KIRKEBLAD
februar - august

Lumby og Stige Sogne

til alle

Årgang 44, nr. 1
2013
husstande

Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag
I 1813 statsbankerottens år, ”da
så mangen anden gal pengeseddel blev sat i omløb” fødtes Søren
Kierkegaard d. 5. maj. Sådan
omtrent omtaler Peter P. Rohde
Søren Kierkegaards fødsel. Om det
er en måde Søren Kierkegaard selv
omtaler sin fødsel på med ironisk
distance, skal være usagt; men
her 200 år senere har denne ”gale
pengeseddels” åndelige liv og forfatterskab, stadig værdi.
42 år senere døde Søren Kierkegaard. I dette forholdsvist korte liv
samlede han sig om et forfatterskab, der anskueliggjorde, hvordan
et menneske lever et liv som kristen
med sin næste i denne verden.

Tak til Søren Kierkegaard
Personligt har jeg meget at sige
dette forfatterskab tak for.
Han er anledningen til, at ikke kun
jeg men mange andre i dette land
har opdaget, at det vigtigste her i
livet ikke er, hvem vi er, hvordan
vi er, og hvordan vi klarer os. Nej,
det vigtigste er, at hver enkelt af
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os opdager, at vi er elsket, som det
menneske vi er fra undfangelsen,
gennem livet og døden til opstandelsen fra de døde.
Det syn giver en dyb respekt for
andre menneskers liv. Ligesom det
giver en glæde ved at leve livet sammen med mennesker, uanset hvem
de er. En glæde der bunder i, at Gud
elsker os og tilgiver os og sætter os
til at elske og tilgive hinanden.
Jeg kender af indlysende grunde
ikke Søren Kierkegaard personligt,
han havde været død i næsten 100
år, da jeg blev født. Alligevel er det,
som om han kender mig personligt,
når jeg læser hans værker. Ligesom
jeg har en klar fornemmelse af, at
der er et varmt menneskehjerte bag
hans forfatterskab, også når han er
mest kringlet.
Hvad jeg mener, Søren Kierkegaard ville
Som jeg læser forfatterskabet,
forsøger han at beskrive forskellige mennesker, der har forskellige forhold til vor Herre. Nogle er
afvisende, andre er henholdende,
nogen hykler, andre lyver sig bedre
eller dårligere, end de er. Men alle
har vi brug for, at Gud elsker os i Jesus Kristus.
Netop fordi Gud er vor Skaber, vor
Herre og Frelser, så er verden indrettet sådan, så ingen kan undvære
Gud. Det er sandheden om os og
verden, uanset om vi tror det eller

ej. Denne sandhed kan ikke siges direkte til andre mennesker end dem,
der tror på den i forvejen.
Tror vi ikke på evangeliet om Jesus
Kristus, så skubber vi på den ene
eller anden måde sandheden om
ham væk fra os. Så nægter vi på den
ene eller anden måde at leve i Guds
tilgivende kærlighed.
Det bliver sandheden om vor Herre
ikke mindre af, og det bliver heller ikke mindre rigtigt at gøre Guds
vilje, men vi er bare lukket ude fra
sandheden og retten, fordi vi ikke
tror på vor Herre Jesus Kristus, som
Guds søn og vor Herre og Frelser.
Nogle af de krumspring vi gør i
anledning af denne udelukkelse,
beskriver Søren Kierkegaard ret
præcist i sit forfatterskab under
fremmed navn. Hans såkaldte pseudonyme forfatterskab.
I forfatterskabet i hans eget navn,
henviser Søren Kierkegaard det enkelte menneske til evangeliet om Jesus Kristus, i håb om at hans skrift
må nå den enkelte og være en del af
anledningen til, at han kommer til
tro på Jesus Kristus.
Det er især dette opbyggelige forfatterskab, der har optaget mig i de
senere år. Her er virkeligt meget at
hente. Det kan anbefales enhver at
indtage i små doser, som en slags
åndelig hostesaft mod åndløshed.
Især ”Christelige Taler” og ”Kjerlighedens Gerninger” vil jeg anbefale, dem har jeg selv fået meget ud
af.

Nogle af vore krumspring for
ikke at tro på vor Herre
Et af de krumspring, vi gør for at
slippe for at høre på evangeliet er, at
vi siger, jeg vil kun forholde mig til
det, jeg kan sanse og forstå. Resten
vil jeg ikke have med at gøre. Det
får vi så alligevel, både når vi bliver
forelsket, og når vi dør, men det kan
vi jo prøve at lukke øjne og øre for.
Det der så bliver tilbage, når vi har
sanset og forstået, hvad vi formåede,
er nogle sorte huller i vor tilværelse,
som vi går udenom, fordi angsten
og fortvivlelsen strømmer os i møde
herfra.

Gud lader sig nemlig ikke spotte,
han har jo skabt os, som hele mennesker, så når vi kastrerer os selv,
og ikke vil leve som åndelige mennesker, så mærker vi, at vi går glip
af noget.
Et andet krumspring, vi gør os for
ikke at leve i Guds tilgivende kærlighed, er at skabe vor egen moral og
etik. Vi kan så lave regler og paragraffer for livet, som vi så minutiøst
forsøger at efterleve. Men vi kommer altid ud i situationer, vi ikke
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kan lovgive for, som vi ikke kan lave
regler for, så igen vælder angsten og
fortvivlelsen os i møde her fra.
Heller ikke vore egne værdier og
moral er tilstrækkelig til at leve et
helt menneskeliv, det opdagede allerede de farisæere, der omvendte
sig og troede evangeliet. Den mest
kendte af dem er Paulus.

Et tredje krumspring, vi gør, er at
stykke vor egen religion sammen af
ting, vi kan bruge fra fremmede religioner og kristendommen. Vi mener
så, at vi er klædt på til et religiøst liv.
Måske kan klædningen oven i købet
ligne en from kristens på en prik.
Men der er en forskel på denne falske nyreligiøse klædning og den
ægte kristnes dåbsdragt. Det er, at
ligeså snart det nyreligiøse menneske kommer ud for noget, der
er uventet for ham, så blotter hans
klædning noget bart og udækket.
Ligesom skoen passer ham ligeså
dårligt, som Askepots sko passede
til de onde stedsøstre. De var nødt
til at klippe en tå og kappe en hæl.
Sådan noget giver angst og fortvivlelse.
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Hvordan vor Herre kan modtage os
Hvis vi modtager os selv af vor
Herres hånd, sådan som vi ser os
komme fra fremtiden og evigheden,
så møder vi os selv som Gud vil have
os i nuet. Vi kan stadig huske vor
fortid, men det er som tilgivet af
Gud. Vi kan nu håbe på en fremtid i
Guds tilgivende kærlighed.
Kun da passer tøjet, kun da gør vi,
hvad vi skal i situationen, kun da be
høver vi ikke at skamme os over, at
der er noget i tilværelsen, vi hverken
kan sanse eller forstå.
For vor Herre kommer til os fra
evigheden og frelser os i nutiden, så
vor fortid bliver tilgivet og vor fremtid fuld af håb.
Selv røveren på korset bliver frelst,
selv den største religiøse hykler, selv
det mest forvirrede hoved, der ikke
kan finde ud af noget som helst. For
Jesus Kristus er alles frelser. Det
gælder blot om at have øre at høre
med og øjne at se med. Har vi ikke
det, er Søren Kierkegaards værker
en god samling høreapparater og
briller. Jeg har som sagt haft stor
glæde af disse åndelige høreapparater og briller.

Sognepræst Werner Elof Sørensen

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Hverdagsgudstjeneste om stress
Onsdag den 27. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
Sognepræst Werner Elof Sørensen
lægmandslæsning v. Annelise Bæk Hansen
I foråret er der to hverdagsgudstjenester i Stige Kirke. Gudstjenesterne
er korte og har et særligt tema. Hver gang er der lægmandslæsning fra
medlemmer af menigheden. Der er stille bøn og lystænding.
Det er gudstjenestegruppens håb, at mange vil finde vej til disse anderledes
gudstjenester i hverdagen og opleve dem som et godt alternativ og et
supplement til den traditionelle højmesse.
Sognenes præster

Sangaften om den tyske salmebog
Torsdag den 28. februar kl. 19.00 i Lumby Sognegård
En aften for de sangglade i selskab med organist Dennis Dingfeld. Denne
gang vil jeg fortælle om den tyske salmebog, hvor mange af salmerne vil
være genkendelige for os, fordi melodierne er fælles. Men
der bliver nok også lejlighed
til at synge lidt andet end tysk

☺
Der er kaffe og kage undervejs, som vi plejer.
Alle er velkomne.
Organist Dennis Dingfeld

Martin Luthers salmebog
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Eftermiddagsmøde for de ældre i sognene
Mandag den 4. marts kl. 14.00-16.00
Søhus Præstegård
Sidste møde i foråret. Emnet er: ”Mennesker vi møder i kirkehistorien”.
Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. Vi skal
stadig stå personligt til ansvar både over for Gud og mennesker for det liv,
vi fører. Det skal vi på trods af alle vores fremskridt i teknik og videnskab.
Vi kan stadig håbe alt godt af Gud og tro, at han er kommet til os i Jesus
Kristus for at følges med os gennem livet og døden til opstandelsen, så vi
kan leve i hans tilgivende kærlighed i kamp med det onde i os og omkring
os. Derfor er det godt at se, hvordan mennesker til forskellige tider har levet
i forhold til Gud og mennesker. Måske kunne vi lære noget.
Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård, og man kan blive hentet
på sin bopæl ved at ringe til kirkebilen på tlf. 64 82 14 66.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Familiegudstjeneste
Afslutning med årets minikonfirmander
Søndag den 24. marts kl. 14.00
Lumby Kirke
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som ledes af
sognepræst Werner Elof Sørensen.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og
hygge samt afslutning for minikonfirmanderne i Lumby Sognegård. Minikonfirmandernes familier inviteres særskilt
til dette arrangement, men alle er
meget velkomne til at deltage.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen
samt sognenes præster
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Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid
Torsdag den 28. marts kl. 17.00
Lumby Kirke
Skærtorsdag er den aften, hvor Jesus spiste påskemåltid med sine disciple for sidste gang og indstiftede nadveren. Nadveren er udtryk
for Jesu Kristi vilje til at have fællesskab med os mennesker på trods
af vores svigt og svig. I nadveren
sones det, som skiller os fra Gud og
fra andre mennesker.
Vi samles i Lumby Kirke for at fejre
skærtorsdagsgudstjeneste kl. 17.00.
Efter gudstjenesten spiser vi påskemåltid sammen i form af lammesteg
i Lumby Sognegård. Det koster
100 kr. pr. person for middag og
drikkevarer.
Af hensyn til indkøb bedes man venligst tilmelde sig til arrangementet
senest den 21. marts til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på
e-mail lumby.sogn@km.dk
Aktivitetsudvalget
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Børnegudstjeneste
Onsdag den 10. april kl. 17.00
Stige Kirke
Gudstjenesten varer ca. ½ time og
er særlig målrettet børnene. Det
er Karen Nedergaard, som står for
gudstjenesten denne aften. Det er
en god lejlighed til at tage børnene
med i kirke. Efter gudstjenesten er
der spisning i Stige Sognehus, og vi
slutter aftenen i god tid,
omkring kl. 18.30.
Af hensyn til madlavningen vil vi
gerne bede om en tilmelding til
Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
eller på e-mail: lumby.sogn@km.dk
Alle er hjertelig velkomne.
Sognenes præster

Forårsfest for de ældre sognene
Fredag den 19. april kl. 14.00-17.00
Stige Sognehus
Menighedsrådet indbyder sognenes ældre til forårsfest, som vi plejer. I år
får vi besøg af Jordløse Gårdmusikanter. De synger gårdsangerviser fra
årene 1920 – 60 for os, og der bliver også rig lejlighed til, at vi alle kan synge
med. Der serveres kaffebord til en pris af 40 kr.
Forhåbentlig vil gartnerne også i år
give blomster til uddeling ved festen. Tilmelding til forårsfesten på
Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
eller mail: lumby.sogn@km.dk
Aktivitetsudvalget
Jordløse Gårdmusikanter underholder
ved forårsfesten.
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Se bustider på øverst på næste side!

Bus til forårsfest
Kl. 13.05 Gadekæret i Lumby Tårup
Kl. 13.10 Lumby Præstegård
Kl. 13.10 Brittavej
Kl. 13.15 H. C. Lumbyes Vej
v. børnehaven
Kl. 13.20 Lobovænget, Enrum
Kl. 13.25 Æbleparken v.
Søhuscentret
Kl. 13.30 Klostergården
v. børnecentret
Kl. 13.35 Munkemaen v. postkassen
Kl. 13.35 Enggårdsvej v. busstop
Kl. 13.40 Hedelundparken v.
bustikscentret
Kl. 13.45 Haugevænget
Kl. 13.50 Stige Kirke
Kl. 13.55 Ankomst Stige Sognehus

Foredrag om Søren Kierkegaards liv
Torsdag den 2. maj kl. 19.30
Søhus Præstegård
Aftenens emne er Søren Kierkegaards liv. Søren Kierkegaards liv er fyldt
med andre mennesker, både digtede og virkelige. Det er det, fordi han var
så god til at leve sig ind i andres åndelige liv. Denne evne brugte han til at
pege på det væsentlige i tilværelsen, at leve i Guds kærlighed med sin næste.
Selv opfattede han sig som en synder, der havde meget at lære i det stykke.
Måske kan vi lære noget af, hvordan han levede sit liv. Det er aftenens emne.
Vi holder foredraget i anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel.
Alle er velkomne.
Sognepræst Werner Elof Sørensen
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Pinsen i Ord og Toner
Torsdag den 16. maj kl. 19.00
Stige Kirke
”Pinsen i Ord og Toner” er efterhånden blevet en fast tradition i Stige Kirke.
Ved denne stemningsfulde aftensgudstjeneste vil medlemmer af
menighedsrådet læse tekster op, der hører pinsen til og vi vil høre
noget musik, der passer til denne smukke årstid, hvor sommeren
stille banker på vores dør.
Efter gudstjenesten serveres en let sommerforfriskning i Stige Sognehus.
Af hensyn til indkøb vil vi gerne have en tilmelding til Kirkekontoret på
tlf. 66 18 70 66 eller mail: lumby.sogn@km.dk
Velkommen til og vel mødt!
Sognenes præster og menighedsrådet

”Det dufter lysegrønt af græs”
Frilufts-gudstjeneste i Næsby 2. pinsedag
mandag den 20. maj kl. 10.30
I samarbejde med vores nabosogne – Allesø, Næsbyhoved Broby, Korup og
Næsby Sogne – arrangeres fælles udendørs pinsegudstjeneste i amfiteateret
bag Næsby Sognegård. Sognepræst John Børsting Mikkelsen er prædikant,
men alle sognenes præster samt organister medvirker på dagen.
Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i det grønne.
Næsby Kirke giver øl og sodavand til alle. I tilfælde af dårligt vejr holdes
gudstjenesten i Næsby Kirke, og vi spiser i Næsby Sognegård.
Man sørger selv for transport til Næsby Kirke, men hvis man vil have nogen
at følges med eller have et lift, så mødes vi ved Lumby Kirke kl. 10.00.
Der er ligeledes fælles kørsel på cykel fra Stige Kirke kl. 9.45. Hvis nogen
har behov for at blive afhentet på bopælen, kan man henvende sig til
Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på e-mail: lumby.sogn@km.dk
Husk madkurven og vel mødt!
Menighedsrådet og sognenes præster
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Sommerkoncert med Midtfyns Consort

Søndag den 26. maj kl. 16.00 i Lumby Kirke
Traditionen tro inviterer ensemblet Midtfyns Consort til en sprudlende
sommerkoncert med tidlig musik i Lumby Kirke. Denne musik for små,
store og kæmpestore træblæsere spænder fra sen middelalder til tidlig
barok og kommer til sin fulde ret i en fin middelalderkirke som Lumby. Ved
koncerten vil vores dirigent Michael Moser Thomsen fortælle om instrumenterne og introducere de forskellige satser. Han vil også dirigere Consort
og publikum til nogle udvalgte fællessalmer. Efterfølgende byder Midtfyns
Consort på en sommerforfriskning i Lumby Sognegård, hvor
alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget og Midtfyns Consort

Sommerudflugt for de ældre
Mandag den 27. maj kl. 9.00
Turen går til Søby Brunkulslejer, der ligger ca. 15 km sydøst for Herning
i et smukt og frodigt landskab med skove og søer.
Afgang fra Æbleparken kl. 9.00
Hjemkomst til Æbleparken kl. ca. 18.30
Vi kører direkte til Thyregod Kirke,
hvor Grundtvig er konfirmeret. Her
vil sognepræsten fortælle om kirkens historie. Herfra kører vi til
Dalgas Hotel i Brande, hvor vi spiser middagsmad. Videre går turen
til Søby Brunkulsmuseum. Her får
vi et indblik i livet i brunkulslejerne,
Jyllands Klondike, der var en farlig
arbejdsplads, og hvor der blev
arbejdet hårdt for det daglige brød.
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Eftermiddagskaffen drikker vi på Munkebjerg Hotel ved Vejle.
Hvis man ønsker formiddagskaffe, er man velkommen til selv
at medbringe den og nyde den i bussen.
Pris 250 pr. person
Tilmelding fra mandag den 13. maj til og med mandag den 21. maj
på Kirkekontoret, Stigevej 253. Kontorets åbningstider er:
mandag – onsdag 9.00-13.00 og torsdag 14.00-18.00.
Betaling ved tilmelding.
Der er ligeledes mulighed for at købe billet til turen efter gudstjenesterne
søndag den 12. maj kl. 9.30 i Stige Kirke og kl. 11.00 i Lumby Kirke.
Der serveres kirkekaffe ved begge gudstjenester, og der er mulighed for
at hilse på nogle af de menighedsrådsmedlemmer, som deltager i turen.
Aktivitetsudvalget

Lumbybussen
Lobovænget
Lumby Tårupvej
Brittavej
Harlekinvej
Lumby Børnehave
Æbleparken

Stigebussen
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

Søhusbussen
Stige kirke
Stigehaven
Stigevej v. pensionistboliger
Haugevænget
Hedelundsparken
v. butikscenter
Æbleparken

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

Samlet afgang fra Æbleparken kl. 9.00
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kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.25
kl. 8.35

Hverdagsgudstjeneste
Onsdag den 29. maj kl. 17.00
Stige Kirke
Sognepræst Mette Gabelgaard og lægmandslæsning v. Jan Svenstrup
Tema: At sige ”ja”. Læs mere om hverdagsgudstjenesterne på side 5.

Sensommerkoncert med il Suono
Fredag den 26. juli kl. 19.00
Stige Kirke
il Suono

på sommertourne i Europa
Il Suono betyder ”klangen”, og bag navnet gemmer sig et ungt og dynamisk ensemble, som fortolker musik fra baroktiden og frem til ny klassisk
musik på et højt musikalsk niveau. Og altid med et glimt i øjet.
Ensemblet gæster Lumby Kirke denne sommeraften og består af Nóra
Kiszty fra Ungarn på blokfløjte, Dörthe Landmesser på cembalo og
Felix Stockmar på barokcello, begge fra Tyskland, samt
den norske sopran Frøya Gildberg.
Denne besætning tillader en bred vifte af repertoire med hovedvægt på
italiensk og tysk barokmusik fra det 17. og 18. århundrede og med en
forkærlighed for nyere klassisk musik samt en stor lyst til at improvisere.
De fire musikere er altid ude efter at finde nye udfordringer både
med hensyn til program, koncertformer og spillesteder.
En koncert med Il Suono er altid underholdende!
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld
13

FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har en dåbsklub, som man kan være 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 fra sognenes præster nogle gaver og et
medfølgende brev, som kan bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse. Som medlem af Dåbsklubben får man desuden tilsendt en mail
om vores børnegudstjenester.
Man kan tilmelde sit barn til Dåbsklubben på Kirkekontoret tlf. 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster og menighedsrådet

Minikonfirmander
Vi er startet med minikonfirmandundervisningen for Lumby Skoles og
Søhusskolens 4. klasser. Vi mødes i Lumby Sognegård hver onsdag
kl. 13.30 indtil påske. Som afslutning på undervisningen medvirker
minikonfirmanderne ved gudstjenesten palmesøndag
den 24. marts kl. 14.00 i Lumby Kirke.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Lumby og Stige Sognes Børne- og Ungdomskor

Koret øver onsdage kl. 16.15 i Stige Sognehus. Der er altid plads til nye
stemmer. Man kan bare møde op eller kontakte organist Dennis Dingfeld,
tlf. 65 30 27 20. Det kræver ingen forkundskaber at deltage.
Organist Dennis Dingfeld
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LOKALE FORENINGER
Lumby og Omegns Borgerforening
Februar – august 2013
Bestyrelsen:
Formand:
Hanne S. Sørensen
Kasserer:
Minni Jensen
Sekretær:
Inge Christoffersen
Jane Jensen
Gaby Jeppesen
Ruth Madsen
Kai Bryld

tlf. 65 95 52 05
tlf. 50 92 83 20
tlf. 28 25 51 19
tlf. 29 25 95 20
tlf. 66 18 96 90
tlf. 20 62 22 06
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 den 14. 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 hvor H.C. Andersen stod) skal beplantes m.m., så den kan blive
rigtig flot til sommer. Vi skal også have klippet nogle buske og fjernet affald.
Kl. 13.00 mødes vi igen i aulaen, hvor borgerforeningen
er vært for frokost til alle deltagende.
Fællesspisning i skolens aula
Onsdag den 7. marts kl. 18.00
Alle er velkommen. Tilmelding ringes til Ruth, Inge eller
Hanne senest 5.3. kl. 12.00.
Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 4. marts kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 8. april kl. 19.30-ca. 21.30
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Sankt Hansaften 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

Lumby Mølle
Endnu en sæson står for døren på Lumby Mølle.
Der vil igen være masser af spændende aktiviteter, hvor man både
kan opleve kunsthåndværk, kræmmermarked, udstillinger, masser af
musik…... og meget mere. Som noget nyt inviteres havefolket til
at deltage i det nye Plantemarked ved Maj Marked, den 26. maj.
Læs mere om dette i det nye Mølleblad, der hustandsomdeles
i starten af marts måned.
Foreningen arbejder stadig hårdt for at fremskaffe midler til en renovering
af stuehusets tag. Taget er i MEGET dårlig stand - så tiden er knap.
Følgende aktiviteter er planlagt på Lumby Mølle i 2013:
Generalforsamling
Majmarked
Dansk Mølledag
Sct. Hans
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Møllemarked
Børnedyrskue
Mølle-nisse jul

torsdag den 21. marts, kl. 19.30
søndag den 26. maj, kl. 10.00-17.00
søndag den 16. juni, kl. 10.00-17.00
søndag den 23. juni, kl. 18.00-22.00 (Borgerforeningen)
onsdag den 3. juli, kl. 19.00-21.00
onsdag den 10. juli, kl. 19.00-21.00
onsdag den 17. juli, kl. 19.00-21.00
onsdag den 24. juli, kl. 19.00-21.00
onsdag den 31. juli, kl. 19.00-21.00
søndag den 18. august, kl. 10.00-17.00
lørdag den 7. september, kl. 13.00-16.00 (Borgerforeningen)
søndag, den 24. november kl. 10.00-16.00

For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med
opslag og dagspressen i dagene op til arrangementerne.
Vel mødt på Lumby Mølle!
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Lokalhistorisk Arkiv og Forening
Et lokalhistorisk arkiv er et sted, hvor der indsamles dokumenter, fotografier, film, landkort, erindringer fra lokalområdet og meget andet. Det lokalhistoriske arkiv i Lumby og Stige Sogne rummer bl.a. over 6000 fotos og
en mængde forskellige andre arkivalier i form af protokoller, gravminderegistreringer, kortsamlinger, slægtsoptegnelser, kopier af kirkebøger m.m..
Blandt klenodierne er pastor Urban Hansens håndskrevne sognebeskrivelser fra 1890erne, lodsprotokollerne og Stige Skipperlaugs arkiv
fra 1756 til 1895.
Alle er velkomne på arkivet! Kom og se, hvordan det fungerer, eller få hjælp
til at finde ´nyt´ om gamle slægtninge, foto af hvor du bor eller lignende. Du
er også velkommen, hvis du ligger inde med noget, der kunne være interessant at opbevare for eftertiden. Hvis du ikke ønsker at aflevere dine billeder,
dokumenter, film eller andet bevaringsværdigt af lokal interesse, vil vi alligevel gerne låne og scanne eller overspille det, hvorefter du får det tilbage.
NB! Et lokalhistorisk arkiv indsamler - i modsætning til museerne
- ikke genstande.
Arkivet drives af frivillige, og foreningen udgiver hvert år et Årsskrift,
arrangerer ture, foredrag m.m. Medlemskab af foreningen koster
100 kr. for par og 50 kr. for enkeltpersoner.
Generalforsamlingen afholdes i år onsdag den 20. marts kl. 19.00 i Lumby
Sognegård. Efter generalforsamlingen vises filmen ´Fjorden´ om Odense
Fjord og en lille film om de ´Nordfynske Jernbaner´. Forårstur til Slotsbanken den 15. maj.
Lokalhistorisk Arkiv ligger på Lumby Skole
(det gamle sygekassekontor),
H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N.
Åbningstider:
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
Juli lukket
I øvrigt åbent efter aftale
I åbningstiden: Mobil: 29 85 46 19
Arkivleder: Bente Christiansen
Privat telefon: 66 18 84 39
E-mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Formand Tom Bager
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Lumby Forsamlingshus
Lumby Forsamlingshus har igennem de seneste år gennemgået en
sand forvandling. Huset har fået
nyt tag, facaden er renoveret, der
er kommet nye vinduer, der er malet indvendigt i hele huset, der er
kommet ny opvaskemaskine og nyt
trægulv. Huset er blevet lyst og venligt og dermed en smuk og hyggelig
ramme omkring din fest eller dit arrangement. Men, der er brug for frivillig arbejdskraft både til den daglige
drift omkring udlejning, men også i forbindelse med praktiske opgaver og
vedligeholdelse. Hvis forsamlingshuset fortsat skal bestå som et hus til brug
for områdets beboere, er der brug for hjælp og opbakning.
Hvis du har mulighed for at give en hånd med, kan du henvende dig til Lone
Fyhn på tlf. 51 25 52 38 eller e-mail ltfyhn@mail.dk

Familie og Samfund Lumby-Stige-Søhus
Februar Torsdag den 14. februar kl. 19.00 Aulaen Lumby Skole
Generalforsamling Familie og Samfund og Odense N
Kurser:
Marts

Onsdag den 20. marts kl. 19.00
Besøg på Nordfrim, Kvindevadet 42, Daugstrup ved Otterup
Nordfrim er et postordrefirma som forhandler mønter og
frimærker til samlere.

April

Onsdag den 10. april kl. 14.00
Besøg hos grafiker Birgitte Thorlacius og billedhugger
Frede Troelsen. Kærbyvej 20, 5466 Asperup.

April

Torsdag den 18. april – Centrovice Vissenbjerg.
Generalforsamling Region Fyn kl. 17.00 og foredrag kl. 19.00.

Maj/
Juni

Ø-tur, dag og dato følger.

Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21
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Stige – Lumby – Søhus Pensionistforening
Tirsdage i Lumby Sognegård kl. 14.00
Onsdage i Stige Sognehus kl. 14.00
Vi hygger os og spiller kort.
I løbet af året er der forskellige arrangementer, som man kan melde sig til.
Nyt program følger snarest. Tilmelding til arrangementerne og nærmere
information til formanden: Thordis Jensen, tlf. 66 18 63 27,
mobil 40 40 38 60.
Nye medlemmer er meget velkomne.
Pensionistforeningens Bestyrelse

Stige Borgerforening
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Henrik Hørslev Hansen
Michelle Clausen
Annette Olsen
Claus Anker
Katharina Frost
Lene Schneider

tlf. 40 87 80 45
tlf. 23 71 59 59
tlf. 28 29 67 46
tlf. 29 20 22 59
tlf. 40 13 71 64

Følgende pejlemærker har vi taget
fat på her i starten af 2013:
Bevaring af Stige Færgen:
Der nedsat en arbejdsgruppe som
gerne vil have forslag på vores mail
til hvordan vi fortsat kan drive eller
tænke nyt mht. den videre drift af
Stige Færgen.
Udstykninger af byggegrunde
i Stige:
Det forventes at 1. etape af udstykningerne vil ske i 2014. Vi forsøger
at fremme denne proces ved at involverer os på diverse møder med bl.a.
Odense Kommune. Vi informerer løbende på www.stigeonline.dk
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Etablering af legeplads i Stige:
Vi har søgt midler ved forstadspuljen i Odense Kommune og forventer at
blive tilgodeset. Der er søgt om etablering af legeplads og fitnessområde
som tilgodeser både børn, voksne og ældre ved det grønne areal på vej ned
mod Stige Færgen. Hvis vi tilgodeses etableres dette i 2013.
Etablering af skovarealer med stisystemer:
Vi synes, at der i Stige mangler skovarealer med stisystemer. Der er en del
ubenyttet jordarealer, som måske kan tages i anvendelse. Vi vil starte en
dialog omkring dette med de implicerede parter, som kan træffe afgørelser
herom.
Velkomstfolder:
Vi er ved at udarbejde en velkomstfolder til nytilflyttere til Stige.
Cykelsti:
Starter en dialog med Odense Kommune omkring mulighederne for asfalteret cykelsti fra Stigevej til Nistedvej.
Opkrævning af kontingent: De tiltag vi ønsker for vores by kræver, at der er
lidt penge på kistebunden: derfor støt endelig op!
Arrangementer i perioden februar-august 2013:
Opsætning af redningskranse langs kanalen:
Forventeligt i maj måned, nærmere herom på www.stigeonline
Opsætning af kasser med redningsveste til gratis udlån til legende børn
ved Stige Færgen og Stige Bådhavn (Trygfonden): Forventeligt maj/juni
måned, nærmere herom på www.stigeonline.dk
Skt. Hans:
Vi afholder sankthansaften søndag den 23. juni. Vi er i skrivende stund ved
at ansøge Odense Kommune og Odense Brandvæsen om tilladelse. I får
nærmere besked omkring sted via opslag samt på www.stigeonline.dk
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SOGNENYT
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Til kamp mod sult
søndag den 10. marts kl. 10.00
Vi mangler indsamlere!
Der er brug for flere frivillige indsamlere, når Lumby og Stige Sogne
den 10. marts går til kamp mod sult
og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
Hvis du vil hjælpe til, kan du tilmelde dig på Folkekirkens Nødhjælps
hjemmeside noedhjaelp.dk, ved at sende en mail til par@abos.dk eller på
tlf. 21 85 50 42. Vi mødes i Lumby Sognegård mellem 10.00 og 13.30.
Du er også velkommen til at dukke uanmeldt op.
Du kan også læse mere på hjemmesiden om årets indsamling.
Peter Allesø Rasmussen

Kirkebladet på mail
Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene.
Vil man derudover gerne have kirkebladet pr. mail,
kan man sende sin mailadresse til Kirkekontoret:
lumby.sogn@km.dk
Vil man desuden gerne have
henvendelser fra kirken
om arrangementer og lignende,
kan man skrive i mailen:
Vil gerne kontaktes pr. mail.

@

Kordegn Karen Van Durme
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Konfirmander 2013
Stige Kirke den 5. maj kl. 11.00

Mads Bonde Christensen
Lau Jul Jensen
Lukas Housted Kortsen
Daniel Askarabadi Lindum
Jan Pedersen
Markus Michaelsen Nielsen
Nicolas Ehlert Danielsen
Amalie Götzsche Lykkegaard
Victor Jaeger Madsen
Winni Pedersen
Alberte Nørregaard Egeager
Camilla Bækgård Hansen
Amalie Rosendahl Høst
Linea Vissing Reimann
Dennis Roy Sørensen
Camilla Andersen
Frederik Ejner Christensen
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Lumby Kirke den 9. maj kl. 9.30

Nikoline Munk Bach
Majse Lind Jørgensen
Maya Storm
Freja Blom Thomsen
Lea Barfoed Buhl
Amar Phillip Mosa
Jonathan Grund Thorbjørnsen
Mathias Byrgesen Christensen
Jeppe Demuth
Simon Brun Bøgelund Fejerskov
Magnus Hougaard
Kris Holst Kejling
Emely Tøndering Snepryd
Emilie Malmsøe Marmann
Oliver Demant Hoffmann
Marc Dines Brillante
Rikke Schröder Jeppesen
Simone Nielsen
Christian Ejersbo Andersen
Camilla Lucie Charlotte Bødker
Michelle Andersen
Malene Lysholt Krag

Lumby Kirke den 9. maj kl. 11.00

Emilie Hofstedt Rasmussen
Maria Vismark Pedersen
Mads Lund Pedersen
Victor Panduro Fidelman
Bianca Hultgreen Gundertofte
Camilla Kramer Jensen
Frederik Jørgen Juul Jensen
Mikkel Jensen
Emil Jagd Nielsen
Jacob Steenbjerg Pedersen
Oliver Banke
Oskar Graulund Lentz Rasmussen
Mikkel Thorup Lynbech
Mikkel Fritz Kjerside Christensen
Magnus Agerskov
Frederik Gramskov Lebeck Bennekov
Lasse Løkke Harboe
Mikkel Busborg Hyllegaard
Mads Oldenhof Laursen
Marcos Paulo Santos Mosena
Mads Krag Noer
Tobias Jøhnk Pedersen

Stige Kirke den 9. maj kl. 11.00

Andreas Bay Madsen
Anna Amalie Darling Meng
Anna Katrine Madsen
Caroline Lillelund Hansen
Emil Langskov Hansen
Emilie Nicoline Kronsbjerg Faltum
Emma Krogh-Hansen
Frederik Holstad Mandrup-Møller
Jacob Venstrup Olesen
Jens Peder Klüver-Kristensen
Louise Lund Kristensen
Mark Hørslev Hansen
Morten Krogh Christensen
Oliver Kingo Vest
Paulo Natividade Jørgensen
Pedro Natividade Jørgensen
Sara Thøgersen
Sabastian Mads Esbensen
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Nyt logo til folkekirken
Der er udarbejdet et nyt logo for
folkekirken. Det er foregået over en
længere periode med en styregruppe
i spidsen. Gruppen formulerede
bl.a. følgende:
“En fælles visuel identitet for
folkekirken – et logo og en grafisk
linje – skal gøre Den danske
folkekirke let at genkende. Kendetegnet skal vise, at folkekirken er
en vidtforgrenet og kulturbærende
institution, som vi både møder i offentligheden og personligt i lokale
sammenhænge.
Den visuelle identitet skal sende
et signal om, at sogne, provstier,
stifter, kirker, uddannelsesinstitutioner, skoletjenester, organisationer og institutioner alle er en del af
folkekirken og dermed af det kirkelige fællesskab, som 80% af befolkningen er medlemmer af.
Det fælles kendetegn bliver en mulighed og ikke en pligt. Den enkelte
kirke eller organisation beslutter selv om – og i hvilket omfang
- man vil bruge den fælles visuelle
identitet. Den visuelle identitet bliver udformet, så det kan fungere
sammen med de lokale symboler,
logoer og udtryk. På den måde kan
et sogn både vise sit lokale særpræg
og sin sammenhæng med folkekirken.”
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Firmaet Jacob Jensen Design har i
designmanualen blandt andet skrevet følgende:
“Folkekirkens logo er blevet til på
en måde, som i høj grad er i pagt
med udtrykket. Da arbejdet med at
udvikle folkekirkens fælles visuelle
identitet blev sat i gang, blev der
som noget af det første oprettet en
særlig hjemmeside på folkekirken.
dk På hjemmesiden, kendetegn.
folkekirken.dk blev alle interesserede opfordret til at indsende
billeder, fotos, grafik m.m., som han
eller hun så som positive kendetegn
for den danske folkekirke.
Samlet set viste de mange bidrag en
vifte af forståelser for, hvad der
kendetegner folkekirken.
En arbejdsgruppe med bred forankring i folkekirken har arbejdet
sammen med Jacob Jensen Design
og givet deres designere et kreativt
mandat.

Folkekirkens logo, som skal danne
baggrund for en visuel identitet
for folkekirken, understreger to
grundlæggende og meget værdifulde dimensioner i den danske
folkekirke.
Den første: I den evangelisk-lutherske kristendom er troen et personligt og direkte forhold mellem det
enkelte menneske og Gud.
Den anden: Den danske folkekirke
har den lokale kirke og menighed i
centrum.
Noget forener i folkekirken. På
tværs af alle individuelle og lokale
forskelligheder: Troen og dåben.
Den kristne tro, evangeliet og dåben, symboliseret ved kristendommens vigtigste tegn: Korset.

Døbefonten symboliseret ved
cirklen.
Samlet set viser folkekirkens logo, at
folkekirken kan give rum til forskellighed og en høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme.”
Vi vil forsøge at bruge logoet, hvor
det er muligt, på hjemmeside, i
kirkebladet med mere.
Læs mere om logo og design på
denne hjemmeside:
http://www.folkekirken.dk/aktuelt
/visuel-identitet/om-projektet/
Per Henrik Jepsen

Menighedsrådet
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd
ved mødet i januar

Fraværenden var: Sognepræst Werner Elof Sørensen,
Jan Svendsen og Kirsten Schmidt
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Vi er nu blevet ét menighedsråd med to sogne, Lumby og Stige. Vi er kommet godt i gang med arbejdet og holdt konstituerende møde torsdag den
22. november. Her blev Inge-Lise Hansen valgt til formand for det nye menighedsråd, og Torben Hedelund blev valgt til næstformand. Som kontaktperson er valgt Lisbeth Høg Madsen, Arne Andersen som kasserer og Stig
Nørgaard Olsen og Kirsten Schmidt som kirkeværge i henholdsvis Lumby
og Stige Kirker.
Der blev nedsat diverse udvalg, hvor alle har mulighed for at være med i
arbejdet, der hvor man har sin interesse og evne. Udvalgenes sammensætning kan ses på vores hjemmeside www.lumbysogn.dk

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen og kirkeværger Kirsten Schmidt (Stige)
og Stig Nørgaard Olsen (Lumby). Nye billeder kommer på hjemmesiden,
efterhånden som de er klar.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige, så alle beboere i sognene har mulighed for at overvære dem. Der holdes menighedsrådsmøder på følgende
tidspunkter:
Onsdag den 24. april kl. 18.30 i Stige Sognehus
Torsdag den 30. maj kl. 18.30 i Lumby Sognegård
Tirsdag den 20. august kl. 18.30 i Lumby Sognegård
Inge-Lise Hansen
Torben Hedelund
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Samtaler på Spidsen
Tema: Overforbrug og nøjsomhed
Søndag den 21. april kl. 11.30 til 14.30 i Dalum Kirke
Forbrug, næstekærlighed og håb for fremtiden. Tre vinkler på temaet.
Samtalesalon. Korte tankevækkende oplæg. Gåtur på ukendte stier.
Har du lyst til at snakke med andre om de ting i livet, som optager dig?
Har du lyst til at høre en andens mening om de samme ting? Så kom til
”Samtaler på Spidsen” den 21. april kl. 11.30 til 14.30 i Dalum.
Samtalepartner inkluderet i programmet.
Vi mødes i Dalum Kirke kl. 11.30 til introduktion og det første oplæg, snakker og går ad en guidet rute med tre oplæg undervejs og slutter med frokost
i Dalum Kloster. Frokost med vin á 60 kr. Tilmelding senest 14. april til
Mette Gabelgaard på tlf. 23 29 63 49 eller på mail mga@km.dk . Man kan
også bare møde op med sin egen madpakke – det kræver ikke tilmelding.
Vandreturen er på ca. 5 km.
Med venlig hilsen arrangørerne
Mette Gabelgaard, Susanne Holst og Esbern Skovgaard

Regler for foto og video i kirkerne
Ved gudstjenester:
Fotografering og video er ikke tilladt
under gudstjenesten, da gudstjenesten er offentlig.
Der kan tages billeder og video af
dåbsbarnet med følge ved døbefonten før og efter gudstjenesten.
Ved vielser:
Det er tilladt at tage billeder og video
fra sin plads under en vielse, da vielsen er af mere privat karakter.
Lumby og Stige Menighedsråd
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Kirkekaffe
Som det fremgår af gudstjenestelisten har vi kirkekaffe en gang
månedligt på skift i Stige og Lumby
Kirker. Det er menighedsrådenes
medlemmer, som står for at lave
kaffen. Kirkekaffen er en lejlighed
til at få sig en lille snak med de
øvrige kirkegængere og personalet
og præsten. Vi kunne godt tænke os
at have kirkekaffe noget oftere til
flere af vores gudstjenester. Hvis du har lyst til og mulighed for engang i
mellem at stå for at brygge kirkekaffen, vil vi meget gerne høre fra dig. Du
er i givet fald velkommen til at henvende dig til én af sognenes præster eller
til Kirkekontoret. På menighedsrådenes vegne
Sognepræst Karen Nedergaard

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 søn - og helligdage til højmessen kl. 11.00.
Der er ingen kirkebil juleaften.
Det er gratis at benytte kirkebil
og liftbus.
Stige og Lumby Menighedsråd
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Præsternes ferier og kurser
Sognepræst Werner Elof Sørensen
har ferie fra
den 31. maj til og med den 9. juni
samt
den 22. juli til og med den 4. august.
Sognepræst Mette Gabelgaard
har ferie fra
den 1. juli til og med den 28. juli.
Sognepræst Karen Nedergaard
fra ferie fra
den 1. juli til og med den 21. juli
samt
den 29. juli til og med den 4. august.

GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG
Werner Elof Sørensen = WES

FEBRUAR

MARTS

Søndag den 24. februar WES
2. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 3. marts WES
3. søndag i fasten
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Tirsdag den 26. februar
Konfirmandgudstjeneste
Stige kl. 19.00

Onsdag den 6. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige kl. 19.00

Onsdag den 27. februar WES
Hverdagsgudstjeneste, tema: Stress
Stige kl. 17.00

Søndag den 10. marts WES
Midfaste
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe
Tirsdag den 12. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige kl. 19.00
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Søndag den 17. marts KN
Mariæ Bebudelse
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 21. april KN
3. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Torsdag den 21. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige kl. 19.00

Fredag den 26. april WES
Store Bededag
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag den 24. marts WES
Palmesøndag
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 14.00, fam.gudstj.

Lørdag den 27. april
Konfirmation, Lumby Centerklasse
Lumby kl. 11.00

Torsdag den 28. marts MG
Skærtorsdag
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 17.00, påskemåltid
Fredag den 29. marts
Langfredag
Lumby kl. 11.00 WES
Stige kl. 11.00 KN
Søndag den 31. marts
Påskedag
Lumby kl. 11.00 MG
Stige kl. 11.00 WES

APRIL
Mandag den 1. april KN
2. påskedag
Lumby kl. 11.00
Søndag den 7. april KN
1. søndag efter påske
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Onsdag den 10. april KN
Børnegudstjeneste
Stige kl. 17.00
Søndag den 14. april WES
2. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
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Søndag den 28. april WES
4. søndag efter påske
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

MAJ
Søndag den 5. maj
5. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, WES
Stige kl. 11.00 Konfirmation
Torsdag den 9. maj
Kristi Himmelfart
Lumby kl. 9.30 Konfirmation
Lumby kl. 11.00 Konfirmation
Stige kl. 11.00 Konfirmation
Søndag den 12. maj KN
6. søndag efter påske
Stige kl. 9.30, billetsalg, kirkekaffe
Lumby kl. 11.00, billetsalg, kirkekaffe
Søndag den 19. maj
Pinsedag
Lumby kl. 11.00, KN
Stige kl. 11.00, MG
Mandag den 20. maj
2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste
Næsby kl. 10.30

JULI

Søndag den 26. maj MG
Trinitatis søndag
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 7. juli WES
6. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00

Onsdag den 29. maj MG
Hverdagsgudstjeneste
Stige kl. 17.00

Søndag den 14. juli WES
7. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00

JUNI

Søndag den 21. juli WES
8. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00

Søndag den 2. juni MG
1. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 28. juli KN
9. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00

Søndag den 9. juni KN
2. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

AUGUST

Søndag den 16. juni WES
3. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 23. juni KN
4. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 30. juni WES
5. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 4. august MG
10. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00
Søndag den 11. august KN
11. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 18. august WES
12. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag den 25. august KN
13. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Næste kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 34
fra den 19. august til den 25. august
Materialer kan sendes til sognepræst Werner Elof Sørensen
senest mandag den 10. juni
på e-mail: wes@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

KIRKEGÅRDSKONTOR

Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 98 98
wes@km.dk
Fridag: fredag

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20 om dagen
Tlf. 21 78 58 64 / 66 10 75 64
efter kl. 16.00
Lumby-graverkontor@mail.dk
Telefontid kl. 12.00 – 13.00

Karen Nedergaard, kbf
Lumby Præstegård
H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag
Mette Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: H. C. Lumbyesvej 40B,
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag
KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
lumby.sogn@km.dk
mandag-onsdag kl. 09.00 – 13.00
torsdag kl. 14.00 – 18.00
fredag efter aftale
Organist Dennis Dingfeld
Refsvindinge Byvej 35
Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

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

