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Så gik den vinter - og som en anden træk-
fugl smutter præstevikaren videre til et 
nyt embede, denne gang et par måneder 
i Munkebo. Det er ikke et sted, jeg rigtigt 
kender i forvejen, og alligevel føler jeg en 
tilknytning, for dér på kirkegården ligger 
min Tante Sus. Og det er sjovt, som det at 
kende nogen på kirkegården kan binde os 
til et sted, også selvom vi ikke har været 
der i årevis. 

Da jeg var lille, kørte jeg ofte på kirkegår-
den med min mormor. Der var et godt 
stykke vej - man skulle sno sig gennem 
skoven helt til Verdens Ende - Træerne 
stod høje og mørke langs den smalle vej, 
det gik stejlt opad, indtil man så åbningen 

foran sig, hvor skoven endte og der kun 
var himmel. Man skulle helt op, før ver-
den kom tilbage og solen skinnede over 
skovomkransede marker, der faldt ned 
mod den store Arresø. Vejen drejede til 
venstre og øjnene fangede Vinderød Kir-
ke. Fin og rød stod den, med kirkegården 
omkring sig, som et skørt der var bredt 
ud over bakken ned mod vandet. En 
fornem kirke og en stor kirkegård til en 
ganske lille by. Det har sin forklaring, for 
når man dør i Frederiksværk, bliver man 
begravet i Vinderød. Her - midt ude på 
landet - er industribyens historie skrevet 
på gravstenene. 

Den grav, vi søgte, var ”Snedkermester 
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Johan Frederik Johansens Familiegrav-
sted”. Det lød så flot, og selv om min ti-
poldefars sten var stor og mørk og gam-
meldags, skræmte den mig aldrig. Man 
vidste jo, hvor man havde ham. Genera-
tionen efter var det værre med: Her var 
tiderne skiftet, det var ikke længere pas-
sende at ”prale” på en gravsten. Døden 
var blevet privat, kun for de pårørende, 
og derfor har mine oldeforældre hver sin 
lille sten med teksten ”Mor” og ”Far”. Det 
lagde sig i mig som den idé, at her var der 
gjort klar til min mor og far, og jeg tror 
først det var da min morfar døde og fik 
en helt normal sten med navn og datoer, 
at generationssammenhængen på kirke-
gården gik op for mig.

Når vi så havde luget og revet, vandet og 
sat nye blomster, var det gerne blevet tid 
til frokost. Somme tider kørte vi til Lynæs 
og spiste fiskefileter på havnen, andre 
gange gik turen bare hjem til det lille gule 
hus på Jernbanegade. Det var verdens 
hyggeligste sted for en lille pige, fyldt 
med nips og nisser og en kæmpe bunke 

koks på gulvet i skuret, som man skulle 
uden om for at komme på lokum. 

Om det også var det hus, snedkermester 
Johansen havde sit værksted i, ved jeg 
ikke. Faktisk ved jeg ikke særligt meget 
om ham - men turen til Verdens Ende og 
videre til Vinderød må han have kendt 
godt. Det var jo snedkeren, der byggede 
byens kister, og derfor var han også be-
demand. Det hverv gik i arv først til min 
oldefar og så til min mormor, der ofte 
pralede af at have udkonkurreret alle de 
andre bedemænd i Frederiksværk. 

Nu ligger hun selv deroppe, med udsigt 
over søen. Min far ligger i Borup, min far-
mor i Skals, og Sus altså i Munkebo. Hvor 
jeg selv skal ligge ved jeg ikke (… men 
måske på Tårnborg kirkegård, for der er 
udsigten også ret god). Det er ikke sådan 
at vide med de trækfugle!

Med tak for denne gang,

Anne Kathrine Rafn Hauge

Lumby Tårup under besættelsen*
Artikel skrevet i kirkebladet oktober 1975 af pastor Prip, 

formidlet af Annelise Bæk Hansen 

Når man kører ud til lufthavnen i Bel-
dringe og glæder sig over en nem og 
hurtig forbindelse til København, tæn-
ker man ikke på de mange menneske-
lige problemer – i mange tilfælde tra-
gedier – som udspandt sig i forbindelse 
med anlægget af lufthavnen under 

krigen. Lumby Tårup hørte ikke til de 
hårdest ramte områder, for byen kom 
til at ligge uden for det egentlige luft-
havnsområde, men man fik alligevel at 
mærke, at man havde fået en besværlig 
nabo.
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Først kom der en nervepirrende tid, 
mens ekspropriationerne fandt sted. 
Tyskerne forlangte alle huse inden for 
området rømmet, bl.a. hele Allesø by, 
og problemerne i Lumby Tårup var, om 
deres gårde kom til at ligge indenfor 
eller udenfor. Gårdejer Arnold Ander-
sen har fortalt til kirkebladet om denne 
spændende tid.  

Det blev efterhånden klart at selve 
Lumby Tårup slap fri. Grænsen til luft-
havnsområdet gik lige vest for vejen til 
Lumby Tårup. Her blev Bladstrupvejen 
spærret med en bom, og kun soldater 
og arbejdere til flyvepladsen fik ad-
gang. Det hændte også, at trafikanter 
til Tårup måtte standse og vise passa-
gerseddel til den tyske vagt ved bom-
men. 

Fra krydset ved Bladstrupvejen gik 
grænsen over markerne vest for Tårup 
by. Arnold Andersen måtte afstå 11 
tønder land. Han måtte sælge den ene 
af sine heste af samme grund. I den del 
af hans marker, han måtte afstå, anlag-
de tyskerne et flyverskjul: store jord-
volde og net, som kunne skjule syv-otte 
flyvemaskiner, der stod parkeret derin-
de. Fra loftsvinduer i Lumby Tårup kun-
ne man se maskinerne, mange af dem 
var helt nye, lige fløjet herop fra Tysk-
land for at undgå de engelske bombar-
dementer. Da englænderne kom efter 
befrielsen, blev alle flyvemaskiner sam-
let ved hangaren i Allesø og sprængt i 
luften.

Langs vejen op til Tårup blev der byg-
get en hel by af barakker, hvor den ty-
ske organisation Todt** holdt til. Her 
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var kæmpemæssige lagre af maskiner 
og materiel til bygning af lufthavnen. 
Et minde om lejren kan man endnu se 
ved Poul Højvangs gård***, hvor der 
ligger en stor bunker, bygget af tysker-
ne som beskyttelsesrum. Gårdene i 
Tårup fik også opført beskyttelsesrum, 
og to gange var Arnold Andersen og 
hans familie derude en nat igennem, 
mens engelske maskiner blev beskudt 
fra lufthavnen. En gang kiggede Arnold 
Andersen op og så en engelsk maskine 
blive skudt i brand. Den strøg som en 
ildkugle mod syd og faldt ned i nærhe-
den af Sanderum.

Arbejdet med anlægget af flyveplad-
sen trak en mængde tvivlsomme eksi-
stenser til egnen. Der kom mærkelige 
mænd og anmodede om at få heste 
opstaldede i gårdene i Tårup. De var vil-
lige til at betale næsten, hvad det skulle 
være – de kunne hurtigt tjene penge-
ne ind ved at arbejde på flyvepladsen, 
hvor der blev svindlet stor stil. 

Tyskerne mærkede man ikke meget til. 
En juleaften kom en patrulje ind til Ar-
nold Andersen under påskud af, at der 
var noget i vejen med hans mørklæg-

ning, men tydeligt nok først og frem-
mest for at komme i et rigtigt hjem. De 
var ikke helt ædru og forsikrede straks, 
at de ikke var tyskere men østrigere. 
– Det hørte dog til undtagelserne, i al 
almindelighed mærkede man ikke me-
get til dem. Der kunne være praktiske 
problemer, som f.eks. når drænrørene 
skulle renses, og de lå inde på lufthav-
nens område, men bortset fra det gik 
tiden bedre, end man kunne have fryg-
tet. Husene langs Bladstrupvejen inden 
for lufthavnsområdet blev i krigens sid-
ste tid fyldt op med flygtninge. De kom 
sommetider og tiggede lidt æg, men 
ellers mærkede man heller ikke meget 
til dem. Da tyskerne kapitulerede, ryk-
kede englænderne ind på flyvepladsen. 
Arnold Andersen så, da tyskerne mar-
cherede bort. Det var et ynkeligt syn, 
de sjoskede af sted med trækvogne 
og barnevogne med deres få ejende-
le. Men selv her var der standsforskel. 
Pludselig kom en tysker ridende, og to 
gamle flygtninge udbrød fulde af ære-
frygt: ”Oberstløjtnanten”. 

Nu fulgte en besværlig tid. De tyske an-
læg skulle fjernes, og arbejdere strøm-
mede til fra nær og fjern. Arnold Ander-
sen blev opfordret til at pløje omkring 
hangaren, men jorden var så hård, at 
ploven blev ødelagt. Der blev lagt tip-
vognsspor ud, så man kunne køre jor-
den bort.  Skinnerne hentede man fra 
tyskernes store depoter i Allesø, og 
tempoet var ikke overvældende. En 
hestevogn kunne transportere tre spor, 
og man kunne lige nå ét læs om formid-
dagen og ét om eftermiddagen. Det var 
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ikke de bedste menneskelige egenska-
ber, der kom frem i denne tid. 
Mens englænderne var på flyveplad-
sen, blev der holdt fest for dem i Lumby 
Forsamlingshus. De danske deltagere 
medbragte mad til gæsterne, en eng-
lænder satte sig til klaveret, og så feste-
de man for de populære befriere.

Den sidste tid, før området blev givet 
frit, overtog danskerne bevogtningen 
af flyvepladsen, og efterhånden be-
gyndte området at vende tilbage til en 
mere normal tilværelse, men endnu 
kan man se sporene af krigstidens an-
læg. Hvor ringvejen har gået rundt om 
lufthavnsområdet, står afgrøderne den 
dag i dag ringere end på markerne ved 
siden af – der er for meget grus i under-
grunden.

C.V. Prip (1975) 

*Hitler ventede en invasion af allierede 
tropper på den jyske vestkyst. I tilfælde 
af, at hele den jyske vestkyst blev for-
vandlet til én frontlinje, skulle man tæn-
ke på forsyningerne både af mandskab 
og fødevarer til de tyske kamptropper 
op og ned langs hele vesterhavskysten. 
Dertil behøvede man en lufthavn i pas-
sende, men central afstand fra kampzo-
nen. Det skulle selvfølgelig være et sted 
med gode fødevareforsyninger. Som-
meren 1943 drøftede man placeringen, 
og tyskerne besluttede sig til et område 
nord for Odense på det flade Slettens 
Land i Beldringe og Allesø. Det betød, 
at 200 familier måtte flytte i 1944. Sel-
ve flyvepladsen skulle ligge i Beldringe, 
mens Allesø og Tåstrup skulle bruges 
til indkvartering af tyske soldater, til 
depoter, flyverskjul og hangarer. Hele 
anlægget skulle så godt som muligt 
kamufleres.

I det kommende år blev Beldringe en af 
Fyns største arbejdspladser. På et tids-
punkt arbejdede der 4000 mennesker i 
Beldringe. Året efter, i marts 1945, var 
flyvepladsen i en sådan stand, at de før-
ste flyvemaskiner indfandt sig. I alt kom 
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der 50 tyske fly, og mandskabet var på 
800 tyske soldater. Allerede den 4. maj 
var det slut. Tyskerne nåede stort set 
ikke at bruge deres nye lufthavn. Den 
8. maj landede den første engelske fly-
vemaskine, og derefter begyndte et nyt 
kapitel af Beldringes og Allesøs historie, 
som ikke skulle blive mindre dramatisk. 
Omkring 200.000 østtyske flygtninge 
væltede ind over Danmarks grænser. 
De skulle huses, og hvad var mere op-
lagt end en hel landsby, der stod tom: 
Allesø. Beldringe blev ikke flygtninge-
lejr, for her lå flyvepladsen, og hvad 
skulle der ske med den? Det havde man 
svært ved at finde ud af. Indenrigsmi-
nisteriet besluttede, at flyvepladsen 
skulle bevares. Efter den store flygtnin-
geinvasion i Allesø kunne beboerne be-
gynde at købe deres ejendomme tilba-
ge fra 1947. I den kommende tid vendte 
de gamle beboere hjem i hobetal, men 
ikke i Beldringe. Når man spurgte i mini-
steriet blev der blot svaret, at man san-
delig ikke kunne have en landsby til at 
ligge midt inde på en flyveplads.

**Organisation Todt, (efter F. Todt), OT, 
tysk statsligt entreprenørforetagende, 
oprettet i 1938. Under 2. verdenskrig 
varetog OT entreprenøropgaver for 
værnemagten i det tyskbeherskede 
område, bl.a. Atlantvolden. Det be-
skæftigede hundredtusinder tyske og 
udenlandske arbejdere, hvoraf en stor 
del var tvangsarbejdere og kz-fanger; 
man benyttede også danske underen-
treprenører og flere tusinde danske 
arbejdere på byggepladser i Tyskland 
og i de besatte områder, herunder Dan-
mark.

*** Lumby-Tårupvej 20 (Søndergaard)  
Bunkeren ligger der endnu, og har i åre-
nes løb været en ”turistattraktion” for 
bl.a. skoleklasser i lokalområdet. Der 
har desuden, som Prip nævner, været 
en del mindre beskyttelsesrum/bun-
kere, som beboerne selv bekostede, 
fordelt på gårdene rundt om i Lumby -  
Tårup. De er dog alle fjernet.

Annelise Bæk Hansen

Billeder: Tysk soldat på vagt ved bommen, som var anbragt tværs over Bladstrupvej lige efter 
Lumby-Taarup Vejs udmunding. Til venstre ligger Taaruplund, hvor tyskerne havde kontorer m.m.

Bakkegaard, Lumby-Tårup Vej 51, ca. 1940. Ægteparret Inger og Arnold Andersen sammen 
med Ingers forældre.

Bunkeren ved Søndergaard, Lumby-Tårup Vej 20, som den ser ud i dag.

Et eksempel på et identifikationskort indført på forlangende af den tyske besættelsesmagt i 
maj 1941.

Kilder til noter: Artikel i Fyens Stiftstidende 1998 af af Svend Erik Sørensen
Therkel Stræde: Organisation Todt i Den Store Danske, Gyldendal
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
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Mandag 5. marts kl. 11.30  Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 7. marts kl. 16.30 Fyraftensang Stige Kirke

Mandag 12. marts kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Mandag 19. marts kl. 11.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 21. marts kl. 17.00  Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke

Torsdag 29. marts  kl. 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste og middag Lumby Kirke

Fredag 6. april  kl. 14.00  Forårsfest Lumby Sognegård

Mandag 16. april  kl. 15.00  Sangeftermiddag Lumby Sognegård

Onsdag 2. maj  kl. 15.00 Fortælleeftermiddag med Anne Kathrine Rafn Hauge Stige Sognehus

Søndag 6. maj  kl. 17.00 Skumringsgudstjeneste Lumby Kirke

Torsdag 17. maj kl. 19.00  Forårskoncert med Aiolos Sax & Organ Duo Lumby Kirke

Mandag 21. maj  kl. 10.30   Friluftsgudstjeneste anden pinsedag Næsby Kirke 

Onsdag 23. maj  kl. 19.00 Rundvisning i Præsteskoven Strandløkkevej 

Mandag 4. juni  kl. 9.00  Pensionistudflugt på Fyn Æbleparken 

Onsdag 6. juni kl. 19.00 Sommerkoncert med Midtfyns Consort Lumby Kirke

Søndag 12. august  kl. 19.00 Sensommeraftensgudstjeneste Stige Kirke

Onsdag 12. september  kl. 13.00 Sensommertur Stige Sognehus

Søndag 16. september kl. 11.00  Høstgudstjeneste Stige 

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00 i Lumby Kirke  
og Lumby Sognegård

Vi fejrer nadverens indstiftelse ved en 
højtidelig og stille gudstjeneste skærtors-
dag den 29. marts kl. 17.00 i Lumby Kirke. 

På skærtorsdag aften hører vi om det 
sidste måltid, Jesus spiste med sine di-
sciple. Vi mindes, hvordan Jesus, på en 
aften med svigt og forræderi, i form af et 
måltid, hvor alle er med, rækker ud mod 
fællesskabet og kærligheden. I det mål-
tid, som nadveren er, forkyndes, at Guds 
kærlighed er stærkere end døden, stær-
kere end de menneskelige svigt, og stær-
kere end det mørke, der kan gribe os. 

Efter gudstjenesten samles vi omkring 
bordet i Lumby Sognegård til hyggeligt 
samvær og aftensmad for at markere 
skærtorsdags budskab. 

Det koster 100 kr. pr. person for mid-
dag, drikkevarer og kaffe. Af hensyn til 
indkøb tilmelding til kirkekontoret på 
lumby.sogn@km.dk, eller på tlf. 66 18 
70 66, gerne senest mandag den 26. 
marts. Alle er hjerteligt velkomne. Der 
kan bestilles kirkebil.
Menighedsrådet og sognepræst Karen 
Nedergaard

”I den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, takkede og brød det”

Fredag den 6. april kl. 14.00 - 16.30 i Lumby Sognegård

Menighedsrådet indbyder som vanligt 
Lumby og Stige Sognes ældre til forårs-
fest. Der serveres kaffebord til 50 kr. pr. 
person. I år starter vi med kaffen, hvoref-
ter der vil være god underholdning resten 
af eftermiddagen. Forhåbentlig vil gart-
nerne igen i år donere blomster til udde-
ling ved festen. Tilmelding gerne senest 
tirsdag den 3. 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

Forårsfest
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Mandag den 16. april kl. 15.00 i Lumby Sognegård

Her i april er turen igen kommet til, at 
Lumby er vært ved sangeftermiddagen. 
Eftersom det har vist sig at være et godt 
koncept, vil organisten vælge et par san-
ge, og derefter vil der være frit slag fra 
højskolesangbogen. Da årets emne til 
hverdagsgudstjenesterne er England, 

kunne det vel være at der dukker en el-
ler to engelske salmer op. Som trøst er 
der så kaffe og kage. Vel mødt! 
Der kan bestilles kirkebil.

Organist Dennis Dingfeld

Onsdag den 2. maj kl. 15.00 i Stige Sognehus

Vikarpræst Anne Kathrine Rafn Hau-
ge vil denne eftermiddag underholde 
os på bedste vis med ”Småfortællin-

ger fra mine dage på Vestsjælland”.  
Velkommen til kaffe og kage og en skøn 
fortælling! 
Der kan bestilles kirkebil.

Aktivitetsudvalget

Fortælleeftermiddag med vikarpræst Anne Kathrine Rafn Hauge

Sangeftermiddag

Johan T. Lundbye ”Udsigt ved Vinderød”, 1839
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Søndag den 6. maj kl. 17.00 i Lumby Kirke

Her i starten af maj måned, godt på vej 
fra forår til sommer, mødes vi til en stem-
ningsfuld skumringsgudstjeneste i Lumby 
Kirke kl. 17.00. Organisten Dennis Ding-
feld står for musikken, sammen med Ma-
ria Rosenkilde Quist på cello og Karen van 
Durme på fløjte.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til 
en forfriskning i våbenhuset. Der kan be-
stilles kirkebil.

Organist Dennis Dingfeld

Skumringsgudstjeneste 

Torsdag den 17. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke

Torsdag den 17. maj er det tid til forårs-
koncerten. Ja, det er lidt svært at tro, for-
di lige da disse linjer skrives, så sner det 

faktisk udenfor. Men foråret kommer, 
det er vist! Aftenens koncert afholdes 
af duoen Aiolos Sax & Organ Duo, be-
stående af saxofonist Henriette Jensen 
(saxofonlærer ved Det Jyske Musikkon-
servatorium) og organist Tina Christian-
sen (organist ved Ansgars Kirke, Odense). 
Begge har spillet sammen i mange år og 
kombinationen mellem orgel og saxofon 
er en fantastisk oplevelse. Kom og få en 
oplevelse for dine ører!

Organist Dennis Dingfeld

Forårskoncert med Aiolos Sax & Organ Duo
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Mandag den 21. maj kl.10.30 på Amfipladsen ved Næsby Kirke

Traditionen tro er der gudstjeneste i det 
fri 2. pinsedag i samarbejde med vores 

kollegaer fra Næsby og Allesø-Næsby-
hoved Broby. I år er det Amfipladsen 
ved Næsby Kirke og Sognehus, der 
danner rammen for vores gudstjene-
ste.  Når gudstjenesten er slut, spiser vi 
i fællesskab vores medbragte frokost. 
Menighedsrådet i Næsby sørger for 
drikkevarer i form af øl og vand. Hvis 
man har behov for kirkebil, så kontakt 
gerne kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.

Sognepræst Mette Gabelgaard

Onsdag den 23. maj kl. 19.00 på Strandløkkevej 

Onsdag den 23. maj kl. 19.00 inviterer 
menighedsrådet alle interesserede til 
rundvisning i Præsteskoven på Strand-
løkkevej (kør ind ved flaget).

Vi skal høre om de planlagte tiltag 
i Præsteskoven (se også under Sog-
nenyt). Formålet med tiltagene er at 
gøre skoven mere åben og attraktiv for 
publikum. Vi vil bl.a. etablere en sti, 
som vil gøre det muligt for skovgæster 
at komme rundt i hele skoven således, 
at man får lejlighed til at opleve de for-
skellige træbevoksninger. Stiens forløb 
vil krydse tre grøfter, hvor der er etab-
leret broer, som muliggør passage til 
fods og på cykel. Vi får fortalt om pla-
nerne for etableringen af en sø og en 
mindre jordhøj (udsigtshøj), og om op-

førelse af et ”Madpakkehus”, samt ny 
beplantning.  

Alle er meget velkommen, og menig-
hedsrådet inviterer på en forfriskning. 
Husk ”fornuftigt” fodtøj!

På vegne af præsteskovsudvalget,
Erik Toft Knudsen

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag

Rundvisning i Præsteskoven
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Mandag den 4. juni kl. 9.00 fra Æbleparken 

Turen i år er i det fynske landskab. Vi skal 
besøge Horne Kirke i Horne ved Faaborg. 
Det er Fyns største landsby- og eneste 
rundkirke; her vil vi få en rundvisning. På 
Hotel Faaborg Fjord får vi serveret mid-
dag. Man betaler selv for drikkevarer. 
Herefter sættes kursen mod Tåsinge, hvor 
vi besøger Valdemars Slot, bygget af Kong 
Christian den 4. Efter en rundvisning på 
slottet slutter vi af med kaffe. Vi forventer 
at være tilbage i Æbleparken ca. kl. 19.00. 
I er meget velkommen til at medbringe 
kaffe/brød til køreturen i bussen.

Tilmelding er efter princippet ”først til 
mølle”. Der er 120 pladser.
Pris pr. person er kr. 250,00.

Billetter kan købes søndag den 13. maj 
efter gudstjenesten i Stige Kirke eller 
Lumby Kirke. Evt. resterende billetter kan 
købes mandag den 14. eller 15. maj på 
kirkekontoret i åbningstiden. Igen i år vil 
der være opsamling efter nedenstående 
plan, så vi kan køre samlet fra Æblepar-
ken kl. 9.00. Ved tilmelding bedes man 
oplyse, hvor man ønsker at stå på bussen.

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

Med venlig hilsen,
Aktivitetsudvalget

Pensionistudflugt på Fyn
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Onsdag den 6. juni kl. 19.00 i Lumby Kirke

Traditionen tro lægger Lumby Kirke 
hus til en festlig sommerkoncert med 

blokfløjte-ensemblet Midtfyns Consort 
under ledelse af dirigent Michael Mo-
ser Thomsen. I tråd med årstemaet for 
Lumby og Stige Kirker, spiller Consort 
denne gang spændende musik fra re-
næssance- og baroktidens England. 

Efter koncerten er alle inviteret til et 
lille glas og lidt godt til ganen i Lumby 
Sognegård.

Kordegn Karen van Durme

Søndag den 12. august kl. 19.00 i Stige Kirke

Sommerferien går på hæld, endnu har 
sol og varme magt, og aftnerne er lyse. 
Vi mærker dog også de første små tegn 
på, at efteråret venter.  

Vi samles til en aftengudstjeneste søn-
dag den 12. august kl. 19.00 i Stige Kirke. 
Gudstjenesten giver rum til refleksion 
og eftertanke, musik og stilhed. Vi skal 
høre om kvinden med alabast-krukken, 
der salver Jesu fødder af ren og skær 
taknemmelighed over Guds kærlighed 
og tilgivelse. ”Hendes mange synder 
er tilgivet, siden hun har elsket meget. 
Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun 
lidt”, siger Jesus om hende. Hvad mon 
det betyder? 

Efter gudstjenesten bydes der på et lil-
le glas og en forfriskning. Vel mødt til 
gudstjeneste og en hyggelig snak i kir-
ken. Der kan bestilles kirkebil.

Menighedsrådet og Sognepræst Karen 
Nedergaard

Sommerkoncert med Midtfyns Consort

Sensommeraften i Stige Kirke
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Lumby og Stige Præsteskov

Der er ikke så mange, der ved, at der 
til Lumby Præstegård hører både land-
brugsjord og skov. Det drejer sig om et 
samlet areal på 16 ha, hvoraf de 12 ha 
er agerjord, som er forpagtet ud, og 4 
ha fredskov på Strandløkkevej, som me-
nighedsrådet varetager driften af.

Det man kan finde frem til omkring præ-

steskoven er, at amtsprovst P.W. Lütken, 
der var sognepræst i Lumby Sogn fra 
1791 til 1844, havde stor interesse i, at 
både han og sognets bønder kunne kla-
re sig selv ved dyrkning af jorden. Lüt-
ken passede sine marker og have med 
stor flid og interesse, og et ellekrat, som 
hørte til præstegården, forvandlede 
han til en lille lystskov, hvor der blev 

Sensommertur
Onsdag den 12. september kl. 13.00 fra 
Stige Sognehus. 
Mere om turen i næste kirkeblad.

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 11.00 et 
sted i Stige. 
Mere om høstgudstjenesten i næste blad.

SOGNENYT

SÆT KRYDS I KALENDEREN!
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plantet store mængder asketræer, som 
var et af de vigtigste gavntræer i land-
bruget. Der blev også anlagt en større 
frugtplantage i skoven.

Der har efterfølgende været plantet 
en del asketræer. Denne beplantning 
kan dateres tilbage til omkring 1904. 
Disse asketræer har vi - i samråd med 
Skovdyrkerne Fyn - fældet og solgt som 
gavntræ i 2010, inden der også i vores 
træer ville komme askesyge. 

Udvikling af Lumby Præsteskov
Menighedsrådets intentioner er at gøre 
skoven åben og attraktiv for publikum, 
således at lokalbefolkningen får større 
glæde af den. For at gøre den mere til-
gængelig etableres stier rundt i skoven. 
Stierne vil føre skovgæsterne omkring 
således, at de får lejlighed til at opleve 
de forskellige bevoksningstyper, samt 
dyrelivet, de mange blomster, og ikke 
mindst den smukke udsigt mod fjord 
og marker. Da de planlagte stier vil gå 
imellem de 100 år gamle bøgetræer, ny-
beplantninger af bøg fra 1992, samt eg 
fra 2011 og 600 egetræer - i planterør 
- fra 2016, vil dette give mulighed for at 
komme helt tæt på den enestående na-

tur, der er i skoven og de store vidder 
mod fjorden.

Ved de tre grøfter er der etableret broer 
af douglasgran, som muliggør passage 
til fods eller på cykel. Det er tillige in-
tentionen at etableret en sø og en min-
dre jordhøj (Udsigtshøjen) for enden af 
skoven. Der opføres et ”Madpakkehus”, 
som, håber vi, vil være med til at gøre 
skoven til et naturlig udflugtsmål, og 
give skoleklasser, institutioner og andre 
mulighed for at indtage deres medbrag-
te mad i læ for vejr og vind. 

Der er en lang tradition for frugtavl på 
Nordfyn, og vi vil gøre som provst Lüt-
ken, nemlig plante æbletræer. Og for 
den sags skyld som pastor Larsen (sog-
nepræst i Lumby Sogn fra 1942 – 1968), 
der plantede mange æbletræer i den 
dengang meget større præstegårdsha-
ve. Vi vil plante gamle fynske sorter, ek-
sempelvis hofman-bangæblet, som har 
rødder på Nordfyn, og brændekilde-, 
blangstedgård-, pederstrup- og antoni-
usæblerne.
Æbletræerne plantes dels samlet i en 
lysning i skoven, og spredte langs sti-
erne, så man som skovgæst møder de 
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forskellige sorter på sin rundtur.
Det er en arbejdsgruppe fra menigheds-
rådet, der står for skovens vedligehol-
delse i det daglige. Arbejdsgruppen er 
tovholder for projektet sammen med 
Skovdyrkerne Fyn. De har taget initiati-
vet til at få skabt en skov til glæde for 
beboerne i Lumby og Stige Sogne. Ud-
valget er i gang med at søge fonde for at 
kunne realisere drømmen om den faste 
sti rundt i skoven, og etablering af søen 
og jordhøjen. Arbejdsgruppen har tillige 

taget initiativ til opførelse af ”Madpak-
kehuset”, og indkøb af æbletræer.
I maj måned inviteres alle interesserede 
til en rundvisning i skoven, hvor der vil 
blive fortalt om de tanker, der er gjort 
for at beholde og gøre præsteskoven til 
en oase for natur og mennesker. Se invi-
tationen her i bladet.

Formand for præsteskovsudvalget, 
Erik Toft Knudsen

I Stige har vi 
længe ønsket 
os, at afstan-
den mellem 
kirke og sog-

nehus var mindre, og at vi havde bed-
re parkeringsforhold ved kirken. Dertil 
kommer behovet for øget lokalekapa-
citet i forbindelse med ansættelsen af 
en ekstra deltidspræst og overgang til 
mere projektorienteret konfirmandun-
dervisning med mange konfirmander 
fra flere sogne samlet et sted.

Ved at placerer en ny sognegård på et 
tomt areal på kirkegården imødegår vi 
endvidere problemet med en halvtom 
kirkegård, som mange menigheder stø-
der på ved overgang fra færre kistebe-
gravelser til flere urnebegravelser og 
alternative begravelsesmåder.

Menighedsrådet har flere gange gi-
vet udtryk for ønsket over for Hjallese 

Provsti, med hvem vi indgår i et økono-
misk fællesskab med 23 andre sogne. 
Der har vi nu fået godkendt en ekstra-
ordinær bevilling til at bygge for, så vi 
får indfriet vore ønsker, uden at det går 
ud over de nuværende kirkelige aktivi-
teter og standard. 

Et byggeudvalg under menighedsrådet 
har været rundt og se på sognegårde 
og lokaler, som ligger på kirkegårde el-
ler i umiddelbar nærhed af kirken, for 
at hente inspiration til, hvordan en sog-
negård bedst muligt placeres og ind-
rettes, så vi får mest muligt fornøjelse 
af den. Vi skal nu have fundet de rette 
firmaer til at hjælpe os med opførelse 
og indretning.

Projektet er i en indledende fase, og vi 
vil løbende orienterer om udviklingen.

Byggeudvalget

Ny sognegård i Stige
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Torsdag 18. januar kl. 17.00 Stige Sognehus  
Torsdag  15. marts kl. 18.30 Lumby Sognegård  
Torsdag 19. april kl. 18.30 Stige Sognehus  
Torsdag  24. maj kl. 18.30 Lumby Sognegård 
Torsdag 23. august kl. 18.30 Stige Sognehus 
Torsdag 27. september kl. 18.30 Lumby Sognegård 
Torsdag 15. november kl. 18.30 Stige Sognehus

Menighedsrådsmøder 2018

Fra kirkens og præsternes side ønskes 
alle konfirmander og deres familie en 
rigtig god konfirmationsdag, når den 
tid kommer, med stor tak for den tid, 
hvor I har gået til forberedelse. 
Det har været en glæde og en fornøjel-
se at møde jer og lære jer lidt at kende. 
Vi har nydt samværet og mange gode 
samtaler med jer, og vi har sat stor pris 

på jeres engagement i forberedelsen til 
konfirmationen. 

Her følger navnene på årets konfirman-
der 2018 i Lumby og Stige Kirke. 

Mange hilsner fra præsterne Mette og 
Karen, samt alle de frivillige hjælpere 
fra menighedsrådet og kirkens ansatte

Kære konfirmander - tak for i år!
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Stige Kirke, søndag den 6. maj kl. 11.00
Casper Ravn
Emil Sloth Thingholm
Jeppe Donslund Munkeris
Joen Nørskov
Liv Schneider Jakobsen
Mathilde Duch Jensen
Viktor Bødker
Augusta Bech Diederichsen
Karoline Munch Littau
Mathilde Shanta Rask Hansen
Niclas Bang Rasmussen
Nynne Cappelen
Victor Leo Amstrup Tingleff
Anna-Louise Elleberg Henriksen
August Emil Steuch
Elias Hildebrand Christiansen
Hjalte Lund Christoffersen
Isabella Madsen

Lumby Kirke, torsdag den 10. maj kl. 9.30
Albert Skovby Madsen
Alexander Stein Buchtrup
Andreas Christian Elmegaard Hansen
Johanne Top Christensen
Laurits Bjerg Eskildsen
Line Lund Pedersen
Madeleine Fjord Madsen
Nanna Sofia Holmtoft Krogaard
Nikolaj Meinholt Mikkelsen
Tobias Majgaard Roed
Tobias William Nielsen
Emilie Gramvad Jensen

Lumby Kirke, torsdag den 10. maj kl. 11.00
Camilla Christensen Boel
Christian Rejnberg Petersen
Emma Andersen
Jonas Juul Østergaard Madsen
Jonas Winther
Karoline Kent Thomsen

Leonora Agnete Hebsgaard Bjørling
Maja Hindse Lønberg
Maria Snedsted Kjær
Nicolai Nørgaard Nordentoft
Thea Kruse Andersen
Sebastian Brockstedt Jershauge
Frederik Anker Nielsen
Karoline Møldrup Svensson
Liv Smith Bøwig
Liva Stenholm Sørensen
Mads Nielsen Holm
Malthe Schandorff Faurbye
Nicoline Schandorff Faurbye
Sophia Lundkjær Rasmussen
Frederik Bruun Lynbech
Magnus Bruun Lynbech
Anders Bohl
Sophie Antonsen

Stige Kirke, torsdag den 10. maj kl. 11.00
Alberte Ellegaard Herlufsen
Andreas Borregaard Nielsen
Aske Böttern Nielsen
Benjamin Zeeberg Greve
Christian Busk Nordmark Olsen
Emilie Stærmose Petersen
Freja Bisgaard Gertsen
Helle Ravn Bech Jensen
Johannes Christian Lund
Julie Clement Thingholm
Klara Lindrup Pedersen
Laura Victoria Klüver-Kristensen
Laust Hedelund Andreasen
Lærke Højmark Roe
Maja Skov Pedersen
Matilde Birk
Natasha Bjerby Damgaard
Oliver Bebe
Tobias Højland Bendixen
Vanilla Josefine Brinck Larsen
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Som noget nyt til-
bydes sorggruppe i 
Odense Nord. Det 
er et samarbejde 
mellem Vollsmose 
Kirke og Lumby-Sti-
ge Kirker, som hen-
vender sig til alle, 
der har mistet en 

nærtstående og har behov for at tale 
med andre i samme situation om det.

For nærmere information: se vores 
hjemmeside www.lumbysogn.dk eller 
kontakt sognepræst Karen Nedergaard 
på mail kane@km.dk eller tlf. 65 95 50 42. 

Sognepræst Karen Nedergaard &
Udviklingspræst Povl Götke,  
Vollsmose Kirke

Sorggruppe

En nyoprettet menighedspleje i Lumby 
og Stige Sogne er stille og roligt i gang 
med at finde en ramme, så vi bedst mu-
ligt kan hjælpe familier og enlige som 
har det svært økonomisk. Menigheds-
plejen er nok bedst kendt som julehjælp. 
Sandheden er dog den, at der kan være 
nød året rundt. Menighedsplejen kan 
eksempelvis betale et barns kontingent-
kort i forhold til sport eller bidrage med 
et beløb til konfirmationsfesten, så hvis 
der er brug for hjælp i forbindelse med 
kommende konfirmation, så skriv gerne 
en ansøgning til kirkekontoret og så kon-
takter vi jer.

Pengene til menighedsplejen er indsam-
lede midler. Derfor vil vi, ved nogle af sog-
nenes arrangementer, samle penge ind 
for at kunne afhjælpe nød hos familier i 
sognene. Det er ganske frivilligt, om man 
vil bidrage. Det er vigtigt at understrege, 
at enhver møntstørrelse gør en forskel. 
Nummeret for menighedsplejen er: 

MobilePay
Lumby og Stige Kirke

56727

Sognepræsterne Karen Nedergaard og 
Mette Gabelgaard

Menighedsplejen
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Menighedsrådet siger hjertelig tak for 
denne gang til vikarpræst Anne Kathri-
ne Rafn Hauge for hendes fine bidrag til 
det kirkelige liv i vores sogne, og for det 
gode samarbejde med ansatte, menig-
hedsrådet og kollegaer. Vi ønsker hen-
de det bedste i hendes nye ansættelse.

Samtidig byder menighedsrådet vel-
kommen til sognepræst Annette Kjær 
Jørgensen, som har fået embede i Lum-
by og Stige per 1. marts. Vi glæder os til 
det kommende samarbejde.

Menighedsrådet

Tak og velkommen

Hvis du ligger inde med nogle gode bø-
ger, som du ikke længere har brug for 
og gerne vil dele med andre, er du me-
get velkommen til at aflevere dem i Sti-
ge Sognehus. Vi stiller bøgerne i vores 
bogreol og ideen er at lave et lille mi-
nibibliotek, hvor alle kan komme med 

bøger eller låne en ny bog med hjem i 
kirkekontorets åbningstid. Vi har alle-
rede fået en del bøger, så kom og kig 
forbi; måske finder du lige den bog, du 
kunne tænke dig at læse.

Kordegn Karen van Durme

Bogbyttecentral
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LOKALE FORENINGER

Stige Borgerforening

Stigefolder
I efteråret har vi haft 
travlt med at indhen-
te materiale til den 
kommende Stigebro-
chure. Vi har modta-

get mange positive tilkendegivelser fra 
foreninger, institutioner og erhvervs-
drivende. Samtidig har vi bedt Anitta 
Søndergaard, som er født og opvokset 
i byen, om at skrive lidt omkring vores 
Stige. Vi mangler nu at få vores grafi-
ker til at samle materialet og finpudse 
layoutet. Alt er jo baseret på frivillig ar-
bejdskraft - men vi håber at kunne hus-
standsomdele i løbet af foråret.

Borgerne Bestemmer
Vi modtog 19 projekter til de kr. 200.000 
vi blev tildelt. 
Følgende projekter blev stemt ind:
Bevægelsesparken ved Stige Boldklub

Elskab legeplads, hvor vi afholder Skt. Hans
Flydebro ved Kahytten 
Delekanoner Kahytten
Emnekasser Kahytten
Bænke i Stige by
Alle vinderne er nu igang med at få rea-
liseret projekterne. 

Juletræstænding
Traditionen tro fik vi sammen med 
jule manden tændt juletræet ved Stige  
Pizza 1. søndag i advent. 
Der var igen i år god tilslutning til arran-
gementet.
Cykelstier
Vi er i dialog omkring sikkerhed for cyk-
lende - især omkring vore skoler. Vi har 
fortsat en dialog med Jane Jegind og co, 
hvor vi presser på for en løsning.
Andre tiltag
I samarbejde med Odense Kommune er 
der blevet opstillet en ny bænk på stien 

Der er kirkebil frem og tilbage til alle 
søndagsgudstjenester kl. 11.00. Man 
kan blive hentet derhjemme ved at rin-
ge til Odense Mini Taxi tlf. 66 12 27 12 
inden kl. 10.00 søndag morgen. Man 
bedes oplyse kontonummer 3971.

Til arrangementer hvor der er kirkebil, 
kan man ligeledes bestille bilen hos 
Odense Mini Taxa. Hvis man er i tvivl 

om der er kirkebil til et arrangement, 
må man altid ringe til kirkekontoret.

For kørsel med liftbus kontakt kirkekon-
toret på tlf. 66 18 70 66 i åbningstiden. 
Der er ingen kirkebil juleaften. Det er 
gratis at benytte kirkebil og liftbus.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd  

Kirkebil
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mellem Kahytten og Stige Bådehavn. 
Vi håber, I nyder den. Vedligeholdelse 
af legeplads ved den gamle færgeleje 
foretages løbende.

Aktiviteter i 2018
Der afholdes den årlige generalfor-
samling på Stige Skole kl. 19.00. Alle er 
velkomne – Der indkaldelse officielt via 
opslag i byen samt Facebookopslag.

Vi arbejder på at gøre Kahytten til et 
forsamlingssted for alle i Stige. Der 
tænkes store tanker som koster mange 
penge – men vi er undervejs og mod-
tager gerne gode ideer og forslag til, 
hvordan borgerne i Stige ønsker områ-
det anvendt. Men derfor vokser græs-
set alligevel, og der er brug for frivillig 
arbejdskraft i og omkring Kahytten. 
Næste arbejdsdag vil være torsdag 
den 19. april fra kl. 18.00. Der tændes 
op i grillen, efter vi har arbejdet. Kom 
og deltag – det er hyggeligt !!

Som altid holdes der øje med dagsor-
dener og referat fra udvalgsmøder i 
Odense Kommune. Vi har god kontakt 
til de valgte byrådspolitikkere, og er 

opmærksomme på hvis der er noget på 
vej – enten godt eller skidt – der påvir-
ker Stiges borgere. 

Indmeldelse i Borgerforening.
Til jer der ikke er medlem endnu, så  
kan man indmeldes på følgende måde:
Bankoverførsel: til kontonummer 0933-
11005276 (husk navn og adresse).
Mobile pay: 40162316 (husk navn og 
adresse). Pris: 100 kr pr husstand.

Mandag den 5. marts kl. 19.00. 
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B. Foredrag med Bjarne Hastrup. 
Det er næsten umuligt at nævne Ældre 
Sagen uden samtidig at nævne Bjarne 
Hastrup, organisationens direktør gen-
nem en lang årrække.

Torsdag den 22. marts kl. 19.00. 
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 40 
B. Borddækning gennem tiderne ved 
Annette Herbst. Hvornår kom gaflen og 
tallerkenen på de danske spiseborde? 

Familie og Samfund Lumby -  
Stige- Søhus Program 2018
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Torsdag den 12. april kl. 18.30. Årsmøde 
Region Fyn, Centrovice, Damsbovej 11, 
Vissenbjerg. Generalforsamling Regi-
on Fyn kl. 18.30, derefter kaffe, te og 
boller og kl. 20.00 Bente Troense, jour-
nalist, især ved DR Provinsafdelingen. 
"Baglæns og på høje hæle".

Torsdag den 17. maj. Sommerudflugt. 
Nærmere oplysninger følger.

Søndag den 10. juni. Jazz på Lumby 
Mølle. Nærmere oplysninger følger.

Der er tilmelding og betaling for at del-
tage i foreningens arrangementer.

Formand Anna-Marie Rasmussen  
tlf. 66 18 91 21

Forårsrengøring i Lumby søndag den 
22. april kl. 10.00-13.00
Alle der er villige til at bruge en for-
middag på, at få vores landsby til at se 
indbydende ud, mødes kl. 10.00 i sko-
legården. Vi skal samle affald, klippe 
buske, vaske bænke og udhængsskabe 
og lignende.
Kl. 13.00 mødes vi igen og følges ad til 
møllen, hvor vi spiser frokost.

Fællesspisning i skolens aula
Onsdag den 14. marts kl. 18.00
Onsdag den 4. april kl. 18.00

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 5. marts kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 9. april kl. 19.30-ca. 21.30

Sankt Hans aften på Lumby Mølle. Der 
startes kl. 18.00 med fællesspisning 
i møllehaven. Man medbringer selv 
madkurven, og har mulighed for at be-
nytte de optændte grill. Båltale af Borg-
mester Peter Rahbæk Juel kl. 20.00, 
derefter tændes bålet.

Hyggebanko og fællesspisning er kun 
for medlemmer af Lumby og Omegns 
Borgerforening. Skolen forbeholder sig 
ret til at ændre datoerne.

Medlemskab af borgerforeningen ko-
ster kr. 100,- pr. husstand pr. år. For 
enlige kr.50,-. For medlemskab kontakt 
kassereren Minni Jensen 50 92 83 20  
eller MobilePay: 71 78 46 07

Hjemmesiden: www.lumby.dk
Kontaktperson: Hanne Schultz Søren-
sen, tlf. 65 95 52 05
Hanne.Schultz@skolekom.dk

Bestyrelsen

Lumby og Omegns Borgerforening Marts - august 2018



25

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

Adresse: H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
 Tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden
E-mail:  lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside:  www.lumby-stige-arkiv.dk
 Se i øvrigt www.arkiv.dk
Arkivleder: Bente Christiansen, træffes på tlf. 93 92 07 08
Åbningstider: 2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
 4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
 I øvrigt åbent efter aftale. Lukket i juli og i skolernes ferier.
Medlemskab: 75.00 kr. pr. år pr. medlem

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 
Formand for foreningen er Tom Bager. Foreningen holder generalforsamling onsdag 
den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Lumby Sognegård.

Vi efterlyser!  
En frivillig med forstand på IT, der kan hjælpe, når vi har problemer. Er det dig?

Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv for Lumby og Stige Sogne

Lumby-Tårup Mejeri, Lumby-Tårup Vej 52, ca. 
1923. Mejeriet i Tårup var i drift fra 1890 til 
1942. Her ses mejeribestyrer Søren Jensen og 
hans kone Katrine, samt deres datter Grethe.
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GUDSTJENESTER

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG  
og Annette Kjær Jørgensen = AKJ

MARTS
Søndag 4. marts
3. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 11. marts
Midfaste
Stige kl. 11.00, MG  
Kirkekaffe

Søndag 18. marts
Mariæ bebudelsesdag
Stige kl. 9.30, AKJ
Lumby kl. 11.00, AKJ 

Onsdag 21. marts
Stige kl. 17.00, MG 
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 25. marts
Palmesøndag
Lumby kl. 11.00, MG  

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

Torsdag 29. marts
Skærtorsdag
Lumby kl. 17.00, KN   

Fredag 30. marts
Langfredag
Stige kl. 11.00, AKJ

APRIL
Søndag 1. april
Påskedag
Lumby kl. 9.30, KN  
Stige kl. 11.00, KN

Mandag 2. april
Anden påskedag
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 8. april 
1. søndag efter påske
Stige kl. 11.00, KN   
Pilgrimsvandring

Søndag 15. april
2. søndag efter påske 
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 22. april
3. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG   

Onsdag 25. april
Enrum Plejehjem kl. 
14.45, MG 
Plejehjemsgudstjeneste

Fredag den 27. april
Store Bededag
Lumby kl. 11.00, KN  
Kirkekaffe

Lørdag 28. april
Lumby kl. 11.00, JDW
Konfirmation Centerklassen

Søndag 29. april
4. søndag efter påske 
Stige kl. 11.00, KN  

MAJ
Søndag 6. maj
5. søndag efter påske
Stige kl. 11.00, KN 
Konfirmation Søhusskolen

Lumby kl. 17.00, MG
Skumringsgudstjeneste 
og kaffe   

Torsdag 10. maj
Kristi himmelfart
Lumby kl. 9.30, MG   
Konfirmation Søhusskolen

Lumby kl. 11.00, MG 
Konfirmation Søhusskolen

Stige kl. 11.00, KN
Konfirmation Friskolen

Søndag 13. maj
6. søndag efter påske
Stige kl. 9.30, AKJ
Billetsalg og kirkekaffe

Lumby kl. 11.00, AKJ
Billetsalg og kirkekaffe

Søndag 20. maj
Pinsedag
Lumby 9.30, KN  
Stige kl. 11.00, KN 
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GUDSTJENESTER

Mandag 21. maj
Anden pinsedag
Næsby kl. 10.30, MG  

Søndag 27. maj
Trinitatis søndag
Stige kl. 17.00, AKJ
Musikgudstjeneste 

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

JUNI
Søndag 3. juni
1. søndag efter trinitatis
Lumby 9.30, KN   
Stige kl. 11.00, KN  
Kirkekaffe

Søndag 10. juni
2. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, AKJ
Lumby kl. 11.00, AKJ 

Søndag 17. juni
3. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG  
Stige kl. 11.00, MG  

Onsdag 20. juni
Enrum Plejehjem 
kl. 14.45, MG   
Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 24. juni
4. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, KN 

JULI
Søndag 1. juli
5. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN 

Søndag 8. juli
6. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, AKJ

Søndag 15. juli
7. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN  

Søndag 22. juli
8. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG  

Søndag 29. juli
9. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, MG   

AUGUST
Søndag 5. august
10. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG  

Søndag 12. august
11. søndag efter trinitatis
Stige kl. 19.00, KN   
Aftengudstjeneste og et 
lille glas

Søndag 19. august
12. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, AKJ
Lumby kl. 11.00, AKJ
Kirkekaffe

Søndag 26. august
13. søndag efter trinitatis
Lumby 9.30, KN  
Stige kl. 11.00, KN  

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

SEPTEMBER
Søndag 2. september
14. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG

For dåbs- og familie-
gudstjenester se  
www.lumbysogn.dk  
eller ring til kirke-
kontoret.

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34. 

Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme senest mandag  
den 18. juni 2018 på kvd@km.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.

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
Kontakt: se hjemmesiden

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Kontakt: se hjemmesiden

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

RETTELSE
Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
Tlf. 29 27 65 91
akt@km.dk

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

www.lumbysogn.dk

Redaktion: Karen van Durme. © Lumby og Stige Sognes Menighedsråd


