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Det er vel meget få præster, eller for-
fattere for den sags skyld, der kan 
skrive 350 bøger, 2000 prædikener og 
2500 breve på deres CV, men det kan 
reformatoren Martin Luther og dertil 
kommer hans såkaldte bordtaler, hvor 
man kommer helt tæt på mennesket 
Martin Luther.  Præst Jacob Ørsted 
har udgivet en lille, fin bog der hedder 
Godbidder. Bogen er en samling citater 
fra Luthers samtaler med gæster, kol-
legaer, bortløbne munke og andre som 
sad omkring hans middagsbord.  

Efter reformationen i 1517 flyttede 
Luther ind i det tidligere augustiner-
kloster sammen med sin hustru Katha-
rina von Bora, en tidligere bortløben 
nonne. Katharina var ikke Luthers før-
stevalg i forhold til en kone, men det 
blev et godt og lykkeligt ægteskab med 

6 børn, som Luther skriver: ”Jeg vil 
ikke bytte min Käthe bort, hverken for 
Frankrig eller Venedig ”. 

I Lutherhuset, som det tidligere kloster 
kom til at hedde, samledes der hver 
aften 30-40 mennesker omkring spise-
bordet. Det var Luthers tidligere og nu-
værende kollegaer, studenter, bortløb-
ne nonner og munke og forældreløse 
børn, som Luther og Katharina havde 
taget til sig.  At bespise så mange men-
nesker aften efter aften har krævet ikke 
bare en dygtig husmor, men også en 
god økonomi, men det løste Luther på 
kreativ vis ved at lave den regel, at hver 
gæst bidrog med det beløb, han eller 
hun kunne betale, men desto større et 
beløb man betalte, desto tættere kom 
man til at sidde på Luther. 

Samtalerne omkring middagsbordet 
bredte sig fra emner som ægteskabet, 
børneopdragelse til reformationens 
udbredelse og kejseren. Ofte indledtes 
et måltid med at Luther sagde: ”Nå, 
mine herrer, hvad er der af nyt?”, og 
hvis ingen havde mod til at tage teten, 
gik han selv i gang med at debattere 
et emne. Heldigvis for os blev Luthers 
ord ved middagsbordet skrevet ned 
af studenter, som tjente lidt til dagen 
og vejen på den måde. Blandt andet 
betalte maleren Cranach studenterne 
for at nedskrive alt, hvad Luther sagde, 
fordi han vidste at der var gode pen-

ARTIKLER

Luthers bramfrie bordtaler
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Stemningsbilleder fra en svunden tid

Direkte afskrift af håndskrevet beretning 

”Det gamle Hus og Slægtens Historie fra 
1818 til 1929 som jeg har faaet den for-
talt af min Svigermor Maren Hansen, og 
som jeg selv har oplevet den!”

Gertrud Hansen, født Rasmussen Vierø

ge at hente her. Emnerne var som sagt 
mange, men aldrig kedelige, og her 
kommer en lille smagsprøve på Luthers 
holdning til et par af emnerne.

Om ægteskabet
”Jeg råder til, at man hurtigst muligt 
efter forlovelsen får papir på hinanden 
og viser sig offentligt i kirken. At træk-
ke bryllupsdatoen er farligt, da Satan 
nyder at lægge besværligheder og for-
hindringer i vejen. Der kan være unge 
mænd eller kvinder, der frister til ond-
sindet sladder blandt ægtefællernes 
venner, der kommer på tværs. Udskyd 
derfor ikke, men gift jer straks, for hvis 
jeg ikke selv hurtigt og med få venners 
viden havde giftet mig hurtig, ja, så 
havde mine venner forhindret det med 
deres råb: Ikke hende, find en anden.”
”I de første år af mit ægteskab kom de 
særeste tanker til mig. Nu sidder der en 
ved bordet og jeg tænker, før var jeg 
alene, nu er vi to. I sengen, når jeg våg-
ner, ser jeg et par fletninger ved siden 
af mig, de var der ikke før.”
”Forestil jer, der ikke fandtes kvinder. 
Hjemmet og dets opretholdelse ville 
styrte i grus. Staten og menighederne

ville gå til grunde. Verden kan altså 
ikke bestå uden kvinder, også selvom 
mænd var i stand til at føde børn.” 

Om paven og de 95 teser
”Da paven for første gang så nogle af 
mine teser, skulle han have sagt: Det 
må være en fuld tysker, som har skre-
vet dette. Når han bliver ædru skal han 
nok komme på bedre tanker.”
”Käthe sagde engang efter kirkegang: 
– Sikke mange mennesker og hvor der 
lugtede af møg. Luther svarede hende:  
– Så skulle du have været der, før vi fik 
slæbt den skrigende so af en pave ud 
af kirken”.
”Munke er pavestolens søjler. De har 
båret paven, som rotter bærer deres 
konge”.

Der er bid, visdom og humor i Luthers 
bordtaler. Sidst i bogen finder man op-
skrifter på flere retter som blev serve-
ret ved middagsbordet – blandt andet 
Luthers yndlingsret, stegte sild med 
ærtepuré og sennep. Så god læselyst 
og appetit. 
 
Sognepræst Mette Gabelgaard
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Vor sidste Sammenkomst i det gamle Hjem*
Fortsat fra sidste kirkeblad *

En Dans vi fik under Hyldens Grene
Brudevalsen vi dansede ene

i næste Dans jeg min Søster saa
glad i Dansen med Jakob gaa

de fulgte da Anders og jeg gik hjem
den Dag ret aldrig vil gaa af glem

da stod du atter i festligt Skrud
med aaben Dør for den unge Brud.
Jeg hurtig blev hjemme i dine Stuer

at være hos dig saa godt jeg huer
for der har han hjemme som jeg fik kær

jeg gerne vil være der hvor han er.
For os gik Tiden saa hurtig i Svang

i Mark og Have vi har vor Gang
vi plukkede Jordbær og bandt Persille

for os er der altid nok at bestille
den gang man ikke endnu tog ved Lære

at Konen man kan på Hænder bære.
Da Vinteren gik og Foraaret kom
da fødtes en lille Dreng i dit Rum
som Tiden gik du genlyder atter
af Barnegraad og Barnelatter

du saa dem alle fra de var smaa
snart en snart en anden i Vuggen laa.
Fire Smaabørn sig tumler omkring

laver så mange morsomme Ting
den femte lille gik tidlig bort 

vor Ingeborg levede kun saa kort
du saa os paa knæ ved hendes vugge

du hørte ogsaa de dybe Sukke.
Trøst vi hentet fra Himlens Gud
igennem Bønnen der fik vi Bud.

Du saa os naar Glæden kom  
til vort Sind

Sorg og Taare for dem svandt ind.

Du saa os ved Juletræet gaa 
ved Haanden vi havde alle de smaa

Med tindrende Øjne saa jublende glad
vi sang om Vor Frelser fra Davids Stad.

Du fulgte med i Børnenes Leg
Saa mange Minder de har fra dig

hos dig har de sovet saa mangen en Nat  
du saa at de var vor dyreste Skat

du lunede dem bag din kalkede Væg
skønt store Istapper hang ved dit Skæg.

Ludvig, Manon, Rigmor og Esther
paa dem med Glæde vi Blikket fæster

nu er de gift og har eget Hjem
hvor alt det Gode faar lov at gro frem.

Hos os leved Bedstemor i 20 Aar
og hjalp os i Huset med det  

hun formaar
for hende det var en Glæde stor

naar godt det i Have og Mistbænk gror
Kirsebærgangen hun har så kær,

hun elsker at gaa under  
blomstrende Træer.

Jeg husker endnu hvor var vi stolt
dengang to Heste for Døren holdt

og Anders lod bygge den store Lade
til Svin og Køer og Heste et Stade.

Han købte af Jørgen Bertelsen Jord
4 Tønder Land den Jordlod var stor

af Arbejde var der til alle Mand
og snildt vore Børn os hjælpe kan
flittig og tro med raske Hænder

saa mangen en Tak vi til dem sender.
Den gang det elektriske kom til Bys

da fik du indlagt Kraft og Lys
en Vandbeholder der og blev bygget
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og Vandet kan springe saa  
højt ved Trykket

det var for Anders og mig en Fryd
i Tørken at høre den rislende Lyd.
Flittig og dygtig det var vores Far
i offentlig Hverv og Del han tá r

som Medlem sad han i Sognets Raad
og der han bistod ved Raad og Daad.

Det var for os saa stor en Dag 
da paa et Drivhus der lægges Tag 

siden da blev der bygget to
før Ludvig modtog det gamle Bo.

Dog først holdt vi Bryllup  
i Sølvets Glans

i Forsamlingshuset vi fik en Dans.
Vi 19 hundrede og 16 skrev

den gang at Ludvig paa dig fik Brev
saa rejste vi fra dig du gamle Hjem,

men derfor du ikke gik i Glem.
Dine Drenge og Piger endnu  

har dig kær
du Barneminder til dem bær.

 ❦  
Vi boede i Lumby i otte Aar

og havde hjemme paa Lumbygaard.
Der blev hun gift vor yngste Pige
for hende vi vil nu Hjemmet vige.

Saa købte vi Skjoldborg, Anders og jeg
er glad for vort Hjem ved alfar Vej.

 ❦  
Ludvig Hansen nu henter sin Pigelil

Andreas Jensens Astrid  
hans Hu staar til 

De var forlovet fra de var smaa

 jeg tror det næsten, før de kunde gaa.
Karen friet for ham til hende

dengang de sad i Barnevogn inde
hendes Moder svared for Astrid, Ja

hvis hun selv kan blive for Ludvig glad.
Det ved jeg hun blev jeg så det saa tit
dengang de blev stor og kom så vidt.

Nu holdt de Bryllup  
paa Hedelundgaard

den 14. April de for Alteret staar.
De blev viet i Valgmenighedskirken
og fik Velsignelsen til deres Virken 

som Mand og Hustru de kørte hjem
og Venner og Frænder samles om dem.

Du gamle Hjem ved den alfar Vej
da blev der revet og pyntet om dig,

da stod du atter i festligt Skrud
med aaben Dør for den unge Brud

bød Velkommen til dine Stuer smaa,
hvor hun som Husmoder nu skal gaa.

Med nye Møbler du fikses op,
Portieren hang flot fra Karmens Top

Sofa og Stole til Hvile bød
Urets Tikken fra Krogen lød.
Hyggeligt er der i Stuen din

fra Loftet straaler elektrisk Skin.
Astrid er altid venlig og mild
og dertil Gæstfri at komme til

snildt forstaar hun Dugen at brede
og Gælde for sin Venner berede.
Du lille Hjem ved den alfar Vej,

jeg ved hun ogsaa har holdt af dig.
Nu i dine Stuer genlyder atter
glade Stemmer og Barnelatter.
To større Piger, en lille Dreng

leger og tumler omkring i Flæng.
Bodil og Gurli og Gudmund lille 

med dem har Astrid nok at bestille,
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hun syer og strikker alt deres Tøj,
mens de farer hen og laver Halløj.

Søstrene lærer at læse i Bog,
skriver og regner og bliver saa klog
vi har dem begge saa inderlig kær

dog lille Gudmund det er især
i Trikkot-Tøj paa trippende Ben

han løber af sted over Stok og Sten
med smil på Kind og flagrende Haar

han kalder Armor, hans  
sprog jeg forstaar

sin Arm han lægger fast om min Hals
for ham er Farmors Hjerte til fals.

 ❦  
Med Gartneriet det fremad gaar
Ludvig godt sine Ting forstaar

og alt som Drivhuse vokser i Tal

flere Elever i Arbejde skal,
da blev dine Stuer alt for smaa 

naar de til Maaltider ind skal gaa
da lod han bygge det nye Hus

fast vil det staa for Stormens Brus
af Plads er der nok til alle Mand 

og Solen i Taget sig spejle kan
fra Kælder til Kvist og Skorstenens Top

højt den rager fra Grunden op.
Centralvarme smyger sig lun om Kind

naar i Entreen man kommer ind
paa Trappen til første Sal man gaar

og i Badekarret en Dykkert faar
det giver Sundhed og friske Kræfter

til Dagens Gerning man gaar derefter.
Af Drivhuse ligger der 10 paa Rad

det ligner snart en helt lille Stad
og Mistbænkevinduer 500 Stykker

i Karme saa ikke de Planterne trykker.
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Hvis Ludvig ind til Odense vil,
da køres i egen Luksus-Bil.

Han er saa virksom den unge Mand
han ligner sin Farmor i den Forstand
i Slægten han vil engang som hende

sætte et godt og varigt Minde.
Han bygger videre paa gammel Grund,

hans Tankegang er saa god og sund
stille og rolig i al sin Færd

og mange i Sognet skatter hans Værd.
I Sogneraadet han har sit Sæde

saa mange en gammel til  
Trøst og Glæde.

Du gamle Hjem ved alfar Vej, 
saa mange Minder vi har fra dig

snart kommer Tiden de fra dig flytter
og du efter kendte Fodtrin lytter.

Der bliver stille i dine Rum,
hvor Børneflokken nu farter om.
Farvel, du gamle straatægte Hus,

med Vemod vi ser dig synke i Grus.
Du altid har været saa god og rar,

du gamle Mor, du lille Røn,
Nu staar han hos dig din stærke Søn,

du lever med i den nye Bygning
som ses op over din lave Rygning.

Du som Fugl Fønix af Asken opstaar
det gamle ind i det nye gaar.

Men der hvor du laa gror Minder frem
til ham som lod bygge  

det smukke Hjem.
Det er Hans Andersens Sønnesøns Søn,

der lod dig opstaa i Skikkelse skøn.
Velsignet være ham og hans Slægt. 
Gud Fader tag dem i Din Varetægt.

Far og Mor

Fortsættes…

Annelise Bæk Hansen

* Anders Hansens Gartneri, Haugevej 207
*  De gamle kirkeblade ligger på  

www.lumbysogn.dk

Billedet:  Anders Hansen og hans kone  
Gertrud med børnene:

  Rigmor, senere gift med Svend 
Madsen, Kirkegyden

  Mannon, senere gift med Albert 
Larsen, Tanggårdvej

  Esther, senere gift med Valdemar 
Hansen, Nistedvej

  Ludvig, senere gift med Astrid 
Jensen, Hedelundgården

Billedet:  Huset har tilhørt familien Hansen 
fra 1820, først som husmands-
brug, senere som gartneri, i 1929 
blev det revet ned af sognefoged 
Ludvig Hansen og erstattet af den 
nuværende villa.
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Onsdag 8. marts kl. 16.30  Fyraftenssang Stige Kirke

Onsdag 29. marts kl. 17.00  Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke

Onsdag 5. april kl. 16.30 Fortælleeftermiddag  Stige Sognehus

Fredag 7. april kl. 14.00  Forårsfest Stige Sognehus

Søndag 9. april kl. 11.00  Musikgudstjeneste Lumby Kirke

Torsdag 13. april kl. 17.00  Skærtorsdagsgudstjeneste og middag Lumby Kirke

Søndag 14. maj kl. 17.00  Skumringsgudstjeneste Lumby Kirke 

Mandag 22. maj kl. 9.00 Pensionistudflugt Æbleparken

Torsdag 25. maj kl. 14.30  Gudstjeneste og træplantning Lumby Kirke

Tirsdag 30. maj  kl. 19.00 Forårskoncert med Henrik Goldschmidt Lumby Kirke 

Mandag 5. juni kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste Lumby Mølle

Søndag 23. juli  kl. 19.00  Musikgudstjeneste Lumby Kirke

Fredag 11. august kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 18. august kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 25. august kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 8. september kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 15. september kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 22. september kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 29. september kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 13. oktober kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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Werner Elof Sørensen, sognepræst i 
Lumby og Stige Sogne fra 1981-2014, 
vil fortælle om reformationen, set fra 
en lokal, fynsk synsvinkel. Werner Elof 
Sørensen er en dygtig og levende for-
tæller og har et grundigt kendskab til 
eftermiddags emne, så vi får helt sikkert 
noget nyt at vide, som vi ikke vidste i 
forvejen, om en spændende og afgø-
rende periode i danmarkshistorien. 

Vi slutter af med sandwich, øl, vand og 
kaffe kl. 18.00. 

Af hensyn til indkøb meget gerne tilmel-
ding til kirkekontoret, tlf. 66 18 70 66 
eller mail: lumbysogn@km.dk. Man kan 
selv bestille kirkebil.

Alle er velkomne!
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Fortælleeftermiddag 
”Kunne Odense være blevet hovedstad i Danmark?”

Onsdag den 5. april kl. 16.30 i Stige Sognehus
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Fredag den 7. april 14.00 - 16.30 i Stige Sognehus  

Menighedsrådet indbyder som vanligt 
Lumby og Stige Sognes ældre til for-
årsfest. Der serveres kaffebord til 50 kr. 
pr. person. Bertel Abildgaard, kendt fra 
5xKaj, vil underholde os. Bertel optræ-
der med sange, som vi kan nikke gen-

kendende til og ikke mindst føle os un-
derholdt af. 

Forhåbentlig vil gartnerne igen i år do-
nere blomster til uddeling ved festen. 
Tilmelding gerne senest tirsdag den 4. 
april til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 
eller på lumby.sogn@km.dk

Der er mulighed for at blive hentet ved 
sin bopæl af en fra menighedsrådet, hvis 
anden transportmulighed er udelukket. 
Aftal det venligst ved tilmeldingen. 

Med venlig hilsen, 
Aktivitetsudvalget

Søndag den 9. april kl. 11.00 i Lumby Kirke

Ved højmessen palmesøndag medvir-
ker Korupkoret. Koret vil synge denne 
dag og være med til at markere indgan-
gen til denne vigtigste uge i kirkeåret, 
hvor livets smerte, død og opstandelse 
udspiller sig.

Organist Dennis Dingfeld

Forårsfest

Palmesøndag 
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Torsdag den 13. april kl. 17.00 i Lumby Kirke og Lumby Sognegård

Dagen inden Langfredag fejrer vi Skær-
torsdag. Skærtorsdag (den rene tors-
dag) er den aften, hvor Jesus spiser det 
sidste måltid med sine disciple. Nadve-
ren i kirken afspejler Jesu måltid. Målti-
det er udtryk for, at Jesus med sin død 
giver sit legeme og blod for menneskers 
skyld for at genoprette vores forhold til 
Gud. 

Skærtorsdag indbydes der først til guds-
tjeneste i Lumby Kirke kl. 17.00, hvoref-
ter vi spiser et lækkert måltid sammen i 

Lumby Sognegård. Der serveres lam ved 
måltidet. 

Af hensyn til madlavning vil vi gerne bede 
om tilmelding til kirkekontoret senest 
mandag den 10. april på tlf. 66 18 70 66 
eller på lumby.sogn@km.dk Man kan be-
stille kirkebil. Det koster 100 kr. pr. person 
for middag og drikkevarer. Alle er hjertelig 
velkomne.

Sognepræst Anja Damkjær True

Skærtorsdagsgudstjeneste og middag
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Mandag den 22. maj kl. 9.00 fra Æbleparken

Pensionistturen går i år til Sjælland, 
hvor vi besøger Sct. Mikkels Kirke i Sla-
gelse og Gavnø Slotspark.
Vi starter som sædvanlig kl. 9.00 fra 

Æbleparken efter opsamling i Lumby 
Tårup, Lumby, Stige og Søhus, og kører 
direkte til Slagelse, hvor vi skal besøge 
Sct. Mikkels Kirke, og hvor vi får fortalt 

Pensionistudflugt til Sjælland

Søndag den 14. maj kl. 17.00 i Lumby Kirke

Det er ikke helt lyst, men heller ikke 
mørkt. Det er ikke sommer ifølge kalen-
deren, men vi higer efter varme og blom-
sternes pangfarver. Vi er i overgangen 
mellem forår og sommer. 

Søndag den 14. maj mødes vi til skum-
ringsgudstjeneste i Lumby Kirke kl. 17.00. 
Her skal vi blandt andet høre fra Jakobs-
brevet: ”Aflæg derfor al urenhed og al 
den megen ondskab, og tag med sagt-
modighed imod det ord, som er indplan-
tet i jer, og som kan frelse jeres sjæle” 
Smukke, kraftfulde ord som vi kan tage 
i mod i tillid på trods af verdens og vores 
egen ondskab. Skumringsgudstjenesten 
bliver krydret med musik af Rikke Pe-
tersen på tværfløjte. Der serveres kaffe. 
Man kan bestille kirkebil.

Sognepræst Anja Damkjær True

Skumringsgudstjeneste 
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noget om kirken. Kirken og kirkeladen 
er nogle af de ældste bygninger i byen.

Fra kirken kører vi til Menstrup Kro, der 
ligger lige uden for Næstved. Her spi-
ser vi middagsmad.

Turen går nu videre til Gavnø Slot, 
som er berømt for sin store blomster-
park, hvor tulipanerne på denne årstid 
blomstrer i fuldt flor. Her er desuden 
rosenhave, sansehave og et sommer-
fugleland med eksotiske sommerfugle. 
Der er også adgang til slottet og slots-
kapellet på entrebilletten.
Vi drikker eftermiddagskaffen i Slotsca-
feteriaet.
 
Vi er tilbage i Æbleparken ca. kl. 19.00.
Formiddagskaffen må gerne medbrin-
ges og nydes i bussen.

Prisen for turen er 250 kr.
Der er begrænset antal pladser,  
120 personer. 

Billetter sælges efter først til møl-
le-princippet søndag den 30. april efter 
gudstjenesten i Lumby og Stige Kirker. 
Resterende billetter sælges fra kirke-

kontoret i åbningstiden mandag den 1. 
maj og tirsdag den 2. maj.

Lumbybussen
Lobovænget kl. 8.15 
Lumby-Tårup-Vej kl. 8.20 
Brittavej kl. 8.25 
Harlekinvej kl. 8.30 
Lumby Børnehave kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Stigebussen 
Stige Kirke kl. 8.15 
Stigehaven kl. 8.20 
Stigevej v. pensionistboliger kl. 8.25 
Haugevænget kl. 8.30 
Hedelundparken v. butikscenter kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Søhusbussen 
Klostergården kl. 8.15 
Postkassen Munkemaen v. Bispeengen 
kl. 8.20 
Enggårdsvej v. postkassen kl. 8.25 
Æbleparken kl. 8.35

Samlet afgang fra Æbleparken kl. 9.00

Med venlig hilsen, 
Aktivitetsudvalget
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Gudstjeneste torsdag den 25. maj kl. 14.30 i Lumby Kirke  
og efterfølgende kaffe og lagkage i præstegårdens have

Efter sigende skulle reformatoren Mar-
tin Luther have svaret på spørgsmålet 
om, hvad han ville gøre, hvis han vid-

ste, at verden skulle gå under i morgen: 
”Plante et træ”. At plante et træ er altid 
en håbets handling. Man planter et træ 
med tanke på fremtiden og de kom-
mende generationer. I håb om og tro på 
at der er en fremtid, og at det har be-
tydning for os som mennesker, hvad vi 
tror og håber om fremtiden. At vi tror 
og håber på noget godt og glædeligt, 
hvilket ikke mindst er af stor betydning, 
hvis og når vores nutid er trist eller usik-
ker. 

I Lumby Præstegårdshave har der al-
tid været tradition for at plante træer. 
Det har præst og menighed gjort før, i 
forskellige anledninger og af forskellige 
grunde. Eftermiddagen byder derfor på 
en lille fortælling om træerne i præste-
gårdshaven og i det hele taget et indblik 
i, hvordan præsten med reformation fik 
familie, og hvorfor det blev nødvendigt 
at bygge præstegårde rundt omkring i 
landet.  

Vel mødt til en spændende og hyggelig 
eftermiddag i Lumby Kirke og Præste-
gårdshave!
Der kan bestilles kirkebil til arrange-
mentet.

På gensyn, 
Lumby og Stige Menighedsråd  
og sognepræst Karen Nedergaard

Plant et træ i præstegårdens have
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Tirsdag den 30. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke

Tirsdag den 30. maj er der forårskon-
cert i Lumby Kirke kl. 19.00. Der er 
lagt op til noget af en lækkerbisken. 
Koncerten er lagt i hænderne på Hen-
rik Goldschmidt (obo) og Anders Singh 
(akkordeon). De to topmusikere vil 
indhylle os i klezmermusikkens fortryl-
lende univers. Duoen er den førende 
inden for denne særlige jødiske mu-
sikstil. Om musikerne kan bl.a. siges at 
Henrik Goldschmidt er solooboist i DR 
Symfoniorkester. 

Spred budskabet og gå ikke glip af den-
ne aften!

Organist Dennis Dingfeld

Mandag den 5. juni kl. 10.30  
på Lumby Mølle

Traditionen tro indbydes igen i år til 
gudstjeneste i det fri på 2. pinsedag i 
samarbejde med vores nabosogne – 
Allesø, Næsbyhoved-Broby og Næsby 
sogne. Haven ved Lumby Mølle er den 
stemningsfulde ramme omkring gudstje-
nesten. Gudstjenesten arrangeres som 
et samarbejde mellem sognene i distrikt 
nord i Hjallese Provsti, og derfor medvir-
ker alle sognenes præster og organister. 

Efter gudstjeneste spiser vi vores med-
bragte mad i haven. Menighedsrådet 
fra Næsby giver øl og vand til alle. Skul-
le vejret blive regnfuldt, holdes guds-
tjenesten i Sjov og Fritids store telt. 

Hvis man har behov for at blive hen-
tet til gudstjenesten på sin bopæl, kan 
man henvende sig til kirkekontoret tlf. 
66 18 70 66 eller på lumby.sogn@km.dk 
senest onsdag den 31. maj, så sørger vi 
for transport. Husk madkurven og vel 
mødt til gudstjeneste i det fri. 

Menighedsrådet og sognenes præster

Forårskoncert

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag
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Søndag den 23. juli kl. 19.00 i Lumby Kirke

Vi nyder en sommeraften med fælles-
sang, levende musik og en stille bøn  
– højmessen søndag den 23. juli be-
gynder kl. 19.00 med kirkeklokkernes 
kalden til kirke i Lumby. Kom til gudstje-
neste en aftenstund midt i den danske 
sommer. Rikke Petersen vil fylde kirken 
med musik fra tværfløjten. 

Efterfølgende nyder vi et glas kølig hvid-
vin i våbenhuset. Der kan bestilles kir-
kebil.

Sognepræst Anja Damkjær True

Babysalmesang er en musikalsk ople-
velse for dig og dit barn; en sanselig og 
motorisk udfoldelse under ledelse af 
musikpædagog Rikke Petersen og sog-
nepræst Anja Damkjær True.

Vi mødes første gang fredag den 11. 
august kl. 11.30 - 12.15 i Lumby Kirke og 
efterfølgende fredage  den 11., 18. og 
25. august, den 8., 15., 22. og 29. sep-
tember samt den 13. oktober. Der ser-
veres en kop kaffe, the eller vand. Der er 
plads til ca. 10 børn på holdet, foruden 
mor eller far. Babysalmesang er gratis. 

Tilmelding gerne til Anja på tlf. 29 16 06 
38, adt@km.dk eller på Facebookgrup-
pen ”Babysalmesang i Lumby og Stige 
Kirker”. 

Her er der også løbende information. 

Sognepræst Anja Damkjær True

Sommer-aftengudstjeneste med musik og et lille glas

Babysalmesang i efteråret
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SOGNENYT

Luther-klumme

Luther brugte rosen som segl. Det var 
hans personlige segl, som han udviklede 
og brugte fra 1530. Hans breve og doku-
menter blev stemplet med rosen, og man 
kunne være sikker på, at Luther stod bag 
budskabet. Rosen repræsenterer hans te-
ologi. Tænk at have et så klart udtryk for 
sin teologi! Tænk at kunne formulere sig 
så klart! 

Det sorte kors står midt i et rødt hjerte. 
Menneskehjertet har sin grund i den kors-
fæstede Jesus og minder således om, at i 
tillid til Gud er vi retfærdiggjort. Den hvi-
de rose omkranser kors og hjerte og står 
som symbol på at troen giver glæde, trøst 
og fred. Rosen er hvid for at understrege 
renhed.

Den blå farve symboliserer den kommen-
de himmelske glæde. Den himmelske 
glæde, som er en del af denne vores kend-

te verden, men ikke synlig for os andet 
end i håbet. Den yderste gyldne ring er et 
evighedssymbol. Den himmelske salighed 
i himlen får aldrig ende – opstandelses-
motivet er dermed kraftigt understreget. 

Rundt i den blå himmelske farve står bog-
staverne VIVIT, Lutherrosens farver og 
symboler kort fortalt. VIVIT betyder ”Han 
lever” Og ja, det er naturligvis Kristus som 
lever! Han som, ligesom vi bør og burde, 
gennemlever rosens farver og symboler. 
Han, Jesus, var menneske som vi, stolede 
på og havde tillid til sin Fader i himlen på 
trods af alverdens farer og ondskab. Han 
levede med troen som gave og med den i 
ryggen med glæde, trøst og fred.

Troen og tilliden til Gud er ikke en garan-
ti mod sorg, ulykke og afmagt. Troen på 
og tilliden til Gud gør snarere mennesket 
seende og dermed realistisk i forhold til 
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Minikonfirmanderne får gennem leg, 
musik og kreativitet en indføring i kirke 
og kristendom. Kom med din glæde og 
nysgerrighed til nogle sjove eftermid-
dage! 

Efterårets tilbud retter sig mod 4. klas-
serne på Lumby Skole og Søhusskolen. 
Datoer og tidspunkter, hvor vi mødes 
er p.t ikke forhandlet på plads med 
skolerne. Al information bliver sendt til 

skolernes intranet og kommer på kir-
kens hjemmeside. 

Tilmeldingsblanketten kommer på 
www.lumbysogn.dk/aktiviteter, når al 
information er klar. Har du spørgsmål, 
så kontakt Anja på adt@km.dk eller 
tlf. 29 16 06 38. 

Sognepræst Anja Damkjær True 

verden og i forhold til sig selv! Vi vil gerne 
det hele: den perfekte familie og tilvæ-
relse – vi vil også gerne fred i verden og 
fred i sindet. Meget lykkes, men ikke alt. 
Og at have fred med, at verden og vores 
egen tilværelse ikke er idel harmoni hele 
tiden, er den realistiske ramme for vores 
tilværelse: at når vi dunker os selv i ho-
vedet fordi vi skuffer andre, eller fordi vi 
ikke lever op til egne forventninger – ja, så 
må vi tænke på ordene VIVIT: Han lever. 
Kristus kommer os i møde – møder os i 

vores liv med håb, barmhjertighed og til-
givelse. Deri ligger den kristne frihed. En 
frihed der er frihed fordi friheden er bun-
det til Kristus som det menneske og den 
Gud, der har givet os at leve under kærlig-
hedens tegn. 

Det er at leve under himlen med håb om 
himlenes himle – Paradis.

Sognepræst Anja Damkjær True

Minikonfirmander i efteråret 2017
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Lumby Kirke den 12. maj kl. 9.30
Laurits Bonde Lau
Line Støvring Fyhn
Line Winther Jespersen
Luna Blom Thomsen
Lærke Bang Christensen
Lærke Lunau Mørk Theilgaard
Mads Laulund Hedam
Mathias Hjortsballe Aamand
Mathilde Sundgård Anker
Michella Ellekær Andersen
Mille Karoline Juhl Nielsen
Nadja Søndergård Hansen 
Nikoline Bøgh Christiansen
Oliver Kaae Knudsen
Oliver Stokholm Skøtt
Sally Lang Sandberg Pedersen
Sander Mark Esbensen
Sandra Anker 
Sissel Lentz Christensen
Stine Bonde Lau

Lumby Kirke den 12. maj kl. 11.00
Anders Robin Bødker
Anna Krog
Benjamin Hønnerup Jensen
Camilla Rosenby
Caroline Fridell Holmberg Frandsen
Christoffer Majgaard Roed
Claire Juul Majgaard Nielsen
Daniel Ivanov Petrov
Frederik Rasmussen
Frode Kirk Steenhold
Ida Drejer Gilsing
Ida Slyngborg Haastrup
Jennifer Politowska Ahrnkiel
Jeppe Allesø Nedergaard
Jonas Slyngborg Haastrup
Julie Andreasen
Julie Hedelund Petterson
Kristian Stabell Runge
Lasse Andersen
Laura Lunde Frederiksen
Lea Finseth Andersen
Maja Tøndering Snepryd 
Mikkel Dalgaard Cronberg
Simon Lunde Frederiksen

Stige Kirke den 14. maj kl. 9.30
Aya Cappelen
Christian Toxværd Poulsen
Laurits Odgaard Pedersen
Linea Emilie Holst
Liva Borup Lehrmann
Lucas Wendt Thomasen
Mads Lundgren Larsen
Magnus Janning Andersen
Mathias Engelsgaard Thomsen
Matilde Tesgaard
Mathias Bo Hofstedt Rasmussen

Konfirmander 2017
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Stige Kirke den 14. maj kl. 11.00
Alberte Falk Andersen
Amalie Louise Hedelund 
Christian Olstad Frederiksen
Christoffer Bo Clemmensen
Laura Kaas Christiansen
Louise Jul Jensen
Malou Wadstrøm Torpegaard

Malte Slangerup Lorentzen
Nicklas Rosendal Hoffmann Langer
Nikoline Louise Holmtoft Krogaard
Peter Munkebo Hansen Stærmose
Silke Damgaard Nielsen
Simon Askarabadi Lindum
Simon Strøger Petersen

Det, næsten fuldtallige, nye menigheds-
råd for Stige og Lumby, samlet til det 
første almindelige møde efter valget. 

Navnene på menighedsrådsmedlem-
merne og stedfortrædere kan ses på 
vores hjemmeside www.lumbysogn.dk

Menighedsrådet

Det nye menighedsråd
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Den 1. april har kirkegårdsleder Kurt Hen-
riksen været ansat 25 år i Lumby Sogn og 
siden 2011 desuden med Stige Kirkegård 
som ansvarsområde.
Udviklingen fra graver ved Lumby Kirke-
gård i 1992 til det nuværende ansvars-
område for kirkegårdene i både Lumby 

og Stige har været markant. Den oprin-
delige graverfunktion er for længst ma-
skiniseret, ligesom klokkeringningen er 
automatiseret. I stedet er der kommet 
flere servicefunktioner, herunder opmå-
ling og digitalisering af gravstederne på 
kirkegårdene, opgaver som Kurt uden 
problemer har omstillet sig til og som 
han udfører samvittighedsfuldt.

Jubilæet markeres efter gudstjenesten 
søndag den 2. april i Lumby Sognegård 
for familie, kirkernes personale, kolleger 
og menighedsråd.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Der er kirkebil frem og tilbage til alle søn-
dagsgudstjenester kl. 11.00. Man kan 
blive hentet derhjemme ved at ringe til 
Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12 inden kl. 
10.00 søndag morgen. Man bedes oply-
se kontonummer 3971. Til arrangemen-
ter hvor der er kirkebil, kan man ligeledes 

bestille bilen hos Odense Mini Taxa. 
For kørsel med liftbus kontakt kirkekon-
toret på tlf. 66 18 70 66 i åbningstiden. 
Der er ingen kirkebil juleaften. Det er gra-
tis at benytte kirkebil og liftbus.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd  

Torsdag 19. januar  kl. 19.30 Lumby Sognegård Menighedsrådsmøde

Torsdag 23. marts  kl. 18.30 Stige Sognehus Menighedsrådsmøde

Torsdag 18. maj  kl. 18.30 Lumby Sognegård Menighedsrådsmøde

Onsdag 23. august  kl. 18.30 Stige Sognehus Menighedsrådsmøde

Torsdag 28. september  kl. 18.30 Lumby Sognegård Menighedsrådsmøde

Torsdag 16. november  kl. 18.30 Stige Sognehus Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøder 2017

25 års jubilæum

Kirkebil
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LOKALE FORENINGER

Lumby, Stige og Søhus Pensionistforening

Foreningen holder møde hver onsdag 
kl. 14.00 i Stige Sognehus. Før mødet 
kan man deltage i ældregymnastik på 
Stige Skole fra kl. 13.00. 

Vi har kortspil, hyggeligt samvær, under-
holdning og andre arrangementer. 
Henvendelse til formand Thordis Jensen 
tlf. 40 40 38 60 for information.

Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Adresse: H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
 Tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden
E-mail:  lumbylokalhistoriske@mail.dk
Til store filer:  lumbylokalhistoriske@gmail.com
Arkivleder: Bente Christiansen, træffes på tlf. 93 92 07 08
Formand: Tom Bager
Åbningstider: 2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
 4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
 Juli lukket – I øvrigt åbent efter aftale med arkivleder
Medlemsskab:   75 kr. om året pr. medlem 

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv dækker Lumby, Stige, Søhus, Lumby-Tårup, 
Beldringe, Anderup og Nisted. Se i øvrigt: www.arkiv.dk

Bestyrelsen
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Program 2017

Onsdag den 22. marts kl. 14.00
Guidet rundvisning på "CLAY - Keramik-
museum Danmark", Kongebrovej 42, 
Middelfart. Efter rundvisningen kaffe 
og kage.

Torsdag den 20. april kl. 18.30 
Årsmøde Region Fyn på Centrovice, 
Damsbovej 11, Vissenbjerg. 
Generalforsamling Region Fyn kl. 18.30 
og kl. 19.30 kaffe, te og boller og kl. 
20.00 kommer Boyband "De 4 Jakker".

I maj måned uge 18 er det planen 
vi skal besøge møbelfabrikken Carl 
Hansen & Søn, Holmevænget 8 i Aarup. 
Mere end 100 års møbelhistorie med 

respekt og passion for kvalitetshånd-
værk. Dag og dato følger. 

I maj/juni er der Ø-tur. 
Dag og dato følger.

Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 
66 18 91 21

Lumby Skytteforening

Adresse:  Harlekinvej 74 (Lumby Skole)
Formand: Preben Jensen tlf. 22 33 32 12 
Kasserer: Lis Olsen tlf. 20 10 34 46
Kontingent:  Voksne 400 kr. / Børn 250 kr. /  
  Pensionister 300 kr. / Støttemedlem 100 kr.

Pistolskytterne: mandag kl. 19.00.
Riffelskytter tirsdag kl. 18.30. 

Se også www.lumbyskytteforening.dk

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
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Program 2017

Formand:  Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05
Kasserer: Minni Jensen tlf. 50 92 83 20 
Kontingent:  Husstand: 100 kr. Enlige: 50 kr. 

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 6. marts kl. 19.30

Fællesspisning i skolens aula
Onsdag den 8. marts kl. 18.00
Onsdag den 5. april kl. 18.00

Tilmelding ringes til Ruth på 
tlf. 20 62 22 06  
eller Hanne på 
tlf. 65 95 52 05. 
Der betales til spisningen: 
voksne 40, børn 25, under 5 år gratis.

Babycafe 
Vi har i år startet en babycafe, så hvis 
du er på barsel eller af anden grund er 
hjemmegående med et mindre barn, er 

du meget velkommen. Det foregår tors-
dage kl. 10.00-12.00 i Lumby Sognegård. 
Der vil være mulighed for at købe kaffe, 
te og et stykke brød. Det kræver ingen 
tilmelding, men hvis du er interesseret i 
yderligere information kan du kontakte 
Annette Svanegaard tlf. 22 33 74 93.

Strikkecafe 
Hver 2. og 4. mandag i måneden 
kl. 19.00-21.00 i Lumby Sognegård er der 
strikkecafe. Alle som har lyst til at nørkle 
med håndarbejde sammen med andre, 
er meget velkommen. Du bedes holde 
øje med borgerforeningens udhængs-
skabe ved ”købmanden” og i "Lumby 
Parken", for evt. ændringer eller aflysnin-
ger i løbet af sæsonen.

Hyggebanko, fællesspisning og strikkeca-
fe er kun for medlemmer af Lumby og 
Omegns Borgerforening. Skolen forbe-
holder sig ret til at ændre datoerne.

Bestyrelsen

Lumby og Omegns Borgerforening

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 35. 

Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme senest mandag den 19. juni  
på e-mail kvd@km.dk
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GUDSTJENESTER

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = ADT

MARTS
Søndag 5. marts
1. søndag i fasten
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 12. marts
2. søndag i fasten 
Stige kl. 11.00, ADT
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste

Søndag 19. marts
3. søndag i fasten 
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 26. marts
Midfaste
Lumby kl. 11.00, MG
Kirkekaffe

Onsdag 29. marts
Enrum Plejehjem kl. 
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 29. marts
Stige kl. 17.00, MG
Hverdagsgudstjeneste

APRIL
Søndag 2. april 
Mariæ bebudelsesdag
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 9. april
Palmesøndag
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
Musikgudstjeneste

Torsdag 13. april
Skærtorsdag
Lumby kl. 17.00, ADT

Fredag den 14. april
Langfredag
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 16. april
Påskedag
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Mandag 17. april
Anden påskedag
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 23. april
1. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, MG

Onsdag 26. april
Enrum Plejehjem kl. 
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 30. april
2. søndag efter påske 
Lumby kl. 9.30, KN
Kirkekaffe og billetsalg
Stige kl. 11.00, KN
Kirkekaffe og billetsalg

MAJ
Søndag 7. maj
3. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30, ADT
Stige kl. 11.00, KN
Konfirmation Friskolen

Fredag 12. maj
Lumby kl. 9.30, MG
Konfirmation Søhusskolen
Lumby kl. 11.00, MG
Konfirmation Søhusskolen

Lørdag 13. maj 
Lumby kl. 11.00, JDW
Konfirmation Center-
klassen

Søndag 14. maj
Stige kl. 9.30, KN
Konfirmation Søhusskolen
Stige kl. 11.00, KN
Konfirmation Søhusskolen

Søndag 14. maj
4. søndag efter påske
Lumby kl. 17.00, ADT
Skumringsgudstjeneste 
og kaffe

Søndag 21. maj
5. søndag efter påske
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
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GUDSTJENESTER

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = ADT

Onsdag 24. maj
Enrum Plejehjem kl. 
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste 

Torsdag 25. maj
Kristi himmelfart
Lumby kl. 14.30, KN
Træplantning og kage

Søndag 28. maj
6. søndag efter påske
Stige kl. 11.00, MG
Kirkekaffe

JUNI
Søndag 4. juni
Pinsedag
Lumby 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Mandag 5. juni
Anden pinsedag
Lumby Mølle kl. 10.30, 
ADT

Søndag 11. juni
Trinitatis søndag
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 18. juni
1. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

Søndag 25. juni
2. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN
Kirkekaffe

Onsdag 28. juni
Enrum Plejehjem  
kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

JULI
Søndag 2. juli
3. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, MG

Søndag 9. juli
4. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 16. juli
5. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 23. juli
6. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 19.00, ADT
Aftengudstjeneste og et 
lille glas

Søndag 30. juli
7. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, ADT

AUGUST
Søndag 6. august
8. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 13. august
9. søndag efter trinitatis
Lumby 9.30, ADT
Stige kl. 11.00, ADT
Kirkekaffe

Søndag 20. august
10. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 27. august
11. søndag efter trinitatis
Lumby 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

Onsdag 30. august
Enrum Plejehjem kl. 
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

SEPTEMBER
Søndag 3. september
12. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, ADT
Lumby kl. 11.00, ADT
Kirkekaffe

For dåbs- og familie-
gudstjenester se 
www.lumbysogn.dk  
eller ring til kirkekontoret.
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Lutherdøren 2017

21. marts
 Foredrag: ”Stat og kirke” ved Hans Gammeltoft-Hansen 
Paarup Sognegård kl. 19.00

29. marts 
Hverdagsgudstjeneste: ”Synd tappert” 
Stige Kirke kl. 17.00-17.30

5. april
 Fortælleeftermiddag: ”Kunne Odense være blevet hovedstad i 
Danmark?” ved Werner Elof Sørensen 
Stige Sognehus kl. 16.30

23. maj
 Foredrag: ”Luther – kunsten og kirken” ved foredragsholder Peter Brandes 
Bellinge Sognegård kl. kl. 19.00

25. maj
 Gudstjeneste i Lumby Kirke og plant et reformationstræ i præstegårdshaven
Lumby Kirke og Præstegårdshave kl. 14.30

Juni Pilgrimsvandring i pinsen med inspiration fra reformationen 

Juli
 Månedens Luther-salme: ”Jeg lever – og ved hvor længe 
fuldtrøst” (DDS 543) synges ved sognenes gudstjenester

August Ved gudstjenesterne i sognene læses bønner af Luther

27. september
 Hverdagsgudstjeneste: ”Gå derpå glad til din gerning – Luther og bøn” 
Lumby Kirke kl. 17.00-17.30

12. oktober
 Paneldebat: ”Den personlige tro eller kirken som frelsesinstitution” 
Agedrup Sognegård kl. 19.30

25. oktober 
Hverdagsgudstjeneste: ”Luther” 
Lumby Kirke kl. 17.00-17.30

29. oktober 
Reformationsgudstjeneste
Lumby Kirke kl. 11.00

31. oktober 
 Festgudstjeneste 
Odense Domkirke på reformationsdagen kl. 19.00

29. november
 Hverdagsgudstjeneste: ”Et kristent menneskes frihed” 
Lumby Kirke kl. 17.00-17.30 
Menighedsrådet indbyder til middag med inspiration fra Luthers tid

10. december
 ”Julen i Ord og Toner” med inspiration af Luthers bønner, 
salmer og forhold til julen

Vi fejrer 500 års Reformationsjubilæet i sognene – i provstiet – i stiftet.

Lutherdøren er dels arrangementer lokalt i Lumby og Stige Sogne og med henvis-
ninger til fejringen i på provsti- og stiftsplan. Yderligere oplysninger kan søges på 
www.lumbysogn.dk, www.reformationfyn.dk og www.fyensstift.dk



Hvor henvender jeg mig?

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man kirkekontoret (hverdag) 
eller én af sognenes præster (weekend).
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender 
man sig til kirkekontoret. 
Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

PRÆSTER
Sognepræst Karen Nedergaard, kbf.
H.C. Lumbyes Vej 40 A, 
5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag

Sognepræst Mette Gabelgaard
Kontor: H.C. Lumbyes Vej 40 B, 
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag

Sognepræst Anja Damkjær True
Kontor: Stigevej 253, 
5270 Odense N
Tlf. 29 16 06 38
adt@km.dk
Fridag: mandag

MENIGHEDSRÅD
Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk

Næstformand Anni Jensen
Tlf. 21 30 09 99
annibangj@gmail.com 

KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag kl. 12.00 – 16.00
Ellers efter aftale

Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20
Tlf. 29 24 78 32 
lumby-stige@kirkegaard.mail.dk 
Telefontid kl. 12.00 – 13.00

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf. 29 61 34 87

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf. 66 18 75 01 / 66 18 77 28

www.lumbysogn.dk


