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JEG KENDER ET LAND
“Jeg kender et land” Sådan hedder én
af Grundtvigs absolut bedste salmer.
Den handler om det evige liv og kan
findes i Den danske Salmebog som
nr. 561. I salmen forsøger Grundtvig at sætte ord på, hvad det evige
liv egentlig er for en størrelse. Han
beskriver det som et land, vi længes
efter. Et land, vi kan drømme om og
forestille os. Et land, som troen kan
slå en bro over til. I troen kan vi gå til
det evige liv, om end på en skrøbelig
bro, der bevæger sig fra dødningehjem til de levendes land. Det evige
liv er et land, som håbet kan flyve på
besøg i. Håbet om det evige liv er det
håb, vi døbes til. Et håb, som trøster
os. Og endelig kan vi finde det evige liv i Guds kærlighed, som byder
døden trods. I Guds kærlighed kan vi
dog kun skimte det evige liv, i glimt,
men ikke se det klart. Endnu!
Det første vers af salmen beskriver,
hvordan tiden ikke findes i det evige
liv:
Jeg kender et land,
hvor håret ej gråner,
og tid har ej tand,
hvor solen ej brænder,
og bølgen ej slår,
hvor høsten omfavner
den blomstrende vår,
hvor aften og morgen
går altid i dans
med middagens glans.
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Her har ”tidens tand” ingen magt, og
forår og efterår er samtidige, i ét nu
– ligesom morgen, middag og aften.
Læs selv salmen – den giver stof til
eftertanke.
I min studieorlov har jeg læst om,
hvad andre har tænkt og skrevet
om det evige liv. Og efter fattig evne
forsøgt at sætte mine egne ord på,
hvordan man i nutiden måske kunne
tale om det evige liv.
Med inspiration fra Grundtvigs
salme kommer her et bud på det:
Jeg kender et land
det findes i tro
se og kende.
Der holder de fest med maner
buffet med dessert
kager og sødt
så englene synger
seraferne ler
og ingen kan ønske sig mere
Der spilles op til dans
aften inklinerer for morgen
de danser sammen i lyset
tango og vals
for her er ingen tid
som går eller kommer
Der danser Einstein
og Bohr
de havde ret
hverken tid eller sted
ligger fast

Selv den skarpeste menneske hjerne
kan kun ane
at bag det, vi ser, som tid og rum
findes en anden virkelighed
en sandhed
Et menneske kan kun se verden
som i en omvendt linse
der for overskuelighedens skyld
gør alting småt
Men da skal vi se alt
ansigt til ansigt

Sognepræst
Karen Nedergaard

Lumby Tårup - Tårup - Lumby Torp
Kært barn har mange navne. De
fleste landsbyer i Danmark, hvis
navn ender på -by, -toft eller -bølle
stammer fra vikingetiden. Lumby er
en af dem. Man regner med, at den
har ligget, hvor den ligger i mere end
1000 år.
Ordet Tårup kommer af torp, som
betyder udflytterbebyggelse. Efterhånden som Lumby blev for trang,
flyttede nogle mod vest - mod øst
bestod jorden mest af eng og hede.
Udflytterne grundlagde en torp,
Lumby-Torp. Første gang man ser
navnet Lumby-Torp på skrift er i
1423. Efter reformationen i 1536
overtog kronen næsten alt jordegods, som før havde tilhørt kirker og
klostre. I 1664 hørte 12 af LumbyTorps 16 gårde under kronen, mens
de sidste fire tilhørte hovedgårde
udenfor sognet. Senere ændredes
ejerforholdene og 10 gårde ejedes nu
af kronen, og hørte under Det fynske
Rytterdistrikt (1). Efter 1764 blev ryt-

terdistrikterne nedlagt og kronens
gårde blev solgt. Det gjaldt også i
Lumby-Tårup.
Gårdene blev købt af en storkøbmand i Odense, Peter Eilschou *.
De blev lagt under Marienlund Hovedgård, som Eilschou oprettede i
1765 efter sit opkøb af tidligere ryttergodser i bl.a. Lumby Sogn. Det
berettedes, at Eilschou var en hård
herremand. Hvis fæsteafgifterne
ikke faldt prompte, blev der efter sigende ikke vist nogen form for barmhjertighed. Han døde i 1783 og inden
1795 var alle gårdene i Lumby-Tårup
solgt til såkaldte gårdslagtere (2),
hvorefter de under kraftig medvirk-

Parti fra Lumby-Tårup.

Tegning:
Gunhild Brink

1994
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en af amtsprovst Lütken blev købt af
fæsterne.
Dette betød jordfællesskabets ophør. I Lumby-Tårup valgte man – ligesom i Lumby - den såkaldte stjerneudskiftning (3), hvor gårdene blev
liggende i landsbyen, mens jorderne
strålede ud fra gårdene som en vifte.
Stjerneudstykningen var en upraktisk form, fordi det meste af jorden
kom til at ligge langt fra gården,
men det er også grunden til, at Lumby-Tårup har bevaret sit enestående
landsbymiljø, så der i dag ligger en
række smukke gårde på begge sider
af bygaden, hvoraf de ældste er fra
slutningen af 1600-tallet.
Gården Holmegaard har ligget i Tårup, indtil hele ejendommen i 1901
blev flyttet til Bladstrupvej. Mejeriet i Tårup var i drift fra 1890 til engang i 1940erne. I begyndelsen blev
maskinerne trukket ved hjælp af en
hestegang (4), som efter få års forløb
blev erstattet af en dampmaskine.
Det siges, at man havde besvær med
at forhindre bønderne i at blande
vand i mælken. Mælkekusken, der
var en ´lun fyr´, kunne finde på at
lægge små meddelelser ved spandene, hvis mælken kom retur. Således
kunne mejeriformanden ved sine
spande finde følgende oplysning:
Mælken er sur – derfor retur.
Lumby-Tårup Brugsforening åbnede i 1902 (5) og i bygningens nordlige
ende var en sal, der fungerede som
forsamlingshus. Første halvdel af
1900-tallet var Lumby-Tårups storhedstid. Det var gode tider for landbruget, og byen var fyldt med unge
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I dag er der ikke meget tilbage af
fordums storhed. Mekaniseringen
affolkede gårdene og de små familiebrug er ikke mere rentable, men det
tjener til ejerenes ære, at de alligevel
er blevet bevaret og dermed skaber
et ualmindeligt harmonisk landsbymiljø.
Ingen landsby uden originaler, således også Lumby-Tårup, hvor der
fortælles om en mand, der lagde sin
høne på andeæg med den begrundelse, at hønen kunne klare udrugningen på 3 uger, det kunne anden
ikke. Så var der ham, hvis største
delikatesse var pindsvinesteg, og
hende, der ernærede sig som ´klog
kone´, og kunne kurere ringorme
vha. smørlærred og fjerne vorter ved
at pensle dem med efterbyrden fra
en ko. Hun havde efter sigende stor
søgning.

Byens spillemand spillede på harmonika ved byens gilder, og hans største glæde var at sætte penge i banken. Undertiden lånte han sig frem
for at få tusindet fuld, inden turen
gik til Odense med pengene. Endelig
var der Per Nielsen, som kunne

`vise vand`. Foruden den sædvanlige pilekvist anvendte han efter sigende både salmebog og saks.

Annelise Bæk Hansen
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
* Se historien om Eilschous Hospital i
Lumby i Årsskrift 2014 for Lumby Sogns
Lokalhistoriske Arkiv.

(1) Rytterdistrikterne opstod, efter at
rytteriet i 1670 blev gjort nationalt. Udskrivningen hertil blev foretaget på det
efter reformationen omfattende krongods, der blev opdelt i distrikter. Rytterdistrikterne blev opløst eller solgt i perioden 1727-1774.
(2) Se forrige Kirkeblad
(3) Stjerneudskiftning: metoder, der
efter landboreformerne i 1788 blev brugt
til at samle landbrugsjorden, der tidligere var spredt på mange lodder, i et sammenhængende jordstykke for den enkelte gård, der blev liggende i byen.
(4) Heste-gang: mekanisme, hvorved
en hests kraft overføres til en arbejdsmaskine, tærskeværk eller lignende, idet
hesten er spændt til en bom og bevæger
sig rundt i en cirkel
(5) Flyttede i 1966 til Lumby. Nedlagt i
1978

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kronologisk oversigt
25. februar kl. 19.00
26. februar kl. 17.00
3. marts kl. 14.00
24. marts kl. 14.00
25. marts kl. 19.00
26. marts kl. 17.00
9. april kl. 19.00
13. april
kl. 14.00
17. april
kl. 17.00
24. april kl. 19.00
25. april kl. 14.00
30. april kl. 17.00
25. maj
kl. 15.00
2. juni
kl. 9.00
9. juni
kl. 10.30
14. august kl. 19.00

Foredrag om Hal Koch
Hverdagsgudstjeneste
Eftermiddagsmøde
Eftermiddagsmøde
Foredrag om Regin Prenter
Hverdagsgudstjeneste
Forårskoncert
Familiegudstjeneste
Skærtorsdagsgudstjeneste
Foredrag om Leif Grane
Forårsfest
Hverdagsgudstjeneste
Koncert med Midtfyns Consort
Sommerudflugt
Pinsegudstjeneste
Sangaften

Skt. Knuds Salen
Stige Kirke
Søhus Præstegård
Søhus Præstegård
Skt. Knuds Salen
Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke
Skt. Knuds Salen
Lumby Sognegård
Stige Kirke
Lumby Kirke
Lumby Mølle
Lumby Sognegård
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Store teologer i det 20. århundrede
Foredragsrække i vinteren og foråret 2014

Teologen Hal Koch (1904-1963) var på flere måder særlig, og han ragede op i
sin samtid. Men han var også engageret i tidens typiske spørgsmål. Historien
om Hal Koch bliver også uundgåeligt historien om hans tid – en tid, der på
afgørende måde har været med til at forme den kirke og
det samfund, vi har i dag.

Regin Prenter blev udnævnt som professor i maj 1945, dvs. samtidig med befrielsen. Tidspunktet er betydningsfuldt og fortæller noget meget vigtigt om
personen og teologen Prenter. Han havde været på dannelsesrejse til flere af
de europæiske lande i trediverne og havde ved selvsyn set, hvordan nazismen
skyllede hen over Tyskland som en flodbølge. Under krigen skrev han et vægtigt dokument om forholdet mellem kristendom og politik. Da han begyndte
som professor, var han med til at definere sit fag, den kristne troslære/dogmatik, i den nye situation efter krigens afslutning. Men hvorfor blev han så
ikke mere kendt i Danmark? Foredraget vil rumme et forsøg på
at besvare dette spørgsmål.
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Vel var det de fire Århus-teologer, der dominerede den hjemlige scene i sidste
halvdel af forrige århundrede, men i København sad der to med internationalt ry, K.E. Skydsgaard (1902-90), der var Det Lutherske Verdensforbunds
observatør ved 2. Vatikanerkoncil, samt reformationshistorikeren og Luther-forskeren Leif Grane (1928-2000). Foredraget handler om sidstnævnte.
Granes indsats var ikke blot akademisk. Han forestod således Bibelselskabets folkelige udgivelser om bl.a. Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, hvorved hans fortolkning i dag må siges at være normsættende for vores
kirkeforståelse. Desuden var han i alle sine år på universitet ulønnet
hjælpepræst først ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg, siden
ved Trinitatis efter K.E. Skydsgaard.
Han var medlem af Videnskabernes Selskab, havde det redaktionelle ansvar for færdiggørelsen af den mange bind store universitetshistorie, var
Regensprovst og meget andet – der iblandt ridder af Jack Daniels.

Hverdagsgudstjenester
I årets første fire måneder er der
hverdagsgudstjeneste i Stige Kirke
kl. 17.00 den sidste onsdag i måneden. Gudstjenesterne er korte og har
hver gang et særligt tema og et musikalsk indslag. Der er lægmandslæsning ved medlemmer af menigheden,
og der er tid til stille bøn, lystænding
og refleksion over dagens tema.
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Onsdag den 26. februar kl. 17.00
i Stige Kirke
Tema: Liv og Salighed
Sognepræst Werner Elof Sørensen
Lægmandslæser Anni Jensen
Onsdag den 26. marts kl. 17.00
i Stige Kirke
Tema: Tro
Sognepræst Mette Gabelgaard
Lægmandslæser Kirsten Schmidt
Onsdag den 30. april kl. 17.00
i Stige Kirke
Tema: Liv og opstand
Sognepræst Karen Nedergaard
Sognenes præster

Eftermiddagsmøder
Mandag den 3. marts og
mandag den 24. marts
kl. 14.00-16.00
Søhus Præstegård
Emnet er: Mennesker vi møder i kirkehistorien.
Moderne dansk kirkehistorie og hvad den betyder for os?

Man kan blive kørt til og
fra Søhus Præstegård
ved at ringe på tlf. 64 82 14 66.
Sognepræst Werner Elof Sørensen
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Forårskoncert

Onsdag den 9. april kl. 19.00
Lumby Kirke
Korup Koret, dir. Teresemarie Lisiux

Vi
Vi får
får besøg
besøg af
af Korup
Korup Koret,
Koret, som
som vil
vil glæde
glæde os
os med
med
et
et bredt
bredt repertoire.
repertoire. Efter
Efter koncerten
koncerten er
er der
der lejlighed
lejlighed
til
til at
at nyde
nyde et
et glas
glas vin
vin ii Lumby
Lumby Sognegård
Sognegård og
og
få
få en
en hyggelig
hyggelig snak.
snak.
Alle
Alle er
er selvfølgelig
selvfølgelig velkomne.
velkomne.
Organist
Organist Dennis
Dennis Dingfeld
Dingfeld

Familiegudstjeneste
med minikonfirmanderne
Palmesøndag den 13. april kl. 14.00
Stige Kirke
Gudstjenesten er afslutning for minikonfirmanderne fra Stige Skole og Stige Friskole.
Minikonfirmanderne medvirker ved
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe og hygge i Stige Sognehus.
Alle er velkomne!
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen
og sognenes præster
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”I den nat, da han blev forrådt, tog han brødet…”
Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid
torsdag den 17. april kl. 17.00
Lumby Kirke
Skærtorsdag er den aften i påskeugen, hvor Jesus spiste det sidste
måltid sammen med sine disciple
og indstiftede nadveren. Et fælles
måltid udtrykker fællesskab mellem
dem, der spiser sammen. Nadveren
fortæller, at Jesus Kristus vil have
fællesskab med os mennesker på
trods af vores svigt og svig. Ligesom
nadveren forkynder, at vi døbte har
et fællesskab med hinanden.
Efter gudstjenesten spiser vi et
påskemåltid sammen i form af
lammesteg og dessert med kaffe.
Det foregår i Lumby Sognegård
og koster 100 kr. pr. person
for middag og drikkevarer.
Af hensyn til planlægning af
arrangementet vil vi bede om en
tilmelding til Kirkekontoret senest
den 10. april på tlf. 66 18 70 66 eller
på e-mail: lumby.sogn@km.dk

Aktivitetsudvalget
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Forårsfest
Fredag den 25. april kl. 14.00-17.00
Lumby Sognegård
Menighedsrådet indbyder sognenes
ældre til forårsfest. I år har vi inviteret Jodle Birgers søn Bo Young
til at underholde. Han vil synge en
hel del af sin fars repertoire, men
optræder også med sine egne sange.
Man kan få nærmere information på
kunstnerens hjemmeside:
www.boyoung.dk
Der serveres kaffebord til 40 kr. pr. person. Forhåbentlig vil gartnerne også i
år give blomster til uddeling ved festen. Menighedsrådet vil med glæde hente
de deltagere, som ikke har mulighed
for selv at køre eller gå til arrangementet, i bil. Ved tilmelding skal
man derfor bede om at blive hentet.
Tilmelding til forårsfesten på Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på
e-mail: lumby.sogn@km.dk

Aktivitetsudvalget

Sommerkoncert med Midtfyns Consort

Søndag
Søndag den
den 25.
25. maj
maj kl.
kl. 15.00
15.00 ii Lumby
Lumby Kirke
Kirke

Traditionen tro inviterer ensemblet Midtfyns Consort til en sprudlende
sommerkoncert med tidlig musik i Lumby Kirke.
Efterfølgende byder Midtfyns Consort på en sommerforfriskning i Lumby
Sognegård, hvor alle er hjertelig velkomne.
Aktivitetsudvalget og Midtfyns Consort
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Sommerudflugt for de ældre

Mandag den 2. juni
Afgang fra Æbleparken kl. 9.00
Hjemkomst til Æbleparken ca. kl. 19.00
Turen i år går ad den fynske og jyske
motorvej til Skanderborg Slotskirke. Slotskirken er den sidste
rest af Frederik den 2. ombyggede
middelalderborg fra Valdemar den
Stores tid. Efter nedrivningen af
Skanderborg Slot i 1767, bevaredes
Slotskapellet som sognekirke.
Efter rundvisning i Slotskirken skal
vi spise middag på Hotel Skanderborghus med udsigt over Skanderborg Sø.
Efter middagen går turen til Den
Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, et frilandsmuseum for bykultur i Aarhus. Det er verdens første
frilandsmuseum for købstædernes
bykultur, etableret i 1914. Området
er opbygget med 75 huse hentet fra
forskellige byer i Danmark. Danmarks Radios julekalender fra 1979,
Jul i Gammelby, er optaget i Den
Gamle By. Turen i Den Gamle By er
til fods, der er dog mulighed for hestevognskørsel mod egen betaling.
Eftermiddagskaffen vil blive serveret udendørs i Den Gamle By, hvorefter
hjemturen starter. Hvis man ønsker formiddagskaffe, er man velkommen
til selv at medbringe den og nyde den i bussen.
Pris: 250 kr. pr. person
Af hensyn til det praktiske er det vigtigt, at tilmeldingsfristen overholdes. Vi
har plads til 140 personer, så ”først til mølle” giver plads.
Betaling ved tilmelding.
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Tilmelding til sommerudflugten
Tilmelding fra mandag den 19. maj til og med onsdag den 21. maj på
Kirkekontoret. Kontoret er åbent kl. 9.00-13.00.
Der er mulighed for at købe billet til turen efter gudstjenesterne
i Stige Kirke, store bededag fredag den 16. maj kl. 11.00 og
i Lumby Kirke søndag den 18. maj kl. 11.00.
Ved tilmelding meddeler man, hvilken af de tre nedenstående
busser man helst vil på.

Aktivitetsudvalget
Lumbybussen
Lobovænget
Lumby-Tårup-Vej
Brittavej
Harlekinvej
Lumby Børnehave
Æbleparken

Søhusbussen

kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.25
kl. 8.30
kl. 8.35
kl. 8.45

Klostergården
Postkassen
- Munkemaen
v. Bispeengen
Enggårdsvej
- v. postkassen
Æbleparken

kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.25
kl. 8.35

Stigebussen
Stige Kirke
Stigehaven
Stigevej v. pensionistboliger
Haugevænget
Hedelundparken
- v. butikscenter
Æbleparken

kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.25
kl. 8.30
kl. 8.35
kl. 8.45
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”I al sin glans nu stråler solen”

Friluftsgudstjeneste på Lumby Mølle
2. pinsedag
mandag den 9. juni kl. 10.30
Igen i år indbydes til gudstjeneste i det fri på 2. pinsedag i samarbejde med
vores nabosogne – Allesø, Næsbyhoved-Broby, Korup og Næsby Sogne.
Gudstjenesten er i haven ved Lumby Mølle. Sognepræst Sanne Stanley
Johansen er prædikant, men alle sognenes præster og organister
medvirker på dagen.
Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i haven. Vi giver øl og
sodavand til alle. Skulle det mod forventning blive dårligt vejr,
holdes gudstjenesten i Sjov og Fritids telt.
Hvis nogen har behov for at blive hentet på bopælen, kan man henvende sig
til Kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 eller på e-mail: lumby.sogn@km.dk
så sørger vi for transport.
Husk madkurven og vel mødt til gudstjeneste i det fri!
Menighedsrådet og sognenes præster
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Syng så pinsesolen danser
Efter sidste års store succes holder Hjallese Provstis nordlige sogne igen i år
en fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Vi vil ligesom sidste år gerne have mulighed for at stable et kor på benene til denne lejlighed. Hvis du er interesseret
i at synge med på et par enkle satser, skal du tilmelde dig på kirkekontoret i
dit sogn. Det vil for vores vedkommende sige Kirkekontoret i Stige.
Vi har sat tid af til to øveaftener i
Lumby Sognegård:
Mandag den 26. maj kl. 19 - 21 og
Mandag den 2. juni kl. 19 - 21.
Vi skal nok have kaffen klar, da der
også skal være tid til lidt hyggesnak.
Af de fire involverede organister vil
der være de to tilstede, der står for
indstuderingen, nemlig Anne Buch
Sørensen, Næsby og Dennis Dingfeld, Lumby og Stige.
Vel mødt!!!
På alle fire organisters vegne!
Dennis Dingfeld

Sommerkoncert
Der arbejdes p.t. på at gentage sidste års store succes med en sommerkoncert
med det internationale barokensemble Il Suono. Der er ikke kommet tilbagemelding fra alle implicerede musikere endnu. Men hvis det sker, og det
håber vi inderligt på, vil koncerten blive annonceret med opslag på plakater
og i dagbladene.
Datoen er indtil videre planlagt til at ligge i juli måned.
Så hold øje med det, for ikke at gå glip af en god sommergave!
Organist Dennis Dingfeld
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Sangaften
Torsdag den 14. august kl. 19.00
Lumby Sognegård
Der har været det gennemgående tema for de seneste sangaftener, at vi har
set på forskellige danske sang- og salmebøger. Så kom turen til den tyske
salmebog og nu fortsætter vi med et udenlandsk eksempel til. Sangbogen for
Den Amerikanske Episkopale Kirke ligger på bordet denne aften. Udgaven
er fra 1982 (som er det år, Lumby og Stiges organist blev født, så det taler jo
for årgangens høje kvalitet). Der er måske ikke særlig mange kendte salmer
fra vores egen salmebog iblandt, men der er rigtig flotte salmer; og mon ikke
et par danske sange kan snige sig ind alligevel?.
Der serveres kaffe og kage, som vi plejer.
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

FASTE AKTIVITETER
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har en dåbsklub, som man kan blive medlem af, hvis man for nylig er
blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke
og er bosiddende i ét af sognene.
I løbet af barnets første leveår modtager man nogle gaver og et brev,
som kan bruges som inspiration til
den kristne børneopdragelse, fra
sognenes præster.
Et par gange om året inviterer vi til børnegudstjenester med efterfølgende
spisning og hygge.
Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på Kirkekontoret
tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster
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Minikonfirmander
Vi begynder i det nye år med et nyt hold minikonfirmander fra Stige Skole og
Stige Friskole. Minikonfirmanderne mødes onsdag kl. 14.30 til 16.00 i Stige
Sognehus, første gang onsdag den 5. februar.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste Palmesøndag i Stige Kirke. Der
sendes besked ud til 4. klasserne inden opstart.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

LOKALE FORENINGER
Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Adresse:
E-mail:
Til digitale billeder:
Arkivleder:
Åbningstider:

Medlemskab af
foreningen:

H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. 29 85 46 19
lumbylokalhistoriske@mail.dk
lumbylokalhistoriske@gmail.com
Bente Christiansen, tlf. privat 66 18 84 39
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
Juli lukket
I øvrigt åbent efter aftale
50 kr. pr. år. pr. person, dvs. 100 kr. pr. par.

Arkivet drives af frivillige. Lumby Sogns Lokalhistoriske Foreningen, som
omfatter Lumby og Stige Sogne, udgiver hvert år et årsskrift, arrangerer ture,
foredrag, filmaftner m.m. Alle er velkomne på arkivet, og vi modtager gerne
arkivalier, som det kan have almen interesse at opbevare for eftertiden. Er
der noget, du kunne være interesseret i, så spørg, om vi har det! Vi har bl.a.
over 6000 billeder og mange erindringer fra lokalområdet. Vi efterlyser film
af almen interesse fra vore to sogne.
Foreningen afholder generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 i
Søhus Præstegård. Efter generalforsamlingen og kaffen fortæller sognepræst
og tidligere formand for foreningen Werner Sørensen om sin tid i sognet. Pris
for kaffe og brød: 25 kr.
Formand Tom Bager
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Stige – Lumby og Søhus Pensionistforening
Foreningen holder møde hver
onsdag kl. 14.00 i Stige Sognehus.
Før mødet kan man deltage i
ældregymnastik samme sted fra
kl. 13.00.
Vi har også kortspil - hyggeligt samvær, underholdning og andre arrangementer.
Henvendelse til formand
Thordis Jensen tlf. 40 40 38 60
for nærmere information.

Familie og Samfund
Torsdag den 20. marts kl. 19.00
aulaen, Lumby Skole
Bedemanden i Kerteminde Nils-Peter Holm holder foredrag.
”Jeg elsker den brogede verden”.
Torsdag den 10. april kl. 17.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg
Generalforsamling Region Fyn
og kl. 19.00 er der
folkemusik med Svøbsk.
Ø-tur i maj
dag og dato følger.
Nærmere information hos formand
Anna-Marie Rasmussen
tlf. 66 18 91 21
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Lumby Møllegård
Årets program ser ud som følger:
Maj Marked
søndag den 25. maj
kl. 10.00-17.00
Dansk Mølledag
søndag den 15. juni
kl. 10.00-17.00
Sct. Hans
mandag den 23. juni
kl. 18.00-22.00
Vingesus
onsdag den 2. juli
kl. 19.00-21.00
Vingesus
onsdag den 9. juli
kl. 19.00-21.00
Vingesus
onsdag den 16. juli
kl. 19.00-21.00
Vingesus
onsdag den 23. juli
kl. 19.00-21.00
Vingesus
onsdag den 30. juli
kl. 19.00-21.00
Møllemarked
søndag den 24. august
kl. 10.00-17.00
Børnedyrskue
lørdag den 13. september
kl. 13.00-16.00
Mølle-nisse jul
søndag den 23. november
kl. 10.00-16.00
I 2013 blev 1. del af projektet med renovering af stuehuset afsluttet. Udover en renovering af fundamentet og
bindingsværket, blev der også penge
til en renovering af alle vinduerne.
Dette var ikke oprindeligt med i 1. del
af projektet. Foreningen starter nu
arbejdet med at skaffe de sidste ca.
2,5 millioner kroner til sidste del af
projektet. Som mange har set, gjorde
stormen sidst i oktober lidt skade på
møllevingerne. Skaden er dog ikke
større, end det kan udbedres, når det
bliver varmere i vejret. Herudover arbejder foreningen på at skaffe midler
til renovering af omgangen på møllen. Dette arbejde skulle gerne igangsættes
i 2014, da det ellers kan blive nødvendigt at aflukke omgangen ved arrangementerne på møllen. Vi skal jo være sikre på, at omgangen kan bære gæsterne – selvom der er mange! For dem, der er interesseret i at deltage i arbejdet
omkring møllen, startes arbejdet op den 8. februar, kl. 9.00, hvor der
arbejdes med klipning af lindealléen. Alle er velkomne!
For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet.
Vel mødt på Lumby Mølle!
Bestyrelsen
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Stige Borgerforening
Formand:
Henrik Hørslev Hansen tlf. 40 87 80 45
Næstformand: Michelle Clausen
tlf. 23 71 59 59
Kasserer:
Annette Olsen
tlf. 28 29 67 46
Medlem:
Claus Anker
tlf. 29 20 22 59
Medlem:
Andreas Nissen
Medlem:
Lene Schneider
tlf. 40 13 71 64
Vi forventer at afholde generalforsamling i marts måned, hvor der er valg
af nye bestyrelsesmedlemmer. For nærmere tid og sted besøg hjemmesiden
www.stigeonline.dk

Pejlemærker i 2014
Stigefærgen:
Vi arbejder intenst med bevarelsen
af Stigefærgen ud fra et nyt koncept
med indsættelse af to ny-producerede solcellefærger. Vi er fortsat i tæt
dialog med Odense Kommune omkring driften videre frem, søgning
af fonde til indkøb af de nye færger
m.m. Der er positive tilbagemeldinger fra partierne på tværs. Så vi forventer at finde en fremtidig løsning
for Stigefærgens fortsatte eksistens i
et tæt samarbejde med Odense Kommune.
Opslagstavle til Stige Borgerforening:
Vi har søgt Odense Kommunes Forstadspulje om penge til en aflåst opslagstavle med lys. Det er tænkt, at
denne infotavle sættes op ved Spar
Stige, så de borgere, som ikke er fortrolige med computere og den digitale verden, kan hente oplysninger
omkring Stige Borgerforenings arbejde. Her vil opslag om kommende
arrangementer, referat af seneste
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bestyrelsesmøde, samt diverse blive
blive sat op.
Unges muligheder i Stige:
Vi er opmærksomme på, at tilbuddene til de unge i Stige ikke er overvældende og som følge heraf går de
rundt og keder sig lidt. Det vil vi
gerne gøre noget ved. Vi har indbudt
Odense Kommunes Ungekonsulent
for at høre om, hvilke muligheder
han kan se, vi med fordel kan gøre
brug af.
Skt. Hans:
Traditionen tro afholder vi også i år
en fælles bålaften den 23. juni. Se
nærmere på diverse opslag samt på
www.stigeonline.dk for tid og sted.
Brochure:
Vi er ved at udarbejde en brochure
omkring Stige, hvilke muligheder
byen byder på. Denne er tænkt som
en velkomstbrochure til
ny tilflyttere.

Byggegrunde: Vi er i løbende kontakt med borgere, som gerne vil flytte til Stige, når de nye udstykninger
står klar. Vi følger processen tæt. Så
snart, der er nyt at fortælle, skal vi
nok komme på banen, forventeligt i
foråret.
Henrik Hørslev Hansen
Formand

Lumby og Omegns Borgerforening
www.lumby.dk

Februar – august 2014
BESTYRELSEN:
Formand: Hanne S. Sørensen tlf. 65 95 52 05
Kasserer: Minni Jensen
tlf. 50 92 83 20
Sekretær: Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19
Jane Jensen
tlf. 29 25 95 20
Gaby Jeppesen
tlf. 66 18 96 90
Ruth Madsen
tlf. 20 62 22 06
Kai Bryld
tlf. 64 82 50 22
Kontingent: husstand: kr. 100.- pr. år. enlige: 50.- pr. år.
Da foreningen har generalforsamling umiddelbart inden
udgivelsen af dette blad, kan bestyrelsen have ændringer.
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980.
Her er mulighed for at stå sammen om ønsker
for landsbyens udvikling.

Periodens arrangementer:
Forårsrengøring i Lumby
søndag d. 6. april kl. 10.00-13.00
Alle, der er villige til at bruge en formiddag på at få vores landsby til at se
indbydende ud, mødes kl. 10.00 i skolens aula. H. C. Lumbyeparken (trekanten ved indkørslen til byen) skal have renset mellem planterne, og
der skal gøres rent i byen. Kl. 13.00 mødes vi igen og følges ad til møllen,
hvor vi spiser frokost.
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Fællesspisning i skolens aula:
Tirsdag den 11. marts kl. 18.00
Alle er velkommen. Tilmelding
ringes til Ruth, Inge eller Hanne
senest 9. marts kl. 12.00.
Hyggebanko i skolens aula:
Mandag den 3. marts
kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 7. april
kl. 19.30 - ca. 21.30

Sankt Hans aften på Lumby
Mølle:
Der startes kl. 18.00 med fællesspisning i Møllehaven.
Man medbringer selv madkurven,
og har mulighed for at benytte de
optændte grill.
Båltale kl. 20.00, derefter tændes
bålet.

Kontaktperson: Hanne Schultz Sørensen, tlf. 65 95 52 05
Mail: Hanne.Schultz@skolekom.dk

Stige Friskoles Aftensskole
Kursus i Akrylmaling: den 22. og 23. marts 2014
Kl. 10.00 til 16.00.
Instruktør: Eydna Hestbæk
For nærmere information
Pia Petersen:
tlf. 66 18 75 75 – 29 17 77 25

SOGNENYT
Tak til pastor Linda Brøndgaard Jensen
Menighedsrådet, personalet og præsterne vil gerne benytte lejligheden til
at sige Linda Brøndgaard Jensen tak for hendes indsats som vikar gennem
tre måneder for sognepræst Karen Nedergaard i dennes studieorlov. Linda
Brøndgaard Jensen har udfyldt pladsen på bedste vis.
Menighedsrådet, personale og præster
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Gravermedhjælper Karin Sindberg
Karin Sindberg, gravermedhjælper ved Stige og Lumby Kirker har efter 10
års ansættelse ønsket at gå på efterløn pr. 1. januar 2014. Karin har primært
arbejdet ved Stige Kirkegård, hvor hun har udført et godt og solidt arbejde
og desuden været en stabil arbejdskraft i hele perioden.
Menighedsrådet samt kollegaer vil gerne benytte lejligheden til at ønske
Karin alt godt fremover med tak for godt samarbejde. Der vil blive ansat en
stedfortræder pr. 1. april 2014.
Kirkegårdsleder Kurt Henriksen

Sognepræst Werner Elof Sørensen
går på pension pr. 1. juni 2014
Werner Sørensen blev ordineret i
Odense Domkirke i 1981 og ansat i
Lumby Sogn. Ordinationen var noget af et tilløbsstykke. De, der havde biler dengang, fik den vasket og
pudset – det fine stadstøj blev fundet
frem – og de flotte hatte blev sat, og
naboen kørte også med. Det var en
dag, der blev snakket meget om –
som en god oplevelse!
Werner Sørensen var ikke helt færdig med studiet, da embedet som
sognepræst nummer 2 blev oprettet
og opslået her i sognet. Der var stor
bevågenhed blandt sognebørnene,
da der blev arrangeret en folkeafstemning. Men alle de fremmødte
stemte for Werner. Det var faktisk
sådan, at stiftsfuldmægtig Rydder
ikke havde stemmesedler nok. En
dejlig tillidsfuld start!
Efter ordinationen boede Werner
Sørensen og familie fortsat i det hus,

de havde lejet i Lumby i 1977. Da Søhus Præstegård var bygget, flyttede
familien til Søhus. Arbejdet mellem
de to præster blev fordelt sådan, at
Werner havde Søhus som sit distrikt
– med undervisning for konfirmanderne fra Søhusskolen, medens den
anden præst, Pastor Prip, læste med
konfirmander fra Lumby og Stige.
Gudstjenesterne i Lumby og Stige
fortsatte med lige mange hvert sted
til hver af præsterne.
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Werner Sørensen er oprindelig Nørrebrodreng og er født på befrielsesdagen den 4. maj 1945. I Werner Sørensens unge dage var han en slider
- først studerede han psykologi og
senere teologi. Werner valgte så at
flytte til Stige og bo på Valnøddevej.
Han læste hjemme og gik til eksamen på Københavns Universitet,
mens Karen Margrethe arbejdede
som lærer. Werner assisterede med
konfirmandundervisningen. Der var
dengang 7 hold.
Werner Elof Sørensen er så den første og eneste præst, der i Sognets
900-årige historie, har boet både i
Stige, Lumby og Søhus!
I de år, hvor Kamma og Werner fik
børn, blev børnene passet hjemme.
Werner og Kamma var meget aktive i Foreningen ”Familiens Genforening”, hvor man bl.a. samarbejdede med tidligere kirkeminister Tove
Fergo. Ligesom man kom i kontakt
med mange yngre familier landet
over.
Werner Sørensen var også den første
formand for Lumby Sogns Lokalhistorisk Forening.
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Som modvægt mod de yngre præsters noget fagforeningsprægede
holdning til arbejdet som præst var
Werner med til at stifte et ”gammeldags” præstekonvent for Hjallese
Provsti. Werner har brugt mange
ressourcer og kræfter på hjemmebesøg hos alle konfirmander, han
har besøgt de efterladte i forbindelse
med bisættelser og begravelser, og hvis der var tid – besøgt de enlige i
Sognet.
Ja! Og så er det hele foregået
på cykel.
Vi vil hermed fra menighedsrådets,
personalets og præsternes side sige
tak til Werner Elof Sørensen for hans
virke i Lumby og Stige Sogne gennem 33 år.
Vi ønsker Werner Sørensen og hans
familie alt godt i fremtiden og held
og lykke med den nye tilværelse som
pensionist.
På menighedsrådets vegne
Inge-Lise Hansen og
Torben Hedelund

Afskedsgudstjenester
Werner Elof Sørensen holder sine afskedsgudstjenester
Kristi himmelfartsdag, torsdag den 29. maj.
Der vil være et lille arrangement i forbindelse med gudstjenesterne,
hvor man kan møde op og sige farvel og tak til Werner.
For nærmere information: se hjemmesiden og opslag.

Konfirmander 2014
Lumby Kirke den 4. maj
kl. 9.30 - Søhusskolen
Adam Samit Moesgaard
Alexander Wendt Thomasen
Andreas Husted Andersen
Andreas Winther Lambek
Anna Bombæk Lauritzen
Anna Skovby Madsen
Betina Gudmand Hansen
Caroline Sofie Nielsen
Cecilie Nielsen
Christine Agerskov Christensen
Helle Winther Jespersen
Jesper Albrechtsen Strand
Johanne Bombæk Lauritzen
Magnus Hallundbæk Hansen
Magnus Victor Allesø Alexander
Nicolai Stokholm Skøtt
Nikolaj Rejnberg Petersen
Rasmus L. Drost Hintsesen
Simone Munck Nielsen
Sofie Krogh Grauenkjær

Lumby Kirke den 4. maj
kl. 11.00 - Søhusskolen
Albert Mathis Rasmussen
Alberte Fage-Lorenzen
Anna Elmelund Møller
Cassandra Lolk
Cilia Ellen Qvist Pedersen
Emilie Mohr Thomsen
Frederikke Sølund Kaibinger
Jeff Hoel Kjær Andersen
Katrine Hjernø Jørgensen
Lisa Victoria Andersen
Mie Kongstad Poulsen
Sille Langøe Andersen
Simone Jakobsen
Sofia Ulrikke Bogarch
Sofie Olsen
Thilde Spindler Ubbe
William Bæk Christensen
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Stige Kirke den 4. maj
kl. 11.00 - Stige Friskole
Alexander Simon Black
Amanda Birk Conradsen
Astrid Andreasen
Benedicte Busk Nordmark Olsen
Benjamin Krogh Christensen
Cecilie Thomsen
Ditte Mogenstrup Sørensen
Freja Højmark Roe
Isabella Bang Pallesen
Josefine Frusciante Hansen
Lasse Schier Christiansen
Line Jensen
Mads Engel Skovgaard
Nora Kirstine Skriver Frederiksen
Sabina Skov Jensen
Sanne Mogenstrup Sørensen
Sofie Bøgelund Vium
Viktoria Holst Jensen

Stige Kirke den 11. maj
kl. 9.30 - Søhusskolen
Andreas Leo Andersen
Annemone Bødker
Benjamin Schneider Jakobsen
Caroline Blæsbjerg Pedersen
Emma Engelsgaard Thomsen
Isabella Marie Holst
Jakob Finseth Andersen
Johanne Katrine Madsen
Julie Klarsø Christensen
Julie Sandholdt Clausen
Kristian Nørgaard Larsen
Kristian Tesgaard
Line Lindstrøm
Sabrina Capion Hansen
Teitur Hofgaard

Stige Kirke den 11. maj kl. 11.00 - Søhusskolen
Andreas Ulf Hansen
Louis Sofus Jørgensen
Casper Witek
Mads Dyrehave Nissen
Cecilie Ravn
Magnus Laurvig Lund
Elias Slangerup Lorentzen
Mikkel Dupont L. Andersen
Kasper Dupont L. Andersen Sille Ekander Jakobsen
Kristian Ulf Hansen
Simon Tjørnebjerg Strate
Line Patricia Hansen
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Konfirmandgudstjenester
Hvert konfirmandhold laver deres egen gudstjeneste med temaet skabelse.
Gudstjenesterne er i Stige Kirke kl. 19.00 og alle er velkomne til at deltage.
Se i øvrigt gudstjenestelisten.
Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Til kamp mod sult
Søndag den 9. marts kl. 10.00
Der er brug for frivillige indsamlere, når Lumby og Stige Sogne den 9.
marts går til kamp mod sult og fattigdom ved indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Fokus er i år på
Etiopien.
Hvis du vil hjælpe, kan du tilmelde dig på Folkekirkens Nødhjælps
hjemmeside: www.noedhjaelp.dk
eller ved at sende en mail til
Peter Allesø Rasmussen,
e-mail: par@abos.dk
tlf. 21 85 50 42.
Vi mødes i Lumby Sognegård mellem kl. 10.00 og kl. 13.30. Du er også
velkommen til at dukke uanmeldt op
på indsamlingsdagen.
Peter Allesø Rasmussen
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Kirkekaffe
En gang om måneden
er der kirkekaffe.
Vi hygger os med en kop kaffe
i våbenhuset efter gudstjenesten.
Menighedsrådet står for
serveringen.
Se gudstjenestelisten.
Lumby og Stige Sognes
Menighedsråd

Kirkebil
Som noget nyt skal man ringe til
kirkebilen for at komme med den.
Man kan blive afhentet ved sin
bopæl og kørt hjem igen efter kirkegang ved at ringe inden kl. 10.00
søndag morgen på
tlf. 64 82 14 66.
Én gang om måneden kan man blive
afhentet med liftbus ved at ringe
om fredagen inden kl. 15.00
på samme telefonnummer.
Kirkebilen kører alle søndage og
helligdage til højmessen
kl. 11.00.
Der er ingen kirkebil juleaften.
Det er gratis at benytte kirkebil
og liftbus.
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd
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Præsternes ferie
Sognepræst Werner Elof Sørensen
tirsdag den 4. marts til og med torsdag den 13. marts
mandag den 7. april til og med søndag den 13. april

Sognepræst Karen Nedergaard
onsdag den 2. april til og med lørdag den 5. april
torsdag den 24. juli til og med fredag den 1. august
mandag den 4. august til og med søndag den 17. august

Sognepræst Mette Gabelgaard
lørdag den 28. juni til og med onsdag den 23. juli

GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG
og Werner Elof Sørensen = WES
Tirsdag d. 25. februar KN
Stige kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Stige Friskole

Søndag d. 9. marts KN
1. søndag i fasten
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Onsdag d. 26. februar WES
Stige kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Onsdag d. 12. marts KN
Stige kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.b

Marts
Søndag d. 2. marts KN
Fastelavn
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Tirsdag d. 4. marts MG
Stige kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.a

Søndag d. 16. marts WES
2. søndag i fasten
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Torsdag d. 20. marts MG
Stige kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.c
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Søndag d. 23. marts MG
3. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe
Onsdag d. 26. marts MG
Stige kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste
Søndag d. 30. marts WES
Midfaste
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

April
Søndag d. 6. april KN
Mariæ bebudelse
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag d. 13. april KN
Palmesøndag
Lumby kl. 11.00
Stige kl. 14.00
Familiegudstjeneste

Maj
Søndag d. 4. maj
2. søndag efter påske
Konfirmationer
Lumby kl. 9.30 Søhusskolen
Lumby kl. 11.00 Søhusskolen
Stige kl. 11.00 Stige Friskole
Søndag d. 11. maj
3. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00 WES
Konfirmationer
Stige kl. 9.30 Søhusskolen
Stige kl. 11.00 Søhusskolen
Fredag d. 16. maj KN
Store bededag
Stige kl. 11.00
Billetsalg, kirkekaffe

Torsdag d. 17. april WES
Skærtorsdag
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 17.00

Søndag d. 18. maj MG
4. søndag efter påske
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Billetsalg, kirkekaffe

Fredag d. 18. april
Langfredag
Lumby kl. 11.00 KN
Stige kl. 11.00 MG

Søndag d. 25. maj KN
5. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 20. april
Påskedag
Lumby kl. 11.00 WES
Stige kl. 11.00 KN

Torsdag d. 29. maj WES
Kristi Himmelfartsdag
Afskedsgudstjenester i Lumby
og Stige Kirker
Se hjemmesiden og opslag
for tidspunkt

Mandag d. 21. april
2. påskedag
Stige kl. 11.00 MG
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Onsdag d. 30. april KN
Stige kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Søndag d. 27. april WES
1. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Juni
Søndag d. 1. juni MG
6. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 8. juni
pinsedag
Stige kl. 11.00, KN, kirkekaffe
Lumby kl. 11.00, MG
Mandag d. 9. juni
2. pinsedag
På Lumby Mølle kl. 10.30
Søndag d. 15. juni MG
Trinitatis Søndag
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag d. 22. juni MG
1. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag d. 29. juni KN
2. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 27. juli MG
6. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 11.00

August
Søndag d. 3. august MG
7. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag d. 10. august MG
8. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Søndag d. 17. august MG
9. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 kirkekaffe

Juli

Søndag d. 24. august KN
10. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 6. juli KN
3. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 31. august KN
11. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 13. juli KN
4. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 11.00

September

Søndag d. 20. juli KN
5. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 7. september MG
12. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Næste Nummer
Næste kirkeblad omdeles i uge 34
fra den 18. til den 24. august 2014.
Materiale kan sendes senest mandag den 23. juni
til sognepræst Karen Nedergaard
e-mail: kane@km.dk
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ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Ved dåb, vielse, dødsfald og sjælesorg henvender man sig til sognenes præster.
Ved anerkendelse af faderskab, navneændring og attester m.m.
henvender man sig på Kirkekontoret.
SOGNEPRÆSTER

ORGANIST

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

Organist Dennis Dingfeld
Refsvindinge Byvej 35
Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

Mette Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: H.C. Lumbyesvej 40 B,
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag
Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 98 98
wes@km.dk
Fridag: fredag
KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
lumby.sogn@km.dk
kvd@km.dk
mandag-onsdag kl. 09.00 – 13.00
torsdag kl. 14.00 – 18.00
fredag efter aftale

KIRKEGÅRDSKONTOR
Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20
Telefontid kl. 12.00 – 13.00
Tlf. 29 24 78 32 - efter kl. 16.00
Lumby-graverkontor@mail.dk
SOGNEHUS OG SOGNEGÅRD
Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf. 29 61 34 87
Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf. 66 18 75 01 / 66 18 77 28
MENIGHEDSRÅD
Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk
Næstformand Torben Hedelund
Tlf. 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

