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Læs om
Sogneudflugt til Tranekær Slot
Højmesse og sommerfrokost
Årets konfirmander

STENLØSE FANGEL

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-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. 65 96 32 25 / 24 81 79 23
E-mail: mgofangel@gmail.com

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Velkommen til vores
nye sogneblad
Du læser lige nu sognebladet for
Stenløse og Fangel Kirker. Indholdet
er præcis, som det plejer at være med
information om aktiviteter, initiativer,
oplevelser og gudstjenester i det
næste kvartal.
Og alligevel er tingene ikke helt, som
de plejer. Vi har nemlig igennem en
periode arbejdet med et nyt layout, der
skal give dig en bedre oplevelse.

Du vil få mere læsevenlige sider, flere
billeder og et bedre overblik. Forhåbentlig
får vi mange nye, der også vil læse med.
Vi håber, at du bliver glad for det nye
layout. Ris, ros og forslag er naturligvis
meget velkomne.
Rigtig god sommer.
Matias Kærup

Kommende menighedsrådsmøder
Stenløse Konfirmandhus

Fangel Sognehus

Den 8. juni og 17. august kl. 16.30 er
der menighedsrådsmøde for Stenløse
Menighedsråd.

Den 31. maj og 25. august kl.
16.30 er datoerne for de næste
menighedsrådsmøder for Fangel
Menighedsråd.

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

Graver
Jørgen Jensen, tlf. 40 84 14 79.
E-mail: jje@km.dk
Træffes tirsdag - fredag på kirkegården.
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Kirkeværge
Esben Møllegård Hansen, tlf. 40 57 15 14
E-mail: esbenmh@hotmail.com
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Organist i Stenløse og Fangel kirker
Torben Hald, tlf. 62 63 23 16 / 30 82 52 42

Sæt ✘

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

Forsidefoto:
Fangel Kirke på en sommerdag
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Præsten har ordet

”Du spør mig om håbet”
Ovenstående er titlen på en salme,
Lisbeth Smedegaard Andersen har
skrevet i anledning af Folkekirkens
Nødhjælps 100 års jubilæum. ”Du spør
mig om håbet” – sådan kunne en mor
fra Ukraine måske sige til sit barn som
et svar på dets spørgsmål på vej ud af
landet på flugt fra krigen, sådan kan
en far fra Kenya måske sige til sin søn
som svar på hans spørgsmål, fordi der
ingen mad er på grund af den fødevarekrise, landet er ramt af efter tørke og
oversvømmelser, og som bare bliver
værre, når der ikke kan importeres
hvede fra Ukraine. ”Du spør mig om
håbet” – sådan kan en lærer i folkeskolen måske svare et dansk barn,
som pludselig har fået nye ukrainske
klassekammerater, der ikke ved, hvor
længe de skal være her. Vi spørger
alle sammen om håbet i den her meget
brogede verden, vi lever i lige nu, hvor
mange lider og har virkelig svære tider.

Hvad skal vi svare?
I det sidste vers i Lisbeth Smedegaard
Andersens salme svarer hun: ”fra Gud er
det (håbet) kommet engang, en længsel
i solmørke hjerter, mod handling og tale
og sang …”. Det grundlæggende håb er
kommet fra Gud. Vi har lige fejret det i
påsken. Med Jesu liv, død og opstandelse har vi fået håbet. Håbet om, at livet
giver mening, også i en meget broget
verden. Håbet om, at der er en kærlighed og et lys, der er større og stærkere
end krigens bestialske ondskab. At Jesus gik i døden for os og opstod igen på
den 3. dag er håbet om, at ikke engang
døden skal vi frygte mere.

les ind og ydes en indsats for at afhjælpe nøden i Kenya og de andre lande på
Afrikas Horn, og vi ser det, når familier
i Danmark, også familier i Stenløse og
Fangel, åbner deres døre for flygtninge
og deler husrum og mad med mennesker, der er i en vanskelig situation.
Folkekirkens Nødhjælp har håbet og
handlet i 100 år – og mange andre med
den organisation. Gud ske lov! – og det
mener jeg: det er Gud, vi skal lovprise,
fordi der er et levedygtigt håb i vores
verden på trods af krig, sult, nød.
Annette Kjær Jørgensen

100 år med håb og handling
Og heldigvis giver det kristne håb mod
og vilje til at handle. Det ser vi, når
nødhjælpsorganisationer trodser meget,
risikerer alt og kører ind i Mariupol for at
hjælpe civile ud. Vi ser det, når der sam-

Kommende
konfirmationer
Du kan se kommende
konfirmationer på vores
hjemmesider:
www.stenloesekirke.dk
www.fangelkirke.dk
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Sæt ✘ i kalenderen
Torsdag

2. juni
16.30

Frilufts-børnegudstjeneste
Plænen nedenfor Stenløse Kirke

Torsdag den 2. juni 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.

Torsdag

9. juni
12.30

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.

Tilmelding
Af hensyn til maden beder vi om
tilmelding til Annette Jørgensen på
akt@km.dk eller 29 27 65 91 senest
fredag d 27. maj.
Annette Kjær Jørgensen

En tur til Tranekær Slot
Sogneudflugt

Torsdag den 9. juni tager vi på sogneudflugt til Langeland, nærmere bestemt til
Tranekær Slot, der stammer helt tilbage
fra 1200-tallet. Som et led i besøget er
der planlagt en rundvisning på slottet,
hvor greve Christian Ahlefeldt-Laurvig i
løbet af en times tid vil fortælle levende
om Tranekær Slot og slægtens mange
hundredårige historie på stedet. Efter
rundvisningen serveres der kaffe og

kage på slottet. Dernæst er det muligt
at besøge Medicinhaverne i Tranekær,
der er anlagt lige ved slottet. Det er en
velbesøgt medicin-botanisk park med
træer, buske og urter, der har været eller
stadig er tilskrevet medicinsk virkning.
Du kan spadsere rundt i de forskellige
haver – og måske snuppe en stille stund
på en af de mange stole, der er stillet
frem. På busturen ud og hjem kører vi
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igennem det smukke sydfynske landskab. Sogneudflugten afsluttes med
fælles smørrebrød i sognehuset.
Afgang: kl. 12.30 fra Fangel Sognehus
Ankomst hjemme: kl. ca. 18
Pris: 150 kr., som betales kontant eller
via mobile pay i bussen

Søndag

3. juli
10.00

Højmesse og sommerfrokost
Stenløse Kirke og præstegårdshaven

Søndag den 3. juli inviterer vi til frokost
og sommersang i præstegårdshaven.
Frokosten indledes med højmesse i
Stenløse Kirke kl. 10 og derefter går vi
til præstegårdshaven til sommerfrokost i
det grønne.

Mandag

6. juni
10.30

Der vil være dækket op til et par hyggelige timer, og sangen får følgeskab
af folkemusikerne Poul Strunk og Helle
Sørensen på violin og klaver.

Tilmelding til Ulla Fisker på
umf@km.dk eller tlf. 5151 3225
senest fredag den 1. juli.
Velkommen i haven!
Matias Kærup

Fælles friluftsgudstjeneste
Ved Fangel Kirke

Anden pinsedag rykker vi gudstjenesten ud på plænen foran Fangel Kirke. Begge
sognepræster medvirker, og der vil være akkompagnerende musik ved Torben
Hald.
Menighedsrådene byder på øl, vand, pølsebrød, kaffe og kage. Medbring
stol og/eller tæppe til at sidde på og få en oplevelse i det grønne. Rammerne er vide, og skulle vejret ikke være med os, rykker vi blot ind i kirken.
Vi ses i det fri!
Stenløse og Fangel menighedsråd
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Konfirmation 2022

Konfirmation i Fangel Kirke
01. maj kl. 10.00
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup, Jeff Funch Holse, Valdemar Ditlev Andersen, Eline Sofie Floridon Petersen,
Agnes Elisabeth Parsberg Holm og Signe Guldager Boye.
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Konfirmation i Stenløse Kirke
08. maj kl. 10.00
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup, Mads Falk Hansen, Oscar Kalle Nielsen, Felix Bering, Jacob Brudvig-Lauridsen,
Oliver Sivebæk Todbjerg, Jack Lynge Schönwald, Ida Schougaard Abildtrup Christensen, Astros Tora Agustsdottir
og Isabella Rasch Myltoft.
Siddende fra venstre:
Maya Dinesen, Natascha Kissov Amund Larsen, Vanessa Vestergaard Andersen og Caroline Schmidt Lauritsen.
7

Konfirmation 2022

Konfirmation i Stenløse Kirke
13. maj kl. 10.00
Stående fra venstre:
Sognepræst Matias Kærup, Luka Mathias Iversen, Luis Westergaard Knudsen, Jacob Bramm Johansen,
Christoffer Hauberg Uhrenholdt, Markus Hagen Nielsen, Ida Skjoldborg, Julie Holm Poulsen, Andrea Juul Barsballe,
Isabella Lindstrøm Semrau, Anna Andreassen, Sofia Juel Ahlstrøm, Julie Klaja Jensen og Joyce Abena Yeboah.
Siddende fra venstre:
Emma Graves Bøg Larsen, Emma Vahl Hansen, Laura Sofie Petersen, Luna Marielle Ryvænge Kristensen
og Cecilie Lodall Petersen.
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Faste arrangementer

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

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 den
3. onsdag i måneden. I løbet af
sommeren vil der være onsdagscafé
den 15. juni og den 17. august.
Sognecafé i Fangel Sognehus foregår
den 1. onsdag i måneden. Den 1. juni
er sidste sognecafé, hvorefter vi går
på sommerferie. Vi er tilbage igen den
7. september.
Rigtig god sommer til alle

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.
Den 26. juni - 1. juli er børneklubben
på sommerlejr – på Tommerup
Efterskole.

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
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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

Se her

Nyt minikonfirmand
forløb
Opstart i uge 36
Konfirmandhuset i Stenløse
Før jul afsluttede vi efterårets minikonfirmandforløb og inviterer til et nyt
til efteråret 2022. Vi begynder i uge
36. Det er for 4. klasserne på Skt.
Klemensskolen. Undervisningen vil
komme til at foregå i konfirmandhuset i Stenløse.

Faste arrangementer

Babysalmesang

Babyrytmik

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

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

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.

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.

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.

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.

 Pris: Deltagelse er gratis.

 Underviser: Rikke Wegner Fyrst

 Underviser: Rikke Wegner Fyrst

 Tilmelding og spørgsmål:
kirkesanger@hotmail.com

 Tilmelding og spørgsmål:
kirkesanger@hotmail.com

Mange hilsner fra
Torben Hald
Bodil Winther
Marian Hanghøj Larsen
Lis Petersen
og Annette Jørgensen

Næste Sogneblad
Nr. 3 · Efterår 2022 · Omdeles i august
Frist for indlæg: 1. juli 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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Praktiske oplysninger

Foreninger og klubber

Gudstjenester, møder,
arrangementer og adresseliste

Foreninger
og klubber

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

Stenløse Sogns
Lokalhistoriske Arkiv
Foreningen: Eva Kristensen
Svenstrupbakken 2
5260 Odense S
tlf. 66 15 35 82

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
Præstegården
Stenløse Bygade 6
5260 Odense S
tlf. 66 15 07 04
mail: maka@km.dk
		

Præstesekretær
Ulla Marie Fisker
Tlf. 66 15 25 20
Mail: umf@km.dk

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

Træffetider:
Mandag - fredag kl. 09.30-13.00

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

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.

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
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Gudstjenester
juni - august 2022
		 JUNI		

STENLØSE

FANGEL

Pinsedag

11.00 (AKJ)

09.30 (AKJ)

06.

Anden pinsedag

10.30 Fælles friluftsgudstjeneste i Fangel (AKJ og MK)

12.

Trinitatis søndag

09.30 (MK)

11.00 (MK)

19.

1. søn. e. trinitatis

11.00 (MK)

09.30 (MK)

26.

2. søn. e. trinitatis

09.30 (MK)

11.00 (MK)

05.

		JULI
03.

3. søn. e. trinitatis

10.00 (MK)

Ingen

10.

4. søn. e. trinitatis

09.30 (AKJ)

11.00 (AKJ)

17.

5. søn. e. trinitatis

10.00 (AKJ)

Ingen

24.

6. søn. e. trinitatis

09.30 (AKJ)

11.00 (AKJ)

31.

7. søn. e. trinitatis

10.00 (AKJ)

Ingen

		AUGUST
07.

8. søn. e. trinitatis

09.30 (MK)

11.00 (MK)

14.

9. søn. e. trinitatis

11.00 (MK)

09.30 (MK)

21.

10. søn. e. trinitatis

09.30 (MK)

11.00 (MK)

28.

11. søn. e. trinitatis

08.30 Morgenandagt (Fælles med Fangel, MK)

		
MK: Matias Kærup

AKJ: Annette Kjær Jørgensen

		

Kirkebil
Har du brug for kørelejlighed,
kan du bestille kirkebil til alle gudstjenester
og sognearrangementer i Stenløse og Fangel kirker.
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.

Nu ringer alle klokker mod sky;
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag
morgen
højt tid
på ny
Husk at bestille
kirkebilen
i god
stor
glæde
mod
Himlen
stiger
senest fredag kl. 12 til gudstjenester
DDS. 408

–
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.

