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Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september kl. 11.00. Høstgudstjeneste i Fangel Kirke
Efter gudstjenesten
er der en sammenkomst i Sognehuset med et mindre
Indhold:
traktement. Fangel Forsamlingshus
side 2 til 5
Tilmelding tilFangel
sammenkomsten
i Sognehusetside
til Suzanne
Bylaug
6 og 7 Gersbo-Møller senest tirsdagKulturhuset
den 12. september
Telefon 65 96
22814
Fangel Skole
side
og/ 925 89 08 02.
Fælleskalender
side 10 og 11
Fangel Vandværk
side 12
Højskoledag
i Fangel
Lokalhistorisk
Arkiv
side 13
Sogns Seniorklub
side 14
Lørdag denFangel
7. oktober
side
Kl. 09.00: ViFangel
starterJagtforening
med morgensang i kirken
v/ 15
Annette Kjær Jørgensen
side
16
Herefter gårFangelklubben
vi på Fangel Kro og får kaffe og
rundstykker.
Fangel Kirke
side 17
Kl. 10.00: Foredrag
ved tidligere vicepolitimester
ogtil19
politiker
Kontaktliste
20
Birthe Rønn
Hornbech: Om tiden i politiet side
og politik.
Frokost
Efter frokost: Vælger tidligere højskolelærer på Ollerup Gymnastikhøjskole
Jutta Bay sange fra højskolesangbogen og knytter anekdoter og kommentarer til sangene.
Kl. 14.30: Kaffe
og banko
Tak for ifølgende
dag
Der er
dage kl. 19.00

Bankoudvalget

Pris: Hele dagen 150 kr. inkl. morgenkaffe, frokost og kaffe,
Mandag den 2. oktober
eksklusive drikkevarer.
den 16.
TilmeldingMandag
senest tirsdag
d. 3 oktober
okt.: til
Hans Emil S.
Knudsen
40110508
eller vivioghans@schildt.dk
Mandag den 30. oktober

Mandag den 13. november

Alle Helgen
gudstjeneste
for børn.
Mandag
den 27. november
den Alle
11. Helgen
december
De to sidsteMandag
år har vi holdt
gudstjeneste for børn i Fangel kirke –
sidste år med god tilslutning. Derfor gentager vi det i år: torsdag den 2. november kl.Altid
17.00.
En Alle
gudstjeneste
er en gudstjeneste, hvor vi
hyggelig
og Helgen
givtig banko
- alle er velkomne!
mindes de af vore kære, som ikke er her mere. Børn kan også have oplevet
tab i deres Øl
liv,og
eller
de kan
har købes
kammerater, der har mistet, så derfor er det naturvand
ligt at tage sorg og savn op i en børnegudstjeneste, hvor lyset får en markant
rolle – lyset,Nye
derkræfter
skinner ønskes
i mørket.til at hjælpe i forbindelse med banko.
Efter gudstjenesten
spisning
i menighedshuset.
Det er
deltage.
Så meld er
digder
gerne
på banen,
hvis du vil give
engratis
håndatmed.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding til Merete Østerbye: 65963225,
mobil: 24817923 eller e-mail: mgofangel@gmail.com eller Annette Jørgensen:
29276591 eller e-mail: akt@km.dk senest d. 28. oktober. Vi glæder os til at se
jer – alle, både store og små er velkomne.
.
Søndag den 5. november kl. 15.00. Alle Helgen
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage.

Forsamlinghus
Foredrag om Fangel
H. C. Andersen
hjemmesiden:
www.fangelforsamlingshus.dk
Livet ogSe
skriften
foredrag ved Johan
de Mylius
Torsdag
november
kl.du
19.30
i Stenløse
konfirmandhus.
For at den
blive9.medlem,
skal
kontakte
bestyrelsen
i Fangel Forsamlingshus.
Fællesarrangenent
Stenløse og Fangel.
Pris kr. 75,- årligtmellem
pr. person
Leje af forsamlingshus
2016
Sangaften
i Fangel

kræves
for at kunne
leje huset -med
opkræves
evt. når /Fangel
huset
Der(Der
vil igen
i år medlemskab
blive afholdt sangaften
i samarbejde
Skt. Klemens
bookes).
gymnastikforening,
Fangel Forsamlingshus og Fangel menighedsråd
Onsdag d.15 november kl.20.00 vil Sognepræst Matias Kærup og organist /
Store og
lille sal
kr. 1500,gymnast
Preben
Berg lede os igennem sange. Der
vil igen i år kunne købes StjerStore
sal
kr. 1400,neskud, kaffe og kringle.
Lille sal kaffe/kringle 85 kr. Stjerneskud 60
kr.kr.850,Stjerneskud,
Kaffe og kringle 35 kr.
1.
sal,
kursusog
konferencelokale
kr. 850,Tilmelding og betaling senest mandag d.13 nov.
Ejvind Vad tlf. 24201447
Priserne erafinklusiv
rengøring. Lejes huset
til kursus,
konferencer
og foredrag
Medlemmer
Skfif.-Gymnastikforening:
tilmelding
og betaling
på hjemmesiden.
hvor
der ikke købes
eller
drikkevarer
skal der betales for rengøring (kr.
Alle
er velkommen
til atmad
synge
med.
Gratis entré
300,- pr. sal). Foreninger i Fangel sogn kan leje lokalerne til ½ pris.

Adventskoncert
med Syngedrengene
Ønsker man at leje Forsamlingshuset , kontaktes forsamlingshusets vært,

26. november 2017 kl. 16.00 afholder Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i AsJohnni Bystrup på tlf. 6596 2340 eller tlf. 2077 8771
sens en stemningsfuld adventskoncert i Fangel Kirke.
Koret vil synge danske julesalmer i smukke arrangementer samt en lille buket
Formandskabet i Fangel Forsamlingshus:
med julesange fra forskellige lande og fra forskellige perioder.
Formand Helle Knage
2331 5373
Særligt engelske Christmas Carols er en del af korets faste repertoire, der er inNæstformand Maja Tommerup
3026 6267
spireret af den engelske drengekors-tradition. For koncertgængerne bliver der
Kasserer Annie Christensen
2133 0053
også lejlighed til at synge med på et par fællessalmer.
Der skulle således være garanti for at komme i julestemning med både kendte og
den 24. oktober. Kl. 19:00. Generalforsamling
nyeTorsdag
klange i ørene.

Onsdag
15. november
kl.søndag
20.00.i advent,
Fællesgudstjeneste.
sangaften.
Søndag
den den
3. december
kl. 15.00 1.
Program
og tilmelding
sideog
19.kage.
Efter
gudstjenesten
er dersekaffe
Julefrokost i Fangel
Forsamlingshus
Julekomsammen
i Fangel
sogn

Reserver
nu lørdag
25. november
2017 til en hyggelig og festlig
torsdag
denallerede
8. december
1016d.kl.12.30
i Sognehuset:
julefrokost.
Tag
familien,
naboerne
eller
vennerne
med,
eller inviter
hele perDer serveres et juletraktement, afholdes julequiz og der
synges
julesange/salmer.
sonalet
til
en
klassisk
dansk
julefrokost,
med
god
mad
og
musik.
Vi
vil forsøMax. 45 deltagere. Pris 100. kr.
ge
at
holde
lidt
igen
med
de
fede
indslag
i
menuen.
Tilmelding til Suzanne Gersbo-Møller senest tirsdag den 4. december.
Telefon 65 96 22 14 / 25 89 08 02.
Prisen forventes at blive ca. 485,- pr. person inkl. fri bar hele aftenen (dog
skal snaps
købes
særskilt)kl. 9.30 3. søndag i advent
Søndag
den 17.
december
Nærmere
følger
efter
sommerferien
Vi synger julen ind.

Jul i Fangel 2017
søndag den 3. december.
Nærmere information følger.
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En aften med Kim Larsen
… kan vi ikke tilbyde, men Fangel Forsamlingshus har hyret det
fænomenale kopiband

Fredag den 18. august 2017 kl. 19.00
Stort banko i teltet med flere gode gevinster og hovedpræmien 2 x store købmandskurve.

EN LILLE POSE STØJ
Menighedsrådet ved Fangel Kirke:

Lørdag den 19. august 2017
Kl. 10-14:

BUF og seniorklubben har tombola med sponsorpræmier.
er et
hvorturneringer
ældre, førtidspensionister
 Fangelklubben
Seniorklubben
harsted,
diverse
i løbet af dagen.og efterlønsmodtagere
kan
mødes
en
gang
om
måneden
i
Fangel Forsamlingshus til hyg
By-lauget har stand på pladsen.
geligt
samvær
med
forskellig
underholdning
eller foredrag og kaffe.

Salg af øl og vand m.v.

Lokalhistorisk Arkiv har åbent
120Fangel
kr. pr. halvår,
som betales
ved fremmøde i Forsamlingshu Kontingent
Kulturhuset
Skole holder
loppemarked
set.
Kl. 18-01:
hjælper
med
kørsel,
hvis der
er behov
det.
StorFangelklubben
sommerfest i teltet
med
musik,
hyggeligt
samvær
og for
spisning.
Henvendelse til formanden.

Menu:
Datoer vedrørende Fangelklubben

Helstegt pattegris
Kylling.
Torsdag den 31. august
kl. 14.00
Underholdning
Kartofler,
Salatbar:
coleslaw,
Torsdag
den 7.pastasalat,
september broccoli-salat.
kl.
?
Heldagsudflugt
Dessert: Daim-islagkage med jordbær og en ispind til børnene
Kaffe,
te og småkager
Torsdag
den 28. september
kl. 14.00
Underholdning
Traditionen
med sponsorpræmier.
Torsdag tro
denstort
26. lotteri
oktober
kl. 14.00
Underholdning
Torsdag den 30. november
Priser:

kl. 12.00
Suppegilde.
Voksne kr. 190-.
Børn 3-10 år kr. 70-.
Børn
0-3 år gratis.
Formand:
Ellen Pedersen
tlf.: 6596 3637 , mobil: 6179 3637
Øl - Vand - Vin kan købes i baren til rimelige priser.
(derKasserer:
kan betales
Gudrun
kontant
Jeppesen
eller med
tlf.: mobilepay)
6596 0005, mobil :2116 5405
Tilmelding og bordreservation er nødvendig senest den 14. august 2017 på
tlf. 2331 5373 eller på mail helleramses@hotmail.dk.
Med venlig hilsen
Igen i år er Bygaden spærret af ved Forsamlingshuset, så børnene trygt kan
Pedersen
legeEllen
og passere
gaden mellem festpladsen og forsamlingshuset.
Bemærk at festen kun bliver afholdt ved minimum 75 tilmeldte.
417

Sognepræst Matias Kærup
Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
Merete Østerbye, formand
Hans Knudsen, næstformand
Suzanne Gersbo-Møller, kontaktperson, sekretær
Esben Møllegaard, kirkeværge
Ejvind Vad Jensen, kasserer
Nærmere omtale af de kirkelige handlinger og andre arrangementer findes
desuden i Sogneblad Stenløse-Fangel eller på hjemmesiden:
www.sogn.dk/fangel
Efter alle gudstjenester kl. 9.30 er der kirkekaffe.

Særlige arrangementer i efteråret 2016:
som spiller Kim Larsens musik, så man skulle tro det var Larsen
Sognecafé i Fangel
selv der stod på scenen!!
Vi starter efterårssæsonen d. 6. september, kl. 10.
Der vil atter være mulighed for at låne bøger til de lange vinteraftener. Vi vil
Lørdag d. 28. oktober 2017
fylde hinanden op med nyheder om småt og stort, mens vi hygger os med
kaffe, kage og oplæsning.
tilbyder
vi envilglad
og festlig
aften
med
godgæster,
mad, god
musik
og
Ind imellem
der være
mulighed
for at
invitere
som kan
udvide
vore horisonter
om nyefor
ting.
Der275,er allerede
om en mulig foredragssuper
god stemning
kun
kr. pr.tanker
person.
holder. åbnes kl. 18
Dørene
Annette Kjær Jørgensen har spurgt, om vi igen ville skære græskar til Alle
Buffet
med gode danske retter, med enkelte eksotiske indslag kl.
Helgens børnegudstjenesten. Selvfølgelig vil vi da det, men ihukommende
18.30
sidste gang, hvor vi syntes, det var lidt hårdt, har vi fået den idé at invitere
Musikken
starter
ca. kl. fingerkræfter.
21
nogle mænd
med stærke
Vi vil lokke med en sildemad, en øl
og en snaps! Kaffen springer vi ikke over, så derfor er Sognecafeen denne
dag fra kl. 10-13.
håber,i der
er nogle friske mænd, unge som gamle, der
Drikkevarer
skal Vi
købes
baren
vil lade sig lokke og komme den dag og hjælpe til med at skære græskar.
På gensyn til en ny omgang Sognecafé, d. 06/09, d. 04/10, d. 01/11, d.
Tilmelding
mail
06/12 - allevia
dage
kl. til
10,s.snitkjaer@gmail.com. Når tilmeldingen er
bekræftet
overføres
beløbet
på mobilepay 30492098 eller konto
Med venlig hilsen Marian
og Suzanne

nr. 0828 4052420.
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Priser:

kl. 12.00
Suppegilde.
Voksne kr. 190-.
Børn 3-10 år kr. 70-.
Børn
0-3 år gratis.
Formand:
Ellen Pedersen
tlf.: 6596 3637 , mobil: 6179 3637
Øl - Vand - Vin kan købes i baren til rimelige priser.
(der
Kasserer:
kan betales
Gudrun
kontant
Jeppesen
eller med
tlf.: mobilepay)
6596 0005, mobil :2116 5405
Tilmelding og bordreservation er nødvendig senest den 14. august 2017 på
tlf. 2331 5373 eller på mail helleramses@hotmail.dk.
Med venlig hilsen
Igen i år er Bygaden spærret af ved Forsamlingshuset, så børnene trygt kan
Pedersen
legeEllen
og passere
gaden mellem festpladsen og forsamlingshuset.
Bemærk at festen kun bliver afholdt ved minimum 75 tilmeldte.
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Sognepræst Matias Kærup
Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
Merete Østerbye, formand
Hans Knudsen, næstformand
Suzanne Gersbo-Møller, kontaktperson, sekretær
Esben Møllegaard, kirkeværge
Ejvind Vad Jensen, kasserer
Nærmere omtale af de kirkelige handlinger og andre arrangementer findes
desuden i Sogneblad Stenløse-Fangel eller på hjemmesiden:
www.sogn.dk/fangel
Efter alle gudstjenester kl. 9.30 er der kirkekaffe.

Særlige arrangementer i efteråret 2016:
som spiller Kim Larsens musik, så man skulle tro det var Larsen
Sognecafé i Fangel
selv der stod på scenen!!
Vi starter efterårssæsonen d. 6. september, kl. 10.
Der vil atter være mulighed for at låne bøger til de lange vinteraftener. Vi vil
Lørdag d. 28. oktober 2017
fylde hinanden op med nyheder om småt og stort, mens vi hygger os med
kaffe, kage og oplæsning.
tilbyder
vi envilglad
og festlig
aften
med
godgæster,
mad, god
musik
og
Ind imellem
der være
mulighed
for at
invitere
som kan
udvide
vore horisonter
om nyefor
ting.
Der275,er allerede
om en mulig foredragssuper
god stemning
kun
kr. pr.tanker
person.
holder. åbnes kl. 18
Dørene
Annette Kjær Jørgensen har spurgt, om vi igen ville skære græskar til Alle
Buffet
med gode danske retter, med enkelte eksotiske indslag kl.
Helgens børnegudstjenesten. Selvfølgelig vil vi da det, men ihukommende
18.30
sidste gang, hvor vi syntes, det var lidt hårdt, har vi fået den idé at invitere
Musikken
starter
ca. kl. fingerkræfter.
21
nogle mænd
med stærke
Vi vil lokke med en sildemad, en øl
og en snaps! Kaffen springer vi ikke over, så derfor er Sognecafeen denne
dag fra kl. 10-13.
håber,i der
er nogle friske mænd, unge som gamle, der
Drikkevarer
skal Vi
købes
baren
vil lade sig lokke og komme den dag og hjælpe til med at skære græskar.
På gensyn til en ny omgang Sognecafé, d. 06/09, d. 04/10, d. 01/11, d.
Tilmelding
mail
06/12 - allevia
dage
kl. til
10,s.snitkjaer@gmail.com. Når tilmeldingen er
bekræftet
overføres
beløbet
på mobilepay 30492098 eller konto
Med venlig hilsen Marian
og Suzanne

nr. 0828 4052420.
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Fangel Sogns Seniorklub

Fangel Jagtforening
Kreds 5, forening nr. 5305
Jagtlap for 2017

lørdag den 19. august

Kære medlemmer hermed en jagtlap for 2017 fra bestyrelsen i Fangel Jagtforening. Vi sender denne jagtlap for at informere om hvad der sker i den
nærmeste fremtid
med datoer
for de
kommende
arrangementer.
Fangel
Bylaug
inviterer
indenfor
i teltet
Kort orientering om Fangel Bylaug:
 Fangel Bylaug er en beboerforening for Fangel Sogn, men i stedet for almindelige navne som bestyrelse, formand, kasserer m. fl. har man beholdt de gamle
navne som grandelaug, oldermand , skuersbroder, stoelsbroder, lægsmand.
 Fangel Bylaug varetager landsbyens interesser over for myndighederne.
 Fangel Bylaug arrangerer Voldermisse, fester og udflugter for sognets beboere.
 Fangel Bylaug giver tilskud til Arkivet og lokale foreninger m.m.
 Fangel Bylaug passer sognets naturområder og sørger for juletræet ved Forsamlingshuset.
 Fangel Bylaug samarbejder med de forskellige initiativgrupper i Fangel om at
udvikle landsbyen.
Er for alle i sognet over 18 år og kan blandt andet byde på aktiviteter som
 Alle
i Fangel
Sognog
kan
deltage i Bylaugets arrangementer.
dart,beboere
bordtennis,
petanque
billard.
 Alle meddelelser fra Bylauget uddeles i Fangel Sogn.
Klubben har til huse i den gamle skoles østfløj. Alle medlemmer modtager
Årligt
kontingent
kr. pr.
husstand,
indbetalt
1. september.
en nøgle,
således100
at man
kan
anvende bedes
klublokalet
i løbet inden
af ugen.

Danske bank 0914 9294408115 eller Giro danske bank +01< +9159193
Klubben afholder typisk 3-4 fællesarrangementer i løbet af året, samt en
Kontingentet
kan også betales ved sommerfesten i Bylaugets telt.
årlig generalforsamling.

Grandelauget
har på nuværende
tidspunkt
følgende
Det årlige kontingent
er for 2017
fastsat
til 300medlemmer:
kr.
Oldermand (formand)
Skuersbroder
(kasserer)
Kontakt bestyrelsen:
Stoelsbroder (sekretær)

Kasper Jensen
Finn Christiansen
Ejvind Vad Jensen

Palle Mads Hansen
2741 3639
Lægsmænd
for:
Thorvald Knudsen
6596 2713
Fangel
Heden og Tuemosen:
Ole0685
Grundt Larsen
LeonTorp,
Lykking
6596
Kirkeballen
og
Borreby:
Frank
Lene Nielsen
5151 2045Diederichsen
Østermarken
og
Nørremarken:
Tom
S. Jørgensen
Peder Bang Christensen
2053
2276
Vestermarken:
Lars Bracht

2334 2410
6596 2658
2420 1447

2346 5440
5058 8115
2382 2610
3019 8820

Har du spørgsmål om Bylauget kan du altid kontakte en af granderne.
615

mød Bylauget på stævnepladsen mellem kl. 10 og 14.
Fisketur Kom
d. 8. og
sept
Vi Se
tager
på
fladfisketur
med
skibet- Drost
fra Spodsbjerg
hvem vi er, og hvad
vi laver
og få gode
ideer til udflugter i Fangel Sogn.
Fredag d. 8/9 2017, sejler vi ud kl. 08.00 og forventer hjemkomst ca. kl. 15.00
årets
konkurrence
om lokalkendskab.
Vi har 12 pladser,Deltag
så deti er
" først
til mølle" princippet.
Tilmelding til Jeppe på tlf. 2844 8551
Pris ca. 400.00 kr. pr. person inkl. 2 bakker børsteorm.
HUSK: Minimum 60-80 grams lod på dit forfang.

Vælgermøde

Fællesjagt d. 4. nov.
Ca. tre uger før valget
Der vil igen i år blive afholdt fællesjagt for foreningens medlemmer, jagten
bliver afholdt den 4 nov. Vi starter ved Bystævnet kl. 9.00 og efter jagten vil
Her vil vi invitere spidskandidaterne for partierne i Odenses Byråd til vælgerforeningen være vært med en let frokost i Fangel Forsamlingshus ca. kl.
møde op til kommunalvalget den 21. november.
15:00.
Jagten koster 100 kr. og 50 for ben gæt , dog er det gratis for de lodsejere
Vi håber på en god stemning og debat
som lægger areal til jagten.
For deltagelse i jagten er det nødvendigt med tilmelding.
Brug hjemmesiden til tilmelding, også om du har hund med!
Der kan også tilmeldes til Jeppe 2844 8551

Arbejdslørdag

Lørdag den 14. oktober kl. 10 - 13.

Rævejagt/kokkejagt d. 27. jan.
Vi starter fra by stævnet kl. 9.00
Kom og gi` en hånd med ved
Der vil være gule ærter efter jagten, prisen for jagt og ærter er 130 kr. pr.
vedligeholdelse af Fangels fællesområder.
mand
Vi vil som noget nyt til denne jagt kunne skyde fasan kokke, duer, snepper og
I år lægger vi blomsterløg i rundkørslen
gæs. Tilmelding til Jeppe 2844 8551
Vi mødes på Stævnepladsen kl. 10.
Knæk og bræk fra bestyrelsen for en god sæson.
Efter oprydningen giver Bylauget lidt mad og en øl.
Martin
Jeppe
Hans Peter
Per
Henning
Morten

Bylauget sørger for værktøj og redskaber.
5115 7880
2844 8551
4029 1544
2684 0965
Juletræ søndag 3. december
2045 0295
4018 4571
15
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Fangel Sogns Seniorklub

Fangel Jagtforening
Kreds 5, forening nr. 5305
Jagtlap for 2017

lørdag den 19. august

Kære medlemmer hermed en jagtlap for 2017 fra bestyrelsen i Fangel Jagtforening. Vi sender denne jagtlap for at informere om hvad der sker i den
nærmeste fremtid
med datoer
for de
kommende
arrangementer.
Fangel
Bylaug
inviterer
indenfor
i teltet
Kort orientering om Fangel Bylaug:
 Fangel Bylaug er en beboerforening for Fangel Sogn, men i stedet for almindelige navne som bestyrelse, formand, kasserer m. fl. har man beholdt de gamle
navne som grandelaug, oldermand , skuersbroder, stoelsbroder, lægsmand.
 Fangel Bylaug varetager landsbyens interesser over for myndighederne.
 Fangel Bylaug arrangerer Voldermisse, fester og udflugter for sognets beboere.
 Fangel Bylaug giver tilskud til Arkivet og lokale foreninger m.m.
 Fangel Bylaug passer sognets naturområder og sørger for juletræet ved Forsamlingshuset.
 Fangel Bylaug samarbejder med de forskellige initiativgrupper i Fangel om at
udvikle landsbyen.
Er for alle i sognet over 18 år og kan blandt andet byde på aktiviteter som
 dart,
Alle beboere
i Fangel
Sognog
kan
deltage i Bylaugets arrangementer.
bordtennis,
petanque
billard.
 Alle meddelelser fra Bylauget uddeles i Fangel Sogn.
Klubben har til huse i den gamle skoles østfløj. Alle medlemmer modtager
Årligt
kontingent
kr. pr.
husstand,
indbetalt
1. september.
en nøgle,
således100
at man
kan
anvende bedes
klublokalet
i løbet inden
af ugen.

Danske bank 0914 9294408115 eller Giro danske bank +01< +9159193
Klubben afholder typisk 3-4 fællesarrangementer i løbet af året, samt en
Kontingentet
kan også betales ved sommerfesten i Bylaugets telt.
årlig generalforsamling.

Grandelauget
har på nuværende
tidspunkt
følgende
Det årlige kontingent
er for 2017
fastsat
til 300medlemmer:
kr.
Oldermand (formand)
Skuersbroder
(kasserer)
Kontakt bestyrelsen:
Stoelsbroder (sekretær)

Kasper Jensen
Finn Christiansen
Ejvind Vad Jensen

Palle Mads Hansen
2741 3639
Lægsmænd
for:
Thorvald Knudsen
6596 2713
Fangel
Heden og Tuemosen:
Ole0685
Grundt Larsen
LeonTorp,
Lykking
6596
Kirkeballen
og
Borreby:
Frank
Lene Nielsen
5151 2045Diederichsen
Østermarken
og
Nørremarken:
Tom
S. Jørgensen
Peder Bang Christensen
2053
2276
Vestermarken:
Lars Bracht

2334 2410
6596 2658
2420 1447

2346 5440
5058 8115
2382 2610
3019 8820

Har du spørgsmål om Bylauget kan du altid kontakte en af granderne.
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mød Bylauget på stævnepladsen mellem kl. 10 og 14.
Fisketur Kom
d. 8. og
sept
Vi Se
tager
på
fladfisketur
med
Spodsbjerg
hvem vi er, og hvad
vi skibet
laver - Drost
og få fra
gode
ideer til udflugter i Fangel Sogn.
Fredag d. 8/9 2017, sejler vi ud kl. 08.00 og forventer hjemkomst ca. kl. 15.00
årets
konkurrence
om lokalkendskab.
Vi har 12 pladser,Deltag
så deti er
" først
til mølle" princippet.
Tilmelding til Jeppe på tlf. 2844 8551
Pris ca. 400.00 kr. pr. person inkl. 2 bakker børsteorm.
HUSK: Minimum 60-80 grams lod på dit forfang.

Vælgermøde

Fællesjagt d. 4. nov.
Ca. tre uger før valget
Der vil igen i år blive afholdt fællesjagt for foreningens medlemmer, jagten
bliver afholdt den 4 nov. Vi starter ved Bystævnet kl. 9.00 og efter jagten vil
Her vil vi invitere spidskandidaterne for partierne i Odenses Byråd til vælgerforeningen være vært med en let frokost i Fangel Forsamlingshus ca. kl.
møde op til kommunalvalget den 21. november.
15:00.
Jagten koster 100 kr. og 50 for ben gæt , dog er det gratis for de lodsejere
Vi håber på en god stemning og debat
som lægger areal til jagten.
For deltagelse i jagten er det nødvendigt med tilmelding.
Brug hjemmesiden til tilmelding, også om du har hund med!
Der kan også tilmeldes til Jeppe 2844 8551

Arbejdslørdag

Lørdag den 14. oktober kl. 10 - 13.

Rævejagt/kokkejagt d. 27. jan.
Vi starter fra by stævnet kl. 9.00
Kom og gi` en hånd med ved
Der vil være gule ærter efter jagten, prisen for jagt og ærter er 130 kr. pr.
vedligeholdelse af Fangels fællesområder.
mand
Vi vil som noget nyt til denne jagt kunne skyde fasan kokke, duer, snepper og
I år lægger vi blomsterløg i rundkørslen
gæs. Tilmelding til Jeppe 2844 8551
Vi mødes på Stævnepladsen kl. 10.
Knæk og bræk fra bestyrelsen for en god sæson.
Efter oprydningen giver Bylauget lidt mad og en øl.
Martin
Jeppe
Hans Peter
Per
Henning
Morten

Bylauget sørger for værktøj og redskaber.
5115 7880
2844 8551
4029 1544
2684 0965
Juletræ søndag 3. december
2045 0295
4018 4571
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Kulturhuset Fangel Skole
Siden sidst!
Ved generalforsamlingen i marts blev det vedtaget, at ændre den begrænsning i udlejning af huset til private fester, som oprindeligt var indskrevet i vedtægterne, således at huset nu kan lejes af medlemmer, også til private fester.
Formålet med
arrangementet
skal
dogder
v ærebor
bestyrelsen
kendt, og vi forbeRent
vand til
dig
i Fangel
holder os retten til at afvise et arrangement. Som udgangspunkt kan man
være max. 50 personer, ved spisning nok nærmere 40.
Det koster
125,- pr.
time at leje
vedogleje
en hel
(over
8 timer)
Vandet
fra Fangel
Vandværk
er huset,
af god men
kvalitet
ligger
for dag
måling
af pestibetales
højest
1000,kr. grænseværdier.
cider
langt
under
de tilladte
Er du interesseret i at leje huset til en fest eller et andet arrangement kan du
kontakte en
fra bestyrelsen.
Yderligere
detaljer
vedrørende vandkvaliteten kan fås ved henvendelse til
bestyrelsen eller ved at besøge vores hjemmeside
Jule blomsterbinding
www.fangelvandvaerk.dk.
Fredag den 1. december kl. 10 – 16 er der blomsterbinding med juletema.
Som
tidligere er der
nogenfindes
decideret
undervisning,
men kom -med
dine
På
hjemmesiden
kanikke
der også
oplysninger
om bestyrelsen
hvem
materialerved
til adventskrans,
dekorationer
og andet,
lad dig inspirere af de
kontaktes
driftsforstyrrelser
- hvad koster
vandetogm.v.
andre deltagere. Der er sikkert også mulighed for en hjælpende hånd hvis du
har behov for det.
Med venlig hilsen
Medbring kaffe og kage, og 100,kr. til dækning af fælles udgifter, herunder
Bestyrelsen.
leje af huset.
Tilmelding ved: Marian Larsen på mobiltlf. 20332345 (gerne sms) –
mail : marian@grundtlarsen.dk – eller 65961345 - senest mandag d. 6.
marts.
Indmeldelse
Støt Kulturhuset Fangel Skole ved at blive medlem. Det koster kun 200 kr. pr.
person om året. Medlemskab fornyes ved årsskiftet.
Indbetal via netbank på 5384 0351512 (Arbejdernes Landsbank) og husk
navn, adresse og telefon, og meget gerne E-mail.

Lokalhistorisk Arkiv:
Fangel Fødevare Festival 2017

Formand: Merete Østerbye, Kirkevej 20, tlf. 6596 3225
Øvrige adresser findes bag i det udsendte Årsskrift 2016
Efter et meget velbesøgt arrangement i 2016, forsøger vi at gentage succesenermed
en1.
festival
lokaltmåned
producerede
fødevarer.
Arkivet
åbent
tirsdagfori hver
fra kl. 19.30
eller efter aftale.
ArkivetLørdag
holder sommerferie
i juli måned.
d. 23. september
kl. 11 – 15 i Kulturhuset Fangel Skole
Ekstra
i Arkivet
Alle eråbningsdage
velkomne til at
præsentere deres hjemmeproduktion, men det skal
understreges, at vi fortsat ikke tænker dette som en salgsmesse, men som
Lørdag
19. august åbent mellem 10 og 14 i forbindelse med sommerfesten på
en smagefestival.
Stævnepladsen
Dem der præsenterer produkter skal ikke betale noget for det, men får heller ikke betaling for deres indsats eller produkter.
Søndag
den
3. lyst
december
åbent mellem
10afog14
i forbindelse
med julemarked
Hvis du
har
til at smage
på noget
det der
bliver produceret
til privat i
Forsamlingshuset
brug i lokalområdet, så er du velkommen som gæst. Der bliver en lille entre
på kr. 75,-, som går til driften af Kulturhuset.
Du kan så smage det du har lyst til og snakke med dem der ”udstiller”, og –
hvem ved – måske selv få lyst til at starte en lille produktion til husholdningen. Det meste er faktisk nemmere end man tror!!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Kulturhuset Fangel Skole
Udstillere skal tilmelde sig på forhånd til Kasper på mail:
kasper.peiter@dadlnet.dk eller SMS 23342410.
Angiv navn, telefon og produkt(er) – så finder vi en plads til dig.

Bestyrelse:
Formand: Kasper Peiter Jensen, tlf. 23342410, mail: kasper.peiter@dadlnet.dk
Kasserer: Ove Nielsen, tlf. 65961098, mail: hartig@post9.tele.dk
Sekretær: Jane Pedersen, tlf. 65961042, mail: janeogbent@gmail.com
Medlem: Merete Østerbye, tlf. 24817923, mail: mgofangel@gmail.com
Medlem: Thorvald Knudsen, tlf. 65962713, mail: thorvaldfa@gmail.com
Medlem: Lene Nielsen, tif. 51512045, Fangel Bygade 69, mail: huber54@email.dk
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Kulturhuset Fangel Skole
Siden sidst!
Ved generalforsamlingen i marts blev det vedtaget, at ændre den begrænsning i udlejning af huset til private fester, som oprindeligt var indskrevet i vedtægterne, således at huset nu kan lejes af medlemmer, også til private fester.
Formålet med
arrangementet
dogder
v ærebor
bestyrelsen
kendt, og vi forbeRent
vand tilskaldig
i Fangel
holder os retten til at afvise et arrangement. Som udgangspunkt kan man
være max. 50 personer, ved spisning nok nærmere 40.
Det koster
125,- pr.
time at leje
huset,
vedogleje
en hel
(over
8 timer)
Vandet
fra Fangel
Vandværk
er af
god men
kvalitet
ligger
for dag
måling
af pestibetales
højest
1000,kr. grænseværdier.
cider
langt
under
de tilladte
Er du interesseret i at leje huset til en fest eller et andet arrangement kan du
kontakte en
fra bestyrelsen.
Yderligere
detaljer
vedrørende vandkvaliteten kan fås ved henvendelse til
bestyrelsen eller ved at besøge vores hjemmeside
Jule blomsterbinding
www.fangelvandvaerk.dk.
Fredag den 1. december kl. 10 – 16 er der blomsterbinding med juletema.
Som
tidligere er der
nogenfindes
decideret
undervisning,
men kom-med
dine
På
hjemmesiden
kanikke
der også
oplysninger
om bestyrelsen
hvem
materialerved
til adventskrans,
dekorationer
og andet,
lad dig inspirere af de
kontaktes
driftsforstyrrelser
- hvad koster
vandetogm.v.
andre deltagere. Der er sikkert også mulighed for en hjælpende hånd hvis du
har behov for det.
Med venlig hilsen
Medbring kaffe og kage, og 100,kr. til dækning af fælles udgifter, herunder
Bestyrelsen.
leje af huset.
Tilmelding ved: Marian Larsen på mobiltlf. 20332345 (gerne sms) –
mail : marian@grundtlarsen.dk – eller 65961345 - senest mandag d. 6.
marts.
Indmeldelse
Støt Kulturhuset Fangel Skole ved at blive medlem. Det koster kun 200 kr. pr.
person om året. Medlemskab fornyes ved årsskiftet.
Indbetal via netbank på 5384 0351512 (Arbejdernes Landsbank) og husk
navn, adresse og telefon, og meget gerne E-mail.

Lokalhistorisk Arkiv:
Fangel Fødevare Festival 2017

Formand: Merete Østerbye, Kirkevej 20, tlf. 6596 3225
Øvrige adresser findes bag i det udsendte Årsskrift 2016
Efter et meget velbesøgt arrangement i 2016, forsøger vi at gentage succesenermed
en1.
festival
lokaltmåned
producerede
fødevarer.
Arkivet
åbent
tirsdagfori hver
fra kl. 19.30
eller efter aftale.
ArkivetLørdag
holder sommerferie
i juli måned.
d. 23. september
kl. 11 – 15 i Kulturhuset Fangel Skole
Ekstra
åbningsdage
i Arkivet
Alle er
velkomne til at
præsentere deres hjemmeproduktion, men det skal
understreges, at vi fortsat ikke tænker dette som en salgsmesse, men som
Lørdag
19. august åbent mellem 10 og 14 i forbindelse med sommerfesten på
en smagefestival.
Stævnepladsen
Dem der præsenterer produkter skal ikke betale noget for det, men får heller ikke betaling for deres indsats eller produkter.
Søndag
den
3. lyst
december
åbent mellem
10afog14
i forbindelse
med julemarked
Hvis du
har
til at smage
på noget
det der
bliver produceret
til privat i
Forsamlingshuset
brug i lokalområdet, så er du velkommen som gæst. Der bliver en lille entre
på kr. 75,-, som går til driften af Kulturhuset.
Du kan så smage det du har lyst til og snakke med dem der ”udstiller”, og –
hvem ved – måske selv få lyst til at starte en lille produktion til husholdningen. Det meste er faktisk nemmere end man tror!!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Kulturhuset Fangel Skole
Udstillere skal tilmelde sig på forhånd til Kasper på mail:
kasper.peiter@dadlnet.dk eller SMS 23342410.
Angiv navn, telefon og produkt(er) – så finder vi en plads til dig.

Bestyrelse:
Formand: Kasper Peiter Jensen, tlf. 23342410, mail: kasper.peiter@dadlnet.dk
Kasserer: Ove Nielsen, tlf. 65961098, mail: hartig@post9.tele.dk
Sekretær: Jane Pedersen, tlf. 65961042, mail: janeogbent@gmail.com
Medlem: Merete Østerbye, tlf. 24817923, mail: mgofangel@gmail.com
Medlem: Thorvald Knudsen, tlf. 65962713, mail: thorvaldfa@gmail.com
Medlem: Lene Nielsen, tif. 51512045, Fangel Bygade 69, mail: huber54@email.dk
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Oktober

November

December

1

Arkivet
Åbningsaften

5

Arkivet
Åbningsaften

2

Fangel Forsamlingshus
Banko

1

Menighedrådet
Sognecafé

1

Kulturhuset
Jule blomsterbinding

18

Fangel Forsamlingshus
Sommerbanko

6

Menighedrådet
Sognecafé

3

Arkivet
Åbningsaften

2

Fangel Kirke
Alle Helgen for børn

3

Jul i Fangel

19

Sommerfest

7

Fangelklubben
Heldagsudflugt

4

Menighedrådet
Sognecafé

4

Jagtforeningen
Fællesjagt

5

Arkivet
Åbningsaften

31

Fangelklubben
Underholdning

8

Jagtforeningen
Fisketur

7

Menighedrådet
Højskoledag

5

Fangel Kirke
Alle Helgen

6

Menighedrådet
Sognecafé

17

Fangel Kirke
Høstgudstjeneste

14

Bylauget
Arbejdslørdag

6

Arkivet
Åbningsaften

8

Menighedrådet
Julekomsammen

23

Kulturhuset
Fødevarefestival

16

Fangel Forsamlingshus
Banko

9

Menighedsrådet
Foredrag

11

Fangel Forsamlingshus
Banko

28

Fangelklubben
Underholdning

24

Fangel Forsamlingshus
Generalforsamling

13

Fangel Forsamlingshus
Banko

17

Fangel Kirke
Synger Julen ind

26

Fangelklubben
Underholdning

15

Fælles sangaften

28

Fangel Forsamlingshus
"En lille pose støj"

25

Fangel Forsamlingshus
Julefrokost

30

Fangel Forsamlingshus
Banko

26

Fangel Kirke
Adventskoncert

Bylauget
Vælgermøde

27

Fangel Forsamlingshus
Banko

30

Fangelklubben
Suppegilde
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