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Dannelsesrejsen – at rejse er at leve 
– eller i hvert fald at opleve
Det at rejse har helt siden 1500-tallet været opfattet 
som noget, der er med til at danne et menneske. 
At komme ud og få indsigt i og forståelse for andre 
kulturer er noget, der er med til at udvikle den en-
keltes personlighed. Sådan har man tænkt i man-
ge år – og gør det vel stadig. Og der er bestemt 

også noget om det, synes jeg. Jeg kan godt forstå, 
at mange unge, når de har afsluttet gymnasiet, bru-
ger uger og måneder på at tage ud i verden og 
få nye indtryk. De oplever det som spændende at 
møde mennesker, der taler et andet sprog, færdes 
i en anden natur, lever på en anden måde, end vi 
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trods, så er der også ligheder, fælles værdier asia-
tere og danskere imellem, nordmænd og italienere 
imellem, chilenere og afrikanere imellem. Vi vil alle 
gerne leve i fred, vi vil alle gerne have muligheden 
for at lære noget, vi vil alle gerne respekteres som 
de mennesker, vi er. Store dele af de enkelte landes 
historie hænger jo også sammen, og af de enkel-
te landes religion. Min mand og jeg har lige været 
på en lille tur til Malta. Det var skønt: dejligt klima, 
smukke omgivelser og en spændende historie, der 
bl.a. indeholder beretningen om, at apostlen Pau-
lus omkring år 60 strandede på en lille klippeø tæt 
på Maltas nordkyst. Der står sågar en skulptur af 
ham på øen! Tænk engang: ham, hvis tekster vi lyt-
ter til søndag efter søndag i kirken, han har opholdt 
sig på den ø, hvor vi danskere ynder at holde ferie. 
Han opholdt sig i en grotte, som vi var nede at se – 
det var bestemt ikke et luksus-værelse, men en kold, 
hård, fugtig grotte. 

Dannelse kan også være at fornemme, at der er 
nogle, der har ydet noget, for at vi kan have det, 
som vi har det i dag. Der er nogle, der rejste ud med 
kristendommen, for at bringe evangeliet videre til 
andre. Der er nogle, der har trodset farer og tran-
gen til magelighed, for at vi kunne få muligheden 
for at høre fortællingerne om kampen for fred mel-
lem mennesker, for tilgivelse og forsoning. I respekt 
for tidligere tiders missionærer, hører det med til vo-
res dannelse, mener jeg, at vi bruger vores mulighe-
der for at bevæge os til at bringe hinanden noget 
godt: til at knytte bånd til andre folkeslag, til at slette 
skel. Så meget, som vi efterhånden ved om de, der 
lever downunder eller ovre på den anden side af 
Atlanten, gør, at vi ikke bør lade os skræmme af, at 
de er fremmede, men derimod se dem som poten-
tielle venner.

Annette Jørgensen

gør herhjemme. Det er med til, tror jeg, at gøre den 
enkelte bevidst om, at min måde er ikke den eneste 
rigtige, at jeg kan lære noget af andre, at vi danske-
re ikke nødvendigvis er toppen af poppen.

Europa, Sydamerika og Afrika
Jeg har selv som ung rejst noget. Først på interrail 
i Europa sammen med gode veninder – rejser, der 
blot bandt os yderligere sammen, fordi vi skulle klare 
nogle opgaver undervejs: hvor finder vi lige et sted 
at bo, hvordan får vi pengene til at slå til, hvordan 
får vi prioriteret, hvad det er, vi gerne vil? Senere 
som studerende til basismenigheder i Sydamerika 
og som uddannet præst til organisationer i Zambia, 
der kæmpede med oplysning om og bekæmpelse 
af AIDS i 00´erne. Jeg er meget taknemmelig for at 
have haft de muligheder. De har givet mig nogle 
oplevelser, jeg aldrig glemmer. I Sydamerika rejste 
jeg med en gruppe, og vi besøgte et af Folkekirkens 
Nødhjælps ganske små hospitaler på højsletten i 
Bolivia. Det gjorde indtryk at se, hvordan livet leves 
deroppe i den tynde luft, hvor midlerne er meget 
små, men livsglæden intakt. Hold da op, hvor har 
vi meget herhjemme af alting – også meget, vi me-
get let kan undvære, og alligevel er det ikke altid 
tilfredsheden, der er det stærkeste træk hos os.

Vi hænger sammen
Rejsen over store afstande giver en fornemmelse 
af, at verden er forunderlig, at den virkelig rummer 
en mangfoldighed af skabninger, at der er plads til 
forskelligheden, og at vi samtidig hænger sammen. 
Rejsen ud kan være med til at åbne den enkeltes 
øjne for, hvorfor det ser ud, som det gør derhjem-
me. Hvorfor bor vi, som vi gør, og ikke som de gør 
i Spanien, hvorfor spiser vi det, vi gør, og ikke det, 
de mest har på tallerkenen i Afrika? Rejsen ud kan 
betyde, at vi lærer os selv bedre at kende – og at 
vi får fornemmelsen af, at alle forskellighederne til 
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Forår i Kirkens  
Dagligstue

Vi er rigtig glade for, at så mange bakker op om Kir-
kens Dagligstue, og vi glæder os altid til at mødes. 
Nye ansigter er meget velkomne! Vi mødes den første 
torsdag i hver måned kl. 10.00-12.00, hvor vi hygger os 
med morgenkaffe, snak, sang og et lille foredrag.

Torsdag den 2. marts viser Stig Nørgaard Olsen os 
rundt i Stige nye Sognegård, hvor vi mødes.

Torsdag den 13. april mødes vi i Lumby Sognegård, 
hvor Werner Elof Sørensen vil fortælle om sin nye bog 
Rygter om kong Christian den 3.

Torsdag den 4. maj kommer Aage Bach Madsen og 
fortæller om at være domsmand. Det bliver i Stige 
Sognegård.

Vi glæder os til at se jer alle!

Venlig hilsen, 

Susanne, Ruth, Ellen og Kirsten

Fyraftenssang
Det er altid opløftende og glædeligt at synge sam-
men med andre. Det vil vi gerne lægge hus til og give 
mulighed for. Vi fortsætter med fyraftenssang onsdag 
den 8. marts kl. 16.30-17.30 i Stige Kirke. Vi synger fra 
Højskolesangbogen og Salmebogen. Det varer præ-
cis 1 time, inkl. en lille kap kaffe i våbenhuset. Vi lærer 
et par nye sange undervejs, men vi synger også gerne 
alle dem, vi i forvejen kender og elsker. 

Vi ses!

Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard

© Karen van Durme

© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Velkommen i den  
nye sognegård 
Er du lidt nysgerrig for at vide, hvordan der ser ud i  
vores nye sognegård i Stige? Så er muligheden der nu! 
Lørdag den 11. marts inviterer vi til åbent hus kl. 14.00  
– 17.00, og alle er hjertelig velkomne. Tag din familie el-
ler nabo med og kom og nyd en kop kaffe og udforsk 
vores flotte nye sognegård. Menighedsråd og perso-
nale vil byde velkommen og vise rundt.

Med venlig hilsen,

Menighedsrådet

Jeres gamle præst har 
skrevet en ny bog

Den hedder Rygter om kong Christian den 3. og ud-
kom den 21. oktober 2022. Efter at have været præst 
her i sognene i 33 år fra 1981, gik jeg på pension i 2014. 
Nu fik jeg så tid til at gøre nogle af de ting, som der ikke 
havde været plads til i en travl hverdag.

Medens jeg var præst, tænkte jeg tit på, hvilken for-
skel reformationen i 1536 gjorde for ganske alminde-
lige mennesker, sådan så vi knapt 500 år efter stadig 
har en Folkekirke her i Danmark. Det satte jeg mig for 
at ville undersøge nærmere. Det kom der en historisk 
roman ud af.

Hvad det går ud på, kan I komme og høre om onsdag 
den 15. marts kl. 19.00 i Stige Sognegård, hvor jeg vil 
tale om min bog, og hvorfor jeg skrev den.

Werner Elof Sørensen
© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Børnegudstjeneste 
med påsken som tema
Torsdag den 23. marts kl. 17.00 er der børneguds-
tjeneste i Lumby Kirke, hvor minikonfirmanderne 
medvirker. Gudstjenesten vil omhandle påsken, og 
måske vil der også være gemt nogle påskeæg, der 
skal findes. Gudstjenesten er for hele familien, små 
såvel som store. 

Efterfølgende er der spisning i Lumby Sognegård. 
Det koster 20 kr. for voksne og er gratis for børn. 
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til 
spisningen senest fredag den 17. marts til kordegn  
Karen van Durme, tlf. 66 18 70 66 eller kvd@km.dk.

Annette Jørgensen

© Materialebanken

Citronlunden
På grænsen mellem Vestbredden og Israel bor den en-
lige palæstinensiske kvinde Salma, hvis eneste lyspunkt 
efter mandens død - er hendes smukke citronlund.  Da 
Israels forsvarsminister flytter ind i nabohuset på den an-
den side af grænsen mellem de 2 lande, beslutter is-
raelerne, at Salmas træer udgør en sikkerhedsrisiko, og 
derfor må citronlunden fældes.

I stedet for at opgive sin citronlund, hyrer Salma den 
unge og energiske advokat Ziad, og sammen kæmper 
de sig vej til den israelske højesteret. Undervejs udvik-
ler de to varme følelser for hinanden - en kærlighed, 
som hendes venner bestemt ikke støtter. Samtidig er 
forsvarsministerens kone ved at få øjnene op for den 
modige nabokvinde i citronlunden.

Med Citronlunden har den israelske instruktør Eran Rik-
lis skabt en fin fortælling om menneskers sammenstød. 

Det kan ses som en 
metafor for det stør-
re politiske dilemma, 
der hersker i Israel-Pa-
læstina konflikten. 

Onsdag den 22. marts  
kl. 14.00 ser vi dra-
maet fra 2008 med 
danske undertekster 
i Lumby Sognegård, 
og har bagefter mu-
lighed for at diskute-
re filmen og dens di-
lemmaer over en kop 
kaffe.

Aage Bach Madsen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Frokostklub for herrer
Vores frokostklub for herrer fortsætter i det nye år.  
Torsdag den 30. marts, torsdag den 27. april, tors-
dag den 25. maj og torsdag den 29. juni ses vi i Lum-
by Sognegård mellem kl. 11.00 og 13.30. Vi drikker 
kaffe, snakker sammen og spiser vores medbragte 
madpakker.

Vi inviterer hver gang en gæst fra vores område, 
som har en spændende historie at fortælle. Hold 
øje med plakater og hjemmesiden, hvis du vil høre 
mere.

Vi glæder os til at se kendte og nye ansigter!

Søren Mejlbjerg og Carl Madsen

Forårsfest for  
pensionister 
Fredag den 31. marts kl. 14.00 –17.00 er der forårsfest 
i Stige nye Sognegård - Skippervej 11B ved kirken, 
for sognenes pensionister. Prisen for festen er 75 kr., 
som betales kontant på dagen. Der serveres kaffe, 
te, boller og lagkage.

Der vil blive arrangeret amerikansk lotteri, hvor over-
skuddet går til menighedsplejen. Lotteriet kan beta-
les enten på MobilePay eller kontant.

Man kan tilmelde sig senest torsdag den 23. marts til 
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på lumby.sogn@
km.dk. Hvis man ikke har mulighed for transport, kan 
man ved tilmeldingen aftale at blive hentet af en 
fra menighedsrådet.

Underholdning står Hammers Duo for. De spiller po-
pulær musik, som vi kender og kan synge med på. 
De medbringer sangblade til fællessang.

Hjertelig velkommen!

Menighedsrådet

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Sangeftermiddag
Tirsdag den 18. april kl. 14.30 er 
det tid til en sangeftermiddag i 
Stige Sognegård. Der er ikke no-
get egentlig tema; men da dette 
er den første sangeftermiddag i 
den nye sognegård, skal vi gøre 
vores bedste at fylde huset med 
de dejlige sange, som Højskole-
sangbogen har at byde på. 

Vel mødt!

Dennis Dingfeld

Ét brød, ét legeme,  
som vi alle har del i
Skærtorsdag den 6. april om aftenen kl. 17.00 fejrer 
vi nadverens indstiftelse med en gudstjeneste i Lum-
by Kirke. Vi markerer, at Jesus indstiftede nadveren, 
det ene af vores 2 sakramenter (det andet sakra-
mente er dåben), ved det sidste måltid, han spiste 
på denne jord sammen med sine 12 disciple. 

Nadveren fortæller om Jesu fællesskab med sine di-
sciplene, også med Judas, den discipel, som forråd-
te ham. Når vi selv fejrer nadveren, så mindes vi om 
vores indbyrdes fællesskab med hinanden, også 
med dem, som har brug for vores tilgivelse, eller hvis 
tilgivelse vi selv behøver. Nadveren er kærlighedens 
og fællesskabets måltid.

Efter gudstjenesten er der et fælles påskemåltid i 
Lumby Sognegård. Vi skal spise sammen, og vi skal 
spise nogle af de samme madvarer, som var på 
bordet skærtorsdag ved Jesu sidste måltid: lamme-
steg, vin, brød og grønt. 

Af hensyn til indkøb vil vi meget gerne bede om en 
tilmelding til maden senest torsdag den 30. marts. 
Det koster 150 kr. for mad og vin, som betales kon-
tant på dagen. 

Karen Nedergaard

Hvor Kragerne Vender
Hvor Kragerne Vender er et humoristisk drama om 
Laura, der har lagt afstand til sin familie på landet 
for at leve et kunstnerisk bohemeliv, som forfatter i 
København. Da Laura vender tilbage til sin hjem-
stavn for at deltage i brorens bryllup, opdager hun, 
at han skal giftes med barndomsfjenden, Catrine. 

Laura indser, at Catrine har 
overtaget hendes plads i 
familien, og hun mærker 
nu et stærkt ønske om at 
få pladsen tilbage.

Onsdag den 19. april kl. 
14.00 kan du se filmen fra 
2020 i Lumby Sognegård, 
og nyde en kop kaffe og 
en god snak bagefter.

Aage Bach Madsen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Forårs koncert
Torsdag den 11. maj kl. 19.00 får Lum-
by Kirke besøg af Kertemindekoret 
under ledelse af Maria Hørup. De vil 
komme og synge for os lige så smukt 
som fugl ene nu er at høre om foråret 
igen. 

Vel mødt!

Dennis Dingfeld

© Kertemindekoret

Anden pinsedag
Gennem flere år har vi fejret 
2. pinsedag sammen med 
vores nabosogne, Allesø, 
Næsbyhoved-Broby og 
Næsby, ved en udendørs 
gudstjeneste. Sådan bliver 
det også i år, hvor vi samles 
i haven ved Lumby Mølle 
mandag den 29. maj kl. 
10.30. Der bliver opstillet telt, 

så vi har ly for vejr og vind, hvis ikke pinsesolen danser 
på en blå og skyfri himmel. 

Gudstjenesten er et samarbejde mellem sognenes 
præster og menighedsråd. Efter gudstjenesten er der 
mulighed for at spise sin medbragte mad. Øl, vand, 
kaffe og kage er gratis. 

Vel mødt!

Præsterne og menigheds rådene i Næsby,  

Næsbyhoved-Broby, Allesø, Lumby og Stige Sogne

© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Pensionistudflugt til 
Kongernes Jelling
Tirsdag den 6. juni går turen til Jylland. Vi besøger 
Jelling Kirke og Museet Kongernes Jelling. Kirken 
ligger mellem de store gravhøje og er en del af 
Jelling monumenterne, der er optaget på UNESCO’s 
Verdensarvsliste.

En let frokost serveres på Diagonalkroen i Give. Efter 
frokosten og inden eftermiddagskaffen er der mu-
lighed for en spadseretur i bymidten, og for at se 
de mange skulpturer. Give er Dragon Niels Kjeldsens 
føde by. Han døde under en heltemodig indsats mod 
Preusserne i 1864. Man er velkommen til at medbringe  
brød/kaffe til køreturen. 

Turen koster 300 kr. Der er billetsalg (106 billetter) ef-
ter først til mølle-princippet i Lumby Kirke og Stige 
Kirke søndag den 21. maj. Resterende billetter sæl-
ges fra Kirkekontoret i åbningstiden mandag den 
22. maj, tirsdag den 23. maj og onsdag den 24. maj.

Der er opsamling efter nedenstående plan, så vi 
kan køre samlet fra Æbleparken kl. 9.00. Ved tilmeld-
ing bedes man oplyse, hvor man ønsker at stå på 
bussen. Vi kommer hjem til Æbleparken ca. kl. 18.30.

Lumby
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 

Stige
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 

Søhus
Klostergården kl. 8.15 
Munkemaen v. postkassen kl. 8.20 
Enggårdsvej v. postkassen kl. 8.25 
Æbleparken kl. 8.35

Aktivitetsudvalget

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Løb og snobrød  
i præsteskoven 

Torsdag den 8. juni vil vi gerne invitere alle børn, der 
har lyst, til at komme med ud i præsteskoven til et lille 
løb, til sang og en historie og til snobrød og pølser. 
Vi begynder kl. 16.30, hvor vi samles ved madpakke-
huset og synger et par sange sammen, og så kom-
mer alle på et lille løb rundt i skoven. Undervejs vil der 
være opgaver at løse. Kl. ca. 17.30 bager vi snobrød 
over bål, og vi får en pølse til brødet. Inden vi går hver 
til sit, synger vi en aftensang og får en historie.

Velkommen til alle, store og små, der har lyst at være 
med i skoven en sen sommereftermiddag og nyde 
natur og fuglesang i det fri. Man må gerne tage et 
fiskenet med, der kan bruges ved søen – nok ikke lige 
til at fange fisk, men måske en haletudse eller to, og 
der vil være nogle havespil, man kan lege med.

Af hensyn til snobrød og pølser vil vi gerne have til-
melding til kirkekontoret på lumby.sogn@km.dk eller 
på tlf. 66 18 70 66 senest den 3. juni.

Menighedsrådet

Familiedag  
i præsteskoven 

Midt i sommerferien, hvor vejret forhåbentlig er dej-
ligt, inviterer vi til hygge og lidt aktiviteter i præste-
skoven. Vi mødes tirsdag den 18. juli kl. 10.00 ved 
madpakkehuset til rundstykker saft/te/kaffe. Derefter 
leger vi sanglege, spiller kongespil, have-dart m.m. 
Børnene skal endelig tage fiskenet med, så de kan 
fiske lidt i søen. Kl. 12.00 ca. er der en sandwich. Efter 
frokost skal vi bevæge os lidt rundt i området og se, 
om vi kan finde den skat, nogen har gemt et sted. – 
Måske får vi kigget på træer og planter undervejs.

Det vil være dejligt med tilmelding, gerne inden den 
14. juli på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk, 
men det er ikke nogen betingelse; man må meget 
gerne komme, selv om man ikke har nået at melde 
sig! Har man problemer med transport ud til skoven, 
kan man blive hentet ved sin bopæl og kørt tilbage 
igen. I så fald kan man også ringe til tlf. 66 18 70 66.

Dagen slutter med saft/te/kaffe og kage kl. ca. 14.00. 
Arrangementet er gratis. Store som små er velkomne.

Menighedsrådet

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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MARTS

Torsdag 2. marts kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognegård Side 4

Søndag 5. marts kl. 9.30 Gudstjeneste AJ  Stige Kirke 
2. søndag i fasten Kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
  Kirkekaffe

Mandag 6. marts kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 

Onsdag 8. marts kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke Side 4

Lørdag 11. marts kl. 14.00 Åbent Hus Stige Sognegård Side 5

Søndag 12. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke  
3. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Onsdag 15. marts kl. 19.00 Foredrag  Stige Sognegård Side 5
 
Søndag 19. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke 
Midfasten kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Onsdag 22. marts kl. 14.00 Filmeftermiddag Lumby Sognegård Side 6

Torsdag 23. marts kl. 17.00 Børnegudstjeneste Lumby Kirke Side 6 
 kl. 18.00 Fællesspisning Lumby Sognegård

Søndag 26. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke  
Mariæ bebudelse    kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Onsdag 29. marts kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem 

Torsdag 30. marts kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 7

Fredag 31. marts kl. 14.00 Forårsfest Stige Sognegård Side 7

APRIL

Søndag 2. april kl. 10.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
Palmesøndag   

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Torsdag 6. april kl. 17.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke Side 8
Skærtorsdag  kl. 18.00 Fællesspisning Lumby Sognegård

Fredag 7. april kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
Langfredag

Søndag 9. april kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Påskedag kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 
Mandag 10. april kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke 
Anden påskedag

Torsdag 13. april kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Lumby Sognegård Side 4

Søndag 16. april kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke  
1. søndag efter påske kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Kirkekaffe

Tirsdag 18. april kl. 14.30 Sangeftermiddag Stige Sognegård Side 8

Onsdag 19. april kl. 14.00 Filmeftermiddag Lumby Sognegård Side 8

Søndag 23. april kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke  
2. søndag efter påske kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Onsdag 26. april kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem 

Torsdag 27. april kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 7

Søndag 30. april kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke  
3. søndag efter påske kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

MAJ

Torsdag 4. maj kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognegård Side 4

Fredag 5. maj kl. 10.00 Konfirmation 7A MG Lumby Kirke 
Store bededag kl. 11.00 Konfirmation 7B MG Lumby Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Fredag 5. maj kl. 10.00 Konfirmation 7A KN  Stige Kirke 
Store bededag kl. 11.00 Konfirmation 7B KN Stige Kirke 

Søndag 7. maj kl. 11.00 Konfirmation Friskolen KN Stige Kirke 
4. søndag efter påske 

Torsdag 11. maj kl. 19.00 Forårskoncert  Lumby Kirke Side 9

Lørdag 13. maj kl. 11.00 Konfirmation Centerklassen Lumby Kirke 

Søndag 14. maj kl. 16.00 Musikgudstjeneste KN Lumby Kirke 
5. søndag efter påske   Kirkekaffe 

Torsdag 18. maj kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
Kristi Himmelfart 

Søndag 21. maj kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke Side 10
6. søndag efter påske  Billetsalg og kirkekaffe
 kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
  Billetsalg og kirkekaffe

Torsdag 25. maj kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 7

Søndag 28. maj kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
Pinsedag kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Mandag 29. maj kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste KN Lumby Mølle Side 9
Anden pinsedag   Friluftsgudstjeneste med madkurv

Onsdag 31. maj kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem 
 

JUNI

Søndag 4. juni kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
Trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Tirsdag 6. juni kl. 9.00 Pensionistudflugt Æbleparken Side 10

Torsdag 8. juni kl. 16.30 Snobrød og løb Lumby Præsteskov Side 11

Søndag 11. juni kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
1. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE
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Søndag 18. juni kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
2. søndag efter trinitatis 
 
Søndag 25. juni kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
3. søndag efter trinitatis  Kirkekaffe

Onsdag 28. juni kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG  Enrum Plejehjem 

Torsdag 29. juni kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 7

JULI

Søndag 2. juli kl. 19.00 Aftengudstjeneste AJ Stige Kirke 
4. søndag efter trinitatis  Et lille glas i våbenhuset

Søndag  9. juli kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
5. søndag efter trinitatis

Søndag 16. juli kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
6. søndag efter trinitatis  

Tirsdag 18. juli kl. 10.00 Familiedag Lumby Præsteskov Side 11

Søndag 23. juli kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
7. søndag efter trinitatis

Søndag 30. juli kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke 
8. søndag efter trinitatis

AUGUST

Søndag 6. august kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
9. søndag efter trinitatis

Søndag 13. august kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
10. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Søndag 20. august kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
11. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE
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KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard,
AJ = Annette Jørgensen

Har du brug for transport?
Du kan bestille kirkebil ved vores aktiviteter og gudstjenesterne kl. 11.00. 

Ring til Odense Minitaxi tlf. 66 12 27 12 og oplys kontonummer 3971. 
I tvivl, om der er kirkebil? Kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.

Søndag 27. august kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
12. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  Kirkekaffe

Onsdag 30. august kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem 

SEPTEMBER

Søndag 3. september kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
13. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Menighedsplejen – en 
del af kirkens diakoni

I Lumby og Stige Pastorat har vi oprettet en menig-
hedspleje, og den opmærksomme læser af kirke-
bladet har kunnet se, at vi nummer efter nummer 
skriver lidt om den, fordi vi synes, den er en vigtig del 
af kirken. Lumby og Stige Kirkers MobilePay er 56727, 
og vi samler ind til den ved forskellige arrangemen-
ter og gudstjenester, ligesom der fra tid til anden 
sælges marmelade, håndarbejde, grydelapper 
m.m. til fordel for menighedsplejen. Pengene, der 
kommer ind, gives ud igen til familier i pastoratet, 
der søger om hjælp til jul, til konfirmation, til ferie el-
ler til andet, hvor de står i en situation, der økono-
misk ikke er til at overskue.

Hvorfor er det en del af kirkens opgave?
Nogle vil måske undre sig over, hvorfor vi i et vel-
færdssamfund som Danmark gør sådan noget. Er 
det ikke kommunens eller statens opgave? Jo, til 
dels – men også kirkens, for det har det altid været. 
Menighedsplejens arbejde hører ind under det, vi i 
kirken kalder diakoni, hvilket ikke er et ord, vi bruger 
sådan i daglig tale. Diakoni – hvad er det egentlig? 
Diakoni kommer fra det græske diakonia, der bety-
der ”tjeneste”. Gudstjeneste i menighedens fælles-
skab og menneskers tjeneste og kristne forpligtelse 
for hinanden. De to ting hører sammen: gudstjene-

ste og menneskers tjeneste. Og det har de gjort lige 
siden, de første kristne menigheder blev grundlagt 
og organiseret. Det ene kunne ikke leve uden det 
andet.

Allerede i urkirken og oldkirken var de kristnes om-
sorg for de svage et af de kendetegn, der med tiden 
gjorde kristendommen velset og respekteret i sam-
fundet. Det fortsatte op igennem middelalderen, 
hvor den organiserede diakoni på mange måder 
var selve den katolske kirkes struktur i Danmark, idet 
især klostrene organiserede og udviklede hjælp til 
syge og fattige, og fordi det med de sognegræn-
ser, der blev fastlagt, var målet, at der over hele 
landet med passende afstand sad sognepræster, 
der havde ansvar for at yde hjælp og omsorg for 
dem, der trængte. Ved reformationen skete der så 
en stor omvæltning, der gjorde, at kongemagten 
overtog forpligtelsen til at sørge for kirkens diakoni 
- en ordning, der med 1800-tallets folkelige, kirke-
lige og politiske vækkelser suppleredes med frivil-
ligt, organiseret hjælpearbejde. Det betyder, at de 
hjælpeorganisationer, vi kender i dag: Kirkens Kors-
hær, Diakonissestiftelsen, Folkekirkens Nødhjælp, 
KFUM’s Sociale Arbejde m.m. har rødder tilbage i 
1800-tallets vækkelser. Endelig er bevidstheden i de 
enkelte sognemenigheder om, at diakoni er kirkens 
hjertesag, vokset betydeligt gennem de sidste par 
hundrede år, og lige nu tales der meget om diakoni 
i de enkelte kirker – måske fordi, man godt kan se, 
at der er huller i vores ellers på mange måder lovpris-
te velfærdssamfund. Det er også sådan, at der nu i 
en betænkning i Kirkeministeriet står, at Folkekirkens 
bærende struktur består af 4 søjler: gudstjeneste, 
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undervisning, diakoni og mission. Så diakoni og der-
med menighedsplejen er en uundværlig del af kirke.

Diakonien er ”kirken i arbejdstøjet”
Diakonien er en uundværlig del af kirken, fordi dia-
koni er formidlingen af Guds kærlighed i ord og 
handling. Ja, nogle gange kan kirkens forkyndelse 
endda være ordløs, kan den bestå udelukkende i 
handling: i uddeling af mad, af julepakker, af varme 
tæpper, af en madras, der kan overnattes på. Som 
oftest er det dog en kombination i mødet med det 
menneske, hvis liv for tiden er svært og ekstra sår-
bart, i mødet med det menneske, som altid er mere 
end det, vi umiddelbart kan se, i mødet med det 
menneske, som er gudskabt og dermed værdifuldt 
og værdigt til at modtage Guds kærlighed. Kirken 
har simpelthen tradition for at tage samfundsansvar, 
for at give den sultne mad, besøge den ensomme, 
lytte til trætte og tyngede mennesker, for at vise so-
lidaritet med den nødstedte – og den tradition skal 
vi holde i live.

I menighedsplejen er diakonien lokal
Tilbage til menighedsplejen i Lumby og Stige Pasto-
rat. Netop for at holde fast i, hvor vigtig en del af 
kirken, diakonien er, har vi i Lumby og Stige Pasto-
rat oprettet en menighedspleje. Gennem den vil vi 
gerne være med til at række en hånd til for tiden 
sårbare mennesker i lokalområdet. Som allerede 
skrevet sker det i form af julehjælp m.m. og gennem 
vores samarbejdsaftale med landsorganisationen 
Menighedsplejen i Danmark inspireres vi til nye til-
tag. F.eks. findes der noget, der hedder Folkekirkens 
Feriehjælp, hvor et sogn eller et pastorat kan søge 
om at få lov at sende 6 familier på ferie i en uge et 
eller andet sted i Danmark. Det bliver muligvis vo-
res næste initiativ, at vi søger om en sådan kvote. 
Det kræver, at vi har to frivillige, der vil tage med 
familierne og dele ugen med dem, hvilket vi er så 

Nyt fra kirkegårdene 
Vi har i år ansat Mathias Chri-
stensen som vikar for kirke-
gårdslederen Camilla, der 
gik på barsel i starten af ja-
nuar. Han glæder sig til at 
møde jer på kirkegårdene og 
kirkegårdskontoret, og håber, 
I vil tage godt imod ham. Han 
vil gøre sit bedste for at imø-
dekomme jer og jeres spørgs-
mål. Camilla kommer tilbage 
i november 2023.

Nu starter der en ny sæson og der går ikke længe, 
før vi går i gang med at plante forårsblomster. Vi 
regner med, at de er plantet inden påske. Vi har 
brugt noget af vinteren på at klargøre de grav-
pladser, der skulle nedlægges.

Ønsker I at få plantet forårs- eller sommerblomster 
på jeres gravsted, skal I endelig kontakte kirkegår-
den. Forårsblomster koster 15,29 kr. pr. blomst og 
sommerblomster koster 18,88 kr. pr. blomst. 

Vi glæder os til at se jer på kirkegårdene i løbet af 
foråret og sommeren! 

Camilla Philipsen og Mathias Christensen

© Karen van Durme

heldige, at vi har. Hvis der er andre, der ved at læse 
den lille artikel her, har lyst til frivilligt at lægge nogle 
kræfter i menighedsplejen, vil vi meget gerne høre 
fra jer.

Annette Jørgensen, tlf. 29 27 65 91, akt@km.dk
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Den falske dronning
I foråret 1772 blev den tyske læge Johan Frederich 
Struensee (1737–72) dømt for majestætsfornærmelse 
og henrettet på Østre Fælled i København under be-
stialsk former. Men også med dronningen, den unge 
Caroline Mathilde, var der et regnskab at gøre op.

Struensee havde gjort en kometagtig karriere i spid-
sen for det enevældige dansk-norske rige i perioden 
1769 -72, idet han havde en god forståelse for kon-
gens psykiske sygdom.
Hun, Caroline Mathilde, var søster til den engelske 
konge, og var i 1766, som 15-årig blevet gift med sin 
fætter, Christian d. 7., som angivelig led af skizofreni, 
hvilket dog aldrig blev officielt erkendt. Ægteskabet 
udviklede sig, pga. kongens ustabile psyke, med åre-
ne i en mere og mere uheldig retning, Vi må formo-
de, at det var på dette grundlag, den unge dron-
ning i 1770 indledte et beviseligt kærlighedsforhold til 
kongens livlæge, den da 33-årige Struensee, hvilket 
resulterede i, at hun i 1771 fødte sin og Struenees dat-
ter, Louise Augusta.

Sagen vakte stor opsigt.  Han blev dømt og henret-
tet, men af gode grunde kunne man ikke henret-
te hende, hun var trods alt Danmarks lovformelige 
dronning og den engelske konges søster. I 1772 blev 
hun arresteret, ægteskabet med Christian d. 7. op-
hævet, og hun blev deporteret til broderens tyske 
besiddelser i Hannover, hvor hun døde 3 år senere af 
skarlagensfeber, knap 24 år gammel.

En halv snes år senere opstod der i Danmark det ryg-
te, at Caroline Mathilde ikke var død, men levede, 
omend ikke i bedste velgående. En kvinde i Fåborg 
var blevet arresteret for tiggeri, hvorefter hun var 
idømt ét års tugthusarbejde. Straffen skulle afsones 

i Odense Tugthus. Det 
var her, hun afslørede 
sin ”sande” identitet, 
nemlig den, at hun 
var Caroline Mathil-
de, Danmarks tidlige-
re dronning. Hendes 
overbevisningsevne 
var så betydelig, at 
der ikke gik lang tid, 
førend det halve Fyn 
vidste, hvem der sad 
fængslet i Odense 
Tugthus.

Skønt kongefamilien ofte kom til Odense, fordi de 
overnattede der på vej sydpå, har kongehuset alli-
gevel været ukendt for de fleste, navnlig på landet, 
og det var baggrunden for, at en plattenslager, en 
rytterdatter født i 1756 i Linstrup ved Ribe ved navn 
Bodil Sørensdatter, siden 1778 havde kunne rejste 
land og rige rundt under adskillige falske navne og 
narret penge fra folk. 

På en besynderlig måde havde historien også en 
udløber i Lumby. I juni 1784 opholdt hun sig hos hus-
mand Jakob Knudsen i Lumby, hvor hun udgav sig for 
at være den fordrevne dronning. Da greven på Gyl-
densten, hvis elskerinde hun også påstod at være, 
ville lade hende arrestere, forlod hun i stor hast Lum-
by medbringende adskillige af husmandens ejende-
le. 

Hun optrådte samme år atter som dronning i Bellinge 
og lånte tøj af degnekonen der. Sidst på året i 1784 
blev hun så anholdt i Fåborg for løsgængeri og indsat 
i Odense Tugthus. Folk strømmede til for at se hende. 
Blandt dem var to kvinder fra Odense, jomfru Scharff 
og hendes brordatter. De var begge overbeviste om 
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skrønens sandhed.  De to kvinder må på en eller an-
den måde være kommet til rette med fængselsper-
sonalet, idet de hver dag indfandt sig hos fangen og 
agerede hofdamer. De tog sig bl.a. af hendes korre-
spondance, der omfattede flere breve til hoffet, hvor 
kongen omtaltes som ”min elskede gemal” og kron-
prinsen som ”min søn”. Man må formode, at det var 
under tilskyndelse af fangen, at en mindre delegati-
on ledet af jomfru Scharff drog til København, hvor 
de foran Frederiksberg Slot ventede på kronprinsen, 
der hver morgen red ud. De havde held til at få afle-
veret ”moderens” bønskrift, hvilket dog ikke affødte 
nogen reaktion, så selskabet må formodes at være 
vendt skuffet hjem.
  
En anden odenseborgere havde – hvis vi tør tro på 
ham - efter eget udsagn bedre held, da han rejste til 
hovedstaden i samme ærinde. Han påstod at have 
talt med kronprinsen, som skulle havde lyttet interes-
seret til beretningen. Han og andre odenseborgere 
forsøgte ved hjælp af bønskrifter at hjælpe ”dron-
ningen” til, at hun i det mindste på standsmæssig vis 
kunne vende tilbage til sit fødeland. De tilbød endda 
at skaffe penge til rejsen. Der blev sat en underskrift-
indsamling i gang, som dog blev stoppet af en kro-
holder, der fandt initiativet farligt.

Der kom dagligt folk til tugthuset med mad, tøj og 
penge til ”den fornemme fange”. En bonde fra Hin-
dsholm, Christian Mortensen, var så overbevist om 
kvindens kongelige byrd, at han lånte hende flere 
hundrede rigsdaler, så hun kunne fremtræde både 
velfriseret og velklædt. En lokal prokurator, Bagger, 
var så bevæget af medlidenhed, at han ansøgte 
om ”dronningens” løsladelse. Han tilbød at føre pas-
sende tilsyn og sørge for hendes underhold. 

Bemærkelsesværdigt nok blev ansøgningen imø-
dekommet, og under stor bevågenhed ankom pro-

kuratoren i sin egen karet til tugthuset for på stands-
mæssig vis at afhente ”majestæten”. Opholdet hos 
familien Bagger blev dog ikke af længere varighed, 
da ”eksdronningen” kedede sig over det stille liv 
og ustandselig skændtes med husets børn. Efter få 
uger forlod hun baggerfamilien, hvorefter hun skif-
tede opholdssted nogle gange, men blev så efter 
myndighedernes beslutning atter indsat i tugthuset. 
Det blev omtalt i avisen: ”Den 6. juni [1785] blev den 
vidt-berygtede jomfru, som for kort tid siden var tugt-
huslem, men på nogen tid opholdt sig hos andre i 
byen, igen under et forfærdeligt opløb ført tilbage 
til tugthuset.”
Her i sommeren 1785 blev der, på grund af al postyret 
omkring den falske dronning, lavet en indberetning 
til kronprinsen, der som følge af kongens sindssyge 
varetog landets interesser. Den syttenårige regent 
beordrede en kommission nedsat, som ikke blot skul-
le tilbagevise kvinden som Caroline Mathilde, men 
også finde frem til hendes sande identitet. Opmærk-
somheden omkring kvinden skulle begrænses mest 
muligt, og hun blev overflyttet til skrappere opsyn i 
Odense Rådhusarrest. Uvedkommende blev for-
ment adgang og postbesørgelsen standset. 

Kommissionen gik meget grundigt til værks. Det var 
øjensynligt utænkeligt at sende bud efter nogen ved 
hoffet, som havde kendt den rigtige dronning Caro-
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line Mathilde, så de to landsdommere, der ledede 
undersøgelsen, måtte gå frem led for led. Det var 
heller ikke svært. De kunne, uden besvær bevise, at 
kvinden ikke var den, hun udgav sig for.
Den rigtige dronning var lyshåret og den falske mørk-
håret. Hun kunne hverken tale eller skrive ”sit mo-
dersmål”, engelsk, og vidner, der havde truffet den 
rigtige Caroline Mathilde, frakendte hende enhver 
lighed med denne. På spørgsmål om den kongelige 
familie, samlivet med kongen, og hendes senere for-
visning til Tyskland, nægtede hun at svarer, svarede 
ufuldstændig eller direkte forkert. På trods af dette 
fastholdt kvinden sin kongelige herkomst ”med stor 
forhærdelse og halsstarrighed”, hvilket fik kommissio-
nen til at beordre fornuft banket ind i hende. Hun fik 
fire, så seks og siden otte slag med tampen. 

Opklaringen af kvindens identitet var straks en svæ-
rere opgave. Her var overhovedet ingen hjælp at 
hente hos fangen. Ganske uventet kom en tilrejsen-
de skræddersvend til hjælp. Han genkendte kvin-
den som Bodil Sørensdatter, fra Linstrup ved Ribe, 
så nu havde man i alle tilfælde et udgangspunkt. 
Gradvis fik man afdækket hendes færden. Hun hav-
de skaffet sig til livets ophold ved tyveri, bedrageri og 
prostitution under alskens falske navne. Ideen med 
at udgive sig for den landsforviste dronning Caroline 
Mathilde fik hun øjensynlig fra en tilbeder, en sergent, 
der mente at kunne se en vis lighed mellem hende 
og dronningen.

Efter ni måneders arbejde med sagen kunne kom-
missionen afsige kendelse: ”Den liderlige kvinde 
med de løgnagtige foregivender” skulle kagestryges 
(piskes) og for livstid indsættes i Møens Tugthus, men 
da man mente, hun var sindsforvirret, blev hun frita-
get for kagestrygning. 
Opholdet i Møens Tugthus bekom ikke Bodil Sørens-
datter vel. Hun var, fremgår det af fængselsrappor-

terne, urolig og klagede over maden. Efter i hvert fald 
ét mislykket flugtforsøg undveg hun i 1805 fra Møens 
Tugthus, og druknede på vej over isen til Sjælland.

Bodil Sørensdatter var en forholdsvis harmløs plat-
tenslager, som ville slå mønt af de følelsesladede 
minder om dronningen, og hvis skæbne blev ufor-
tjent hård.  Hun levede under enevælden, hvor ma-
jestætsfornærmelse blev set på med største alvor. 
Den skindindbundne protokol om kommissionsun-
dersøgelsen fylder mere end 600 håndskrevne si-
der, og befinder sig i dag på Rigsarkivets afdeling i 
Odense. Sjældent har Odense oplevet en så celeber 
sag, men historien fortæller ikke, hvad husmanden i 
Lumby, Jakob Knudsen tænkte, adskillige ejendele 
fattigere, men garanteret nogle oplevelser rigere.

Annelise Bæk Hansen, Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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Billeder
Dronning Caroline Mathilde, født den 22. juli 1751 i London 
og død den 10. maj 1775, Celle, Kurfyrstendømmet Han-
nover, portræt udført af Francis Cotes i 1766

Bodil Sørensdatter i Odense Tugthus, portræt lavet på pa-
pir af Andreas Ernst Fich. Befinder sig på Rosenborg Slot.

Affotografering af et maleri af Klaregade: til højre ses por-
ten til bispegården, til venstre Odense Tugthus (Tvangsar-
bejdsanstalten).  Fotograf: Wermund Bendtsen.
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Aktiviteter i Lumby Sogns  
Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv 
Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening afholder fore-
drag, arrangerer turer, byvandringer m.m. Der udgi-
ves et årsskrift med interessante lokalhistoriske artikler. 
Foreningen er støtteforening for arkivet. Kommunen 
kræver en støtteforening af hensyn til tilskud.

Henvendelse på arkivet kræver ikke medlemskab af 
foreningen, som pt. har 200 betalende medlemmer 
fordelt på 155 husstande. Kontingent er 75 kr. pr med-
lem. For mere information og kontaktoplysninger se 
vores hjemmesiden www.lumby-stige-arkiv.dk. 

Arkivalierne (i dag også digitale billeder) arkiveres i 
et landsdækkende elektronisk system Arkibas, som 
er tilgængeligt på www.arkiv.dk. Husk: smid ikke no-
get af lokalhistorisk interesse væk, lad os se på det!

Foreningen afholder generalforsamling i Lumby Sog-
negård onsdag den 29. marts kl. 19.00. Efter gene-
ralforsamlingen er der foredrag om Rytterskoler v. 
Museumsinspektør v. Museum Odense, Ellen Warring.
 
Foreningens næste foredrag bliver fælles med me-

nighedsrådet den onsdag den 15. marts kl. 19.00 i 
Stige nye Sognegård, hvor Werner Elof Sørensen for-
tæller om sin bog Rygter om kong Christian den 3. (se 
et andet sted i bladet).

Projekt nye møllevinger
Projekt Nye Mølle-
vinger er iværksat. 
Økonomien er på 
plads med støtte fra 
flere fonde, egen 
betaling og ikke 
mindst meget frivil-
ligt arbejde. Der sø-
ges løbende fonds-
midler til dækning 
af udgifter. Dette 
projekt kunne ikke 
gennemføres uden 
støtte fra Augusti-
nusfonden, Slots- 
og Kulturstyrelsen, 
Realdania og Bred-
bølfonden. 

Vingerne udføres 
i dansk lærketræ, fældet i Jægerspris Hegning i 
Nordsjælland i 2019. Træet er tørret og kan nu forar-
bejdes til nye vinger. Arbejdet udføres af tømrerfir-
maet Finn Jensen i samarbejde med møllebygger 
Jørn Nielsson fra Løve på Sjælland. De gamle vin-
ger er nedtaget og danner grundlag for opmåling 
til de nye vinger. De nye vinger forventes at være 
på plads til foråret 2023. Herefter kan der igen males 
mel på Lumby Mølle.

Stig Nørgaard Olsen

LOKALE FORENINGER
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Program 2023
Søndag den 12. februar 
Arbejdsdag og klippedag kl. 9.00, suppe kl. 13.00

Søndag den 26. februar 
Opstartsmøde kl. 10.00 – 12.00

Torsdag den 23. marts 
Generalforsamling kl. 19.30

Søndag den 26. marts 
Forårsrengøring kl. 9.00, suppe kl. 12.30

Lørdag den 17. juni 
Jazz Festival 

Søndag den 18. juni 
Dansk Mølledag kl. 10.00 – 16.00

Onsdag den 5/12/19/26. juli 
Vingesus kl. 19.00 - 21.00

Onsdag den 2. august  
Vingesus kl. 19.00 - 21.00

Søndag den 20. august 
Møllemarked kl. 10.00 – 16.00

Stig Nørgaard Olsen

Program for Lumby og 
Omegns Borgerforening
Generalforsamling 
Torsdag den 23. februar kl. 19.30 holder vi general-
forsamling i skolens aula.

Forårsrengøring 
Alle der har tid, lyst og mulighed for at bruge en 
formiddag på at få vores landsby til at se indbyden-
de og forårsklar ud, mødes søndag den 26. marts kl. 
10.00 i skolegården i Lumby.  Vi skal samle affald, va-

ske bænke og udhængsskabe og lignende. Kl. 12.00 
mødes vi igen og følges ad til møllen, hvor vi spiser 
frokost. Medbring gerne havehandsker.

Fællesspisning i skolens aula
Onsdag den 15. marts kl. 18.00
Torsdag den 13. april kl. 18.00

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 6. marts kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 27. marts kl. 19.30-ca. 21.30

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

Sankt Hans på 
Lumby Mølle
Vi starter kl. 18.00 med 
fællesspisning i mølle-
haven. Man medbrin-
ger selv madkurven, 
og har mulighed for at 
benytte de optændte 
grill. Efter båltalen kl. 
20.00 tændes bålet.

Møde
Energi Fyn vil efter sommerferien begynde af lægge fi-
bernet i Lumby. Borgerforeningen vil forsøge at lave et 
borgermøde i foråret, hvor der oplyses om disse mulig-
heder og vilkår, samt arbejdet i partnerskabsgrupperne.

Byfest 
Byfest for alle byens borgere afholdes lørdag den 
26. august i skolegården.

Hanne Schultz Sørensen, tlf. 40 62 52 05,  

hanneschultz1961@gmail.com 
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PRAKTISK INFO

Næste kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme 
senest onsdag den 7. juni på kvd@km.dk

Redaktør: Karen van Durme. Billeder © Pixabay. Billede forside: © Karen van Durme. 
www.lumbysogn.dk   Lumby og Stige Kirker. © Lumby og Stige Sognes Menighedsråd. 

Kirkekontor
Kordegn Karen van Durme
Skippervej 11 B, 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

Barselsvikar for kirkegårdsleder 
Mathias Christensen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20 / 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 Sognegård
Skippervej 11 B, 5270 Odense N

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). 
For spørgsmål om faderskab, navngivning,  
navneændring og attester henvender man  
sig til kirkekontoret.
Man er altid velkommen til at kontakte en af 
præsterne for en personlig samtale.

Præster
Sognepræst Karen Nedergaard, kbf.
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag

Sognepræst Mette Gabelgaard
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag

Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
Tlf. 29 27 65 91
akt@km.dk
Fridag: mandag

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

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


