
Vi glæder os over, at det
nu er forsvarligt at fejre
højmesse med altergang
og salmesang – uden
tidsbegrænsning.

Kirkerne er åbne i dagtimerne i de sædvanlige
åbnningstider.
Velkommen!

Hold dig løbende orienteret om gældende
retningslinjer på:
stenloesekirke.dk og
fangelkirke.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

Caféerne

En lille sommerhilsen til
Sognecafeen og Onsdagscafeen
Forhåbentlig kan cafeerne atter åbne til
en ny sæson efter sommerferien med et
par hyggelige timer med snak, kaffe og
gerne sang.

Med ønsket om en dejlig sommer.
Mange hilsner fra
Karen, Birte, Vivi og Lone, Stenløse
Marian og Suzanne, Fangel

Vi skal fortsat passe på hinanden, så
derfor indretter vi os også efter myndighedernes anbefalinger.

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

Sogneudflugter 2021

Stenløse og Fangel kirker:
Organist: Torben Hald, Karlsbjergvej 43
Sdr. Broby, 5672 Broby
Tlf. 62 63 23 16 / 30 82 52 42

Stenløse og Fangel menighedsråd tilstræber at arrangere årets sogneudflugter til afholdelse i september måned.

Dato og udflugtsmål bliver annonceret i
det kommende blad.

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
Fangel Kirkegård i fuld flor
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Stenløse og Fangel hjemmesider:
www.stenloesekirke.dk eller www.fangelkirke.dk
Næste Sogneblad:
Nr 3 · Høst 2021 omdeles i august.
Frist for indlæg: 1. juli 2021
Ved udeblivelse af Sognebladet,
hører redaktionen gerne herom.

PRÆSTEN HAR ORDET

”You’ll never walk alone…”
Her i corona-tiden går vi som aldrig før. Vi har erfaret, at
det at vandre derudad er langt mere end bare at sætte det ene
ben foran det andet. Det er også at komme ud i det skønne
grønne og fornemme, at man får fred i sjælen. Det er at nyde
naturen og føle sig omsluttet af noget, der er større end en
selv, og jeg tror, at mange får inspiration og energi og nye
perspektiver på problemer og udfordringer, imens de går.
Jeg kan heller ikke selv sige mig fri for glæden ved at trave
afsted. En gåtur langs Vesterhavet, hvor øjet har frit udsyn,
er fantastisk. Det er som at blive ladet op igen.

”You’ll never walk alone…”

Jeg ved ikke, om I kan huske det, men den 20. marts 2020
kl. 8.45 spillede mere end 80 europæiske radiostationer fra
30 lande, herunder danske P1, Garry and the Pacemakers
1963’er-hit. Sangen, som også er kendt som slagsang for
fodboldklubben Liverpool FC og for en række andre klubber, skulle udtrykke sammenhold under corona-pandemien,
og var samtidig en støtte og opmuntring til de syge, de
pårørende, de isolerede og ikke mindst til alle de sundhedsarbejdere, der stadig knokler for at redde de mange smittede. Ekstra stærkt kom sangen til at stå, da den 99-årige Tom
Moore med sin rollator begyndte at gå rundt i sin have for
at støtte det britiske sundhedsvæsen. Han fik samlet rigtig
mange penge ind, og med sit initiativ var han en solstrålehistorie og en kilde til livsmod i modgang. ”når du går
gennem en storm, hold dit hoved højt… gå afsted, gå afsted
med håb i dit hjerte…” sådan lyder nogle af stroferne i sangen, og jeg tror, at det er det, mange af os har mærket gennem det sidste års tid - at vandreturen i det fri, bevægelsen
fremad i lyset og den friske luft, har givet håb. Filosoffen
Søren Kirkegaard gik meget – ikke i skoven, men i byen.
Det at gå var for ham tæt forbundet med hans tænkning.
Hans gang blev til en tanke-gang kan man sige, til en skarp
og genial tanke-gang, der også var forbundet med håb. Han
skrev engang til sin svigerinde: ”Tab for alt ikke lysten til
at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til, og
jeg har gået mig mine bedste tanker til. Ja, jeg kender ingen
tanke så tung, at man ikke kan gå fra den”.

At gå med Gud

Der er et bibelsk udtryk, der ligefrem hedder: ”at gå med
Gud”. Det udtrykker, at går man med Gud, så går man med
håb, så går man på den gode vej gennem livet. Det gjorde

Enok i 1. Mosebog. Deri står om ham, at han vandrede med
Gud og derfor levede og blev 365 år og døde ikke, men blev
hentet op til Gud i live. Nu kan det godt være, at vi ikke
ligefrem håber på at blive 365 år – mindre kan gøre det – og
vi tænker nok også, at døden slipper vi ikke udenom, men
mon ikke vi håber, at Gud er med os i den – er med os både
i livet og i døden.
I Det nye Testamente er der også fortællinger om det at
være på vej, om det at gå med Gud og om Guds indgriben
i menneskers vandringer og veje. Der er f.eks. beretningen,
som vi hører 2. påskedag efter 1. tekstrække (Luk. 24,1335), beretningen om de to disciples vej til Emmaus - De går
i tunge tanker. Side om side går de og taler med hinanden
– en ”walk and talk” har de. De drøfter indbyrdes det, der
lige er sket i Jerusalem. Og da en fremmed slår følge med
dem og spørger, hvad de snakker om, svarer de beredvilligt,
at de taler om Jesus, som de troede var en profet, men som
endte med at blive idømt dødsstraf og blive korsfæstet. De
fortæller om det, de synes er så underligt: at nogle kvinder
har været ude ved den grav, hvori han efterfølgende blev
lagt, har fundet den tom og tilmed har set engle, der har talt
til dem. Den fremmede, der har slået følge med dem, går
med ind i deres samtale, stadig side om side på vejen. Han
kommenterer deres udsagn, mens de fornemmer, hvordan
han ser alt det, som er sket ud fra et helt andet perspektiv.
Han giver dem en ny historie om det, de har oplevet og om,
hvem den Jesus de kendte, i virkeligheden var. – Side om
side på vejen og på vej i livet fatter de nyt håb. Den fremmede bliver en håbets medvandrer for dem: ”You`ll never
walk alone…”, Gud ske lov.

En håbets medvandrer

En håbets medvandrer har vi forhåbentlig været for hinanden gennem corona-tiden, når vi har travet af sted i tunge
tanker. En håbets medvandrer var den gamle Captian Tom,
der gik rundt i sin have med sin rollator, og en håbets medvandrer er Gud, der har gået gennem de lange måneder sammen med os, sammen med frontpersonale, med syge, med
døende, med pårørende, og som stadig er ved vores side og
giver os et håb, der omfatter både levende og døde – et håb
om, at livet sejrer her og hisset.
Annette Jørgensen
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SÆT

✘ I KALENDEREN

Fangel

Mandag den 24. maj kl. 10.30

Fælles friluftsgudstjeneste ved Fangel Kirke
Anden pinsedag rykker vi gudstjenesten ud på plænen foran Fangel Kirke. Sognepræst Matias Kærup vil stå for prædiken, og der
vil være musik.
Menighedsrådene er værter for øl, vand, pølsebrød, kaffe og kage.
Medbring stol eller tæppe og kom til en gudstjeneste under den
blå himmel. Rammerne er vide, og hvis vejret ikke holder, rykker
vi blot ind i kirken.
Velkommen i det grønne
Stenløse og Fangel menighedsråd.
Stenløse

Torsdag den 10. juni kl. 15.45

Fælles gåtur fra Stenløse Kirke
Der er så mange ting, vi ikke har kunnet gøre gennem corona-tiden og mange arrangementer har vi måtte aflyse - men
at gå en tur i naturen har været en mulighed, som mange har
benyttet sig af.
Derfor vil vi invitere til en fælles gåtur i sognet torsdag den
10. juni. Kl. 15.45. Vi mødes på det grønne område lige
nedenfor Stenløse kirke. Her vil vi få lidt musik at gå på og
Fangel 

synge en enkelt fællessang, inden vi traver ned ad Møllevej,
ned til Sct. Clemens hellige kilde, som Matias Kærup vil
fortælle lidt om. Efter beretning og anekdoter vil vi gå tilbage til det grønne område, hvor der vil være kaffe, te, saft og
kage, lidt mere musik og mulighed for havespil og hygge.
Kom gerne og vær med - både store og små, så vi igen kan
fornemme fællesskabet.
Annette Jørgensen
Torsdag den 17. juni kl. 17.00

Sommerarrangement i og omkring Fangel kirke
På grund af corona har meget været lukket ned i lang tid –
og mon ikke mange af os i den tid har savnet samværet med
andre omkring en aktivitet, et måltid, en snak og lidt hygge?
Nu er samfundet heldigvis ved at åbne op igen, og derfor
vil Fangel menighedsråd gerne invitere til en aften for hele
familien i og ved Fangel kirke.
Der vil være et løb med poster, fællespisning, mulighed for
leg og spil med havespil, og så vil vi slutte af med aftensang. Så meget som muligt vil foregå udendørs. Arrangementet begynder kl. 17.00 og forventes at slutte omkring
kl. 20.00.
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Tilmelding: Arrangementet er gratis, men af hensyn til
maden, vil vi gerne have tilmelding senest mandag d. 14.
juni til Eva Bonne Alkærsig på tlf.: 50 73 96 98 eller mail:
evabonne@gmail.com eller Merete Østerbye tlf.: 24 81 79
23 eller mail: mgofangel@gmail.com.
Annette Jørgensen

Præstegårdshaven

Søndag den 25. juli fra kl. 10.00

Sommerfrokost i præstegårdshaven
– under gældende retningslinjer
Søndag den 25. juli inviterer vi til sommerfrokost og sang i
præstegårdshaven. Frokosten indledes med højmesse i Stenløse kirke kl. 10.00, og efterfølgende vil vi samles i haven.
Der vil være akkompagnement til sommersangen.
Tilmelding: Til Niels Jørgen Nørgaard på telefonnummer:
6615 1309 / e-mail: niels-hanne@noergaard-net.dk senest
torsdag den 15. juli 2021.
Vel mødt!
Matias Kærup
Stenløse og Fangel

Lørdag og søndag den 21.-22. august

Konfirmationer
Forårets konfirmationer er rykket og fejres i august måned.
Stenløse Kirke:
A-klassen lørdag den 21. august 2021 kl. 09.00
B-klassen lørdag den 21. august 2021 kl. 11.00
Stenløse 

Fangel Kirke:
søndag den 22. august 2021 kl. 09.30

Forventet opstart i uge 35

Nyt minikonfirmandforløb
Vi inviterer til et nyt forløb, som sandsynligvis vil starte op
i uge 35.
Det er for 4. klasserne på Skt. Klemensskolen, og undervisningen vil komme til at foregå i konfirmandhuset i Stenløse
og vil indeholde fortælling, sang, leg og hygge.

Nedenstående billeder er fra minikonfirmandforløbet i
efteråret 2020, hvor vi var på besøg i Fangel Kirke.
Mange hilsner fra Bodil Winther, Marian Larsen,
Torben Hald, Lilian Norup og Annette Jørgensen.
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FASTE ARRANGEMENTER

Babysalmesang

Babyrytmik

Stenløse Kirke
Opstart af nyt hold
torsdag den 9. september kl. 9.30

Stenløse Kirke
Opstart af nyt hold
torsdag den 9. 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 serveres kaffe/the og brød.

Hvem: 	Forældre med børn i alderen 8-12 måneder.
Forløb: Over 10 gange
Pris: 	Deltagelse er gratis.
Efter: I konfirmandhuset serveres kaffe/the og brød.

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
Tirsdage i lige uger fra
10.30-11.40 – opstart den
7. september

Hver tirsdag kl. 15.30-16.45. Alle børn
fra 4 år er velkomne. Første møde er
tirsdag den 31. august.

Menighedsrådsmøder

Vi mødes i konfirmandhuset ved kirken.
Yderligere oplysninger fås hos
Ellen Holst Nielsen,
mobil nr. 61 66 50 61.

Stenløse konfirmandhus

Onsdag den 9. juni kl. 17.00
Onsdag den 18. august kl. 17.00
Fangel

Fredag den 11. juni kl. 10.00
Fredag den 12. august kl. 10.00

6

Café (onsdage kl. 10-12)
Onsdagscafé i
Stenløse konfirmandhus
Opstart den 18/8

ONSDAGS-

Sognecafé i Fangel sognehus
Opstart den 1/9

SOGNE-

CAFÉ

CAFÉ

Signe Heidemann (*1938 − † 2016)
Højsommerens blomsterrigdom gav til
Signes inspiration et godt udvalg af fyldige, mættede farver, som hun kunne finde
næsten lige udenfor atelierdøren.
Blandt flere favoritter rangerede pæonerne
højt – her i blåt selskab i juni 2009

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 - AUGUST 2021

JUNI
06. 1. søn. e. trinitatis
13. 2. søn. e. trinitatis
20. 3. søn. e. trinitatis
27. 4. søn. e. trinitatis

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

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

JULI
04. 5. søn. e. trinitatis
11. 6. søn. e. trinitatis
18. 7. søn. e. trinitatis
25. 8. søn. e. trinitatis

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

11.00 (AKJ)
Ingen
11.00 (MK)
Ingen

AUGUST
01. 9. søn. e. trinitatis
08. 10. søn. e. trinitatis
15. 11. søn. e. trinitatis
22. 12. søn. e. trinitatis
29. 13. søn. e. trinitatis

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

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

MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

Kirkekaffe:
Der er kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse efter den første
tidlige gudstjeneste i måneden.

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

Der er kirkekaffe i Fangel efter gudstjenesterne kl. 09.30. 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
Ændringer i gudstjenestelisten kan forekomme.
bestilles hos præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25.
Se venligst dagspressen eller på sogneportalen.

