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Husk vores foredrag torsdag den 24. februar kl. 19 ”Kan tro flytte bjerge -– eller flytter bjerge troen?”
med theol. dr., professor Niels Christian Hvidt om forholdet mellem tro, helbred og åndelig omsorg.
Bemærk: Foredraget foregår i Fangel Sognehus.

STENLØSE
FANGEL

81. Årgang

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 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

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE I STENLØSE OG FANGEL
Stenløse Konfirmandhus

Søndag den 27. marts kl. 11.00

Ny tilbygning i Stenløse
– færdig og klar til indvielse
I efteråret 2021 blev de første spadestik taget til en udvidelse af Stenløse
Konfirmandhus. I alt 40 ekstra kvadratmeter, som kommer til at give plads til
flere besøgende og gøre det muligt for
os at lægge lokaler til flere aktiviteter
og større arrangementer.
Konfirmandhuset forventes færdigt i
uge 10.  Udover de ekstra 40 kvadratmeter har ombygningen også omfattet
nyt tag og nye køkkenfaciliteter.

Kom med til indvielse

Vi vil gerne fejre det nye og større
konfirmandhus. Derfor inviteres du, din
familie, naboer og gode venner til officiel
åbning af konfirmandhuset søndag den
27. marts kl. 11.00.
Kl. 11 starter vi med gudstjeneste i Stenløse Kirke, og derefter kl. 12 går vi ned
til det udvidede konfirmandhus – til den
officielle indvielse – hvor vi vil byde på
en let frokost og kaffebord.
Husk tilmelding til Niels Jørgen Nørgaard på niels-hanne@noergaard-net.dk
eller  tlf. 66 15 13 09 senest fredag den
18. marts.

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

Vi håber på flot vejr til indvielsen og
fejringen.

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

Forsidebillederne
Stenløse Kirke, påskeliljer i fuld flor,
blå perlehyacinter ved det gamle træ
og alteret i Fangel Kirke.
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Menighedsrådsmøder
Stenløse Konfirmandhus

Fangel Sognehus

Se mødedatoer for resten af 2022 på
www.stenloesekirke.dk.

Øvrige mødedatoer for resten af 2022
bliver løbende offentliggjort på
www.fangelkirke.dk

Den 16. marts, den 13. april og den 8.
juni kl. 16.30 holdes der menighedsrådsmøde for Stenløse Menighedsråd.

Den 11. marts kl. 10.00 er næste menighedsrådsmøde for Fangel Menighedsråd.

PRÆSTEN HAR ORDET

Påske – også for den forfulgte
Når sognebladet VÅR er under udarbejdelse, bliver jeg mindet om det, der
er indbegrebet af forår.  
Personligt tænker jeg på de livsbekræftende konfirmationer af de unge
mennesker, påskens højtid, havens
udfoldelse, svalerne, varmen, lyset
og alt det lysegrønne. Det er som en
manifestation af den uberørte fremtid.
Noget, man kan se frem til og glæde
sig over.
Men det også med en tanke til alle
dem, som går påsken i møde med
frygt. Fordrivelsen af kristne har antaget historiske højder. Gaza, Egypten,
Libanon, Afghanistan, Pakistan, Iran,
Nordkorea, Libyen, Indien, Kina, Irak
mm. Stederne er mange flere, men
sagen er, at hundredtusindvis af mennesker over de seneste årtier er blevet
fordrevet, underkuet, chikaneret eller
slet og ret henrettet. Deres historie
gengives bedst med et citat fra en prædiken holdt af en præst i Irak:
”Vi har mistet alt, men ikke Kristus”
Det er naturligvis en virkelighed langt
fra den danske, men vi må ikke glemme, at der er en underliggende alvor i
kristendommen: Det gælder herhjemme i vores værdier, og det gælder for
dem derude, der frygter for deres liv.
Det liv, de blot ønsker at leve i frihed
og fred.

Kristenforfølgelser er ikke et fænomen
fra vores tid. Kirkens egen teolog Paulus var en forfølger, men han blev som
bekendt klogere, og hans mange breve
er en vigtig kilde til forståelse af den
tidligste kristendom.
Paulus vision af den opstandne finder
sted uden for byporten i Damaskus
i det nuværende Syrien. Her bliver
kristenforfølgeren indhentet af et lys
og en stemme, der opfordrer ham til at
vende om og droppe sit forehavende.
Og det gør han. Paulus lader sig døbe
og bliver lige så optaget af at forkynde
kristendommen, som han tidligere var
af at bekæmpe den. Han tager på lange
rejser i hele Middelhavsområdet fra
Syrien til Makedonien og Italien, hvor
han forkynder budskabet og danner
nye menigheder.
I et af Paulus breve til en menighed
i Korinth skriver han om det legeme,
der skal overgå fra forkrænkelighed til
uforkrænkelighed, fra det dødelige til
det udødelige. Der er kort sagt tale om
en metamorfose, der lægger et fremtidshåb ind i eksistensen. Også der,
hvor vi er endeligt begrænset af den
død, ingen af os kan kæmpe udenom.
Hvordan, hvorledes og hvornår véd vi
heldigvis intet om.

Men vi er omsluttet af
et løfte om en evighed, der ikke er af denne
verden. Og det er med den
udsigt til livet, at verdens
fremtoning får et større og
smukkere perspektiv. Fordi
der knytter sig en alvor til
tilværelsen og et håb, som
alle vores kulturs dage har
givet tiden en fremadrettethed.
Den fremadrettethed på tidens vegne
kan nok være svær at få øje på i de 76
lande, hvor der foregår en fjendtlig og
systematiseret forfølgelse af kristne.
Hvor de må leve med det vilkår at være
betragtet som andenrangsborgere, og
hvor kirken må antage en helt anonym
karakter – hvis overhovedet nogen. Og
der er det forunderlige, at man kan tage
alt fra de stakkels mennesker, men i
undergrundskirkerne i det skjulte og hér
i det høje lyder det samme budskab om
at være iklædt uforkrænkelighed.
Glædelig påske
Sognepræst
Matias Kærup
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Stenløse Kirke 

Gudstjeneste for hørende og døve
Søndag den 6. marts får vi i Fangel besøg af døvemenigheden i Syddanmark.
Mere præcist døvepræst Ulrich Thiim,
som vil lede os på tegnsprog.

Stenløse og Fangel

Liturgien er lidt anderledes, end vi er
vant til. Der vil være færre salmer, ingen svar tilbage fra koret, og vi vil stå
mindre op, så alle kan se præsten. Folkekirken har tre menigheder for døve,

Søndag den 6. marts kl. 14.00

som hver dækker en større geografisk
del af landet bl.a. en døvemenighed
i Syddanmark, der løbende besøger
vores forskellige kirker i regionen.

Søndag den 13. marts kl. 10.00-14.00

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling
Bliv indsamler – og
hjælp mennesker i nød

Giv dit bidrag og deltag i indsamlingen, når Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling finder sted søndag
den 13. marts 2022 kl. 10.00-14.00.
Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.
Klimaforandringer og en coronapandemi rammer særligt hårdt mennesker i verdens fattigste lande, fordi de
ikke – på samme måde som vi – har
værn til at beskytte sig eller et system
til at tage hånd om tingene.

Flere oversvømmelser, mere tørke og
uforudsigeligt vejr betyder, at flere
og flere mennesker ender i fattigdom
og ikke ved, hvordan de skal skaffe
deres næste måltid.
Derfor samler vi ind til en bedre
tilværelse for dem, der er hårdest
ramt – både af klimaforandringerne
og coronapandemien.
Du kan også være med til at samle
ind og gøre en forskel. Hver gang du
samler selv små beløb ind, er du med
til at gøre en konkret forskel for en
hel familie i verdens fattigste lande.

Vil du være indsamler?

Ligesom tidligere år har vi også i år
arrangeret to lokale sogneindsamlinger – fra Stenløse Kirke og Fangel
Kirke. Vi håber, at mange har lyst
til at snøre skoene og gå med nogle
timer på denne forårssøndag. En lille
indsats, der gør en stor forskel for
mennesker i nød.
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Stenløse:
Søndag kl. 10.00

Vil du være indsamler i Stenløse, kan
du kontakte Jette Grønvall Bjørnestad på tlf. 60 77 02 98 eller jette@
bjoernestad.dk. Vi har afgang fra
konfirmandhuset, hvor vi også mødes
bagefter til boller med pålæg og øl,
vand og kaffe.
Fangel:
Søndag kl. 10.30

Ejvind Vad Jensen, der kan træffes på
tlf. 24 20 14 47 eller ejvindvj@gmail.
com, er indsamlingsleder i Fangel.
Konfirmanderne fra Rudolf Steiner-
skolen samler ind. Vi mødes ved
sognehuset, hvor vi også samles igen
bagefter og nyder boller med pålæg
samt saft, vand og kaffe.
Vidste du i øvrigt...?
I 2022 er det 100 år siden, at Folkekirkens Nødhjælp blev stiftet.
Som den ældste nødhjælps- og
udviklingsorganisation fejrer vi
100 års dansk engagement med
økonomiske bidrag og humanitært udviklingsarbejde. Sogneindsamlingen i år bliver derfor en
jubilæumsindsamling.
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Fangel Sognehus 

Torsdag den 24. marts kl. 14.00

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, 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 gudstjeneste,
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 feltpræstetjeneste, 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.

Stenløse Kirke 

Lørdag den 26. marts kl. 10.00

Dåbsjubilæum
Lørdag den 26. marts kl. 10.00 er alle børn på fem og seks år
velkomne til dåbsjubilæum i kirken, hvor vi fejrer børnenes
første år og indvier dem i dåben. Vi skal synge, høre historie
og tale om dåben – og se nærmere på, hvordan det foregik, da
børnene blev døbt.

Forældre, bedsteforældre og
søskende er meget velkomne
til at deltage. Husk blot at tilmelde jer hos præstesekretær
Ulla Fisker på umf@km.dk.
Vi ses
Matias Kærup

Efter kirken går vi ned i konfirmandhuset og får en forfriskning samt lidt at spise, og tryllekunster Finurlige Finn vil
skabe magi og ballondyr.
Stenløse Kirke 

Orgelkoncert med domorganist
Randi Elisabeth Mortensen
Randi Elisabeth Mortensen er uddannet kirkemusiker med
debut fra Det jyske Musikkonservatoriums solistklasse i
Århus 1997, som elev af domorganist Anders Riber med
videregående studier hos Monica Henking i koncertklassen
ved Musikhochschule i Luzern, Schweiz samt ved Conservatorium Van Amsterdam.
Hun er en alsidig musiker med en omfattende koncertvirksomhed som både orgelsolist og kammermusiker i ind- og
udland, blandt andet i duo med den klassiske saxofonist
Michael Lund samt med Ensemble Oblik, der har specialiseret sig i tidlig musik og barok.

Torsdag den 7. april kl. 19.00

Derudover danner hun
orgelduo med den hollandske
organist Olja Buco.
I sommeren  2011 blev Randi
Elisabeth Mortensen udnævnt til dom
organist og kantor ved Odense Domkirke, Skt. Knuds Kirke.
Til koncerten i Stenløse Kirke vil programmet bestå af
orgelværker fra flere stilperioder med musik af komponister
som Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude og César
Franck – iblandet nordiske stemninger.
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Fangel Kirke

Torsdag den 14. april kl. 18.00

Skærtorsdag
Skærtorsdag er dagen, hvor nadveren blev indstiftet. Som tidligere år holder vi aftengudstjeneste i Fangel Kirke og spiser
sammen bagefter. Hvis du vil deltage i spisningen, skal du
huske at melde dig til arrangementet senest den 9. april.

Tilmelding
Du melder dig til hos Marian på tlf. 20 33 23 45 eller marian@grundtlarsen.dk.

Stenløse Kirke

Fredag den 15. april kl. 16.00

Langfredagsgudstjeneste og Stabat Mater
Langfredag kl. 16.00 venter en smuk oplevelse, når sopran
Marie Louise Odgaard, mezzosopran Anne Roed Refshauge og
organist Tina Christiansen fremfører G. B. Pergolesis smukke,
udødelige værk, Stabat Mater, som beskriver den sørgende
moders smerte ved foden af den korsfæstede Jesus Kristus.

Sopran Marie Louise Odgaard
er uddannet ved Nordjysk Musikkonservatorium og har siden specialiseret
sig i barokmusikken. Hun synger i
Musica Ficta og DR KoncertKoret og
har desuden assisteret i Den Kongelige
Operas Kor og Ars Nova Copenhagen. Hun har været solist i bl.a. Bachs
Johannespassion, Mozarts Exsultate
Jubilate og Händels Messias.
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Gudstjenesten indledes med orgelværket Crucifixion af den
franske komponist Marcel Dupré. Dette værk beskriver de
dystre og skæbnesvangre begivenheder omkring korsfæstelsen med hovedvægten lagt på den tunge vandring mod
Golgata.

Mezzosopran Anne Roed Refshauge
er uddannet fra solistklassen ved
Syddansk Musikkonservatorium.
Hun har optrådt som solist med Odense Symfoniorkester, Aarhus Sinfonietta
og Ensemble Zimmermann, ligesom
hun har sunget på Den Fynske Opera
og Det Ny Teater. Ud over det klas
siske repertoire er Anne Roed Refshauge også meget aktiv inden for
folkemusikken.

Organist Tina Christiansen
er uddannet fra solistklassen ved Det
Jyske Musikkonservatorium. Hun har
været prismodtager ved internationale
konkurrencer, optrådt som solist med
Prinsens Musikkorps og Odense Sym
foniorkester og har en aktiv koncertvirksomhed, der har budt på koncerter over
store dele af Europa samt i Rusland. Tina
Christiansen har siden 2015 været ansat
som organist ved Ansgars Kirke i Odense.
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Sogneudflugt 

Torsdag den 5. maj kl. 9.00 - 17.30

Vil du med til Jelling og Vejle Ådalen?
Den traditionelle sommerudflugt finder
sted torsdag den 5. maj. Målet er det
historiske Kongernes Jelling, hvor vi
skal besøge det moderne museum og vil
få en guidet rundvisning i området.
Vi skal også besøge Robert Jacobsens
skulpturpark i Tørskind Grusgrav i
Vejle Ådalen. Her står billedhuggerne
Robert Jacobsens og Jean Clareboudts
kunstværker, der består af ni delskulpturer, som udgør én samlet helhed. Vi
gør også et stop ved vikingernes bro
ved Ravning, der blev bygget af kong
Harald Blåtand.

I Jelling spiser vi frokost på Jelling
Kro, og på hjemturen gør vi holdt for at
drikke eftermiddagskaffe. Turen koster
200 kroner pr. person inkl. bustransport,
guidet tur på museet i Jelling, frokost på
Jelling Kro, kaffe og kage.

Afgang
Der er påstigning følgende steder:
Lysningen kl. 09.00
Svendstrupvej kl. 09.05
Forsamlingshuset kl. 09.10
Tilmelding
Sidste frist for tilmelding er torsdag
den 28. april til Niels J. Nørgaard
på tlf. 66 15 13 09 eller
niels-hanne@noergaard-net.dk

Der er også planlagt en sogneudflugt fra Fangel Sognehus. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 9. juni.
Når vi nærmer os, kan du læse mere på www.stenloesekirke.dk eller i næste udgave af sognebladet.

Plænen nedenfor Stenløse Kirke 

Frilufts-børnegudstjeneste
Lige før pinse inviterer vi til frilufts-
børnegudstjeneste på plænen nedenfor
Stenløse Kirke. Skt. Klemensskolens
kor deltager – under ledelse af Bente
Vestergaard.
Gudstjenestens tema vil være ånd, Guds
Ånd, som vi modtager i pinsen, og
måske skal vi synge en fødselsdagssang
for kirken.

Gudstjenesten er for store og små, og
alle er velkomne til bagefter at få en let
aftensmad med et par pølser med brød
og lidt grønt.
Maden er gratis for børn og koster 20
kr. for voksne. Beløbet går til sognets
menighedspleje bl.a. julehjælp til
trængte familier. Medbring gerne selv et
tæppe at sidde på.

Torsdag den 2. juni kl. 16.30

Tilmelding
Af hensyn til bespisning beder vi
om tilmelding senest den 27. maj til
Annette Jørgensen på akt@km.dk eller
tlf. 29 27 65 91.
Vi ses
Menighedsrådet
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Babysalmesang

Babyrytmik

Stenløse Kirke

Stenløse Kirke

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

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.

Vi starter nyt hold for babysalmesang
den 21. april kl. 9.30

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 at hygge 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

Nyt hold starter til august/september

Babyrytmik foregår over 10 torsdage kl. 10.45. Det
varer ca. en time og foregår i Stenløse Konfirmandhus.
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

Skt. Klemens Børneklub
Børneklubben er for alle børn fra 0. til 3. klasse.
Det foregår i Stenløse Konfirmandhus
på tirsdage i tidsrummet kl. 15.30-16.45.

Marts
Vi mødes den 1., 8., 15., 22. og 29. marts og skal bl.a.
male, lave påskepynt og have en guidet tur i kirken.

I Skt. Klemens Børneklub vil vi gerne fortælle om Gud
og hans søn, Jesus. Når vi mødes, vil der være en voksen,
som fortæller en tekst fra Bibelen, og så vil der være sjov
aktivitet og leg. Undervejs nyder vi lidt saft og kage.

April
I april ses vi den 5., 19. og 26. april og skal bl.a. lave ting
med træ og perler og spille bold udenfor.

I foråret mødes børneklubben fra første tirsdag i marts
til og med den sidste tirsdag i maj.

Maj
Vi mødes den 3., 10., 17., 24. og 31. maj Her skal vi bl.a.
i det muntre køkken, til løb og lave sømbilleder, ligesom
vi skal på weekendtur med overnatning den 7.-8. maj. Vi
siger farvel og på gensyn med hoppepude til afslutningen
den 31. maj kl. 17-19.
Vil du vide mere?
Kontakt gerne
Ellen Holst Nielsen på
tlf. 61 66 50 61
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Café – onsdage kl. 10.00-12.00
Onsdagscafé i Stenløse Konfirmandhus finder sted

Kom til onsdagscafé i Stenløse
Konfirmandhus eller Fangel Sognehus.

den 3. onsdag i måneden. I løbet af foråret vil der være
onsdagscafé følgende dage: den 16. marts, 20. april, 18.
maj og 15. juni.

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.

Sognecafé i Fangel Sognehus foregår den 1. onsdag i

måneden. Forårets og sommerens sognecafé finder sted på
følgende datoer: den 2. marts, 6. april, 4. maj og 1. juni.

Kirkehistorisk vandring
Stenløse Konfirmandhus
Tirsdag i lige uger kl. 10.30-11.40

De kirkehistoriske vandringer er knap så fysisk strabadserende, som det lyder. Vi mødes to gange om måneden,
hvor vi over en kop kaffe eller te begiver os ud i kirkens
historie.

Her kommer vi omkring stort og småt og giver tid til
eftertanke og snak med andre. Kontakt Matias på tlf. 66
15 07 04 eller maka@km.dk, hvis du vil vandre med.
Matias Kærup

Statistik for 2021
Fødte

Døbte

Konfirmerede

Vielser

Kirkelige
velsignelser

Begravede
og bisatte

Stenløse

48

33

29

4

3

15

Fangel

8

9

22

1

0

4
9

SÆT

✘ I KALENDEREN

Stenløse og Fangel Kirker

2023-2026

Kommende konfirmationer
Skt. Klemensskolen

Konfirmationer i 2023
Fangel Kirke:		 23. april
Stenløse Kirke:
A-klassen 	 30. april
B-klassen 	
5. maj

Konfirmationer i 2025
Fangel Kirke:		 4. maj
Stenløse Kirke:
A-klassen 	 11. maj
B-klassen 	 16. maj

Konfirmationer i 2024
Fangel Kirke:		 26. april
Stenløse Kirke:
A-klassen 	 14. april
B-klassen 	 21. april

Konfirmationer i 2026
Fangel Kirke:		 1. maj
Stenløse Kirke:
A-klassen 	 19. april
B-klassen 	 26. april

Rudolf Steiner-Skolen
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Konfirmationer i 2023
Fangel Kirke
Konfirmationer i 2024
Fangel Kirke

Kr. himmelfart 18. maj

Konfirmationer i 2025
Fangel Kirke

Kr. himmelfart 29. maj

Kr. himmelfart 9. maj

Konfirmationer i 2026
Fangel Kirke

Kr. himmelfart 14. maj

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger

Foreninger og klubber

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

Stenløse Sogns Lokalhistoriske

Dåb, vielser m.m.

Arkiv: Mogens Jensen
Lindeparken 1, 5260 Odense S
tlf. 40 51 82 21

Find oplysninger på www.fangel.dk
og www.stenloesekirke.dk

Anmeldelse af dåb, vielse, velsignelse, begravelse, konfirmation, 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

Foreningen: Eva Kristensen
Svenstrupbakken 2, 5260 Odense S
tlf. 66 15 35 82

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 Kulturog Dilettantforening
Se mere på www.sk-dilettant.dk

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.
Næste sogneblad: Nr. 2 · Sommer 2022 · Omdeles i maj
Frist for indlæg: 1. april 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
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STENLØSE
FANGEL
GUDSTJENESTER MARTS - MAJ 2022
MARTS
06. 1. søn. i fasten 	
13. 2. søn. i fasten
20. 3. søn. i fasten
27. Midfaste

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

FANGEL
11.00 (MK) og 14.00 (UT) *
09.30 (AKJ)
11.00 (AKJ)
09.30 (MK)

APRIL
03. Mariæ bebudelsesdag 	
10. Palmesøndag
14. Skærtorsdag
15. Langfredag 	
17. Påskedag
18. Anden påskedag
24. 1. søn. e. påske

09.30 (AKJ)			
11.00 (MK)			
10.00 (AKJ)			
16.00 (MK)			
09.30 (MK) **			
11.00 (MK)			
09.30 (AKJ)			

11.00 (AKJ)
09.30 (MK)
18.00 (AKJ)
10.00 (MK)
11.00 (MK) **
09.30 (MK)
11.00 (AKJ)

MAJ
01. 2. søn. e. påske
08. 3. søn. e. påske
13. Bededag
15. 4. søn. e. påske
22. 5. søn. e. påske
26. Kristi himmelfartsdag
29. 6. søn. e. påske

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

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

** Ved gudstjenesterne påskedag
medvirker trompetist Mette Bomholt

MK: Matias Kærup
AKJ: Annette Kjær Jørgensen

  * Døvegudstjeneste kl. 14.00 i Fangel
Kirke ved pastor Ulrich Thiim

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. 17.00
til sognearrangementer. Du bestiller kirkebilen hos
præstesekretær Ulla Fisker på tlf. 51 51 32 25.
Her skal du oplyse dit navn og din adresse.

