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”Giv os i dag vort daglige brød …”

I skrivende stund er vi i juni måned og 
har oplevet et solrigt og tørt forår, hvis 
mage jeg ikke kan mindes. Det er og 
har været skønt, når man trives i godt 
vejr med høj himmel og ovenikøbet 
kan få en dukkert allerede sidst i maj. 
Men! for landmændene over det 
ganske land er tørken efterhånden 
bekymrende, for den går ud over af-

grøderne. Forhåbentlig kommer reg-
nen snart i passende mængder, så vi 
igen, når vi når til august, kan glæde 
os over, hvor frodig Danmark er, hvor 
privilegerede vi er, at vi kan hente 
korn, kartofler, løg, majs på vores mar-
ker og kan næres af gode produkter – 
og kan holde høstgudstjenester rundt 
omkring for at sige tak. 

Måltid og fællesskab

Mange steder vil der den dag, til høst-
gudstjenesten, blive båret brød og 
frugter ind i kirken og lagt oppe ved 
alteret. Det er der en god symbolik 
i: at lægge brød og afgrøder oppe 
ved alteret, fordi vi så mindes om, at 
det, vi lever af og det, vi lever på, er 
Guds gave til os. En af vores kendte 
høstsalmer, nr. 728 i DDS: ”Du gav 
mig o Herre en lod af din jord…” siger 
i vers 2: ”den mark, som blev min, var 
altid dog din…” og understreger her-
med, at vi kan arbejde med jorden: 
vi kan så frøene og gøde og vande, 
men vi kan ikke tage væksten af os 
selv – den er Guds gave. Jorden og 

dens potentialer er Guds gave. – 
Derfor giver det også god mening 
at bede den fjerde bøn i Fadervor: 
”Giv os i dag vort daglige brød…”. 
Vi er så vant til i Danmark, at det er 
der hele tiden – det daglige brød, og 
det endda i rigelige mængder, men 
stadigvæk er det vigtigt at bede om 
det for at huske, at vi har fået det gi-
vet, og derfor skylder at sige tak for 
det. Det giver også god mening at 
bede bønnen i flertal: vi siger ikke: giv 
mig i dag mit daglige brød, men giv 
os... Det ville lyde forkert at sige: giv 
mig … for brød, et måltid, har noget 
med fællesskab at gøre. 

ARTIKLER
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Taknemmelighed og gavmildhed følges ad

En gammel kirkefader: Basilius den 
Store har formuleret den sammen-
hæng mellem at få og at give gan-
ske skarpt, og jeg må i hvert fald gri-
be i egen barm, når jeg læser det:

”Det brød, der fordærver derhjem-
me hos dig, tilhører den sultende. 
De sko, der skimler under din seng, 
tilhører den barfodede. Det tøj, du 
fylder op i dit klædeskab, tilhører 
den nøgne. De penge, du gemmer 
i din kiste, tilhører den trængende”.

Vi har fået givet, for at vi skal give vi-
dere – ikke mindst på den tid, hvor 
naturen bugner af meget godt til at 
servere efteråret og vinteren igen-
nem.

 Annette Jørgensen

Dels er der flere om at fremstille et 
brød – man kan selvfølgelig godt selv 
stå derhjemme og bage, men så ved 
vi jo, at der er nogen, der har høstet, 
nogen, der har malet kornet osv. Der 
ligger flere arbejdsgange bag det. Vi 
ved, at vi omkring brødet og maden 
er afhængige af hinanden, og man 
kan da kun blive glad og taknem-
melig ved tanken om, hvor mange 
mennesker, der lader sig involvere i, 
at jeg kan spise mig mæt. 

Dels er det vores erfaring, at det al-
drig er så sjovt at spise alene – man 

nyder maden mere, når man spiser 
den sammen. Det er heller ikke sær-
ligt rart at spise, mens en anden ser 
på – så deler man næsten instinktivt 
med vedkommende. Heldigvis, for 
det er jo det, der er meningen både 
på det nære og på det helt sto-
re plan. Det er absolut på sin plads 
også at bruge høstgudstjenesten til 
at tænke på landets ulandsbistand 
og udviklingshjælp. Det er på sin 
plads, særligt når vi selv kører i lade 
og lægger på lager at knytte sin tak 
sammen med en hjælp til den nød-
lidende.

Maleri ved Anita Kaspersen ”Östra Kapellet 
på Östra Kyrkogården i Vesterås”
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Af Kaptajn Jespersens erindringer! 
Et stemningsbillede fra Lumby

Jesper Peder Jespersen blev født 18. juli 1883 på Strandgården1) i Lumby, og 
døde 5. september 1963 i Skodsborg. Dette er – i uddrag – hvad han selv 
beretter i bogen ”Mit Livs Erfaring”:

”Jeg er fynbo.
Mit hjem var en dejlig, gammel 
slægtsgård, som lå i landsbyen Lum-
by ved Beldringe på Nordfyn. Min 
slægt var selvejerbønder i ordets 
egentlige forstand: der skyldes ikke 
en øre på gården, min far ejede den 
helt. Der var 83 tønder land, god, 
veldyrket jord, 8 tønder hartkorn. Så-
dan var den materielle baggrund 
for min barndoms solide hjem.

Gården var resultatet af slægtens 
flid, nøjsomhed og retskaffenhed. 
Min far var en mand med en klar 
hjerne og en usædvanlig dømme-
kraft, og min mor var et sjældent 
menneske, hvis godhed er svær at 
karakterisere. Når jeg kender bøn-
nens kraft i den grad, som tilfældet 
er, skyldes det min mor. Jeg havde 
et par forældre, der vidste, hvad der 
var rigtigt og forkert, hvad der var 

rent og urent og havde den sunde 
fornuft i behold, så jeg fra min tidlig-
ste barndom fik en målestok for de 
sande og gode livsværdier. Vi børn 
så op til far og mor for den omsorg 
og ærlighed, som de altid viste os, 
og fordi vi forstod deres bestræbel-
ser for at gøre os til nyttige og gode 
mennesker.

Ånden i mit barndomshjem var kær-
lig og lykkelig, men det ville være 
forkert at sige, at vi blev forkælede. 
Ej heller kendte vi til forfinelse og 
snobberi – tvært imod. 

Jeg er født som den næstældste 
i en børneflok på tre brødre og en 
søster. Trods den solide økono miske 
basis mit barndomshjem hvilede på, 
måtte vi søskende tidligt op og røg-
te dyrene, og når skolen var forbi, 
var der et ganske bestemt arbejds-
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program for os. Sådan var vores 
forældres indstilling. De lærte os at 
bestille noget, at være nøjsomme, 
og at være taknemmelige. Sand-
hed, renhed og skønhed prægede 
al deres, og jeg er overbevidst om, 
at det er det, der har gjort mig til et 
lykkeligt menneske. 

Vel har hjemmet den største betyd-
ning for et barns indstilling, men når 
man som jeg er opvokset i et lands-
bysamfund, ved man, hvor stor en 
rolle den kultur, der er udgået fra de 
danske præstegårde, har spillet for 
vort land. 

Lumby Præstegård udstrålede en 
sådan kultur, og den kom hele sog-
net til gode. Kom vi i Lumby Kirke, 
kunne pastor Urban Hansen2) gøre 
det godt og rigtigt og forståeligt for 
os. Han elskede musik, og denne in-
teresse var med til at skabe fest for 
hans omgivelser. Hans hustru var 
meget musikalsk, og aldrig var vi i 
forsamlingshuset uden at præstens 
frue eller en af hendes døtre satte 
sig til klaveret, og om sommeren, når 
der holdes møder i præstegårdsha-
ven, spillede præstegårdens myndi-
ge, men venlige herskerinde.

Fire år gammel gjorde jeg et be-
kendtskab, som skulle blive bestem-
mende for hele mit liv. Jeg mødte 
præstens Anna3) – i præstegården 
altid kaldt Molly – og Molly blev det 
alt overvejende midtpunkt i mit liv. 
Vort venskab udviklede sig, og da 
vi var i 16-årsalderen, kunne det vel 
snarere kaldes en ouverture til en 
forlovelse. Den 1. december 1907 
blev jeg gift med ”præstens Anna”. 

Mit hjem, præstegården og skolen i 
Lumby er de tre grundpiller, der har 
underbygget min tilværelse. 

En mere strålende julestemning end 
den jeg mødte ved jule festen i Lum-
by Forsamlingshus på 3. juledag, har 
jeg ikke siden i mit liv mødt. Den gav 
grund tonen i mit liv, julestemningen. 
Når præste familien, degne familien 
og alle de andre familier i byen sam-
ledes til denne julefest, følte vi noget 
skønt og hyggeligt, som jeg ikke har 
truffet sandere og bedre andre ste-
der.

Når jeg nævner Lumby Forsamlings-
hus, må jeg hellere med det samme 
fortælle, at her fik jeg min ”gymna-
stiske dåb”. En ung mand, som vi i 
landsbyen kaldte Aages Niels Chri-
stian, lærte her i forsamlingshuset os 
unge gymnastikkens grundbegre-
ber. Han lærte os ikke blot gymna-



6

stiske øvelser, for at vi kunne blive 
smidige, ranke mennesker, men for 
at vi igennem gymnastikken kunne 
stålsætte vor karakter og vilje. Men 
lidet kunne jeg ane, hvad denne 
fornøjelige og gode undervisning i 
Lumby Forsamlingshus siden skulle 
komme til at betyde for mig. Frugten 
af erfaringer høstes jo ofte sent.

Efter min konfirmation indgik jeg som 
et fast led i gårdens arbejdskæde, 
men samtidig fik jeg privatundervis-
ning hos byens skolelærer, navnlig i fa-
gene matematik, litteratur og historie, 
suppleret med undervisning i violin- 
og orgelspil. Jeg ville selv gerne have 
været på Odense Latinskole, men da 
jeg stadig måtte udfylde min plads i 
gårdens drift, blev tiden forpasset, og 
latinskolen måtte opgives. Det blev i 
stedet Odense Seminarium, hvorfra 
jeg tog skolelærereksamen i 1904, da 
jeg var 21 år gammel.”

Efter sin lærereksamen gik Jespersen 
et år på Danmarks Lærerhøjskole, 
hvor han studerede fagene gymna-
stik, anatomi, idræt og pædagogik. 
I 1907 blev han indkaldt til militærtje-
neste ved fodfolket, hvor han fik be-

falingsmandsuddannelse. Han blev 
sekondløjtnant 1909 og løjtnant 1911. 
I 1920 blev han kaptajn. 

Han var lærer og inspektør ved Hes-
selager Kostskole 1905-08, havde 
anden skolevirksomhed 1910-20, og 
han oprettede Institut for Legem-
søvelser 1922.

Fra august 1927 og 25 år frem op-
trådte Jespersen i radioen (Statsra-
diofonien) med programmet Mor-
gengymnastikken. Hans motto var: 
En sund sjæl i et sundt legeme! Kap-
tajn Jespersen udviklede en særlig 
stavgymnastik og i 1934 udgav han 
en bog om ”Stavsystemet”, som ud-
kom i 10 oplag. 

I Lumby havde man i mange år en 
stavgymnastikforening. Stavgym-
nasterne i Lumby startede under 
besættelsen, og dens første leder 
var Jesper Peder Jespersens ene 
søn, Henning Jespersen. Undervis-
ningen foregik om vinteren med en 
opvisning om foråret. Efter et par år 
førte succesen til, at man fortsatte 
stavgymnastikken om sommeren, 
og det blev en tradition, at man gik 
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på omgang til de forskellige gym-
nasters hjem. Først gjorde man gym-
nastik, og så var der kaffebord. Kap-
tajn Jespersen blev æresmedlem af 
Lumby Stavgymnastikforening. For-
eningen ophævedes i slutningen af 
1970’erne, fordi der efterhånden var 
for få medlemmer.

Foreningen Kaptajn I.P. Jespersens 
Sundhedsstævne afholder stæv-
ne, med deltagelse af mænd i alle 
aldre, hvert år i juni måned på Hin-
dsgavl Slot ved Middelfart. Busten 
af kaptajn Jespersen, der er støbt 
af kgl. hof-bronzestøber, Lauritz Ras-
mussen, blev overdraget til pastor 
Prip af kaptajn Jespersens søn, Hen-
ning Maaløe Jespersen, hvorefter 
den blev opbevaret i Beboerhuset, 
H.C. Lumbyes Vej 9a. I 1993, blev bu-

sten deponeret i Lumby Sogns Lokal-
historisk Arkiv. Busten skal en gang 
om året udlånes til sundhedsstæv-
net på Hindsgavl Slot.

 Annelise Bæk Hansen

NOTER
1)  H.C. Lumbyes Vej 60, Lumby
2)  Blandt Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkivs klenodier findes pastor Chr. Urban Hansens 

sogne – og personalhistoriske optegnelser vedr. Lumby Sogn. C.U.H. var præst i Lumby 
Sogn fra 1883 – til sin død i 1903.

3)  Anna Maaløe (datter af Urban Hansens søster) blev betragtet som en datter af huset, 
efter at hendes forældre døde, da Anna kun var få år gammel. 

LITTERATUR 
Mit livs erfaring – af Kaptajn I.P. Jespersen.
E. Wangels forlag A/S, Kbh., 1958
Viljestærk og Hjerteglad – kaptajn I.P. Jespersens 100 sundhedsstævner.
Helle Kolding. Carit Andersens Forlag 1996

BILLEDER
1.  Jesper Peder Jespersen 1916
2.  Kaptain Jespersen, hans søster Gertha og forældrene Anders og Johanne Marie  

Jespersen foran stuehuset på Strandgården, H.C. Lumbyes Vej 60 
3.  Jesper Peder Jespersen og Anna Maaløe foran Lumby Præstegård i 1905
4.  Strandgården omk. 1911. En af personerne på billedet er kaptajn Jespersens far,  

Anders Jespersen
5.  Busten af kaptajn Jespersen
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Kalender

Fredag 24. august kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 31. august kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 7. september kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 12. september kl. 13.00
Sensommertur Stige 
 Sognehus

Onsdag 12. september kl. 16.30
Fyraftensang Stige Kirke 

Fredag 14. september kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Søndag 16. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste Stige

Torsdag 20. september kl. 14.00
Filmklub Stige 
”Shadowlands” Sognehus

Fredag 21. september kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 26. september kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

Fredag 28. september kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Tirsdag 2. oktober kl. 15.00
Sangeftermiddag Stige 
 Sognehus

Fredag 5. oktober kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 10. oktober kl. 16.30
Fyraftensang Stige Kirke 

Fredag 12. oktober  kl. 12.00
Babysalmesang Lumby Kirke

Søndag 21. oktober  kl. 17.00
Løvfaldsgudstjeneste Stige Kirke

Tirsdag 23. oktober kl. 19.00
Foredrag m. biskop em. Stige 
Kresten Drejergaard Sognehus

Onsdag 31. oktober kl. 17.00 
Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

Søndag 4. november kl. 11.00
Allehelgens guds- Lumby og 
tjeneste og frokost Stige

Tirsdag 6. november  kl. 19.00
Filmklub ”Lucy” Stige 
 Sognehus

Onsdag 14. november kl. 16.30
Fyraftensang Stige Kirke 

Søndag 25. november kl. 11.00
Fællesgudstjeneste Lumby Kirke

Onsdag 28. november  kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

Onsdag 28. november  kl. 18.00
Menighedsmøde Lumby
 Sognegård

Søndag 2. december  kl. 9.30
Adventsgudstjeneste Lumby Kirke

Søndag 2. december  kl. 11.00
Adventsgudstjeneste Stige Kirke

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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Babysalmesang i Lumby Kirke

Babysalme-
sang retter 
sig mod børn 
fra 0 til ca. 9 
mdr. Baby-
salmesang er 
45 min. med 
ro, glæde 
og nærvær i 

smukke omgivelser. Gennem salme-
sangen får barnet stimuleret de fle-
ste af sine sanser og undervisningen 
giver et tæt og unikt samvær mel-
lem barn og forældre. Undervisnin-
gen tager udgangspunkt i gamle 
og nye salmer, brugt på en ny, sjov 
og inspirerede måde. Efter timen vil 

der være tid til snak og hyggeligt 
samvær over en kop kaffe.

Vi mødes første gang fredag den 24. 
august kl. 12.00 i Lumby Kirke og fort-
sætter ugentligt til og med fredag 
den 12. oktober. 

Tilmeldingen sker ved at sende en 
mail til lumby.sogn@km.dk med 
navn, telefonnummer og barnets al-
der. Babysalmesang er gratis og der 
er et begrænset antal pladser. Med-
bring gerne et tæppe hver gang. 

Sognepræsterne og musik pæda gog 
Rikke Petersen

Fyraftensang

Onsdag den 12. september kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 10. oktober kl. 16.30 i Stige Kirke

Onsdag den 14. november kl. 16.30 i Stige Kirke

Så starter vores månedlige sang-
kom-sammen igen til september. Vi 
mødes i Stige Kirke til en kop kaffe 
med god musik. Karen Nedergaard 
og Dennis Dingfeld vil forberede et 
par sange og salmer, og så er man 
ellers velkommen til at foreslå de 

sange, som man gerne vil synge. Det 
kræver ingen forudsætninger at del-
tage, ud over lysten til at synge sam-
men med andre. Kom frisk og glad!

 Dennis Dingfeld og  
 Karen Nedergaard
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Sensommertur

Onsdag den 12. september kl. 13.00 fra Stige Sognehus

For ældre borgere, som har tilknytning til Sognehuset og Sognegården og 
som ikke har kunnet deltage i den lange tur i foråret.

Vi vil gerne invitere på en sensommer-
tur, onsdag den 12. september 2018.

Her vil vi køre en tur til Fredericia og 
Middelfart. Vi vil byde på kaffe med 
lagkage undervejs. Det bliver på 
Hinds gavl Slot, hvor vi vil køre gennem 
dyreparken. H.C. Andersen har ud-
nævnt området ved Hindsgavl til det 
smukkeste sted i Danmark.

Bussen vil komme og samle os op ved 
Stige Sognehus kl. 13.00 og vi forven-
ter at være tilbage kl. ca. 17.00. 

Der vil være en egenbetaling på 60 
kr., som betales i bussen. Der er be-
grænset antal pladser til turen. Tilmel-
ding til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66, 
senest onsdag den 5. september. 

Med venlig hilsen,
Lumby og Stige Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Stige

Kom med til udendørs gudstjeneste  
søndag den 16. september kl. 11.00

Det er blevet tradition, at vi rykker guds-
tjenesten udenfor i september og i år 
slår vi teltet op i Stige – i parken mel-
lem Hedelundvej og Høstlyngen. Kom 
og støt op om en festlig gudstjeneste i 
hjertet af Stige og efter gudstjenesten er 
pølsevognen som sædvanlig på plads. 
Vi byder på hotdogs, vand og kaffe og 
så er det tid til en hyggelig snak mellem 
de deltagende. Der kan bestilles kirkebil 
til gudstjenesten og hjem efter frokosten.

 Vi ses i Stige,
 Mette Gabelgaard og Kirsten Schmidt
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Film-fællesskab i Stige Sognehus

Vi fortsætter filmfremvisningerne, hvor vi i fællesskab ser en film og efterfølg
ende samtaler om den. Tilmelding er ikke nødvendig. Der kan bestilles kirkebil 
på kirkekontoret senest dagen før kl. 12.00. Aktivitetsudvalget og præsterne

SHADOWLANDS (1993) 
– om C. S. Lewis’ personlige liv
Torsdag den 20. september kl. 14.00  
i Stige Sognehus 

C.S. Lewis er en kendt for-
fatter, der bl.a. har skrevet 
Narnia-bøgerne, som er 
læst og elsket af mange 
verden over. Mindre kendt 
er hans personlige liv. Han 

boede sammen med sin bror Warnie 
og skrev sine bøger, samtidig med, at 
han underviste på universitetet i Oxford 
i begyndelsen af 1950’erne. I filmen her 
møder vi ham som en midaldrende 
mand, der har fået opbygget et be-
kymringsfrit liv for sig selv. Men da den 
amerikanske journalist Joy Gresham 
en dag opsøger ham, begynder han 
langsomt at få øjnene op for, at der 
mangler noget i hans tilværelse, og 
han når til en erkendelse af, at han ikke 

kan leve uden Joy. Da han gør det, er 
det imidlertid for sent, for hun er døde-
lig syg af kræft, og så bliver deres liv for 
alvor kompliceret. I den korte tid de har 
sammen, oplever de dog begge en in-
tens lykke.

William Nicholson har skrevet manu-
skriptet, der fik sin endelige version i 
1993, og filmen er instrueret af Richard 
Attenborough. I hovedrollen ses Antho-
ny Hopkins, der (som sædvanlig fristes 
man til at sige) spiller fremragende, og 
som Joy Gresham ses Debra Winger.
Det er en absolut seværdig film, der 
bliver siddende i ens system bagefter. 
Da den ikke blot beskriver et menne-
skes udvikling, men også en udvikling 
i det menneskes billede og opfattelse 
af Gud, vil filmen også være udgangs-
punktet for hverdagsgudstjenesten 
den 31. oktober kl. 17.00.
 Annette Jørgensen

LUCY (2014) (+16)
– skrevet og instrueret af Luc Besson 
Tirsdag den 6. november kl. 19.00 
i Stige Sognehus

Lucy (Scarlett Johansson) 
og kæresten bor i Taiwan. 
Kæresten narrer Lucy til at 
aflevere en lille kuffert til Hr. 
Jang (Choi Min-sik). Kuffer-
ten indeholder et nyt ”nar-

ko-stof – CPH4” i 4 plastposer. Hr. Jangs 
folk indopererer en pose i Lucys mave 
for at hun skal smugle narko for ban-

den. Hun får så hård en behandling af 
smuglerne, at posen lækker og stoffet 
siver ud i Lucys krop. 

Nu udvikler Lucy evnen til at bruge en 
stadig større del af hjernens kapacitet. 
Det giver hende overmenneskelige 
kræfter. Lucy får hjælp af professor Sa-
muel Norman (Morgan Freeman), som 
hele sit liv har forsket i hjerners udvikling. 
Han forstår at hjælpe hende – og nu 
bliver smuglerne jagtet. Men Lucys hjer-
ne fortsætter med at udvikle sig...
 Aage Bach Madsen
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Hverdagsgudstjenester i efteråret

Onsdag den 26. september kl. 17.00 
i Lumby Kirke 
”Lord, our Lord, how majestic is your 
name in all the earth!”
Karen Nedergaard

Onsdag den 31. oktober kl. 17.00 i 
Lumby Kirke 
”SHADOWLANDS”
Annette Jørgensen
Gudstjenesten vil være bygget op 
over nogle overvejelser over den 
udvikling, der i filmen Shadowlands 
sker i hovedpersonens, C.S. Lewis’, 
gudsbillede, da han så at sige kom-
mer ud i det virkelige liv.

Onsdag den 28. november kl. 17.00 
i Lumby Kirke 
”Victoriatiden”
Mette Gabelgaard

Hverdagsgudstjenesten er kort, ca. 
½ time. Det er en lille pause i vores 
travle hverdag, som giver lejlighed 
at sætte sig ind på kirkebænken og 
lade roen falde over en. Ved hver-
dagsgudstjenesten er der musik og 
stilhed, en kort refleksion og læg-
mandslæsning. 

 Sognepræsterne

Sangeftermiddag

Tirsdag den 2. oktober kl. 15.00 i Stige Sognehus

Tirsdag den 2. oktober mødes vi til 
sangeftermiddag i Stige Sognehus. 
Denne eftermiddag står igen i den 
danske sangskats tegn. Vi får mulig-
hed for, måske, at stifte bekendtskab 
med ukendte sange og dem vi hol-
der så meget af. Og selvfølgelig er 
der en kop kaffe og lidt til. Vel mødt!

 Dennis Dingfeld
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Præstepar i Schweiz
– Foredrag med biskop emeritus Kresten Drejergaard

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Stige Sognehus

Efter nogle travle år i Odense og i 
Fyens Stift, hvor Kresten Drejergaard 
og hans hustru, Inger Merete havde 
hver sit arbejde at passe, fandt de 
som pensionister ud af at være præ-
stepar i Den danske Kirke i Schweiz. 
Der var præstestillingen nødt til 
at være et fælles projekt, ligesom 
præstestillingen også var det for et 
par generationer siden i Danmark. I 
Schweiz var det imidlertid nødven-
digt at være to om det, ellers ville 

det rent praktisk ikke kunne lade sig 
gøre.

I foredraget fortæller Kresten Dre-
jergaard om deres oplevelse af 
Schweiz, og om hvorfor og hvordan 
der er en dansk kirke i landet. Den 
danske kirke i Schweiz ligner naturlig-
vis den danske kirke i Danmark, men 
med den forskel, at det i Schweiz er 
en mindretalskirke, der selv må sør-
ge for sin økonomi, hvilket præger 
kirkens aktiviteter. Desuden er der 
kun én præst, så præsteparret måt-
te i fællesskab overkomme så me-
get af landet som muligt, og holde 
gudstjenester i Genève, Bern, Basel, 
Zürich og Montreux. Alle er velkom-
ne og der kan bestilles kirkebil.
 Aktivitetsudvalget

Måske bærer figentræet frugt næste år!

Søndag den 21. oktober kl. 17.00 i Stige Kirke

Når skoven falmer, og året går på 
held, samles vi til gudstjeneste søn-
dag den 21. oktober kl. 17.00 i Stige 
Kirke. Efterårets korte, mørke dage 
kalder vemodet frem i os og minder 
os, at tiden går, og at det hører med 
til livet, at det på en tidspunkt må ”gå 
på hæld”. Alt levende har sin tid – lø-
vet falder, et træ holder op med at 
bære frugt, sådan er livet også. 
Denne søndag handler om forhol-
det mellem skæbne og skyld – er det 
vores egen skyld, når vi bliver ramt af 
modgang, død og ulykke? Nej, siger 

evangeliet klart og tydeligt – Vi skal 
ikke bekymre os om, hvis skyld det 
er, når ulykken og en hård skæbne 
rammer. Vi skal hellere være optaget 
af at hjælpe den ramte og have om-
sorg for den, der lider. 
I kirken finder vi lys og varme, en 
plads på bænken, et sted at få hold 
på tankerne og ro i sindet. Ved den-
ne gudstjeneste synger vi efterårets 
salmer og sange. Der er kirkekaffe og 
lejlighed til samvær og snak. 

 Karen Nedergaard
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Alle Helgen gudstjeneste og frokost

Søndag den 4. november kl. 11.00 i Lumby Kirke
Søndag den 4. november kl. 11.00 i Stige Kirke

”Den kærlighedens gerning at erin-
dre en afdød” – sådan siger Søren 
Kierkegaard. Han kalder erindrin-
gen om en afdød for en trofast og 
uegennyttig form for kærlighed. Og 
tilføjer, at igennem det at erindre en 
afdød, lærer vi, at elske det konkre-
te menneske, der stadig lever og er 
en del af vores liv.

Gudstjenesten på Alle Helgens søn-
dag er en god ramme omkring det 
at erindre en afdød. Mange men-
nesker har den tradition på Alle Hel-
gens søndag at besøge kirkegår-
den, lægge blomster og tænde lys 
på gravene. I kirken samles vi om en 
gudstjeneste, hvor evangeliet om 
de dødes opstandelse og det evige 
liv lyder til håb og trøst, hvor navne-
ne på årets afdøde her fra sognene 
læses op, og hvor der gives rum til 
eftertanke og stilhed. 

Efter gudstjenesten er der fælles fro-
kost i Stige Sognehus, ca. kl. 12.15. 
Alle er meget velkomne. Af hensyn 
til indkøb vil vi gerne bede om en 
tilmelding til frokosten til kirkekonto-
ret, på tlf. 66 18 70 66, eller på mail  
lumby.sogn@km.dk

Der er kirkebil til begge gudstjenester. 

 Menighedsrådet og  
 sognepræsterne



15

“Come to me, all you who are weary 
and burdened, and I will give you rest”

Fællesgudstjeneste søndag den 25. november kl. 11.00 i Lumby Kirke

Sidste søndag i kirkeåret holder vi 
igen fællesgudstjeneste, hvor alle 
præster deltager. Gudstjenesten vil 
i liturgi og salmer være inspireret af 
den engelske gudstjeneste – tema-
et er ”Kom til mig alle I som er træt-
te og bærer tunge byrder og jeg vil 
give jer hvile”, Matthæus evangeliet 

kap. 11, vers 28. Efter gudstjenesten 
serveres scones og andre engelske 
lækkerier og selvfølgelig ”a nice 
cup of tea”. Hjertelig velkommen til 
en festlig afslutning på kirkeåret!

 Mette Gabelgaard, Karen 
 Nedergaard og Annette Jørgensen

Hverdagsgudstjeneste og menighedsmøde

Onsdag den 28. november kl. 17.00 i Lumby Kirke og Lumby Sognegård

Efter hverdagsgudstjenesten den 28. 
november indbyder menighedsrå-
det til møde for Lumby og Stige Sog-
nes menighed i Lumby Sognegård.

Her vil vi orientere om årets gang i 
det kirkelige arbejde med gudstje-

nester, aktiviteter, økonomi m.m. og 
drøfte fremtidsplaner for vores kirker i 
lokalområdet, nemlig Stige, Søhus og 
Lumby, med særlig fokus på kirkens 
arealer og bygninger. Der bliver også 
mulighed for at hilse på menigheds-
rådsmedlemmer, stedfortrædere og 
præsterne. Der serveres en let anret-
ning og drikkevarer.

Alle er velkomne, og der kan bestilles 
kirkebil til kirken og hjem efter arran-
gementet.
 
 Lumby og Stige Menighedsråd

Christ Church Cathedral, Oxford, St Cecilia



16

Forventningstid

Gudstjenester søndag den 2. december kl. 9.30 i Lumby og kl. 11.00 i Stige

Adventstiden er forventningstid og 
den korteste vej til glæde er for-
ventning. I kirken er der i december 
virkelig noget at glæde sig til, fordi 
vi venter Guds søns fødsel i stalden i 
Betlehem. 

1. søndag i advent tager vi hul på 
forventningens glæde og indbyder 
til festlige gudstjenester med et musi-
kalsk islæt og efterfølgende kirkekaf-
fe med kransekage og sekt.

 Annette Jørgensen
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At dele sorgen med hinanden

På opfordring af deltagerne i den 
første sorggruppe for Vollsmose og 
Lumby-Stige Kirker skriver vi her lidt 
om forløbet, og hvad der er kom-
met ud af det. 

Vi håber på den måde at kunne 
give et indtryk af, hvad man som 
sørgende kan bruge en sorggrup-
pe til, og hvordan man enkelt og 
ligetil kan hjælpe hinanden med at 
dele og bære sorgen. 

Vi har været en gruppe på 5 del-
tagere og 2 ledere, som er mødtes 
5 gange i Vollsmose Kirke tirsdag 
eftermiddag fra kl. 16.30-18.00 i 
perioden april-juni. Hver gang har 
vi sluttet med at gå ind i kirken, 
tænde lys, være stille sammen og 
bede en bøn. Vi har fortalt hinan-

den vores historier om, hvem vi har 
mistet, hvordan det var, hvad vi har 
tænkt og følt om det. Vi har hjulpet 
hinanden med at forstå de svære 
og komplicerede følelser og tanker, 
der ofte opstår efter et dødsfald. Vi 
har støttet hinanden til at finde ud 
af, hvordan vi hver især kunne for-
holde os til vores egen sorg, ”få den 
på plads i hovedet og i hjertet”, og 
hvordan vi kunne tale og handle i 
forhold til omverdenen, når der var 
behov for det. 

Deltagerne i sorggruppen har givet 
udtryk for, at det mest givende har 
været at lytte til de andres histori-
er, fordi det kaster lys ind over ens 
egen sorg. Vi har grædt, men også 
grinet sammen. Stemningen har 
været alvorlig og intens, men også 
lys og løftet. Vi har hjulpet hinan-
den med at finde ”redskaber” til at 
gøre sorgen bærbar, så tabet med 
tiden bliver en naturlig del af den, 
man er. Det har været en glæde at 
være med i sorggruppen. 

Vi fortsætter med sorggruppe efter 
sommerferien. Det bliver igen små 
grupper og forløb af 5 gange. Man 
er velkommen til at kontakte enten 
Povl eller Karen, hvis man gerne vil 
være med i sorggruppe. 

Povl Götke, udviklingspræst
Vollsmose Kirke, tlf. 29 79 81 79

Karen Nedergaard, sognepræst
Lumby-Stige, tlf. 65 95 50 42

SOGNENYT

Vilhelm Hammershøj
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Konfirmation 2019

Kære kommende konfirmander, 

Konfirmandforberedelsen begynder 
i slutningen af august 2018. 
På Lumby Sogns hjemmeside kan I 
finde en plan for årets konfirmandun-
dervisning, og dato og tidspunkt for 
informations- og indskrivningsmøde. 
I undervisningen lægger vi ikke 
vægt på paratviden, men på, at vi 
har det sjovt og rart sammen og får 
talt om livets store spørgsmål, og læ-

rer kirken at kende som et sted, hvor 
man ikke skal præstere eller være 
noget bestemt. I kirken er vi alle 
sammen mennesker, simpelthen – 
alle er vi lige over for Gud.
Vi skal bede fadervor, synge salmer, 
lave vores egen gudstjeneste, se te-
ater, på pilgrimsvandring og spise 
hotdogs sammen og meget mere. 
Undervisningen er tilrettelagt på 
den måde, at den vil foregå dels på 
nogle hele skoledage og nogle søn-
dage. Ud over os præster, vil I også 
møde en flok frivillige som også del-
tager i undervisningen som med-
hjælpere – det er ansatte fra kirken 
og medlemmer af menighedsrådet. 

Vi ses i august måned. Vi ser frem til 
at møde jer og jeres forældre. 

 Karen Nedergaard og 
 Mette Gabelgaard

Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning for 4. klassetrin 2018-2019

Minikonfirmandundervisningen er 
folke kirkens tilbud for børn på 3. – 5. 
klassetrin, et forløb, hvor man lærer 
kirken at kende og omdrejningspunk-
tet er dåb. I Lumby og Stige Sogne 
gælder tilbuddet områdets skoler på 
4. klassetrin. For de, der går i 4. klasse i 
efteråret 2018 og foråret 2019 vil mini-
konfirmandundervisningen komme til 
at ligge i begyndelsen af 2019. 
Børn fra Stige Friskole og Stige Skole 
inviteres til at komme den 24. januar 
og den 7. og 21. februar 2019. 

Børn fra Søhusskolen og fra Lumby 
Skole inviteres til at komme den 14. 
og 28. marts og den 11. april 2019.

Efter nytår annonceres der på sko-
lernes intranet og de praktiske op-
lysninger vil være at finde på kirkens 
hjemmeside. 

 Sogne-
 præsterne
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Goddag

Jeg hedder An-
nette Jørgensen, 
er 55 år og har 
været præst si-
den 1993. Jeg er 
præst på halv tid 
i Stenløse-Fangel 
og har været så 

heldig pr. 1. marts i år at blive ansat i en 
stilling på 50 % i Lumby-Stige også. Det 
er jeg meget glad for. Jeres sogne lig-
ger i nogle meget naturskønne områ-
der. Forleden fik jeg en guidet tur rundt 
af menighedsrådsformanden, og hvor 
er der mange fine kvarterer og steder i 
både Stige og Lumby.

Lige da jeg var blevet ordineret som 
præst, var jeg ansat ca. 1½ på Vest-
fyn i Strib og Middelfart, inden jeg fik 
stilling som sognepræst ved Munke-
bjerg Kirke på Østerbæksvej i Oden-
se og blev der i 18 år, dog med 1 års 
orlov, hvor jeg arbejdede som lands-
konsulent i Folkekirkens Nødhjælp. 
Efter de 18 år har jeg været ansat i 
det palliative team på OUH, i en del-
tidsstilling i Tommerup-Broholm og 
i Stenløse-Fangel. Så jeg har været 
lidt omkring, hvilket har været spæn-
dende og har givet nogle gode er-

faringer, som jeg kan drage nytte af 
også i Lumby-Stige.

Jeg er så glad for min cykel, så jeg 
nyder at cykle ud over Odins Bro og 
langs kanalen, når jeg skal enten til 
Stige eller Lumby. I det skønne solrige 
forår vi har haft i år, har det været en 
fornøjelse at træde i pedalerne og 
bese pastoratet på den måde. Hen-
rik, min mand, vores walisiske hyrde-
hund Konrad og jeg bor i et lille par-
celhus på Hvidkildevænget i Odense 
M. Det trives vi med og bruger vores 
fritid på familien, haven, vores cykler 
eller traveture – gerne i det sydfynske 
– med Konrad i snor.

Jeg befinder mig allerede vældigt 
godt i Lumby-Stige sammen med 
mine to gode præstekolleger, med 
personalet ved begge kirker og me-
nighedsrådet og glæder mig til at 
vokse ind i arbejdet og livet i sognene.

Tak for den venlige modtagelse, jeg 
har fået og for muligheden for at vir-
ke iblandt jer. Jeg ser frem til møder, 
samtaler, samvær med jer i tiden, der 
kommer.
 Annette Jørgensen

Velkommen til Anita Kaspersen

Lumby og Stige Menighedsråd har 
per 1. maj ansat Anita Kaspersen 
som ny værtinde for vores sogne-
huse. Vi byder Anita hjertelig vel-

kommen og glæder os til samar-
bejdet fremover. 

 Lisbeth Høg Madsen
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Torben Hedelund

Torben Hede-
lund døde den 
5. februar 2018 
og blev begra-
vet fra Stige 
Kirke. 

Han var i to perioder fra 2004-2012 for-
mand for menighedsrådet i Stige. Da 
Lumby og Stige Menighedsråd blev 
sammenlagt i 2012, fungerede Torben 
Hedelund som næstformand i perio-
den. 

Helt fra begyndelsen af sit virke som 

formand for menighedsrådet i Stige 
ønskede Torben Hedelund at styrke 
samarbejdet mellem Lumby og Stige 
Kirker. Han tog initiativ til på flere for-
skellige måder at give en god plat-
form for samarbejde mellem menig-
hedsrådet, personalet og præsterne. 
Et samarbejde, der faldt i god jord på 
begge sider. 

Torben Hedelund bidrog med sin lune 
og sit gode humør til kirkens liv og vækst 
både i Stige og i Lumby, hvilket vi altid vil 
være ham taknemmelige for.

 Lumby og Stige Menighedsråd

Tak til Kirsten Hedelund og Ingrid Hansen

Lumby og Stige Menighedsråd vil 
gerne sige tak til Kirsten Hedelund og 
Ingrid Hansen for et godt samarbej-
de i de år, de har udført jobbet som 
værtinder i Stige Sognehus og Lumby 
Sognegård.

Både Kirsten (Kisser) og Ingrid har ud-
ført deres job med stor loyalitet, ven-
lighed og respekt over for gæster og 
menighedsråd. De har gennem åre-
ne løst store som små opgaver, til alles 
tilfredshed.

Ud over de fastlagte møder i menig-
hedsrådet, og udvalgene herunder, 
har de betjent bl.a. minikonfirmander 
og konfirmander på deres temada-
ge og menigheden ved større arran-
gementer som Skærtorsdag og Alle-
helgen. Ved mindesammenkomster 
har de serviceret de pårørende, altid 
med den respekt og venlighed, der 
er brug for netop i denne situation.

Endnu engang tak for jeres store ind-
sats og god vind fremover.

 På menighedsrådets vegne,
 Anni Jensen
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Hilsen fra jeres nye værtinde…

Jeg er så heldig, 
at det blev mig, 
der blev valgt 
til stillingen som 
værtinde i Stige 
Sognehus og 
Lumby Sogne-
gård.

Jeg har allerede mødt flere af jer, 
men for dem, der ikke kender mig, vil 
jeg her give en kort præsentation af, 
hvem jeg er.

Jeg hedder Anita, jeg er 58 år, og bo-
sat i Tarup sammen med min mand 
og vores lille hund. Jeg har en bag-
grund som køkkenassistent, og har ar-
bejdet over 25 år i branchen, men har 
også ”snust” til andre brancher. 

Jeg er et udpræget servicemenne-
ske, jeg holder meget af alsidighed, 
og begge dele har jeg i høj grad fået 
opfyldt i mit nye arbejde. Desuden er 
jeg ret kreativ, jeg maler og har udstil-
let flere steder. Jeg har en hjemme-
side www.Anitasgalleri.dk, som I er 
velkomne til at kigge på, hvis I har lyst!

Jeg glæder mig meget til at yde mit 
til, at I, der kommer i sognehusene, 
føler jer vel modtaget og godt be-
handlet, uanset om I kommer i hver-
dagene, eller I holder jeres fest eller 
arrangement hér. Og har I spørgsmål, 
er I mere end velkomne til at kontakte 
mig…

 Anita Kaspersen

Tak for blomster til forårsfest

Menighedsrådet vil gerne takke alle 
gartnere for de mange smukke blom-
ster, som blev doneret i forbindelse 
med forårsfesten den 6. april i Lumby 

Sognegård. Ligeledes tak til de frivilli-
ge, der hjalp med indsamlingen.

 Menighedsrådet
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Rundvisningen i Præsteskoven

Vi i Lumby og Stige Menighedsråd 
havde inviteret til rundvisning i Præ-
steskoven den 23. maj. Der var mødt 
omkring 90 deltagere op i den smuk-
ke, lune forårsaften, og formanden for 
præsteskovsudvalget, Erik Toft Knud-
sen, bød alle hjertelig velkommen, 
og udtrykte sin glæde over det store 
fremmøde i, som han sagde – jeres – 
lokalbefolkningens skov. 

Erik begyndte rundvisningen med at 
sige, at Lumby og Stige Sogne ønsker 
at være moderne sogne, og han fort-
satte med at fortælle, hvordan præ-
steskoven ved Lumby Præstegård 
kan gøres til en ressource for lokalbe-
folkningen. Som det måske er ukendt 
for de fleste, hører der 16 hektar jord til 
Lumby Præstegård, hvoraf de 4 hekt-
arer er skov. Det er disse 4 hektar skov 
menighedsrådet, som Erik udtrykte 
det, ønsker skal være til glæde og 
gavn for lokalbefolkningen. 

Erik fortalte, at amtsprovst P.W. Lütken, 
der var sognepræst i Lumby fra 1791 til 
1844, gik meget op i, at bønderne, og 

han selv, kunne klare sig ved dyrkning 
af jorden. Lütken passede sin have og 
sine marker med stor flid og interesse, 
og et ellekrat, som hørte til præste-
gården, forvandlede han til en lille 
lystskov, hvor der blev plantet store 
mængder asketræer, som var et af 
de vigtigste gavntræer i landbruget. 
Der blev også anlagt en større frugt-
plantage i skoven. Ellekrattet starter 
den dag i dag stadig oppe ved præ-
stegården og strækker sig ned til Ot-
terupvejen, som ved sin anlæggelse 
fra 1974 til 1977 stoppede krattes vide-
re forløb. 

En af amtsprovstens efterfølgere, 
pastor Larsen, som var sognepræst i 
Lumby Sogn fra 1942 til sin død i 1968, 
fulgte Lütkens interesse, og brugte 
præstegårdens jord til dyrkning af 
grønsager. Han plantede endvidere 
i 1947 150 forskellige frugttræer bag 
præstegården: æbler, bær og kirse-
bær. Da trafikken gennem Lumby til-
tog, valgte man i 1955 at lave en vej 
uden om Lumby. For at gennemføre 
dette projekt – og for at forpagteren 
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af præstegårdsjorden stadig kunne 
have det areal, han havde forpag-
tet, måtte præstegården afgive en 
tønde land jord, og det blev så pastor 
Larsens frugthave med de 150 frugt-
træer, som måtte ofres. Vejen åbne-
de for trafikken i 1957 bag om Lumby. 

Erik fortalte videre om den anlagte 
parkeringsplads, hvor der er blevet 
plantet æbletræer af gamle fynske 
sorter. Eksempelvis kan nævnes hof-
man-bang-æblet med rødder på 
Nordfyn og brændekilde- blangsted-
gård- pederstrup- og antoniusæb-
lerne fra områder omkring Odense. 
Disse træer er plantet for at trække en 
rød tråd fra Lütkens tid til i dag.

Vi gik gennem skoven, hvor Erik udpe-
gede de 200 egetræer, som er plan-
tet i en meter høje, grønne plastrør, 
der beskytter træerne mod vildtbid 
og fejning af råvildt. Vi passerede 
broer, som er lavet af douglasgran, 
over tre små vandløb, og kom til en 
stor lysning, hvor der også er plantet 
frugttræer. Her fik vi at vide, at der skal 
graves en sø på 600 m2 med en dyb-

de på 1 til 5 meter, og, at den jord, der 
graves op, skal bruges til en fire til fem 
meter høj udsigtshøj i det østlige hjør-
ne af skoven, så man kan få et smukt 
kik ud over markerne mod den ind-
dæmmede Lumby Strand. Miljøstyrel-
sen har givet tilladelse til projekt. Til at 
dække omkostningerne ved etable-
ringen af søen har vi fået 35.000 kr. fra 
Nordeafonden.

På området ved søen er det planen, 
at der skal laves et overdækket sam-
lingssted, og præstegårdsudvalget 
søger fonde til projektet. I den an-
ledning er Erik blevet kontaktet af re-
præsentanter fra projektet ”Borgerne 
bestemmer”, som var interesseret i et 
samarbejde med menighedsrådet. 
Projektet har fået 50.000 kr. af Oden-
se Kommune, og de penge vil de ger-
ne skyde i bygning af et overdækket 
samlingssted i skoven (læs mere un-
der ”Borgerne bestemmer – En mulig-
heds for lokalsamfund”).

Også bestyrelsen på Lumby Møl-
le ser muligheder i det projekt, som 
præsteskovsudvalget har gang i. Det 
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træ, der står, hvor søen skal være, vil 
blive brugt til flis, sammen med træ-
et fra udtyndingen af bøgetræerne 
fra 1992. Der skal fældes et par træ-
er i præstegårdshaven, og det træ, 
der kan bruges, vil blive savet op på 
Lumby Mølle sammen med et par 
stammer fra præsteskoven, og brugt 
til bænke i skoven. Resten af træet vil 
blive brugt i restaureringen af Lumby 
Mølle. Overskydende grene vil blive 
kørt tilbage skoven, hvor de skal ligge 
et års tid, hvorefter de laves til flis.

Rundvisningen fortsatte langs den 
hektar, der er blevet beplantet med 
3600 egetræer i 2011, og som er i god 
vækst. Vi gik over den tredje bro, og 
fik fortalt om bøgetræerne, der er 108 
år gammel, og danner en stor smuk 

allé i skoven. Vi hørte om visionerne 
for fremtiden, hvor man forestiller sig 
en skovbegravelsesplads i præste-
skoven. Men her og nu gælder det 
først og fremmest om at gøre skoven 
attraktiv for publikum, som et smukt 
område, man gerne vil besøge. 

Til slut takkede Erik på menighedsrå-
dets vegne for det store fremmøde, 
og udtrykte håbet om, at alle frem-
over vil nyde deres skov og bruge 
den. Vi sluttede af med en øl og so-
davand i det gode vejr.

Tak for en rigtig god aften til Erik og 
udvalget!

 Annelise Bæk Hansen

Stemningsbilleder fra pensionistudflugten i juni 2018
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LOKALE FORENINGER

Borgerne bestemmer – En mulighed for lokalsamfund

I det tidlige forår 2017 lancerede 
Odense Kommune et spændende 
tiltag, kaldet Borgerne Bestemmer. 
Tiltaget blev iværksat ud fra en tan-
kegang om at lade borgerne helt 
ud i yderste led i lokalområderne få 
indflydelse på, hvordan deres lokal-
samfund skal udvikle sig. Tidligere 
var praksis, at kommunen på bag-
grund af indsendte ansøgninger ud-
valgte de tiltag, man syntes burde 
nyde fremme.

Nu er ideen i stedet, at 5 lokalsam-
fund skal belønnes med kr. 200.000 
hver. Udvælgelsen af, hvilke lokal-
samfund, der var heldige at komme 
igennem nåleøjet, beroede på en 
vurdering af indsendte ansøgninger 
fra selvbestaltede arbejdsgrupper 
lokalt. 

Udvælgelseskriterier handlede først 
og fremmest om, hvilken lokal demo-
kratisk proces, arbejdsgruppen valg-
te at iværksætte, med henblik på at 
give almindelige borgere mulighed 

for at komme med deres egne, per-
sonlige forslag. Kommunen valgte så 
de forslag, der havde en rigtig god 
organisering af borgernes indflydel-
se. Her var bl.a. Lumby og Stige lo-
kalsamfund heldige og dygtige, så vi 
blev udvalgt.

I Lumby samledes en gruppe, med 
repræsentanter for Lumby Mølle, 
Borgerforeningen og Forsamlings-
huset, samt et par lokale ildsjæle 
uden foreningstilknytning. 

Denne gruppe beskrev en proces, 
som blev gennemført i foråret 2017. 
Der blev bl.a. afholdt inspirations-
møde i Sognegården, ligesom sko-
lebørnene blev inddraget, så de 
også kunne få indflydelse. Ung Nord 
Odense, ungdomsskolen, gav såle-
des børnene et kursus i demokrati, så 
de kunne beskrive deres forslag. Her-
efter blev der udarbejdet et samlet 
katalog over henimod 20 forslag til 
måder at bruge pengene på. Forsla-
gene blev delt i 2 grupper, en med 
forslag som var specielt rettet mod 
børn og unge, hvor forslagene bl.a. 
var: rutsjebane, parkourbane, tram-
poliner, skaterbane og lignende og 
en gruppe med øvrige forslag, hvor 
forslagene bl.a. var: fuglekasser, by-
port, skulptur, flagalle, Sommerjazz, 
shelter med bålsted, natursti, m.m. 
Arbejdsgruppen havde bestemt, at 
75% af puljen skulle bruges på akti-
viteter og faciliteter, der direkte skul-
le komme børn og unge til gavn og 
25% på øvrige forslag.
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I starten af august, blev der hus-
standsomdelt et stort fint hæfte, 
med alle forslag og beskrivelse af 
processen. I forbindelse med byfe-
sten den 26. august skulle den store 
afstemning finde sted. Alle borgere 
som var bosiddende i Lumby Skoles 
distrikt og som var fyldt 10 år havde 
stemmeret. Man skulle vise sund-
hedskort som identifikation. Det var 
muligt at afgive 1 stemme i hver af 
de 2 grupper af forslag.

Afstemningstelt var opstillet ved fod-
boldbanen, hvor der samtidig var 
gadefodboldturnering. 2 repræsen-
tanter fra Odense Kommune stod 
for afstemningen, så alt gik rigtigt til. 
Det blev heldigvis et stort tilløbstykke 
og vi fik den højeste stemmeprocent 
af de 5 distrikter, hvilket vi selvfølge-
lig var stolte af. 

Om aftenen til Byfest-middagen 
blev det afsløret, hvilke 2 projekter 
der havde vundet. Kr. 150.000 var 
der til en parkourbane og kr. 50.000 
til en natursti.

Vinderne fik overrakt en stor check 
med de flotte beløb, og skulle så ar-
bejde videre, for at få projekterne 
ført ud i livet. Dette gav nogle ufor-
udsete udfordringer. Som privatper-
son er det, bl.a. skattemæssigt, ikke 
nogen god ide, at få overdraget 
mange tusind kroner fra kommu-
nen. Der medfølger forsikringsan-
svar og lignende som ligeledes gav 
udfordringer.

Vinderne af parkour-banen gik i 
samarbejde med skolen, og sam-
men lykkedes det at få projekt op 

at stå. I skrivende stund er etablerin-
gen netop i gang. Vinderne af pen-
gene til en natursti fik desværre flere 
vanskeligheder, og det var ikke mu-
ligt, at anlægge en sti på det ønske-
de område. Derfor gik disse penge 
videre til det projekt som fik næst-
flest stemmer, nemlig et shelter med 
bålplads. Forslagsstilleren af dette 
projekt er gået i samarbejde med 
menighedsrådet, som i forvejen er 
i gang med et renoveringsarbejde 
af Præsteskoven. Det er besluttet, at 
vinderprojektet etableres her, men 
at det måske bliver en bålhytte i ste-
det for et shelter med bålsted. 

Vi ser meget frem til, at begge pro-
jekter bliver færdige, og er sikre på, 
at mange lokale beboere vil få stor 
glæde af dem i fremtiden. Gruppen 
bag projektet, synes det har været 
en spændende proces, men under-
vejs også en tung og for besværlig 
og arbejdskrævende måde at søge 
midler til lokalsamfundet på.
 Hanne Schultz

Borgerne bestemmer 
– Stige bestemmer
Her en opdatering på, hvordan det 
står til med de projekter, der fik flest 
stemmer og blev tildelt puljemidler 
fra ”Borgerne Bestemmer”. Grup-
pen bag ”Borgerne bestemmer” – 
Dan Simonsen Christiansen, Vibeke 
Delfs, Henrik Lund, Jannik Frank Pe-
tersen, Lene Jakobsen og Charlotte 
Mathiesen står bag ved projekterne 
som styregruppe og holder løbende 
opfølgningsmøder med vinderne. 
 
Flydebroen ved Kahytten kr. 35.000 
Projektet er desværre blevet stoppet. 
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Claus Odgaard har af Odense Havn 
fået afslag på at lægge den ved det 
gamle færgeleje og Odense Havn 
står desværre fast på den beslutning. 
Derfor er de tildelte midler til flyde-
broen – kr. 35.000 blevet givet til de 
næste i rækken med flest stemmer. 

Derfor kan vi sige tillykke til Fælles-
spisning v/ Lis Mikkelsen kr. 10.000 
og til Koncerter børn og voksne” v/ 
Birgitte Momme kr. 20.000. Vi glæ-
der os til at se hvad de finder på. 
Herudover vil der være 5.000 kr. til 
etablering af bænke ved petanque-
banen ved det gamle område ved 
Valnøddevej. Projektet medtages 
under ”Bænke i Stige”. Lene Jakob-
sen vil hjælpe til med at gennemfø-
re projektet. 

Emnekasser i Kahytten kr. 11.000
(samt 11.000 i midler fra friluftsrådet) 
Emnekasserne er kommet!! Lene har 
sat kasserne op i Kahytten – så nu er 
det op til alle at få dem brugt. 

Der er kommet nærmest alt tænkeligt 
til undersøgelse af dyr under vand, 
stetoskop, lærebøger, redningsveste, 
waders, fangnet m.m. Herudover er 
der kommet inspirationsrygsække 
man kan tage med i skoven hvis dyre- 
og insektlivet skal studeres. Kahytten 
bliver flittigt brugt af institutionerne i 
Stige – og vi håber at alle vil få lyst til 
at få prøvet det af. Send mail til stige-
borgerforening@gmail.com – hvis i vil 
ned og prøve det af. 

Kanoer kr. 20.000 
Projektet er i fuld gang. Lene Jakob-
sen, Thomas Hildebrand og Anders 
Svalgaard er kommet rigtig langt. 

Der er talt med myndigheder og for-
sikringsselskaber og det hele ser nu 
ud til at lykkes. 

Kanoerne bliver placeret ved kahyt-
ten, og der arbejdes på at finde et 
online bookingsystem. Hvis du har lyst 
til at være aktiv omkring kano-pro-
jektet med hensyn til vedligehold 
med mere, så hører Lene og Thomas 
meget gerne fra dig. Lene kan kon-
taktes på mobil 40137164. Så se frem 
til snarligt info omkring projektet. 

”Bevægelseslegepladsen” kr. 100.000
I efteråret 2017 var Stige By med i 
Odense Kommunes projekt ”Borger-
ne Bestemmer”. Der var kr. 200.000 
i puljen og ”Bevægelseslegeplads” 
vandt efter afstemning blandt alle 
byens borgere kr. 100.000. 

Formålet med projektet er at skabe 
et aktivt, fælles samlingspunkt i Sti-
ge for byen og omegnens borgere, 
børn som voksne, omkring Stige Hal-
len og Boldklubbens klubhus. Et sam-
lingssted for byens børn og unge, 
hvor legeredskaberne motiverer til 
bevægelse, f.eks. skaterrampe og 
bane, parkourbane, løbehjulsbane 
eller klatrevæg. Der arbejdes med 
flere leverandører, og forskellige 
projekttegninger er under udarbej-
delse.
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Hvis hele projektet skal lykkes, skal 
der en økonomisk håndsrækning til 
via andre fondsmidler. Der er søgt 
flere forskellige puljer og fonde, 
men desværre stadig uden gevinst. 
Der vil i løbet af projektet være be-
hov for stor opbakning fra frivillige, 
fra idrætsforeningerne og byens 
borgere til events. Lokal borgerind-
dragelse og forankring er essentielt 
for, at området bliver en succes.

Arbejdsgruppen vil i løbet af sen-
sommeren beslutte, hvordan de 
100.000 kan bruges, så projektet bli-
ver sat i gang. Arbejdsgruppen be-
står af Jannik Petersen, Dan Simon-
sen og Morten Due Albrektsen. 

 Charlotte Mathiesen 

Stige Borgerforening

Stigefolder
Endelig! Alt materi-
ale er nu indsamlet 
og afleveret til gra-
fiker, som vil sørge 
for opsætning og 
design af folderen. 

Vi forventer husstandsomdeling i 
september måned.

Kahytten
Hvis der er nogen der kunne tæn-
ke sig at være med til og har tid til 
at vedligeholde området omkring 
Kahytten, så har vi brug for det. Vi vil 
så gerne holde området fint omkring 
det gamle færgeleje, men mangler 
nogen der kunne tænke sig at give 
en hjælpende hånd engang imel-
lem. Sig endelig til, hvis det har in-
teresse – så prøver vi at etablere en 

arbejdsgruppe. Skriv til stigeborger-
forening@gmail.com eller kontakt 
Charlotte på mobil 60385017.

Legepladsen ved det 
gamle færgeleje
Et af motionsredskaberne på lege-
pladsen er desværre gået i stykker. 
Vi får redskabet fjernet – Stige Bor-
gerforening har desværre ikke mid-
lerne til at købe et nyt.

Har du en idé?
Har du en god ide til et arrange-
ment eller en sag, du brænder for 
– så kontakt os på stigeborgerfor-
ening@gmail.com

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

 Charlotte Mathiesen
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Lumby og Omegns Borgerforening

Program efterår 2018

Formand: 
Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05
Sekretær: 
Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19
Medlemmer: 
Jane Jensen tlf. 29 25 95 20
Gaby Jeppesen tlf. 66 18 96 90
Eileen Streymoy tlf. 40 53 27 03
Kai Bryld tlf. 64 82 50 22
Palle Olesen tlf. 23 45 52 11
Kontingent: 
Husstand: 100 kr. 
Enlige: 50 kr.

Byfest lørdag den 25. august 
Gadefodbold og sponsorcykelløb om 
eftermiddagen, og spisning i byens telt 
i skolegården om aftenen. Borgerfor-
eningen er en del af ”Sjov og Fritid”, 
som står for dette arrangement. Der 
følger yderligere information.

Børnedyrskue på Lumby Mølle
lørdag den 8. september kl. 13.00 
Der følger yderligere information og 
tilmelding.

Strikkecafe hver 2. og 4. mandag i 
måneden kl. 19-21 i Lumby Sognegård 
Alle som har lyst til at nørkle med 
håndarbejde sammen med andre 
er meget velkommen. Vi starter sæ-
sonen mandag den 10. september.

Juletræstænding 
søndag den 25. november kl. 16.00 i 
H.C. Lumby Parken
Vi håber, at rigtig mange møder op 
og er med til at synge et par julesan-
ge og tænde juletræet.

Fællesspisning i skolens aula
Tirsdag den 18. september kl. 18.00
Torsdag den 25. oktober kl. 18.00

De først fremmødte til fællesspisning 
bedes opsætte borde og stole og 
lægge duge på, da vi ikke længere 
har nogen til denne opgave. Alle er 
velkommen. Tilmelding oplyses i ud-
hængsskabet.

Hyggebanko i skolens aula
kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 3. september 
Mandag den 1. oktober 
Mandag den 6. november 
Mandag den 3. december 
Mandag den 7. januar 

Borgerforeningen er startet af bor-
gerne i Lumby i 1980. Her er mulig-
hed for at stå sammen om ønsker for 
landsbyens udvikling.

Det kræver medlemskab af borger-
foreningen at deltage i hyggebanko 
og fællesspisning. Skolen forbeholder 
sig ret til at ændre datoerne.

Støt lokalsamfundet – bliv medlem af 
Lumby og Omegns Borgerforening!

 Bestyrelsen
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Torsdag den 6. september kl. 14.00 
Besøg hos Klaus Søgård, der har 
landets største økologiske gartneri, 
MARKHAVEN, Luftshavnvej 53, nær 
Beldringe. Kaffe hos fru Nielsen, HCA 
Airport i Beldringe.

Mandag den 17. september kl. 13.30
Vi drikker kaffe på Odense Eventyr 
Golf, Falen 227, derefter er der rund-
visning og aftensmad på Elsesminde, 
Odense Produktionshøjskole, Sande-
rumvej 117, Odense SV. En anden vej 
til job og uddannelse. 

Torsdag den 11. oktober kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes 
Vej 40 B. Foredrag med stadsarkivar 
Jørgen Thomsen. Byomdannelse i 
Odense i historisk lys. 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 
Centrovice, Damsbovej 11, Vissen-
bjerg. Amalie Dollerup, dansk skue-
spiller, debuterede i filmen ”Kun en 
pige” af Lise Nørgaard og er kendt 
fra flere tvserier heriblandt ”Strisser 
på Samsø” og ”Badehotellet”.

Mandag den 12. november kl.13.30
Rundvisning på Odense Glasværk 
på havnen, Havnegade 13. Det nye 
glasværk startede produktionen 
i begyndelsen af 2017 og er en so-
cialøkonomisk og almennyttig virk-
somhed. Vi drikker kaffe hos Storms.

Onsdag den 21. november
Endagstur med Frørup Rejser til jul i 
Tønder. Vi kommer en tur over græn-
sen, hvor vi gør holdt ved Fleggaard, 
så husk passet. Vi har 25 pladser. 

Tirsdag den 4. december kl.19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B. Årstidens sange med Preben 
Ole Jørgensen og Ulf Starup. Digte 
og viser af Benny Andersen, Halfdan 
Rasmussen og H.C. Andersen.

Der er tilmelding og betaling for at 
deltage i foreningens arrangementer.

Formand Anna-Marie Rasmussen 
tlf. 66 18 91 21
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Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Adresse: H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 
Odense N
Tlf. i åbningstiden 29 85 46 19

Mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk

Hjemmeside:
www.lumby-stige-arkiv.dk
www.arkiv.dk 

Åbningstider:
Åbent 2. mandag i måneden 18.00-
19.30 og 4. mandag 15.00-17.00
Åbent efter aftale med arkivleder 
Bente Christiansen tlf. 93 92 07 08. 
Lukket i skolernes ferier

For medlemskab af foreningen ret-
tes henvendelse til kassereren, Käthe  
Jepsen på telefon: 40 36 99 24 eller på 
arkivets mail.
 

Lumby Skytteforening

Pistolskydning starter 
igen efter sommerfe-
rien mandag den 27. 
aug. kl. 19.00.
Riffelskydning starter 
tirsdag den 2. okt. kl. 
18.30.

Adresse:
Harlekinvej 74 (Lumby Skole)
www.lumbyskytteforening.dk

 Bestyrelsen

4 raske drenge til præmieskydning ved 
sæsonafslutning 2018

Bagermester Carl Damsbo, Rørkrogen 12, Sti-
ge, med sin brødvogn i 1923 og medhjælpe-
ren Evald Andersen. Bilen, som holder foran 
”Strandløkke”, H.C. Lumbyes Vej 39, var den 
3. bil i Lumby Sogn.

 Bestyrelsen
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GUDSTJENESTER

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG,  
Annette Jørgensen = AJ

SEPTEMBER

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

Søndag 9. september
15. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN

Søndag 16. september
16. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, MG
Høstgudstjeneste og frokost

Søndag 23. september
17. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, AJ
Stige kl. 11.00, AJ
Kirkekaffe

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

Onsdag den 26. september
Lumby kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 30. september
18. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

OKTOBER

Søndag 7. oktober
19. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag 14. oktober
20. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, AJ
Lumby kl. 11.00, AJ

Søndag 21. oktober
21. søndag efter trinitatis
Stige kl. 17.00, KN
Løvfaldsgudstjeneste og kirkekaffe

Søndag 28. oktober
22. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG

Onsdag 31. oktober
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG 
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag den 31. oktober
Lumby kl. 17.00, AJ
Hverdagsgudstjeneste
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NOVEMBER

Søndag 4. november
Alle Helgens søndag
Lumby kl. 11.00, KN
Stige kl. 11.00, MG
Frokost i Stige Sognehus

Søndag 11. november
24. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, AJ
Lumby kl. 11.00, AJ

Søndag 18. november
24. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Lumby kl. 11.00, KN, MG og AJ
Fællesgudstjeneste og 
festlig kirkekaffe

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

Onsdag 28. november
Lumby kl. 17.00, MG
Hverdagsgudstjeneste 
og menighedsmøde

DECEMBER

Søndag 2. december
1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30, AJ
Stige kl. 11.00, AJ
Kransekage og sekt

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

NÆSTE KIRKEBLAD

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47. 
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme senest mandag 

den 8. oktober på mail kvd@km.dk



www.lumbysogn.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

Værtinde Anita Kaspersen
Tlf. 66 18 75 01
sognehusene@gmail.com

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N

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 Annette Kjær Jørgensen
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
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