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JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED
Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd
Hvor længe har du været med i
menighedsrådet i Stige?
Jeg har været med i 12 år og skal i gang
med min 4. periode her fra 1. søndag i
advent.
Hvad gav dig interesse for at engagere
dig i kirkens arbejde?
Jeg blev opfordret til at stille op til
menighedsrådet, men havde også på
forhånd overvejet, at jeg godt kunne
have lyst til det.
Hvilke opgaver har du arbejdet med?
Jeg har været sekretær ved møderne og
taget referater. Jeg har været med i aktivitetsudvalget gennem mange år. Det
kan jeg rigtig godt lide. Og så har jeg
været kirkeværge i 6 år.
Jeg kan godt lide at lave aktiviteter for
menigheden – sommerudflugt for de
ældre, forårsfest m.m. – det er jo en stor
succes med mange deltagere. Vi arrangerer også koncerter og fortælleaftener
i aktivitetsudvalget.
Hvordan begyndte du at gå i kirke?
Jeg startede med at gå i kirke som ca.
40-årig. Hjemme var vi kulturkristne,
kan man sige – vi gik i kirke til jul, og
når der var en lejlighed til det i familien
– ved dåb, konfirmation og bryllup.
Som 40-årig begyndte jeg at tænke over
nogle grundlæggende ting i tilværelsen
– hvorfor vi er her? og hvad meningen
er med livet?
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Jeg oplevede noget modgang i mit liv,
som gav mig en følelse af, at jeg ikke
slog til. Jeg fik sådan en følelse af
skyld, fordi jeg ikke mente, at jeg magtede de udfordringer, som tilværelsen
gav mig. Jeg følte ikke, jeg var god nok.
Jeg begyndte at søge en mening med
livet. Jeg læste nogle bøger om hinduisme og forskellige andre religioner.
Om nyreligiøsitet. Jeg gik også hen i
kirken nogle gange, men i begyndelsen
sagde det mig ikke så meget. Jeg kunne
meget godt lide at sidde i kirken, men
jeg kendte jo ikke reglerne for, hvordan
gudstjenesten foregår. Men jeg var nok
lidt stædig og blev ved med at komme,
og på et tidspunkt begyndte det at lukke
sig op for mig. Jeg tror, man skal give
slip på kontrollen og hengive sig til det.
Du skal turde at ”flyde med” og overgive dig.
Jeg tror, det er meget sandt, hvad der
står i Matthæusevangeliet: ”Søg, så skal
du finde. Bank på, så skal der lukkes op
for dig. Bed, så skal der gives dig”. Det
gælder faktisk om at blive ved. Man
skal komme mange gange, før man begynder at forstå, hvordan det hænger
sammen.
Hvad giver det dig at gå i kirke?
Jeg kan godt lide den faste gang, der er i
gudstjenesten. Når du sidder i kirken, så
ved du, at den varer ca. en time, og her
er der mulighed for ro og fordybelse.
Det er en enorm god modvægt til tidens

stress og jag og åndløsheden. Jeg elsker
gudstjenestens langsomhed.
Hvad giver det dig at være menighedsrådsmedlem?
Det giver mig et fællesskab om at lave
nogle ting i kirken. Man gør det jo også
for at lave noget sjovt og interessant.
Men jeg tænker også meget over, at det
er vigtigt at holde kirken og kirkegården
vedlige. Man får et indblik i, hvordan
kirken fungerer i praksis.
Jeg synes, man bliver lidt ydmyg af at
tænke over, at man er en lille brik i en
lang historie – at vi har haft den samme
tro i 1000 år i Danmark. Man føler sig
forbundet med de mennesker, som har
været en del af kirken gennem tiderne.
Jeg tror, at man skal have den åndelige
side af tilværelsen med for at være et
helt menneske. Vi består af både krop,
sjæl og ånd, og i dag lægges vægten
næsten udelukkende på det kropslige
eller det materielle, kan man sige. For
mig er den åndelige side – altså tid til
eftertanke og det at forholde sig til Gud
– nødvendig for at være et helt
menneske.

Er der noget særligt, du gerne vil fremhæve fra dit arbejde i menighedsrådet?
Noget af det, som jeg synes, er rigtig
spændende at være med til at lave, er
nye gudstjenesteformer, altså prøve at
tænke lidt anderledes. Jeg holder meget
af den traditionelle gudstjeneste, men
jeg synes også, at der er behov for anderledes gudstjenester. Det er vigtigt, at
der kommer mere ”krop” på disse gudstjenester, så hver enkelt føler sig som
deltager i et fællesskab. Vi har startet
et nyt tiltag, der er en slags “Fyraftensgudstjeneste” - en lille andagt på en
halv times varigheden.
Her indgår stilhed, musik og bøn. Det
er en hverdagsgudstjeneste, der bliver
holdt den sidste onsdag i måneden og
altid over et emne, som man kan gå
hjem og tænke lidt over. Vi er startet
i Lumby Kirke, og fortsætter i Stige
Kirke efter jul. Jeg tror, den meditative
form for gudstjeneste vil tiltale mange
og håber, at flere finder vej til vores
gudstjeneste på den måde.
Sognepræst Karen Nedergaard

Kirsten Schmidt Karen Nedergaard
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Fortælleaften om Søren Kierkegaard
Tirsdag den 27. november kl. 19.30
Søhus Præstegård
Sognepræst Werner Elof Sørensen fortæller om, hvad han personligt har lært af Søren Kierkegaard efter mange års bekendtskab. Et bekendtskab, som begyndte, da han som ung læste
hans værker på Nørrebros Bibliotek. Det er en fortælling om,
hvordan Søren Kierkegaards liv og værk har inspireret mennesker. Werner Elof Sørensen vil tage den udfordring op at
fortælle, hvordan Søren Kierkegaard beskriver vores eget liv
og vores dagligdag.
Alle er velkomne.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Hverdagsgudstjenester
Onsdag den 28. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
Tema: Den onde og den gode
Sognepræst Werner Elof Sørensen og lægmandslæsning v. Christa Heegaard

Onsdag den 30. januar kl. 17.00 i Stige Kirke
Tema: Kyndelmisse – Lysfest
Sognepræst Karen Nedergaard

Onsdag den 27. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
Tema: Stress
Sognepræst Werner Elof Sørensen
Vi fortsætter med hverdagsgudstjenester sidste onsdag i måneden kl. 17.00. Gudstjenesterne er korte og har hver et særligt tema. Hver gang er der lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Vi arbejder fortsat med formen på gudstjenesten, som ikke er helt fast, men hvor der er lejlighed til at prøve forskellige nye
former af, som f.eks. stille bøn og lystænding. Vi håber, at mange vil finde vej til
disse anderledes gudstjenester i hverdagen.

Sognenes præster
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Første Søndag i advent ”Vær velkommen Herrens år”
Søndag den 2. december kl. 11.00 i Stige Kirke
Vi fejrer det nye kirkeårs begyndelse i Stige Kirke
med en festlig gudstjeneste, hvor vi synger de kendte og elskede adventssalmer og hører evangeliet om
Jesu komme til Jerusalem – Jesu forestående komme
ind i verden, som vi skal fejre i julen – og Jesu komme
til hver enkelt af os.

Stige Kirke får en
ny alterdug

Der vil desuden indgå musik i gudstjenesten, og efterfølgende være lidt musikalsk underholdning i anledning af, at Stige Kirkes nye alterdug bliver taget
i brug for første gang. Der bliver lejlighed til at se
nærmere på den smukke alterdug, som er kniplet af
Anette Hansen fra Lumby.

Efter gudstjenesten er der et lille glas, kirkekaffe, kransekage og julebag i kirken,
hvor vi kan julehygge og få en god snak med menighedsrådsmedlemmer, kirkens
personale og præsterne.

Menighedsrådet og præsterne

Eftermiddagsmøder i Søhus Præstegård
Mandag den 3. december, den 18. februar og den 4. marts
kl. 14.00-16.00
Bemærk datoerne, som er flyttet på grund af ferie og kursus.
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 overfor 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
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Familiegudstjeneste
Søndag den 9. december kl. 14.00 i Stige Kirke
Afslutning for minikonfirmanderne
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som ledes af
sognepræst Werner Elof Sørensen.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og julehygge samt afslutning for minikonfirmanderne i Stige Sognehus. Minikonfirmandernes familier inviteres
særskilt til dette arrangement, men alle er meget velkomne til at deltage.

Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen samt sognenes præster

Julekoncert med H. C. Andersen Koret
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Lumby Kirke

Årets adventskoncert er denne gang lagt i hænderne på H. C. Andersen Koret.
Koret er et af de “gamle” kor fra Odense. Der synges et varieret program, som
gerne skulle give anledning til, at vi kan komme lidt i julestemning.
Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver i Sognegården, hvor alle er velkomne.
Af hensyn til planlægningen ville vi her være glade for en tilmelding til
Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk

Organist Dennis Dingfeld
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Julen i ord og toner
Mandag den 17. december kl. 19.00 i Lumby Kirke
Tradition tro er der igen i år en musikalsk aftengudstjeneste, hvor medlemmer af menighederne i Lumby og Stige
Sogne står for læsningerne. Organisten
og sangeren Karen Høg Madsen vil stå
for musikken, så vidt muligt, men da
Karen har fået tvillinger i år, så er hendes deltagelse ikke helt sikker endnu.
Kan hun ikke, så skal vi nok finde en
anden dygtig og musikalsk afløser.
Vel mødt til denne stemningsfulde aften
lige ind under jul!

Organist Dennis Dingfeld

Børnegudstjeneste
Onsdag den 16. januar kl. 17.00 i Lumby 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 Lumby Sognegård,
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
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Fortælleaften
Onsdag den 6. februar kl. 19.00 i Stige Sognehus
Holger Mejlbjerg fortæller om dronning Alexandrine
Danmarks ”ukendte” dronning i 35 år.
De, der stadig husker dronning Alexandrine,
har nok et indtryk af en meget tilbageholdende
og farveløs person. I virkeligheden var hun en
vigtig skikkelse bag Christian X, og hun
havde stor betydning ikke mindst under
besættelsen. Alexandrines liv gik fra glitrende,
tysk prinsesse til stilfærdig danske dame.
Det er hendes skæbne, der vil blive fortalt.
Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi blive glade for en tilmelding
til arrangementet til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
eller e-mail lumby.sogn@km.dk

Aktivitetsudvalget

Sangaften
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

Luthers salmebog
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Sæt X i kalenderen
Forårsfest for sognenes ældre
Fredag den 19. april kl. 14.00-17.00
i Stige Sognehus
Nærmere information angående arrangementet
følger i næste kirkeblad.

Sommerudflugt for sognenes ældre
Mandag den 27. maj
Nærmere information angående arrangementet
følger i næste kirkeblad.

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt og velsignet nytår!
Præsterne, menighedsråd og ansatte
Præ
atte
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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 på
tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk

Sognenes præster og menighedsrådet

Minikonfirmander
Der starter et nyt hold minikonfirmander i januar 2013, denne gang for
4. klasserne fra Lumby Skole og Søhusskolen.
Undervisningen vil foregå i Lumby Sognegård.
Der bliver sendt invitationer ud først i det nye år
med nærmere information om tidspunktet.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Lumby og Stige Sognes Børne- og Ungdomskor

Koret øver onsdage kl. 16.15 i Sti
Stige S
Sognehus.
h D
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
Stige – Lumby – Søhus Pensionistforening
Tirsdage i Lumby Sognegård kl. 14.00
Onsdage i Stige Sognehus kl. 14.00
Vi hygger os og spiller kort. Efter nytår starter Pensionistforeningen igen tirsdag
den 8. januar i Lumby og onsdag den 9. januar i Stige.
I løbet af året er der forskellige arrangementer, som man kan melde sig til.
Det næste arrangement er juleafslutning
den 11. december kl. 13.00 i Lumby Forsamlingshus.
Her serveres buffet til en pris af 130 kr. – øl og vand kan købes på stedet.
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

Familie og Samfund Lumby-Stige-Søhus
November

Onsdag den 28. november kl. 15.00
Odd Fellow Logen, Nonnebakken 1, 5000 Odense C
Eftermiddagskaffe og rundvisning.

Januar

Torsdag den 17. januar kl. 19.00 skolekøkkenet Lumby Skole
Mad i al sin enkelhed, Caroline Penhoat, der driver sin fødevarebutik i Nørregade 28 i Odense, fortæller om den gode mad
og gode råvarer.

Februar

Torsdag den 7. februar kl. 19.00 – Centrovice Vissenbjerg
Hugo Mortensen, tidligere PET-politimand, foredrag om humor
og livet hos PET.

Februar

Torsdag den 14. februar kl. 19.00 aulaen Lumby Skole
Generalforsamling Familie og Samfund og Odense N Kurser.
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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.

Tilmelding til arrangementer og nærmere information hos Formanden:
Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66 18 91 21

Lokalhistorisk Arkiv/Forening
Arkivet rummer over 6000 fotos fra sognet og en mængde forskellige andre arkivalier i form af protokoller, gravminderegistreringer, kortsamlinger, slægtsoptegnelser, kopier af kirkebøger m.m. Klenodierne er pastor Urban Hansens håndskrevne
sognebeskrivelser fra 1890erne, lodsprotokollerne og Stige Skipperlaugs arkiv.
Alle er velkomne til at komme på arkivet enten for at se eller få hjælp til at finde
”nyt” om gamle slægtninge, foto af hvor man bor eller lignende.
Foreningen arrangerer også ture, foredrag m.m.
Medlemskab af foreningen koster 100 kr. for par og 50 kr. for enkeltpersoner.
Generalforsamling onsdag den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Lumby Sognegård
Lokalhistorisk Arkiv - holder til 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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SOGNENYT
Menighedsrådsvalg 2012 i Lumby Sogn og Stige Sogne
Valg til menighedsråd 2012 blev i begge sogne aflyst, da der ikke indkom
flere lister end den, der blev fremlagt ved de to opstillingsmøder.
Derfor er der indgået fredsvalg.

Lumby Sogn

Stige Sogn

Medlemmer af nyt menighedsråd:
Inge-Lise Hansen
Arne Andersen
Susanne Knudsen
Annelise Bæk Hansen
Ejnar Andersen
Christa Heegaard
Stig Olsen

Medlemmer af nyt menighedsråd:
Torben Hedelund
Lisbeth Høg Madsen
Anni Jensen
Ellen Larsen
Børge Kirkegaard
Kirsten Schmidt
Jan Svenstrup

Suppleanter til nyt menighedsråd:
Kirsten Rasmussen
Heidi Jæger
Alf Kjær
Erik Knudsen
Poul Hansen

Suppleanter til nyt menighedsråd:
Gurli Knudsen
Jette Christiansen
Stine Frederiksen
Torsten Olesen

Ovenstående er de personer, der de næste fire år
vil tegne det fælles menighedsråd for
Lumby Sogn og Stige Sogn.

Valgbestyrelsen for Lumby og Stige Sogne
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Konfirmander 2012/2013
Vi er kommet godt i gang med konfirmandsæsonen 2012-2013. Der er 4 hold konfirmander i år – 3 hold fra Søhusskolen og 1 hold fra Stige Friskole. Her i efteråret
foregår undervisningen om morgenen fra kl. 8.15-9.30, og efter nytår afvikler vi i
lighed med tidligere år undervisningen som projektdage.
Vi deltager i en projektdag i Dyrup Kirke i januar sammen med konfirmander fra
andre sogne. I februar afholder vi selv projektdag i Lumby Sognegård med film og
aktivitetsløb, og i løbet af marts afvikler vi 4 projektdage, hvor konfirmanderne
skal lave deres egen gudstjeneste. Gudstjenesterne foregår en hverdag om aftenen
kl. 19.00 i Stige Kirke. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Her er alle velkomne til at
overvære gudstjenesten og se, hvad der er kommet ud af
dagens arbejde i konfirmandstuen.
Konfirmanderne fra Søhusskolen har frit valg med hensyn til konfirmation i enten
Stige Kirke den 5. maj eller i Lumby Kirke den 9. maj.

Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Church Services in English

It is a great pleasure to announce that
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde in Odense (FTS) in
cooperation with Gråbrødre Klosterkirke is able to offer Church Services in
English once a month. Pastor at the English speaking services is Marianne Hougaard Larsen. The services take place at Gråbrødre Klosterkirke, Jernbanegade 9,
5000 Odense C on Wednesday every month at 5 p.m. on the following dates:

2012: October 24, November 14, December 5.
2013: January 16, February 13, March 13, April 10, May 8.
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For further information: E-mail or call the pastor:
e-mail: ml@fts-odense.dk – ph. 2423 7446
Marianne Hougaard Larsen, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde in Odense
website: www.fts-odense.dk
Find us on Facebook!

Pastor Marianne Hougaard Larsen
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde in Odense

Vælg en salme
Sidder man i kirken og kommer i tanke om en salme, man
kunne ønske sig til en anden gudstjeneste, så vil der være
mulighed for at aflevere sit ønske i kirken. Man vil så
personligt få besked om, hvornår salmen kommer på ved
en fremtidig gudstjeneste.

VÆLG

EN

Sognenes præster
SALME

Sct. Nicolai Tjenesten

Tlf. 70 120 110
Hverdage fra kl. 9.00 om formiddagen
til kl. 3.00 om natten.
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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
imellem 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

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 henvendeler fra kirken om
arrangementer og lignende, kan man skrive i mailen:
Vil gerne kontaktes pr. mail.

Kordegn Karen van Durme.

Foto og video
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.

Stige og Lumby Menighedsråd
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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 telefon nummer.
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

Præsternes ferier og kurser
Sognepræst Werner Elof Sørensen:
Fra mandag den 7. januar til fredag den 1. februar er sognepræst
Werner Elof Sørensen på kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster om
Søren Kierkegaard i anledning af hans 200-års dag den 5. maj 2013.
Sognepræst Werner Elof Sørensen har vinterferie fra
fredag den 1. februar til og med tirsdag den 12. februar.

Sognepræst Mette Gabelgaard:
Vinterferie i uge 8, fra lørdag den 16. februar
til og med mandag den 25. februar.

Sognepræst Karen Nedergaard:
Vinterferie i uge 8, fra lørdag den 16. februar
til og med mandag den 25. februar.
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GUDSTJENESTER
KN = Karen Nedergaard, WES = Werner Elof Sørensen
MG = Mette Gabelgaard
Søndag den 25. november KN
Sidste søndag i kirkeåret
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Onsdag den 28. november WES
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00
Tema: Den onde og den gode

DECEMBER
Søndag den 2. december MG
1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00 - kirkekaffe
Søndag den 9. december WES
2. søndag i advent
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 14.00 - Familiegudstjeneste
med minikonfirmander
Søndag den 16. december KN
3. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag den 23. december WES
4. søndag i advent
Stige
kl. 11.00
Mandag den 24. december
Juleaften
Lumby kl. 13.30, 15.00 og 16.30 KN
Stige
kl. 13.30, 15.00 og 16.30 WES
Tirsdag den 25. december
Juledag
Lumby kl. 11.00 MG
Stige
kl. 11.00 KN
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Onsdag den 26. december WES
2. juledag
Stige
kl. 11.00
Søndag den 30. december KN
Julesøndag
Stige
kl. 11.00

JANUAR
Tirsdag den 1. januar
Nytårsdag
Lumby kl. 14.00 WES
Stige
kl. 14.00 MG
Søndag den 6. januar WES
Helligtrekongers søndag
Stige
kl. 9.30
Lumby kl.11.00
Søndag den 13. januar MG
1. søndag efter Helligtrekonger
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 - kirkekaffe
Onsdag den 16. januar KN
Børnegudstjeneste
Lumby kl. 17.00
Søndag den 20. januar KN
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag den 27. januar MG
Septuagesima
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Onsdag den 30. januar KN
Hverdagsgudstjeneste
Stige
kl. 17.00
Tema: Kyndelmisse

FEBRUAR
Søndag den 3. februar KN
Seksagesima
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 10. februar MG
Fastelavn
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 17. februar WES
1. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00 - kirkekaffe
Søndag den 24. februar WES
2. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Tirsdag den 26. februar
Konfirmandgudstjeneste
Stige
kl. 19.00
Søhusskolen 7. a
Onsdag den 27. februar WES
Hverdagsgudstjeneste
Stige
kl. 17.00
Tema: Stress

Onsdag den 6. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige
kl. 19.00
Søhusskolen 7. b
Søndag den 10. marts WES
Midfaste
Stige
kl. 9.30
Lumby kl.11.00 - kirkekaffe
Tirsdag den 12. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige
kl. 19.00
Stige Friskole
Søndag den 17. marts KN
Mariæ Bebudelse
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Torsdag den 21. marts
Konfirmandgudstjeneste
Stige
kl. 19.00
Søhusskolen 7. c
Søndag den 24. marts WES
Palmesøndag
Lumby kl.11.00
Stige
kl.16.00 - Familiegudstjeneste
med minikonfirmander

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

Næste kirkeblad
Næste nummer af Kirkebladet uddeles i uge 9
fra mandag den 25. februar til søndag den 3. marts.
Materiale kan sendes til sognepræst Karen Nedergaard
senest den 21. januar 2013 på e-mail: kane@km.dk
19

Hvor henvender man sig i Lumby og Stige Sogne?
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.

PRÆSTER

LUMBY SOGN

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

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

Sognepræst, kbf, Karen Nedergaard
Lumby Præstegård
H. C. Lumbyesvej 40 A, 5270 Odense N
Tlf: 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag
Sognepræst Mette Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: H. C. Lumbyesvej 40B, 5270 Odense N
Tlf: 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag

KIRKEKONTORET
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

Lumby Sognegård
H. C. Lumbyesvej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf: 29 61 34 87
Menighedsrådsformand
Inge-Lise Hansen
Tlf: 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk

STIGE SOGN
Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Skippervej 11, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 68 32 om dagen
Mobil 21 78 58 64 eller 66 10 75 64
efter kl. 16.00
Stige-kirkegaard@mail.dk
Træffetid onsdag kl. 12.00-13.00
Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf: 66 18 75 01 / 66 18 77 28
Menighedsrådsformand
Torben Hedelund
Tlf: 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

