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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 
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 
Poul Jochumsen, tlf. 40 84 14 79
E-mail: pojo@km.dk 
Træffes tirsdag og torsdag 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

25-års jubilæum
Marie Andersen kunne fejre 25-års ju-
bilæum den 1. februar 2023 – som gra-
vermedhjælper på Stenløse Kirkegård. 
Denne dag var en stor dag – også i an-
den anledning. Det var nemlig også da-
gen, hvor Marie havde rund fødselsdag 
og fyldte 80 år. 

Fra Stenløse Menighedsråd vil vi gerne 
sige et stort tillykke med den runde fød-
selsdag og 25 års jubilæum på Stenlø-
se Kirkegård. Tak for en stor og dedike-
ret indsats igennem alle årene. 

Stenløse Menighedsråd

Ny graver
Fangel Menighedsråd har ansat en ny 
graver til Fangel Kirkegård. Vi byder 
velkommen til Poul Jochumsen, der har 
arbejdet hos os siden starten af februar. 
Poul, der fast er på Fangel kirkegård 
tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 8.00-
15.00, kan træffes på tlf. 40 84 14 79 
eller pojo@km.dk. 

Fangel Menighedsråd

Kommende  
menighedsrådsmøder
Stenløse Konfirmandhus 
22. marts   
12. april  
24. maj 

Fangel Sognehus 
21. marts
16. maj

Nyt fra menighedsrådene i Stenløse og Fangel

Forsidefoto:
Nykalkede Fangel Kirke  
på en overskyet forårsdag 
Foto er taget af Matias Kærup
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Pelikanen, et ældgammelt påskesymbol 
Vi bruger symboler i mange sammen-
hænge. Tegn, der giver sproget kulør 
og styrke. Tegn, der uddyber og beriger 
vores forståelse. Ja, vi stimuleres tan-
kemæssigt af symboler, og de gør os i 
stand til at forklare følelser, som ellers 
er vanskelige at beskrive. De hæver os 
over ordene og giver os en mulighed 
for at udtrykke det, vi har svært ved at 
formulere.

Symbol forstået negativt
I visse sammenhænge bruges ordet 
”symbol” om noget, man ikke bør tage 
alvorligt. Det er f.eks. i udtrykket: ”Det 
er bare symbolpolitik”. Vi har hørt det 
sagt i interviews med politikere på 
Christiansborg, når de har karakteri-
seret andres overfladiske udmeldinger 
som noget, der ikke flytter noget, og 
derfor heller ikke virkelig har vægt. I den 
situation nedskrives symboler til tomme 
tegn, der er uden betydning. Men det 
er et misbrug af ordet, for symboler 
er meget betydningsfulde i og med, at 
de netop uddyber vores forståelse. I 
kirkerummet er der en del symboler, der 
hjælper os til – inde i vores hoveder – at 
få billeder af den mening, som en tanke 
eller en fortælling har.

Pelikanen som symbol
Et af de symboler, der er i Stenløse Kirke, 
er pelikanen. Det er ikke det mest kendte 
symbol, men dog et ældgammelt et af 
slagsen. I november måned var min 
mand og jeg på Malta. En skøn ø med  
et dejligt klima og med en utroligt interes-
sant historie. Johanitter-ridderne har sat 
deres præg ikke mindst på hovedstaden 
Valetta, og udenfor den gamle middel-
alderby Mdina kan man besøge de 

tidlige kristnes katakomber. Det gjorde 
vi, og det var meget spændende. 

Vi gik rundt 5 meter under forstaden 
Rabats gader i en labyrint af smalle 
gange, hvor vi knapt kunne stå oprejst. 

På væggene i disse gange kan man se 
flere velbevarede fresker, hvoraf et par 
stykker stammer fra det 4. århundrede 
efter Kristus – en af dem med et billede 
af en pelikan. Vores billede i Stenløse 
har altså rødder langt tilbage. 

Men hvorfor placere en pelikan i 
en kirke og i en katakom-
be? Fordi pelikanen 
i kristen kunst er 
et symbol for 
Kristus, der ud-
gød sit blod for 
menneskene. 
Tanken bunder 
i en forestilling 
om, at pelika-
nen hakker sig 
selv i brystet for 
at nære sine unger 
med sit blod. Om en 
pelikan virkelig gør det, er 
nok tvivlsomt, men forestillingen 
beskrives første gang i et håndskrift 
fra 200-tallet, og siden har den været 
baggrunden for den opofrelse, pelika-
nen er et billede på. 

Så symbolet er ikke noget, man bare 
lige har opdigtet for 5 år siden, og som 
kan skiftes ud med noget andet, når det 
ikke virker længere. Nej, det har en lang 
tradition bag sig, og derfor beriger det 
vores forståelse og giver sproget styrke. 

Det bevæger sig ned under overfladen 
og giver os et billede af den kærlighed, 
vi får del i, når vi i nadveren modtager 
Jesu blod.

Påskens blodrøde kærlighed
En kærlighed, der havde omkostninger 
– selv om kærlighed er gratis. Det er 
vigtigt at holde sig for øje. Kærlighed 
er gratis. Kærlighedserstatninger kan 
måske købes, men ægte kærlighed er 
gratis. Men det kan godt koste noget at 
elske – for gør man det, må man være 
villig til at ofre noget for den, man el-

sker. Det ved de fleste forældre 
alt om, og pelikanen gør 

altså også – ifølge 
en ældgammel 

fortælling. Og 
omkostningerne 
kan blive store, 
når kærlighe-
den ikke bliver 
gengældt. Det 
er det, påsken 

handler om. 
Jesu lidelse og 

død var de omkost-
ninger, han betalte ved 

at elske os. Vi forstår godt 
sandheden i de ord, vi læser 

fra Jesu Kristi lidelseshistorie, 
men det ældgamle symbol – peli-

kanen – uddyber vores fornemmelse af, 
hvad der skete, og hvad der sker, når vi 
knæler ved alterskranken.

God påske

Annette Jørgensen

Præsten har ordet
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Foredrag: ’Gud, du er jo lige her’ 
Stenløse Konfirmandhus

Ved journalist og forfatter  
Charlotte Rørth  

Foredraget handler om at leve med 
troen, men også om at leve med sorgen. 
I løbet af foredraget kommer Charlotte 
omkring et nutidigt, dansk hverdagsliv 
med tro. 

Kan man snakke med Gud i sin 
baghave uden at blive anset for at være 
skør? Skal man gå i kirke hver søndag, 
hvis man er troende? Er der plads i den 

danske folkekirke til mennesker, der 
har haft religiøse oplevelser? 

Bogen er bl.a. omtalt som ”fremragen-
de og sjælestyrkende at have med på 
vejen” af Fyns Stiftstidende. 
 
Charlotte Rørth er journalist og uddan-
net på Danmarks Journalisthøjskole 
i 1987. I dag er hun foredragsholder 
og forfatter til en række journalistiske 
og tabunedbrydende bøger, der alle er 
udgivet på Gyldendal.

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 
Bliv indsamler – og gå for mennesker i nød

Vær med til at gøre en forskel for 
men nesker, der lider under den værste 
sultkatastrofe og klimaforandringer.  
Gå for retten til mad og deltag i ind-
samlingen, når Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling finder sted søndag den 
12. marts kl. 10.00-14.00. Sammen gør 
vi en forskel for mennesker i yderste nød. 

Vidste du, at på blot tre år er der tre 
gange flere mennesker i verden, som 
har akut brug for mad og drikke. Et af 
de steder, hvor katastrofen har ramt 
allerhårdest, er den østlige del af Afrika 
– også kaldet Afrikas Horn. Her går et 
menneskeliv tabt hvert 48. sekund, og 
mange børn dør, før de overhovedet 
kommer i skolealderen.

Ligesom sidste år vil en del af ind-
samlingen også gå til det akutte nød-
hjælpsarbejde i Ukraine, hvor mere  
end 7 mio. mennesker er på flugt.

Vil du være indsamler?
Ligesom tidligere år har vi også i år 
arrangeret to lokale sogneindsamlinger 
– fra henholdsvis Stenløse og Fangel 
kirker. Vi håber, at mange har lyst til at 
snøre skoene og gå med 2-3 timer på 
denne forårssøndag. En lille indsats, 
der gør en stor forskel for mennesker i 
nød. Selv små beløb er med til at gøre 
en konkret forskel.

Stenløse
Søndag den 12. marts 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 ost, kaffe, te og saft.

Fangel
Søndag 12. marts kl. 10.30 
Ejvind Vad Jensen, der kan træffes på tlf.  
24 20 14 47 eller ejvindvj@gmail.com, 
er indsamlingsleder. Konfirmand erne 
fra Rudolf Steiner skolen 
samler ind. Vi 
mødes ved sogne-
huset, hvor vi 
også samles 
igen bagefter 
og nyder boller 
med pålæg og 
ost, kaffe, te  
og saft.

Sæt ✘ i kalenderen

Torsdag
9. marts
kl. 19.00

Søndag
12. marts

kl. 10-14.00
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Forårs-sangaften  
Stenløse Konfirmandhus 

Som noget nyt vil vi arrangere en forårs-
sangaften, hvor vi sammen vil synge 
foråret ind med sange og salmer fra 
Højskolesangbogen. Vores kirkesangere 
og organist vil akkompagnere os.

Sangaftenen er delt i to. Til første del er 
sange og salmer valgt på forhånd, mens 
alle deltagerne i pausen kan skrive 
deres sangønsker ned. Dem synger vi 
derefter i anden del af arrangementet. 

I pausen vil vi servere kaffe, kage og  
et glas vin.  

Dåbsjubilæum 2023  
Stenløse Kirke

Alle 5-årige inviteres til dåbsjubilæum i 
kirken – sammen med sognepræst Matias 
Kærup. Vi skal synge, høre historie og tale 
om dåben – og se nærmere på, hvordan 
det foregik, da børnene blev døbt. Efter 
kirken går vi ned i Stenløse Konfirmand-
hus og får en forfriskning og lidt at spise. 

Tryllekunster Finurlige Finn vil lave magi 
og ballondyr. Forældre, bedsteforældre, 
søskende og faddere er meget velkom-
ne til at deltage. 

Husk blot at melde jer til hos præste-
sekretær Ulla Fisker på umf@km.dk. 

Skærtorsdag med gudstjeneste og middag   
 Fangel Kirke og Fangel Sognehus

Skærtorsdag er dagen, hvor nadveren blev indstiftet. I den 
anledning holder vi lige som tidligere år aftengudstjeneste i 
Fangel Kirke. Bagefter spiser vi sammen i Fangel Sognehus. 

Hvis du vil deltage i spisningen, skal du huske at melde dig 
til arrangementet senest den 9. april til Marian på tlf. 20 33 23 
45 eller marian@grundtlarsen.dk. 
 

Sæt ✘ i kalenderen

Torsdag
23. marts

kl. 19.00-21.00

Lørdag
25. marts  
kl. 10.00

Torsdag  
06. april 
kl. 18.00
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Sæt ✘ i kalenderen

Langfredag med gudstjeneste og koncert 
Stenløse Kirke

I forbindelse med gudstjenesten lang-
fredag vil sopran Astrid Stæhr Larsen 
og organist Lars Frederiksen opføre 

passionsmusik af Johann Sebastian 
Bach, G. B. Pergolesi, César Franck 
og Johannes Brahms. Astrid og Lars er 

begge i fast virke ved Vor Frue Kirke, 
hvor Astrid synger i koret, og Lars er 
organist.

Gudstjeneste på befrielsesaftenen 
Fangel Kirke

Den 4. maj 1945 hørte mange danskere 
befrielsesbudskabet i radioen. I år er 
det 78 år siden, men ikke desto mindre 
er det stadig vigtigt at mindes det, 
fordi frihed er så afgørende for vores 
levevilkår, selv om vi måske ikke 
altid tænker over det. Men lige netop 
nu, hvor der er krig i Europa, bliver 
glæden over frihed og fred ekstra 
aktuel. Vi har grund til i Danmark at 
sige tak for friheden og freden og at 
bede til, at Ukraine igen må blive et 
frit land, hvor freden hersker, og men-

nesker frit kan færdes uden frygt for 
bomber og missiler.

Derfor inviterer vi alle – unge som 
ældre – til at tage del i en gudstjeneste, 
hvor vi mindes dem, der kæmpede for 
fred under 2. verdenskrig, og hvor vi 
vender vores tanker mod de folkeslag, 
der i dag er i kamp mod hinanden.

Konfirmanderne medvirker bl.a. med 
musikalske indslag, og efter gudstje-
nesten går vi over i Fangel Sognehus. 

Fangel Menighedsråd inviterer på 
varme hveder og brunsviger, så vi 
også i samme anledning kan sige 
tillykke til sognepræst Annette Kjær 
Jørgensen, der fylder 60 år.

Fredag 
07. april 
kl. 16.00

Torsdag 
04. maj 
kl. 19.00
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Sæt ✘ i kalenderen

Sogneudflugt
Stenløse Kirke

Ribe Domkirke, Gram Slotskro og Geografisk Have

Dette års sogneudflugt går mod det 
jyske, hvor vi først skal besøge Ribe 
Domkirke. På vores rundvisning vil 
vi se Danmarks eneste kirke med fem 
skibe og i øvrigt landets ældste dom-
kirke (fra ca. 1150-1225). 

Efter rundvisning kører vi til Gram, 
hvor vi skal nyde en god frokost på 
Gram Slotskro. Kroen har en lang 
historie bag sig og ligger i meget 
naturskønne omgivelser ved Gram sø og 
Gram Slot. De perfekte rammer om en 
god frokost.

Derfra går turen mod Kolding, hvor vi 
skal besøge Geografisk Have. En bota-
nisk have på hele 14 hektarer, hvor man 
har plantet træer, buske og urter ud fra 
deres geografi. Vækster fra samme land 
er placeret samme sted. Deraf navnet 
Geografisk Have. Grundlæggeren Aksel 
Olsen var meget interesseret i planter 
fra hele verden, især fra Østasien. 6.000 
forskellige planter blev testet i vores 

klima, hvoraf der i dag stadig er ca. 
2.000 forskellige slags. I haven finder 
du områder med planter fra Kina, Japan, 
Nordamerika og Europa. Derudover  
også temahaver – bl.a. Naturhaven, 
Krydderurtehaven, Den Økologiske 
Køkkenhave, Staudehaven og den 
prisbelønnede Rosenhave.  Du kan også 
spadsere ad den 1,8 km lange Hjertesti 
og opleve det rige fugleliv. 

I disse smukke omgivelser i Geo grafisk 
Have drikker vi eftermiddagskaffe med 
kage til. Kl. 16.45 vender bussen og hele 
selskabet atter mod Fyn – med forventet 
ankomst kl. 18.00 i Stenløse. 

Tilmelding
Senest den 8. maj til Niels J. Nørgaard 
på tlf. 66 15 13 09 eller niels-hanne@
noergaard-net.dk. Det koster 200 kr. 
pr. deltager. Prisen dækker buskørsel, 
guidet tur i Ribe Domkirke, frokost på 
Gram Slotskro samt besøg i Geografisk 
Have inkl. kaffe og kage.

Tirsdag 
16. maj 

kl. 09.00-18.00
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Frilufts-gudstjeneste 2. pinsedag
Ved Fangel Kirke

Mandag den 29. maj – 2. pinsedag – 
inviterer vi til frilufts-gudstjeneste ved 
Fangel Kirke. Skt. Klemensskolens 
kor deltager – under ledelse af Bente 
Vestergaard. 

Gudstjenestens tema vil være ånd, Guds 
Ånd, som vi modtager i pinsen. Guds-
tjenesten er for store og små, og alle er 

velkomne til bagefter at få en let aftens-
mad med pølsehorn, øl og vand. 

Bagefter er der også kaffe og kage. 
Maden er gratis for børn og koster 20 kr. 
for voksne. Beløbet går til sognets me-
nighedspleje bl.a. julehjælp til trængte 
familier. Medbring gerne selv et tæppe 
at sidde på.

Oversigt over konfirmationer 
Skt. Klemensskolen

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

Konfirmationer i 2025
Fangel Kirke  04. maj
Stenløse Kirke A-klassen  11. maj 
 B-klassen  16. maj*

Konfirmationer i 2026
Fangel Kirke  01. maj*
Stenløse Kirke A-klassen  19. april 
 B-klassen  26. april 

Konfirmationer i 2027
Fangel Kirke  11. april 
Stenløse Kirke A-klassen  18. april
 B-klassen  23. april*

Konfirmationsgudstjenesterne  
begynder kl. 10.00
 
*  Med forbehold for afskaffelse  

af helligdagen 

Rudolf Steiner Skole

Konfirmationer i 2024
Fangel Kirke
Kr. himmelfart 09. maj

Konfirmationer i 2025
Fangel Kirke
Kr. himmelfart 29. maj

Konfirmationer i 2026
Fangel Kirke
Kr. himmelfart 14. maj

Konfirmationer i 2027
Fangel Kirke
Kr. himmelfart 06. maj

Konfirmationsgudstjenesterne  
begynder kl. 10.00

Mandag 
29. maj 
kl. 16.30

Sæt ✘ i kalenderen

Fødte Døbte Konfirmerede Vielser Kirkelige  
velsignelser

Begravede 
og bisatte

Stenløse 52 43 31 8 0 29

Fangel 11 14 22 2 0 8

Statistik for 2022
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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 

 
 15. marts  
 19. april  
 17. maj  

Sognecafé  
i Fangel Sognehus 

  1. marts  
  5. april  
  3. maj 

Faste arrangementer

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

Tirsdags- 
café for herrer
Stenløse Konfirmandhus
Tirsdag 09. maj og  
06. juni kl. 10.00-12.00

Et helt nyt initiativ er vores tirs-
dagscafé for herrer. Formålet er at 
etablere et fællesskab, der åbner 
mulighed for, at den enkelte delta-
ger kan få nye netværk og venska-
ber gennem dialog og samtaler i et 
trygt, socialt samvær. 

Derudover vil du få ny viden og ind-
sigt i samfunds- og kulturrelaterede 
temaer, udfordringer og problem-
stillinger, når vi inviterer foredrags-
holdere på besøg. Hvert foredrag 
varer ca. 45 minutter. 

Vi starter altid tirsdagscaféen med 
velkomst og fællessang, hvorefter vi 
får kaffe og morgenbrød. 

Prisen er kr. 20 pr. gang, og efter 
sommerferien vil det altid foregå 
tirsdag i månedens første ulige uge. 

Husk at melde dig til senest dagen 
før til tovholderne – Per Justesen 
på per.justesen@dadlnet.dk  
eller Henning Seiding på  
henning.seiding@youmail.com. 

Skt. Klemens Børneklub 
Stenløse Konfirmandhus
Tirsdage kl. 15.30-16.45  
– til og med den 30. maj

Børneklubben er for alle 
børn fra 0.-3. klasse. 
Det foregår i Stenlø-
se Konfirmandhus 
på tirsdage i 
tidsrummet kl. 
15.30-16.45. 
Sæsonen 
fortsætter frem 
til og med tirsdag 
den 30. maj.

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 hoppe pude, bål, leg, boldspil og 

krea-ting. Undervejs nyder vi lidt 
saft og kage. Indimellem får vi også 
besøg udefra. 

Børnene kan blive hentet i 
SFO på Skt. Klemens 

Skolen kl. 15. Aftal 
det med pædago-
gen 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 

NYT
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Babysalmesang I
Stenløse Kirke
Start den 13. april kl. 9.30

Babysalmesang I 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 at hygge med de andre på 
holdet over en kop kaffe eller te.

Næste Sogneblad
Næste Sogneblad: Nr. 2 · Sommer 2023 · Omdeles i maj
Frist for indlæg: 1. april 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
Nyt hold starter i september

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 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. 

Faste arrangementer

  Pris: Deltagelse er gratis.

  Underviser: Rikke Wegner Fyrst

  Tilmelding og spørgsmål:  
   kirkesanger@hotmail.com

  Pris: Deltagelse er gratis.

  Underviser: Rikke Wegner Fyrst

  Tilmelding og spørgsmål:  
   kirkesanger@hotmail.com
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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
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Gudstjenester 
marts 2022 - maj 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. 12.00 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. 

 MARTS STENLØSE FANGEL

05. 2. søn. i fasten  11.00 MK 09.30 MK 

12. 3. søn. i fasten 09.30 MK  11.00 MK

19. Midfaste 11.00 AKJ 09.30 AKJ

26. Mariæ bebudelses dag 09.30 MK 11.00 MK

 APRIL

02. Palmesøndag 11.00 MK 09.30 MK

06. Skærtorsdag 10.00 AKJ 18.00 AKJ 

07. Langfredag  16.00 MK 10.00 MK 

09. Påskedag 11.00 MK 09.30 MK

10. Anden påskedag 09.30 AKJ 11.00 AKJ

16. 1. søn. e. påske 11.00 AKJ 09.30 AKJ

23. 2. søn. e. påske Ingen  10.00 MK Konfirmation  

30. 3. søn. e. påske 10.00 MK Konfirmation  Ingen

 MAJ

05. Bededag 10.00 MK Konfirmation  Ingen  

07. 4. søn. e. påske 11.00 MK 09.30 MK

14. 5. søn. e. påske 09.30 AKJ 11.00 AKJ

18. Kristi himmelfarts dag Ingen  10.00 AKJ Konfirmation  

21. 6. søn. e. påske 11.00 MK 09.30 MK

28. Pinsedag 09.30 MK 11.00 MK

29. Anden pinsedag Ingen Fællesgudstjeneste kl. 10.30 AKJ

Ved gudstjenesterne påskedag og pinsedag medvirker trompetist Mette Bomholt 

MK: Matias Kærup AKJ: Annette Kjær Jørgensen 

 


