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KONTAKT
Kirkebogsførende sognepræst 
Matias Kærup, tlf. 66 15 07 04 / 29 16 59 61  
E-mail: maka@km.dk 
Præstegården  
Stenløse Bygade 6, 5260 Odense S

Træffes kl. 11-12 i Præstegården undtagen  
mandage. Træffetiden er kun vejledende.  
Henvendelse kan altid ske også udenfor  
træffetiden.

Sognepræst 
Annette Kjær Jørgensen, tlf. 29 27 65 91 
E-mail: akt@km.dk

Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag  
kl. 11-12

Stenløse Kirke 
www.stenloesekirke.dk

Menighedsrådsformand 
Niels Jørgen Nørgaard, tlf: 66 15 13 09 
E-mail: niels-hanne@noergaard-net.dk 

Graver 
Per Bak Rasmussen, tlf. 21 24 76 05 
E-mail: pbra@km.dk 
Træffes tirsdag - fredag på kirkegården

Kirkeværge 
Leif Møller, tlf. 22 15 38 46 
E-mail: leif.moeller@webspeed.dk

Fangel Kirke 
www.fangelkirke.dk

Menighedsrådsformand 
Merete Østerbye, tlf. 24 81 79 23  
E-mail: mgofangel@gmail.com

Graver 
Jørgen Jensen, tlf. 40 84 14 79 
E-mail: jje@km.dk  
Træffes tirsdag - fredag på kirkegården

Kirkeværge  
Esben Møllegård Hansen, tlf. 40 57 15 14  
E-mail: esbenmh@hotmail.com

Organist i Stenløse og Fangel kirker 
Torben Hald, tlf. 62 63 23 16 / 30 82 52 42

Redaktion af sognebladet 
Matias Kærup  
Karin Krause, tlf: 40 28 77 34

Historien om en dug
Alle, der kommer til dette års høstguds-
tjeneste i Fangel Kirke, kan se kirkens 
nye alterdug. Helt ny er den dog ikke. 
Det er faktisk den oprindelige alterdug 
fra Stenløse Kirke, som er blevet ændret 
bl.a. i størrelsen, så den nu passer  
til alteret i Fangel Kirke. 

Og hvorfor skal Stenløse Kirke ikke 
længere bruge alterdugen?

Da kirken blev renoveret, fik vi nyt 
granit-alter, der ikke egner sig til duge. 
Derfor tog vores sognepræst, Matias 

Kærup, kontakt til Birthe Petersen, der 
oprindelig har lavet dugen, og foreslog 
hende at donere dugen til Fangel Kirke. 
Den idé var Birthe straks med på, og 
hun har nu været så sød at ændre 
dugen, så den passer til alteret i Fangel 
Kirke. 

Begge menighedsråd takker Birthe for 
hendes store arbejde og glæder os 
over, at den smukke kniplingedug nu 
kan komme i brug igen. Første gang til 
høstgudstjenesten den 11. september 
kl. 11.00.

Kommende menighedsrådsmøder
Stenløse Konfirmandhus 
I efteråret er der menigheds-
rådsmøder i Stenløse den 5. oktober 
og den 9. november kl. 16.30.  

Fangel Sognehus 

I Fangel er der menighedsrådsmøder 
den 25. august, den 4. oktober og 
den 1. november kl. 17.00.

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Forsidefoto:
Stenløse Kirke i høstsæsonen

Ævl, at islam er fredens religion Konfirmation Stenløse  
18. april 2010

Bagest: Sognepræst Olav Degn-
Andersen, Frederik Isak Falcher Petersen, 
Christoffer Benn Bjerregaard, Jonas 
Trelle, Lasse Lindholm Sørensen, 
Mikkel Rausner, Anders Greve Bossen, 
Anders Dyreborg Schmidt, Nicolaie Juul 
Jørgensen.
Forrest: Louise Frank-Andersen, Ellen 
Illum Madsen, Signe Riisbøl Esbensen, 
Nanna Wium, Cecilie Nilket-Johannesen, 
Lærke Sofie Bøgelund Rasmussen.

Af tidsmæssige årsager, har det ikke været 

muligt at få billederne fra konfirmationen 

25.04 og 30.04 med i dette nummer.

Det var en festlig dag, da alterdugen blev taget 
i brug ved gudstjenesten palmesøndag. Den er 
fremstillet af Birthe Petersen, Østervangen 3, på 
kun ét år. 
Kniplingen, der som motiv har kors, livstræ og 
hjerte, er 3,50 m. lang.

Det var derfor med god grund, at menighedsrådet 
på hele menighedens vegne takkede for arbejdet 
med en sammenkomst i konfirmandhuset efter 
gudstjenesten.
Alterdugen kan ses i kirken! 

Birgit Trommer

Den nye alterdug  
i Stenløse kirke
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Sensommer- og efterårstanker
Sommeren og ferien er ved at være bag 
os. Det er også den særlige stemning, 
hvor samfundet går ned i tempo, og man 
mærker et åndehul i den tid, der normalt 
buldrer ubarmhjertigt afsted. Det blev en 
sommer uden restriktioner, og dermed 
fik vi muligheden for at realisere noget 
af det, der ikke var muligt de to foregå-
ende. Det gav stille gader og menne-
sketomme stier i skove og på marker. 
Og med god tid og afslapning kommer 
overskuddet til at overveje og revidere 
ens livssituation, sådan som mange gør 
det omkring årets længste ferie. Derfor 
er feriens åndehuller meningsfulde, som 
en pause fra den hverdag, der heldigvis 
har sin diskrete charme.

Tidligt i august kørte mejetærskerne for-
bi Stenløse kirkegård. Flere betragtede 
den larmende og støvende maskine, der 
i al sin vælde åd sig gennem marken. 
Imponerende tog det sig ud, men det var 
også en påmindelse om, at vækstsæ-
sonen er ovre. Det kan godt fremkalde 
vemod og melankoli, idet efteråret min-
der os om livet. Om livets efterår og den 
begrænsede tid, vi har sammen. 

Årstiderne er stærke i deres udtryk. Det 
kan livet også være, og derfor ved vi, at 
det hverken er enkelt eller naivt. Men 
derfor har vi alligevel sunde forventnin-
ger til livet, selv om bristede drømme 
og længselsfulde tanker knytter sig til 
dagene hernede. Det gælder i alle livsfa-
ser, og dermed nærmer vi os pointen 
med disse tanker. 

Vi er mange ting i det liv, der er så 
kompliceret. Vi lever i en polarise-
ret tid, hvor alt er til diskussion. Det 

gælder bl.a. identitet, forholdet mellem 
land og by, politiske splittelser, be-
vægelser omkring krænkelseskultur, 
klimaet og krig i Europa.  
 
Med de historiske briller er der ikke 
meget nyt under solen, men vi bliver 
mindet om den alvor, der kan indfinde 
sig, når vi bliver mere eller mindre ramt 
af virkeligheden. 

Hele livet er underlagt en bevægelse. 
Hvad enten vi taler om tid eller udvikling, 
så har det konsekvenser for os. Nye 
tanker, nye ideologier, nye livsopfattel-
ser, nye perioder. Og desto vigtigere er 
det at være forankret i noget, der giver 
fodfæste til at møde tidens tendenser og 
livets konsekvenser. 

Filosoffen Søren Kierkegaard skrev i 
1849 i Sygdom til døden, at et men-
neske er en enhed eller en syntese 
af endelighed og uendelighed. Det er 
smukt skrevet. For i tilværelsen er vi nok 
præget af den endelighed, som efteråret 
minder os om. Og hvor vi definerer, 
og studerer os som endelige gennem 
antropologi, sociologi og psykologi. Men 
det er ikke det eneste, der er at sige om 
os. Vi har en større horisont og et blik, 
der rækker længere, som Kierkegaard 
skriver om uendeligheden. 

Dertil er kirken et særligt sted, hvor 
evangeliet om Kristus bliver prædiket 
alle søndage og helligdage. Til alle tider. 
Både i og udenfor feriens åndehuller. Et 
sted, der er, og hvor vi kan komme og 
ånde. Fri for verdens larm og altid med 
uendelighedens blik. Der, hvor vi hører 
om den Kristus, der levede under de 

vilkår, der er livet. Hvor vi fejrer det liv, vi 
har fået for intet. Og gør det, hvad enten 
den finder sted ved en af efterårets 
mange højmesser, vielser, dåb eller be-
gravelser. Det er skønheden, der bliver 
dyrket, fordi den bliver bundet sammen 
med det majestætiske og evige. Derfor 
er farverne stærke, blomsterne duften-
de, musikken storladen og ordene dybe. 
Det lyder måske anstrengt for nogle, 
men det ændrer ikke ved stedets og 
Ordets evige karakter. 

Det giver en sammenhængskraft og en 
forankring i skiftende tider. Der, hvor vi 
får en særlig plads under tilgivelsens 
frisættende ord. Og det kan vi altid stole 
på i det foranderlige liv! 

Lad os tage det med os ind i det efterår, 
der nok kan vække melankolien, men 
samtidig være ufattelig smuk. Akkurat 
som livets enhed i dets endelighed og 
uendelighed. 

Matias Kærup

Præsten har ordet
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HØSTGUDSTJENESTER
Så er det tid til den årlige høstgudstje-
neste, som vi afholder både i Stenløse 
og Fangel kirker. Vi starter med guds-
tjeneste i kirken, og derefter samles vi 
og spiser en god frokost. I Fangel er 
der frokost i sognehuset, og i Stenløse 
afholdes frokosten i konfirmandhuset.

Fangel  
Kirke 
 

Tilmelding: senest den 4. september  
til Marian, marian@grundtlarsen.dk eller 
tlf. 20 33 23 45

Stenløse  
Kirke

 
Tilmelding: senest den 11. september  
til Ann, annvfrederiksen@gmail.com  
eller tlf. 29 82 33 11 

Sæt ✘ i kalenderen

Søndag
11. sep.

11.00

Søndag
18. sep.

11.00

Vil du vide mere om 
høstgudstjenesten?
Oprindelig var høstgudstjenesten 
en takkegudstjeneste. Man takke-
de for en god høst og for at have 
høstet mad nok til at kunne klare 
sig igennem en lang, kold vinter og 
have mad nok frem til den følgende 
sommer. 

Læs mere:  
www.kristendom.dk/indføring/
hvad-er-en-høstgudstjeneste
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Vikingernes vej til Byzans
Fangel Sognehus

Domprovst og eventyrer Thomas Frank 
fortæller om sin ekspedition ad vikinger-
nes historiske vej til Byzans.

Håndskrifter fra 900- og 1100-tallet be-
skriver deres rute ad floder og hav. Og 
arkæologiske fund peger på, at danske-
re i vikingetiden tog turen.

Thomas Frank har fulgt og genopdaget 
ruten og fortæller om de mange forbere-
delser og oplevelserne undervejs.

Han roede 3.526 kilometer fra Nordvest-
rusland til Istanbul i Tyrkiet på 65 dage 
– med få dages stop i blandt andet 
Novgorod og Kiev. 

Han viser billeder og filmklip fra naturen 
undervejs. Thomas Frank vil komme ind 
på en mulig forbindelse mellem Byzans 
og Danmarks historie, og hvad det vil 
sige at være dansker i dag.

Torsdag
22. sep. 

19.00
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Sæt ✘ i kalenderen

Fælles BUSK-gudstjeneste
Fangel Kirke

Den 30. oktober holder vi fælles BUSK-gudstjeneste (børn-, unge-, sogn- og kirke-gudstjeneste), hvor både konfirmanderne 
og minikonfirmanderne medvirker. Overskriften er: TROLDEN I OS ALLE. Gudstjenesten handler dels om at sige ja og 
nej til livets gaver og opgaver og dels om, at Gud tilbyder sin søn som hovedhjørnesten i vores liv. Gudstjenesten er en 
familiegudstjeneste, så alle er velkomne – både store og små. Bagefter er der pizzasnegle og kirkekaffe i sognehuset. Kom 
gerne og bak børnene op.

Annette Jørgensen

HØJSKOLEDAG 
Fangel Kirke og Fangel Sognehus

Dronningen og den  
danske sangskat                                                  
Stenløse og Fangel Menighedsråd vil 
traditionen tro holde fælles højskoledag 
og har arrangeret et godt program 
for dagen. Det kommer bl.a. til 
at indeholde et foredrag med 
forfatteren Thomas Larsen, 
der i anledning af Dronning 
Margrethes 50 års jubilæ-
um som regent har skrevet 
bogen: ”Monark og menne-
ske”. Derudover bliver det også 
til et gensyn med Rasmus Borring, 
der vil bringe os igennem den danske 
sangskat – med sang og fortællinger. 
Det bliver helt sikkert en god dag, som vi 
kan glæde os til.

Kl. 9.00
Morgensang i kirken ved sognepræst 
Annette Kjær Jørgensen
Bagefter er der morgenmad med kaffe 
og rundstykker på Fangel Kro, hvor vi  
er resten af dagen.

Kl. 10.00 
Thomas Larsen er journalist, poli-

tisk kommentator og forfatter til flere 
biografier. Han vil fortælle om Dronning 
Margrethes liv – fra 1972, hvor hun 
trådte ind på tronen, og frem til i dag. En 

dronning, der er blevet samlings-
punkt for vores nation, og en 

elsket og respekteret regent. 
Thomas Larsen vil også 
tale om det generations-
skifte, der en dag bliver 
en realitet, når Kronprins 

Frederik og Kronprinsesse 
Mary overtager og bliver konge 

og dronning af Danmark.

Kl. ca. 12.30 
Frokost med kroens lækre æggekage 
med bacon

Kl. 13.00 
Efter frokost vil Rasmus Borring 
fortælle om formidlingen af den danske 
sangskat, der indeholder både velkend-
te og nye sange fra højskolesangbogen. 
I løbet af indlægget vil Rasmus Borring 
også komme ind på hans samarbejde i 
de sidste syv år med digter Jens Rosen-
dal. Rasmus Borring er foredragsholder, 

pianist og komponist og har fået optaget 
”Gi´ os lyset tilbage” i højskolesangbo-
gen sammen med flere af hans andre 
sange.

Kl. 14.30
Kaffe og tak for i dag

Pris og tilmelding
Prisen for deltagelse er 200 kr. og 
dækker alt – dog ikke drikkevarer. Det 
vågne øje vil se, at prisen er lidt højere 
end normalt, men det skyldes generelle 
prisstigninger. 

Tilmelding er senest den 25. oktober til 
Hans Emil S. Knudsen på vivioghans@
schildt.dk / tlf. 40 11 05 08 eller Bodil 
Winther på bodilwinther16@gmail.com / 
tlf. 40 58 38 75.

Du kan betale med mobilepay ved 
tilmelding og naturligvis også på selve 
dagen.   

Søndag
30. okt.
10.00

Lørdag
1. okt.
9-15

6 7



Foredrag om kunsten ud i 
papirklip

Stenløse Konfirmandhus

Et gækkebrev kan føre meget med sig. 
For Sonia Brandes blev det startskud-
det til et liv som billedkunstner inden for 
papirklip. Et af projekterne har været 
papirklip, som dannede grundlag for 
udformning af bronzeriste i gulvet på 
Skt. Knuds Kirke i Odense. Målet var at 
dække over et nyt ventilationssystem. 
Det projekt fortæller Sonia meget mere 
om til foredraget, ligesom hun vil fortælle 
om arbejdet med bl.a. altertavlen i Sdr. 
Broby, udsmykningen i klokketårnet på 
Dyrup Kirke ved Odense og de 12 store 

Gl. Testamente-klip til Teologisk Pæda-
gogisk Center i Løgumkloster.

Dette er første i en af række af tre 
foredrag om kirkekunst og kultur. 
Sæt allerede nu også kryds i ka-
lenderen den 19. januar kl. 14.00, 
hvor Torben Svenstrup fortæller om 
bondens tro i kalkmaleriet og den 
9. februar kl. 14.00, hvor biskop 
Elof Westergaard giver et indblik i 
kirkegårdskultur.

Alle Helgen Gudstjeneste for børnene
Fangel Kirke

Det er efterhånden blevet en tradition, 
at vi holder Alle Helgen-gudstjeneste 
for børn i Fangel kirke – og vi gør det 
igen i år: torsdag den 3. november kl. 
16.30. En Alle Helgen-gudstjeneste er 
en gudstjeneste, hvor vi mindes de af 
vores kære, som ikke er her mere. Børn 
kan også have oplevet tab i deres liv, 
eller de har kammerater, der har mistet, 
så derfor er det naturligt at tage sorg 

og savn op i en børnegudstjeneste. Her 
vil vi fokusere på det Guds fællesskab, 
der forener os på tværs af dødens skel. 
Skt. Klemensskolens kor medvirker ved 
gudstjenesten.

Tilmelding
Efter gudstjenesten er der spisning i 
sognehuset. Det er gratis at deltage. Af 
hensyn til planlægning af maden beder 

vi om tilmelding senest d. 27. oktober til 
Merete Østerbye på mgofangel@gmail.
com, tlf. 65 96 32 25 eller tlf. 24 81 79 
23. Alternativt til Annette Jørgensen på 
akt@km.dk eller tlf. 29 27 65 91. 

Vi glæder os til at se jer. Alle, både store 
og små, er velkomne.

Fangel Menighedsråd

LYSGUDSTJENESTE FOR BØRNENE
Stenløse Kirke

Den 23. november kl. 17 – lige op til den 
første søndag i advent – afholder vi bør-
negudstjeneste i Stenløse Kirke. Guds-
tjenesten vil handle om lys. Vi skal synge 
om lys og høre tekster fra Bibelen om lys. 

Lysgudstjenesten er for alle og en hyg-
gelig tradition i den mørke tid.

Denne lysgudstjeneste bliver samtidig 
sidste undervisningsgang for efterårets 

minikonfirmander, der bagefter invite-
res til afslutningsfest i konfirmandhuset 
sammen med deres familier. Læs mere 
om minikonfirmandundervisning under 
vores faste arrangementer.

Torsdag
3. nov. 
14.00

Torsdag
3. nov. 
16.30

Onsdag
23. nov. 

17.00
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Konfirmation 2022

Konfirmation i Fangel Kirke 
26. maj kl. 10.00
Stående fra venstre: 
Marcus Kristian Beagan, Philip Hørup Larsen, Christian Cardel, Aleksander Jakobsen, Sofus Uhd Håkonsson, Alfred Hallberg 
Dickmeiss, Magnus Chung Jepsen, Hjalte Bøge Lindell, Isak Skov Hundahl Poulsen, Daphne Maria Kessler Bierbaum, Frida 
Hesseldahl Laubel og sognepræst Annette Kjær Jørgensen.

Siddende fra venstre:  
Kamma Buuge Black, Lea Kamille Ingstrup Bartholin, Rosalina Flyborg-Madsen, Frida Bøge Lindell, Kamma Agerholm Lützen 
og Johanne Marie Bjerre.
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Café – onsdage kl. 10.00-12.00
Kom til onsdagscafé i Stenløse 
Konfirmandhus 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. 

Onsdagscafé i Stenløse 
Konfirmandhus finder sted følgende 
onsdage – den 21. september, den 
12. oktober og den 16. november.

Sognecafé i Fangel Sognehus 
foregår følgende onsdage – den 7. 
september, den 5. oktober og den 2. 
november. 

Skt. Klemens Børneklub 
Stenløse Konfirmandhus
Opstart: den 30. august

Børneklubben er for alle børn fra 
0. - 3. klasse. Det foregår i Stenløse 
konfirmandhus på tirsdage i 
tidsrummet kl. 15.30-16.45.

I Skt. Klemens Børneklub vil vi gerne 
fortælle om Gud og hans søn, Jesus. 
Når vi mødes, vil der være en voksen, 
som læser en tekst fra Bibelen, og så 
vil der være en sjov aktivitet og leg. 
Det kan være alt fra hoppepude, bål, 
leg, boldspil og krea-ting. Undervejs 
nyder vi lidt saft og kage. Ind mellem 
får vi også besøg udefra. 

 
I efteråret mødes børneklubben  
den sidste tirsdag i august til og 
med den sidste tirsdag i november 
– kun afbrudt af efterårsferie den 18. 
oktober. 

Børnene kan blive hentet i SFO på 
Skt. Klemens Skolen kl. 15. Aftal det 
med pædagogen og kontakt Katrine 
på tlf. 28711770, så vil hun hente 
børnene i bil.

Vil du vide mere?
Kontakt gerne Ellen Holst Nielsen på 
tlf. 61 66 50 61 eller  
ellenholst@gmail.com 

Faste arrangementer

Kirkehistorisk  
vandring om 
Frans af Assisi
Stenløse Konfirmandhus 
Start den 6. september 
Tirsdag i lige uger  
kl. 10.30-11.40

Vi bevæger os ikke meget, mest 
efter kaffen, men vi kommer langt 
omkring i tid. Alle er velkomne 
til denne studiekreds, hvor vi vil 
begynde læsningen af Frans 
af Assisi (1181-1226). Hvem 
var denne ordenstifter, helgen, 
middelaldermunk, der efter katolsk 
tradition modtog stigmatiseringer, 
og som den nuværende pave 
bærer sit navn efter? Hvad fik han 
af betydning for kristendommen?

Vi ved, at han inspirerede den 
unge pige Clara, der med Frans 
som forbillede skabte sin orden i 
San Damiano-kirken i Italien. De 
er kendt som Clarisserne. Pastor 
emeritus Victor Hammer vil gøre 
os klogere på den tid og på Frans’ 
liv, virke og personlighed. 

Er du interesseret, så giv mig et 
praj på maka@km.dk

Matias Kærup
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Babysalmesang
Stenløse Kirke
Nyt hold starter til  
den 8. september kl. 9.30

Babysalmesang er for børn i 
alderen 2-7 måneder og er et 
forløb, der strækker sig over 10 
torsdage. Det varer ca. 45 minutter 
og foregår i Stenløse Kirke. 

Det er en musikalsk oplevelse i 
kirken for nybagte familier, hvor 
alle kan være med. Vi synger 
gamle og nye salmer, danser og 
bruger rim og remser. Kom og 
oplev en musikalsk stund i kirken 
sammen med dit barn. Bagefter er 
der mulighed for en hyggelig stund 
med de andre på holdet over en 
kop kaffe eller te.

  Pris: Deltagelse er gratis.

  Underviser: Rikke Wegner Fyrst

  Tilmelding og spørgsmål:  
   kirkesanger@hotmail.com

Næste Sogneblad
Næste Sogneblad: Nr. 4 · Vinter 2022 · Omdeles i november
Frist for indlæg: 1. oktober 2022

Hvis du ikke modtager Sognebladet, kontakt da venligst præstesekretær Ulla 
Fisker alle hverdage kl. 09.30-13.00 på tlf. 66 15 25 20 eller umf@km.dk

Babyrytmik
Stenløse Kirke
Nyt hold starter til  
den 8. september kl. 10.45

Babyrytmik henvender sig til 
forældre og deres børn i alderen 
8-12 måneder. På dette hold 
synger vi danske salmer for de lidt 
ældre babyer og vil gennem sang 
og leg stimulere barnets medfødte 
musikalitet og barnets motoriske, 
sproglige og sansende udvikling. 

Babyrytmik foregår over 10 
torsdage kl. 10.45. Det varer ca. 45 
minutter og foregår i Stenløse Kirke. 

Bagefter er der mulighed for kaffe/
te og en hyggelig stund med de 
andre forældre og børn. 

  Pris: Deltagelse er gratis.

  Underviser: Rikke Wegner Fyrst

  Tilmelding og spørgsmål:  
    kirkesanger@hotmail.com

Faste arrangementerSe her

Vil du  
være mini-
konfirmand?
Konfirmandhuset i Stenløse
Start den 7. september  
kl. 14.30-16.00
Til efteråret inviterer vi alle fra 4. 
årgang i Stenløse-Fangel sogn til 
et minikonfirmandforløb. Under-
visningen finder sted ni onsdage 
kl. 14.30-16.00 i konfirmandhuset 
i Stenløse. Undervisningen starter 
onsdag den 7. september og slutter 
den 23. november kl. 17.00 med en 
lysgudstjeneste og efterfølgende 
afslutningsfest. 

Undervisningen vil bestå af fortællin-
ger, sang, lege, løb og opgaver – og 
så vil der også være tid til at hygge. 

Det er Torben Hald, Bodil Winther, 
Marian Hanghøj Larsen, Lis Petersen 
og Annette Jørgensen, som vil 
varetage undervisningen. 

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

Vi glæder os til at se jer!
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Foreninger  
og klubber 
Stenløse Sogns  
Lokalhistoriske Arkiv
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 

Arkivleder: Peter Kingard Johansen
Lettebækvænget 21
5250 Odense SV.
Tlf. 20 74 48 63 

Formand: Egon Birkholm
Ildfuglevænget 120
5260 Odense S
Tlf 61181728

Skt. Klemens-Fangel Idræts-
forening 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 

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, konfirmation, attester og 
navneændring kan ske til sognepræst Matias Kærup eller præstesekretær Ulla 
Marie Fisker. 

Sognepræst Matias Kærup Præstesekretær 
Præstegården Ulla Marie Fisker 
Stenløse Bygade 6 Tlf. 66 15 25 20 
5260 Odense S Mail: umf@km.dk 
tlf. 66 15 07 04  
mail: maka@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 
MobilePay på nummer 86692. Der står ”Stenløse Kirke” som modtager. 

Praktiske oplysninger Foreninger og klubber
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Gudstjenester 
september - november 2022

Nu ringer alle klokker mod sky;          
det kimer i fjerne riger.           
Hver søndag morgen højt på ny 
stor glæde mod Himlen stiger         
DDS. 408

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. 17.00 til sognearrangementer. 

Du bestiller kirkebilen hos præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 
51 51 32 25. Her skal du oplyse dit navn og din adresse. 

Kirkekaffe 
Vi byder på kirkekaffe i våbenhuset i Stenløse Kirke  
efter den første tidlige gudstjeneste hver første søndag i må-
neden. 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. 

  SEPTEMBER STENLØSE FANGEL

 04.   12.s.e. trinitatis 11.00 (MK) 09.30 (MK)

 11.   13.s.e. trinitatis 09.30 (MK)  11.00 (MK) Høstgudstjeneste

 18.   14.s.e. trinitatis 11.00 (MK) Høstgudstjeneste 09.30 (MK) 

 25.   15.s.e. trinitatis 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ) 

  OKTOBER

 02.  16.s.e. trinitatis 11.00 (MK) 09.30 (MK)

 09.   17.s.e. trinitatis 09.30 (AKJ) 11.00 (AKJ)

 16.   18.s.e. trinitatis 11.00 (AKJ) 09.30 (AKJ)

 23.   19.s.e. trinitatis 09.30 (MK) 11.00 (MK)

 30.   20.s.e. trinitatis Ingen 10.00 (AKJ) Fælles BUSK-gudstj.*

  NOVEMBER

 06.   Alle Helgen 10.00 (MK) **  15.00 (MK) **

 13.   22.s.e. trinitatis 11.00 (MK)  09.30 (MK)

 20.   Sidste s. i kirkeåret 09.30 (AKJ)  11.00 (AKJ) 

 27.   1. søndag i advent 10.00 (MK) **  15.00 (MK) **

  MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

  

 * BUSK-gudstjeneste – se omtale i bladet

 ** Trompetist Mette Bomholt deltager i gudstjenesterne Alle Helgen  
    den 6. november og 1. søndag i advent den 27. november.
 


