
Sognebladet 
Nr. 4 - Vinter 2022  81. årgang

STENLØSE FANGEL

Læs om

Julekoncert, julekomsammen,  
julestue og adventsfest

Foredrag om kirkekunst og kultur

Fastelavn for hele familien



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 
Mie Flarup Kristensen, tlf. 28 93 47 11
E-mail: mieflarupkristensen@gmail.com

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 
Stillingen er vakant
Graverkontoret, tlf. 40 84 14 79
E-mail: fangelkirke@gmail.com

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

Personalenyt
Graver Jørgen Jensen ved Fangel 
Kirkegård har igennem nogen tid været 
sygemeldt - desværre uden forhåbning 
om at kunne vende tilbage til arbejdet 
inden for en overskuelig fremtid. På den 

baggrund er Jørgen Jensen efter fælles 
aftale fratrådt stillingen som graver. Fan-
gel Menighedsråd igangsætter derfor nu 
processen med at finde en ny graver.

Julenat med lys
Stenløse menighedsråd har efter opfor-
dring fra Kirkeministeriet besluttet ikke at 
sætte lys på kirken denne vinter – dog 
med én undtagelse: julenat. Derfor vil 
der være lys på kirken i de mørke timer 
mellem den 24. og 25. december.  

Når lyset er tændt, bliver vi mindet om 
Kristi fødsel, der fandt sted i Betlehem 
julenat.       

Kommende  
menighedsrådsmøder
Stenløse Konfirmandhus 
Årets sidste menighedsrådsmøde i 
Stenløse Kirke er den 7. december kl. 
16.30. Når mødedatoerne er planlagt for 
2023, vil du kunne se datoerne for det 
nye år på www.stenloesekirke.dk.  

Fangel Sognehus 
Du kan se datoer for vores menigheds  -
rådsmøder på www.fangelkirke.dk      

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Forsidefoto:
Forsidefoto er Stenløse Kirke i et svøb af 
december taget af Matias Kærup - og 
side 11 er Fangel Kirke foreviget på en smuk 
vinterdag af Susanne Kærup

Foredrag: ’Gud, du er jo lige her’
Fangel Sognehus
Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00
 
Forfatter og foredragsholder Charlotte Rørth  
fortæller om at leve med troen og leve med sorgen

2 3



Det største i det mindste 
Overskriften lyder for læseren måske 
som en teologisk spidsfindighed, men 
det er skrevet i ramme alvor. Det skal 
handle om altergang. Et emne, vi har 
drøftet i menighedsrådene, og som har 
givet anledning til denne tekst.

Og måske kan julekærterne hjælpe os 
på vej til at forstå det ubegribelige i, 
at nadveren forbinder det jordiske og 
det himmelske. Der, hvor fortid, nutid 
og fremtid smelter sammen i løftet om, 
at Gud vil ihukomme os, hver gang vi 
gentager Kristi måltid.

Paradoksalt nok bliver vi særligt 
bevidste om historien, når vi fejrer 
nadver. Gentagelsen og rytmen i det vi 
kalder et sakramente. Når vi taler om 
det sakramentale, så arbejder vi med 
betydningstyngden. For dåb og nadver 
er indstiftet af Kristus selv, og dermed 
har det en hellig betydning. Og det er 
denne værditilskrivning, som nadveren 
gerne skulle give os allesammen. Dels 
deler vi historiens og det helliges tyng-
de, når vi samles omkring knæfaldet. 
Og dels er der tale om en nadverrytme 
i slægt efter slægt af Kristus-troende, 
som har været praktiseret fra urmenig-
hedens tidligste dage. 

Og fordi den bliver gentaget og er 
blevet fejret på denne måde, så står 
nadveren urørt af tiden. Som en rød 
tråd op igennem vores civilisation. Men 
hvad kan en lille oblat og en mundfuld 
vin stille op mod verdens og menne-
skers grusomhed? Den hvide, flade 
oblat med et krucifiks og et stænk vin 
har sin særlige betydning. 

Der kan naturligvis være forskellige 
grunde til at gå til alters, men nadveren 
har en betydning som i mine øjne står 
uanfægtet. Det der er nadverens inder-
ste kerne. Og hvorfor vi behandler den 
med respekt for traditionens dybde. 

I et luthersk skrift fra 1539 om koncilier-
ne og kirken anføres der syv kendetegn 
for en sand kirke. Ordet, dåben, nadve-
ren, nøglerne, embedet, bønnen og kor-
set. Og lige præcis på nadveren kendes 
det sakramente, der bliver givet, troet 
og modtaget ret efter Kristi indstiftelse. 
Og holder vi den tanke i snor, at nadve-
ren manifesterer Kristi kirke på jord, så 
handler det primært om den gave, der 
gives til den enkelte. Tilgivelsen. Og her 
er der ikke helt enighed inden for kirken. 
I reformerte kirker har man to retninger 
inden for nadverens betydning. 

Den ene vil hæfte sig ved, at nadveren 
et fællesskabende udtryk, og sådan 
vil mange nok opfatte den. Det er den 
pragmatiske og enkle tilgang og hvorfor 
en reformert præst vil undlade at bruge 
formuleringen: Dette er Jesu Kristi lege-
me og dette er Jesu Kristi blod. 

Når vi netop bruger formuleringen, er det 
en reminiscens af vores katolske bag-
grund og en mere kompliceret tilgang til 
nadveren. Men det er også her, den får 
en særlig betydning. Det komplicerede 
består i, at Kristus er fysisk til stede un-
der den skikkelse, som brødet og vinen 
er. Mens den reformerte har opgivet det 
fysiske nærvær, så fastholder både den 
katolske og vi den evangelisk-lutherske 
folkekirke en realpræsens, som betyder 
at Kristus er reelt tilstede i nadveren.  

Dette er Jesu Kristi legeme og blod til 
den enkelte. Og det er til syndernes 
forladelse. Det skal tages bogstaveligt 
under den beskedne skikkelse, som vi 
kender fra oblaten og vinen.  

Der er forskellige rammer om altergang, 
hvad enten den fejres på sygehuset, 
i fængsler, i felten, i det fri, ved den 
døende eller i kirken. Men altid ved 
brug af brød og vin, sådan som Kristus 
gjorde det. Det holder vi i hævd. Men 
samtidig skal man huske, at man helt i 
traditionens ånd kan nyde brødet alene, 
hvis man af forskellige årsager ikke kan 
tåle vinen. Det er en drøftelse værd 
om man skal benytte saftevand eller 
alkoholfri vin. Men det er ikke traditi-
onsbåret. Og nadveren er ikke noget vi 
kan nå til økumenisk enighed om. For 
det sakramentale bærer historien og 
gentagelsen i sin uberørthed. Ja den 
er et tilgivelsens element, som når den 
forrettes til gudstjenesten, gør at vi kan 
rejse os og gå med friheden og lettelsen 
i hjertet. Nadveren er i sin grundvold 
direkte og præsent tale til os, fordi der 
derigennem siges og gives os det sam-
me, som da Kristus sagde og gav det til 
sine disciple.

Og derfor kan vi som kirke ikke forholde 
nogle i at gå til alters. 

Tør vi tro det ufattelige? Uanset hvad, 
så er det vigtigt at have netop dette 
bord, knæfaldet, den smukke kalk, 
brødet og vinen. For det minder os om, 
at der findes et sted hvor alt ånder fred. 
Der er et under. Ligesom den under-
fulde julenat. Der hvor den stille, men 
stærke stemme, forkyndte på Betle-

Præsten har ordet
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Juletræet tændes 
Fangel Forsamlingshus og Fangel Kirke

På denne første søndag i advent fejrer vi julens komme i Fan-
gel Forsamlingshus. 

Der vil være hyggelige klippe-klistreborde, hvor man kan lave 
julepynt, ligesom der vil være juleboder og mulighed for at 
købe æbleskiver og gløgg. 

Når juletræet tændes, er det til tonerne af vores fællessang. 
Julemanden kigger også forbi. Måske har han godteposer 
med til børnene. 

Lokalhistorisk Arkiv præsenterer traditionen tro deres årsskrift. 

Det hele afsluttes med adventsgudstjeneste i Fangel Kirke.

Program
Kl. 10.00-15.00 Jul i Fangel Forsamlingshus
Kl. 10.00-14.30 Klippe-klistrebord
Kl. 10.00-14.30 Juleboder
Kl. 10.00-14.00 Lokalhistorisk Arkiv holder åbent
Kl. 11.00-14.30 Æbleskiver og gløgg m.m.
Kl. 10.30  Fælles julesang og lystænding af juletræet
Kl. 11.00  Lokalhistorisk Arkiv præsenterer årsskriftet
Kl. 13.00  Julemanden kigger forbi
Kl. 15.00  Adventsgudstjeneste i Fangel Kirke

Sæt ✘ i kalenderen

Søndag
27. november
kl. 10.00-15.00

hems marker, at frelsen var kommet til 
verden i det lille barn i krybben. Det er 
ord, der løfter os op fra jorden så vinge-
løse og pragmatiske vi kan være. Men 
den stemme, det lille barn, den enkle 
oblat og en smule vin er underfuldt og 
bærer på tværs af tider, krige og på 
trods af al mismod. Det har bevæget og 

bevæger stadig menneskeheden, så vi 
ikke er bundet af tiden, men står forenet 
i helheden.  

For midt i al trængslen og alarmen bli-
ver vi erindret om, at vores eksistens er 
gudbenådet. Vores egne nyfødte ligner 
den lille i krybben, og vi må stole på, at 

Han, den lille, både kender menneskets 
liv, død og opstandelse. Det er dette vi 
rører ved, når vi samles om det største 
i det mindste og det himmelske i det 
jordiske. 

Matias Kærup
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Julekomsammen  
Fangel Sognehus

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

Tilmelding: Senest den 1. december til 
Marian Hanghøj Larsen, tlf. 20 33 23 45 
eller marian@grundtlarsen.dk 
 
Pris: 100 kr. 
 

Adventsfest  
Stenløse Konfirmandhus

Som vi har gjort det i tidligere år, vil vi 
også i år invitere til hyggelig advents-
fest. Glæd dig til to retters middag, hvor 
menuen har fået et twist af jul. Er du en 
af de heldige, vinder du en mandelgave. 
Undervejs i arrangementet vil der også 
være julequiz og julesang.

Tilmelding: Senest mandag den 5. 
december til Niels Jørgen Nørgaard 
på tlf. 66 15 13 09 eller niels-hanne@
noergaard-net.dk

Pris: 100 kr. 
 

Gudstjeneste og juleafslutning  
for Skt. Klemensskolen   
0.-3. klasse
Onsdag den 21. december kl. 09.00 for C-afdelingen 
Stenløse Kirke ved Matias Kærup 

4.-6. klasse
Onsdag den 21. december kl. 10.00 for B-afdelingen 
Stenløse Kirke ved Matias Kærup 

Julegudstjeneste for børnehaverne  
i Skt. Klemens og Fangel
Onsdag den 14. december kl. 09:00
Stenløse Kirke ved Matias Kærup 

Julegudstjeneste for dagplejere og hjemmegående
Onsdag den 7. december kl. 10:00 
Stenløse Kirke ved Annette Kjær Jørgensen

Julegudstjeneste på Lysningen, Skt. Klemens
Fredag den 23. december kl. 10.30 ved Matias Kærup 

Sæt ✘ i kalenderen

Torsdag
8. december

kl. 12.30

Tirsdag
13. december

kl. 12.30
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Sæt ✘ i kalenderen

Julekoncert med Svøbsk og Lunau & Sund 
Fangel Kirke

Vi slår julestemningen an – med en 
lidt utraditionel julekoncert i Fangel 
Kirke. Her kommer orkestret ”Svøbsk 
og Lunau&Sund” og underholder. De 
er kendt for deres evne til at flette de 
kendte julesalmer, vintersange, carols 
og folkemusik sammen til en buket 
af glæde, varme, højtidelighed og 
fest. Glæd dig til en forrygende flot og 

hjertevarm koncert, der uden tvivl vil få 
julestemningen til at brede sig. 

Musikerne i orkestret bor i den samme 
fynske landsby. Med kun 500 meter 
imellem deres bindingsværkshuse har 
deres musikalske samarbejdet modnet 
sig og udviklet sig igennem flere år. 

Maren Hallberg spiller harmonika og 
synger kor, Jørgen Dickmeiss er klar 
på violin og med sang, Trine Lunau er 
til ren sang og Peter Sund spiller guitar 
og synger kor. Alle fire kunstnere har 
en bred ballast inden for kirkemusik, 
folkemusik, kor, pop og rock. 

Nytårsgudstjeneste 
Stenløse Kirke

Traditionen tro holder vi nytårsgudstjeneste den 1. januar. I 
år samles vi i Stenløse Kirke, hvor vi mødes om årets første 
gudstjeneste og får mulighed for at ønske hinanden et godt 
og lykkebringende nytår. 

Efter gudstjenesten samles vi i Stenløse Konfirmandhus, 
hvor vi skåler godt nytår – over et glas bobler og et stykke 
kransekage.

Torsdag 
15. december

kl. 19.00

Søndag 
1. januar ’23

kl. 15.00

6 7



Bondens tro i kalkmaleriet 
Foredrag: Stenløse Konfirmandhus

Dette er nummer to af i alt tre foredrag 
om kirkekunst og kultur. Denne gang 
skal det handle om bondens tro i de 
middelalderlige kalkmalerier.

Foredragsholder er Torben Svendrup, 
der er ph.d. i historie fra Københavns 
Universitet suppleret med studier i mid-
delalderarkæologi ved Lunds Universi-
tet. Udover forskning og undervisning er 
han også forfatter til 30 bøger om kultur 
og mentalitetshistorie.

Med sin store viden og begejstring for 
området vil Torben Svendrup fortælle 
mere om, hvordan de danske senmid-

delalderlige kalkmalerier er en fantastisk 
kilde til viden om livet på landet. Kalk-
malerierne har typisk været brugt som 
illustrationer. 

Hans forskning har vist, at de fleste 
kalkmalerier på landet blev betalt med 
kirketiende, der blev administreret af 
kirkeværgerne – som oftest rige fæste-
bønder. Ud fra tankegangen, at den, der 
betaler orkestret, bestemmer, hvad det 
spilles, så må mange af kalkmalerierne 
være bondens stemmer.

I kalkmalerierne kan man derfor se, 
hvordan den almindelige bonde opfat-
tede troen. Det er hans eller hendes 
opfattelse af livet, man ser på kirker-
nes vægge. På mange måder adskilte 
bondens tro sig fra kirkens – ikke mindst 
i forhold til trolddom og magi.

I foredraget skal vi møde den almindeli-
ge fæstebondes opfattelse af bl.a. Gud 
og Lucifer, synd og frelse, fabelvæsener, 
trolddom, magi og mærkelige væsener 
samt om bondens protester mod kirken, 
herremand, magten og reformationen.

Foredraget kræver ingen tilmelding.

Torsdag 
19. januar ’23

kl. 14.00
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Sæt ✘ i kalenderen

Kirkegårdskultur 
Foredrag: Fangel Sognehus

Det tredje foredrag i rækken om kirke-
kunst og kultur bliver med biskop i Ribe 
Stift, Elof Westergaard. Han vil fortælle 
om kulturen på de danske kirkegårde. 

Foredraget hedder: ”Fra erindringssted 
til glemselssteder. Om kirkegårdskultur 
– historie og udvikling”.

Der er ved at ske et skifte. Tidligere 
var kirkegårde og primært gravsteder 
et sted, hvor man mindedes afdøde, 
men i dag bliver flere begravet på 
de ukendtes grav, eller afdøde har 
valgt at blive brændt. Der er også 
en tendens til, at gravsteder ned-
lægges hurtigere. Alt det fortæller 

Elof Westergaard meget mere om til 
foredraget. 

Elof Westergaard har været biskop i Ribe 
Stift siden 2014 og er i dag også formand 
for Foreningen for Kirkegårds kultur. 

Foredraget kræver ingen tilmelding. 

Fastelavn er mit navn 
Fælles for Stenløse og Fangel

Så er det igen fastelavn. Vi håber, at 
rigtig mange børn vil deltage – udklædte 
og med højt humør. 

Som altid starter vi med en børneguds-
tjeneste kl. 14 i Fangel kirke. Bagefter 
går vi ned i forsamlingshuset og slår 
katten af tønden, spiser fastelavnsboller 
og drikker saft og kaffe. Fastelavnsar-
rangementet slutter kl. 16.30. 

Initiativtagere er forsamlingshusets be-
styrelse og Fangel kirkes menighedsråd. 
I år holder vi fastelavn sammen med 
Stenløse Kirke.

Pris:  
Børn er gratis. Voksne koster 30 kr., som 
betales kontant til arrangementet.

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

Torsdag 
9. februar ’23

kl. 14.00

Søndag 
19. februar ’23

kl. 14.00

Gud er jo lige her 
Foredrag: Fangel Sognehus

Forfatter og foredragsholder Charlotte Rørth fortæller om at leve med troen og leve med 
sorgen.

Foto ved  
Gitte Volsmann
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Café – onsdage kl. 10.00-12.00
Kom til onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus eller Fangel Sognehus

Til onsdagscafé kan vi 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 og sognecafé er følgende onsdage: 

Onsdagscafé  
i Stenløse Konfirmandhus 

 
 18. januar  19. april  
   8. februar  17. maj 
 15. marts  

Sognecafé  
i Fangel Sognehus 

  4. januar   5. april  
  1. februar   3. maj 
  1. marts 

Faste arrangementer

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

Skt. Klemens Børneklub 
Stenløse Konfirmandhus
Start den 31. januar

Børneklubben er for alle børn fra 0.-3. 
klasse. Det foregår i Stenløse konfir-
mandhus på tirsdage i tids rummet 
kl. 15.30-16.45. 

Vi starter op efter jul og nytår med 
første gang tirsdag den 31. januar. 
Sæsonen fortsætter frem til og med 
tirsdag den 30. maj - kun afbrudt af 
vinterferien i uge 8.

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. 

Børnene kan blive hentet i SFO på 
Skt. Klemens Skolen kl. 15. Aftal 
det med pædagogen og kontakt 
Katrine på tlf. 28 71 17 70, 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 
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Babysalmesang I
Stenløse Kirke
Start den 12. januar 2023 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 få en 
musikalsk oplevelse  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. 1 Forår 2023 · Omdeles i februar
Frist for indlæg: 1. januar 2023

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

Babysalmesang II
Stenløse Kirke
Start den 12. januar 2023 kl. 10.45

Babysalmesang II 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. 

Babysalmesang II foregår over 10 torsdage. Det starter 
kl. 10.45, varer 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 arrangementer

10 11



Foreninger  
og klubber 
Stenløse Sogns  
Lokalhistoriske Arkiv

Skt. Klemensskolen
Dahlsvej 1 
5260 Odense S 

Arkivleder:
Peter Kingard Johansen
E mail: arkiv.stenloese@gmail.com
Tlf. 20 74 48 63 

Formand:
Egon Birkholm
Tlf. 61 18 17 28

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

10 11



Gudstjenester 
december 2022 - februar 2023

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 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. 

 DECEMBER STENLØSE FANGEL

04. 2. søndag i advent 09.30 AKJ 11.00 AKJ

11. 3. søndag i advent 11.00 Vi synger julen ind, AKJ  09.30 Vi synger julen ind, AKJ

18. 4. søndag i advent 09.30 MK 11.00 MK

24. Juleaften 14.00 AKJ og 16.30 MK 10.00 AKJ og 15.30 MK

25. Juledag 11.00 MK 09.30 MK

26. 2. Juledag 09.30 MK 11.00 MK

 JANUAR

01. Nytårsdag 15.00 MK Ingen, fælles med Stenløse  

08. 1. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 AKJ 09.30 AKJ

15. 2. søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 MK 11.00 MK

22. 3. søn. e. Hel. 3 Konger 11.00 AKJ 09.30 AKJ

29. Sidste søn. e. Hel. 3 Konger 09.30 KM 11.00 MK

 FEBRUAR

05. Septuagesima 11.00 MK 19.00 MK

12. Seksagesima 09.30 MK 11.00 MK

19. Fastelavn 11.00 MK 14.00 MK

26. 1. søn. i fasten  09.30 AKJ 11.00 AKJ

MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

  

Ved gudstjenesterne juledag og nytårsdag  
medvirker trompetist Mette Bomholt. 
 


