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DEN FRIMODIGE LUTHER
Teologiprofessor i Wittenberg i Tyskland
Levede fra 1483 til 1546
Jeg har hørt, at Martin Luther engang
skulle forklare nogen, hvad han selv
syntes om sin indsats som reformator.
Luther havde en god ven og medreformator, der hed Philipp Melanchthon. De
boede begge i Wittenberg i Saksen i den
sydlige del af det tidligere Østtyskland.
Luther fortalte så ham, der gerne ville
vide, hvorfor det var gået, som det var
gået. Jo, ser du, jeg har jo været ansat
her ved Universitetet i Wittenberg med
det job at læse i Bibelen og forklare,
hvad det er, Gud har gjort for os. For det
står jo beskrevet her. Bibelen har almindelige mennesker ikke måttet læse, så
jeg har oversat den til tysk, så folk kan
læse i den. Der har været mange løgne
i omløb, om hvordan man skal forstå
Bibelen. Dem har jeg efter bedste evne
forsøgt at afsløre og så forklare, hvad
der står i Bibelen, når vi læser den som
det gode budskab om, at Gud er blevet
menneske i Jesus Kristus, for at vi kan
leve i tro på, at han frelser os fra død
og fortabelse. I tro på Jesus Kristus kan
vi leve i Guds tilgivende kærlighed. Vi
kan tro, vi skal opstå fra de døde, og vi
kan tro, vi bliver tilgivet alt det, vi har
gjort forkert, fordi Jesus Kristus er død
for os, og at al den ubodelige skade vi
kan nå at gøre i et helt liv, uanset hvor
meget det er, det har Jesus Kristus gjort
bod for ved at dø for os og ved at oprejse os og vore ofre til evigt liv hos ham.
Vi skal blot tro, at vi får det alt sammen
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af vor Herre ganske gratis, og så gøre
alle de gode gerninger vi orker af kærlighed til vor Herre.
Alt dette vidste ham, Luther snakkede
med, jo godt. Så han spurgte. Ja, men
hvad har du særligt gjort, for at det
skulle lykkes det hele. Luther slog ud
med armene og sagde. Som sagt, jeg har
ikke gjort andet end at slippe evangeliet fri om, at vi frelses fra synd og død
i tro på Jesus Kristus, så vi kan leve i
hans kærlighed med vor næste. Dette
bud-skab er så faret rundt i Tyskland
og Skandinavien og deromkring og har
gjort sin virkning, medens Philipp Melanchthon og jeg har siddet her og drukket øl i Wittenberg. Skål.
Hvor fik Luther denne frimodighed
fra, for der havde været ting nok i
hans tilværelse, som ville gøre en mindre frimodig mand hunderæd. Det var
dødsensfarligt, det Luther havde gjort.
Han havde fået Europas to mægtigste
mænd imod sig. Paven og kejseren. De
ville begge se ham brændt og havde
opfordret deres tilhængere til at få det
gjort. Hvordan kunne Luther overhovedet få ro til at tage sig en øl på torvet i
Wittenberg?
Der var grunde nok til, at både paven
og kejseren var sure på Luther. Han betvivlede deres ret til at bestemme, hvad
andre mennesker skulle tro. Det var

uhørt på den tid. Hvor man kunne få revet tungen ud for majestætsfornærmelse eller for at sige noget nedsættende
om Gud. Religion og politik var blevet
blandet sammen af kejseren og paven.
Det er altid en farlig cocktail. Også i
vore dage kan det være farligt, kan vi
se rundt omkring i verden. Selv dansk
humor kan være livsfarlig.
Netop fordi Luther pegede på vor Herre
som ham, der frelste os og ikke os selv
eller vor lovoverholdelse, kan vi leve et
afslappet kristenliv i de lutherske lande.
Det har frigjort alle dem, der tror evangeliet til at kunne leve et liv med hinanden, hvor vi koncentrerer os om det
væsentlige, at tro på vor Herre og leve
i hans kærlighed med hinanden og håbe
på et evigt liv.
Dette evige liv begynder allerede her
på jorden, når vi tror på Jesus Kristus.
Allerede på Luthers tid bredte dette syn
sig i Skandinavien, Nordtyskland og
de baltiske lande Estland og Letland,
der i hans tid blev luthersk evangelisk kristne. Takket være det han satte
i gang i 1517. Senere er der dannet lutherske kirker i alle verdensdele. Andre
steder blev mennesker, der gik over til

den evangeliske tro så kraftigt forfulgt,
så de enten flygtede eller døde af det.
Det skete bl.a. i de lande, hvor det nuværende Sydtyskland, Østrig, Frankrig,
Holland, Belgien og Skotland ligger.
Det var også dengang livsfarligt at være
enig med Luther mange steder i verden.
Martin Luther gik heller ikke ram forbi.
Han blev dømt fredløs af sin kejser. I
vore dage vil det svare til, at alle i det
meste af Vesteuropa som Kejser Karl
regerede over dengang, havde pligt til
enten at anholde ham, så han kunne
blive henrettet eller selv slå ham ihjel.
Det ville gøre selv modige mennesker
lidt nervøse og bange. Heldigvis ville
Kurfyrsten i Saksen ham ikke noget
ondt, så når han bare blev der, var han i
nogenlunde sikkerhed. Men han kunne
aldrig vide sig sikker for en øksemorder
eller lignende, der lige pludselig med
pavens og kejserens velsignelse ville
møde op.
Hvor havde Luther egentlig sin frimodighed fra? Fra samme kilde som vi
har den i vore dage.
Det var nemlig denne kilde, han viste

Martin Luther Philipp Melanchthon
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hen til. I vore dage kan vi rent teknisk
og rent politisk mange ting.
Men vi kan ikke oprejse døde til evigt
liv. Nogen siger, de arbejder på det.
Men det bliver foreløbigt kun til at
kvitte smøgerne og lave små hop på stedet. Det helt store er der ikke kommet
ud af det.
Men tror vi, at vor Herre Jesus Kristus
oprejser os fra de døde, som han har
lovet os, så har vi jo et problem mindre. Et problem som selv en skatteprocent på 100 %, hvor pengene gik til
hospitalsvæsenet, ikke ville kunne løse.
Selv om der er mange livsstilseksperter
og psykologer, der mener, vi kan leve
livet bedre, end vi gør og få mere ud af
det, så er der ikke rigtig nogen, der har
fundet ud af, hvad vi skal gøre ved den
skyld, vi pådrager os mere eller mindre
med vilje, når vi kommer til at gøre andre ubodelig skade. Et forslag er, at vi
ikke skal gå så højt op i, om vi er skyldige eller ej. I hvert fald skal vi ikke
have skyldfølelse. Men det holder jo
ikke. Skylden forsvinder jo ikke, fordi
vi ikke vil se den. Skylden forsvinder
heller ikke, fordi vi forsøger at beskylde andre for at være årsag til den. Den
skade vi er skyldige i, er jo sket.
Kun den, der kan gøre den ubodelige
skade god igen, kan tilgive skylden. Det
kan vor Herre Jesus Kristus, han oprejser selv ofre for mord til evigt liv, sammen med morderen, der slog ofret ihjel.
Hvis morderen omvender sig og beder
vor Herre Jesus Kristus om at tilgive,
at han gjorde det. Så får han to ting at
vide.
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Du er tilgivet og synd ikke mere. For
vor Herre kan naturligvis ikke have, at
vi går rundt og slår hinanden ihjel.
Min påstand er, at både vi og Luther
henter vor frimodighed fra den sandhed, at vor Herre kan altså oprejse os fra
de døde og gøre bod for al den skade,
vi har lidt og har fået andre til at lide
under. Han kalder os så til at leve i tro,
håb og kærlighed med Gud og næsten i
hans tilgivelse.
Men det er jo nemmere sagt end gjort,
har jeg tit hørt mennesker sige. Det var
også nemmere sagt end gjort for Luther.
Der gik mange år, før han opdagede
kilden ikke kun til hans egen fremtidige
frimodighed men også til vor. Men han
gjorde det. Derfor kan vi også leve frimodigt i tro på, at Gud tilgiver os alle
vore synder, når vi tror på Jesus Kristus
og så bruge alle vore kræfter på at leve i
hans tilgivende kærlighed her på jorden.

Sognepræst Werner Elof Sørensen

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Høstgudstjenester
Søndag den 26. august kl. 11.00
i Lumby Kirke
Tilmelding til frokost i Lumby Sognegård
senest mandag den 21. august.

Søndag den 23. september kl. 11.00
i Stige Kirke
Tilmelding til frokost i Stige Sognehus
senest mandag den 17. september.
Efter gudstjenesterne serverer menighedsrådene en frokost ved det lovpligtige
menighedsmøde, som man kan melde sig til på Kirkekontoret
tlf. 66 18 70 66 eller mail: lumby.sogn@km.dk.
Menighedsrådsformændene i Stige og Lumby vil ved menighedsmødet fortælle
om det forgangne års arbejde i menighedsrådene, og præsterne vil fortælle om
efterårets arrangementer. Der kan bestilles kirkebil både til gudstjeneste
og til frokost. Alle er velkomne.
Stige og Lumby Menighedsråd

Eftermiddagsmøder
Søhus Præstegård
Bispeengen 11
Første mandag i måneden kl. 14-16.
Første gang mandag den 3. september.

Emnet:
Emnet:
”Mennesker
”Mennesker vi
vi møder
møder ii kirkehistorien.”
kirkehistorien.”
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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

Fortælleaftener om Søren Kierkegaard

Søhus Præstegård
Bispeengen 11
Sidste tirsdag i september, oktober og november.
Første gang den 25. september kl. 19.30.
Jeg vil disse tre aftener fortælle om, hvad jeg har
lært af Søren Kierkegaard, siden jeg begyndte at
læse hans værker som ung på Nørrebros Bibliotek.
Det vil altså ikke blive en gennemgang af Søren
Kierkegaards liv og værk, men en fortælling om,
hvordan hans liv og værk har inspireret mig og
måske også kan inspirere andre.
I vore dage har vi ikke problemer. Vi har udfordringer, har jeg hørt.
Det er en udfordring at fortælle om Søren Kierkegaard, så vi alle opdager, det er om os og vor dagligdag, han skriver, uanset hvor meget eller lidt vi
har læst af ham. Den udfordring vil jeg tage op i
vinter, som en beskeden tak til manden, der blev
født for næsten 200 år siden den 5. maj 1813.

Sognepræst Werner Elof Sørensen
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Hverdagsgudstjenester
Sidste onsdag i de tre efterårsmåneder
kl. 17 i Lumby Kirke
Som et nyt tiltag flytter vi nogle af
søndagens gudstjenester til onsdag aften kl. 17.00.
Det drejer sig om de tre sidste onsdage i
september, oktober og november.
Hver af disse kortere gudstjenester vil
have et særligt tema, og der vil være
lægmandslæsninger fra medlemmer af
menigheden. Den endelige form ligger ikke fast endnu, men vi vil afprøve
forskellige ting disse tre første gange,
f.eks. stille bøn og tænding af lys.

Sognenes præster

1. Tema: Bøn
Den 26. september 2012, kl. 17.00,
Lumby Kirke
Sognepræst Mette Gabelgaard og
lægmandslæsning v/ Kirsten Schmidt
2. Tema: Reformation
Den 31. oktober 2012, kl. 17.00,
Lumby Kirke
Sognepræst Karen Nedergaard og
lægmandslæsning v/ Børge Kirkegaard
3. Tema: Den onde og den gode
Den 28. november 2012, kl. 17.00,
Lumby Kirke
Sognepræst Werner Elof Sørensen og
lægmandslæsning v/ Christa Heegaard

Børnegudstjeneste
Søndag den 7. oktober 2012 kl. 16.00
Lumby Kirke
Kravlegudstjenesten har ændret navn til børnegudstjeneste. Men kravlende er stadig velkomne, ligesom forældre og store søskende er det. Vi har rykket tiden frem
til kl. 16.00.
Gudstjenesten varer ca. ½ time og er
særlig målrettet børnene. Det er Werner
Elof Sørensen, som leder 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, senest kl. 18.00.

Se tilmelding næste side
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Af hensyn til madindkøb beder vi om tilmelding
til Kirkekontoret
på tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail lumby.sogn@km.dk
Alle er velkomne.

Sognenes præster

Sangaften i Stige Sognehus

Om danske kirker i udlandet, især Sydslesvig
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00
Stigevej 253
Organist Dennis Dingfeld fortæller om de Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Det vil nok ikke
komme bag på så mange i sognet, at organistens germanske oprindelse spiller ind her. Udover kirkerne i Sydslesvig og Tyskland kommer vi også rundt til de andre
udlandskirker, som findes i storbyerne.
Der vil ligeledes være
plads til at få rørt stemmerne lidt med et par
sange. Og mon ikke der
også er en kop kaffe?
Af hensyn til madindkøb til Stige Sognehus vil
vi være taknemmelige for en lille tilbagemelding.

Organist Dennis Dingfeld

8

Fotoudstilling om Stige Kirke

Stige Sognehus
Skolernes Efterårsferie
Stige Kirke fejrede 125-års jubilæum første søndag
i advent 2011. Der vil her efter jubilæet blive lavet
en fotoudstilling, der vil beskrive kirkens historie
frem til vor tid.
Udstillingen kan ses i Stige Sognehus
i skolernes efterårsferie i uge 42.
Udstillingen vil blive omtalt ved plakatopslag,
på hjemmesiden og i lokale medier.
Aktivitetsudvalget

Musikforedrag: Livet, døden og kærligheden

Steffen Brandts rockpoesi på kanten af det religiøse
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00
Lumby Sognegård
I musikforedraget fortæller Jesper Hougaard Larsen
om afgørende sange af Steffen Brandts fra musikgruppen TV-2. Steffen Brandt har engang sagt:
”Livet kan gøre ondt, det skal gøre ondt, og det gør
ondt. Men hvis det gode ikke er slutfacit, gider jeg
ikke mere”.
Foredraget veksler mellem musik, oplæg og drøftelse af
Steffen Brandts sange.
Jesper Hougaard Larsen er Flygtninge-indvandrer præst ved
Skt. Knuds Kirke i Odense og projektleder ved Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde. Han har sammen med Anders
Kjærsig skrevet bogen ”Liv og Lys” om C.V. Jørgensens og
Steffen Brandts sange i eksistentielt og religiøst lys (Hovedland 2006).

Steffen Brandt

Alle er velkomne.

Lumby og Stige Sognes Aktivitetsudvalg
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Alle Helgen Søndag
Den 4. november kl. 11.00
Stige og Lumby Kirke
Gennem en årrække har vi her i sognene markeret Alle Helgens Søndag ved at læse
navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De pårørende vil forud
for Alle Helgens gudstjenesterne modtage en særlig invitation til at deltage. Men
alle er naturligvis meget velkomne både til gudstjenesterne og det efterfølgende
samvær. Alle Helgen er en lejlighed til at besøge kirkegården og se til gravstedet
og mindes den, man har mistet.
Menighedsrådene byder på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis
Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Vi vil gerne bede om en
tilmelding til frokosten
senest mandag den 29. oktober til Kirkekontoret på
tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk

Sognenes præster og menighedsråd

Familiegudstjeneste
med deltagelse af minikonfirmanderne

2. søndag i advent den 9. december kl. 14.00
Stige Kirke
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som ledes af
Werner Elof Sørensen.
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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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 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 og menighedsråd

Minikonfirmander
Vi begynder til efteråret med et nyt hold minikonfirmander fra Stige Skole og Stige
Friskole. Minikonfirmanderne mødes hver onsdag kl. 14.00 – 15.45 i Stige Sognehus og undervisningen starter onsdag den 12. september. Forløbet afsluttes med en
familiegudstjeneste 2. søndag i advent i Stige Kirke. Der sendes besked ud til
4. klasserne i god tid inden opstart.

Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Børnekor

Børnekoret øver hver onsdag kl. 16.15 i Stige Sognehus. Koret øver første gang
efter ferien onsdag den 5. september. Alle er velkomne!!
Organist Dennis Dingfeld
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ANDRE AKTIVITETER
Familie & Samfund
August

Tirsdag den 28. august kl. 18.30
Aftentur til Eriks Oase, Blangstedgårdsvej 85, 5220 Odense SØ
En botanisk mangfoldighed.

September

Onsdag den 12. september kl. 14.00
Tidens Samling, Kulturmaskinen, Farvergården 7,
- 3. sal (der er elevator)
Udstilling af Musselmalet. Kaffe og kiksekage i cafeen.

Oktober

Mandag den 8. oktober kl. 19.00. Debatmøde i Lumby Sognegård
”Når forundring bliver til fjernsyn”. DR-journalist Anders Agger,
bl.a. kendt fra ”Sømanden og Juristen”.
Pris kr. 100 kr. inkl. kaffe.

November

Onsdag den 21. november kl. 19.00 – Centrovice Vissenbjerg
Juleinspiration med blomsterdekoratør Jette Jensen.

Stige Borgerforening
Vi var en gruppe som tilbage i 2011 tog initiativet til at få etableret Stige Borgerforening. Formålet med en borgerforening i Stige er at varetage byens og egnens
interesser med henblik på at styrke byens position og udvikling og dens indre liv
og fællesskab. Af pejlemærker kan nævnes: Bevaring af Færge Hans, bevaring af
skoler og daginstitutioner, byudvidelse i form af byggegrunde, forskellige sociale
arrangementer mm.
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Best.medl.
Best.medl.

Peter Højmark
Henrik Søncksen
Annette Olsen
Henrik Hørslev Hansen
Christina Andersen
Mette Højmark

E-mail: stigeborgerforening@gamil.com
Læs mere på www.stigeonline.dk
Kontingent: årligt 50 kr. pr. borger
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Tlf. 25 29 99 69
Tlf. 31 75 45 10
Tlf. 28 29 67 46
Tlf. 40 87 80 45
Tlf. 61 77 23 13
Tlf. 26 28 01 88

Kommende arrangementer:

Juletræet tændes i Stige søndag den
2. december kl. 16.00 ved Stige Pizza
Alle er velkomne, arrangementet er gratis. Vi tænder det store træ og
synger en julesalme, og mon ikke julemanden kommer forbi med lidt godter
til børnene.
Der vil være salg af æbleskiver og gløgg
i vores store nye partytelt.

Med venlig hilsen
Henrik Hørslev Hansen

Lumby og Omegns Borgerforening

Bestyrelsen
Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Kontingent:

Hanne S. Sørensen
Minni Jensen
Inge Christoffersen
Jane Jensen
Gaby Jeppesen
Ruth Madsen
Kai Bryld
husstand: 100 kr. pr. år,
enlige: 50 kr. pr. år

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

Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed for at stå
sammen om ønsker for landsbyens udvikling.
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August-november 2012
Børnedyrskue:
lørdag d. 8. september kl.13.00 foregår på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.
Fællesspisning i skolens aula:
Onsdag den 26.september kl. 18.00
Tirsdag den 30. oktober kl. 18.00
Torsdag den 6. december kl. 18.00
Alle er velkomne, tilmelding oplyses
i udhængsskabet.
Hyggebanko i skolens aula:
Mandag den 3. september kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 1. oktober kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 5. november kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 3. december kl. 19.30-ca. 21.30
Det kræver medlemskab af borgerforeningen
at deltage i hyggebanko.
Ret til ændringer af datoer forbeholdes, hvis skolen får arrangementer
som kræver lokalerne.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening!

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 ægtepar og 50 kr. for enkeltpersoner.
Lokalhistorisk Arkiv - holder til på Lumby Skole (det gamle sygekassekontor),
H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N.
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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

Lumby Mølle
Arrangementerne på Lumby Mølle er ved at udvikle sig til lidt af et tilløbsstykke,
ikke blot for lokalområdet, men også for hele Odense. Det er selvfølgelig meget
positivt, men det giver også udfordringer.
Det er det frivillige arbejde, der er hele grundlaget for alt arbejde på Lumby Mølle.
Uden de mange frivillige hjælpere ville det ikke kunne lade sig gøre at lave de
store arrangementer på møllen. Hvis dette arbejde skal fortsætte i fremtiden, er det
vigtigt, at der til stadighed kommer nye hjælpere til.
Sidder du derfor med en lyst til at deltage i det meget spændende arbejde med at få
arrangementerne til at lykkes, eller bare ønsker at hjælpe til på Lumby Mølle, vil vi
meget gerne høre fra dig.
Du kan ringe på tlf. 30 27 58 47, eller kontakte bestyrelsen. Du kan finde dem på
www.lumbymolle.dk.
Programmet:
Møllemarked
Søndag den 19. august, kl. 10-17.
Børnedyrskue
Lørdag den 8. september, kl. 13-16.
Mølle-nisse jul
Søndag den 25. november kl.10-16
For yderligere oplysninger – se på
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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SOGNENYT
Konfirmander 2012-2013
De kommende konfirmander starter undervisningen fra september 2012. Der bliver
afholdt forældremøder efter sommerferien og her gives der information om datoer
for undervisningen og de kommende projektdage. Konfirmationer 2013 er på følgende datoer:
Søndag den 5. maj Konfirmation i Stige Kirke: Søhusskolen
Torsdag den 9. maj Konfirmation i Lumby Kirke: Søhusskolen
Konfirmation i Stige Kirke: Stige Friskole
Konfirmander fra Søhusskolen kan selv vælge, om de vil konfirmeres i Stige eller
i Lumby Kirke.
For nærmere information om konfirmation kan man henvende sig til Mette Gabelgaard: mga@km.dk eller til Karen Nedergaard: kane@km.dk

Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

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.

Sognenes præster

?
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Sammenlægning af Lumby og Stige Menighedsråd
Menighedsrådsarbejdet i Lumby
Orientering ved formand for Lumby Menighedsråd, Inge-Lise Hansen
Samarbejdet mellem Lumby og Stige
førte til beslutningen om ét menighedsråd for begge sogne ved starten af det
nye kirkeår. Referatet om sammenlægningen findes andetsteds i kirkebladet,
samt på hjemmesiden.
”Mere kirke for pengene” er stukket
ud som rammerne fra Kirkeministeriet
via Hjallese Provsti. Netop det sætter vi
meget fokus på her i sognene for menighedens skyld.
Fremtiden er to levende kirker i Stige
og Lumby, der er attraktive for menigheden med respekt og plads til forskellighederne. Kirken er populær i
tiden i vores menighed. Her kan vi med
stolthed sige, at der er god deltagelse
ved de arrangementer, der tilbydes året
igennem. Fællesskabet styrkes ved
at deltage. Der er mange muligheder.
Vores traditionelle gudstjeneste flytter
sig også og tilpasser sig tiden, f.eks.
med hverdagsgudstjenester, som vi
starter med fra efteråret. Kirkens personale betjener menigheden på tværs
af begge sogne. Det er med til at løfte
udfordringen sammen med menighedsrådet.

Stige og Lumby er områder med nye
tilflyttere fra unge familier med børn
til bedsteforældre, der bosætter sig i
nærheden af familien. Behovet for en
mindre bolig kan også være årsagen.
Man kan lære sit lokalområde at kende
ved at møde fællesskabet omkring kirkerne, der favner bredt med spændende
arrangementer, som menigheden er en
del af. Kirkebladet og hjemmesiden
fortæller blandt andet, hvad menighedsrådet arbejder med.

Inge-Lise Hansen
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Menighedsrådsarbejdet i Stige
Orientering ved formand for Stige Menighedsråd, Torben Hedelund
I det forgangne kirkeår er der sket
mange nye tiltag og forandringer i vor
menighed.
I 2010 er vi nu blevet til Lumby Sogn og
Stige Sogn, hvor det tidligere var kirkedistrikter. Formålet var, at man kunne
sammenlægge disse kirkedistrikter til et
sogn. Vi har i menighedsrådene Lumby
og Stige besluttet, at vi fortsætter med
at være to sogne, men med et fælles menighedsråd for de to sogne.
I denne forbindelse har vi 4 fælles menighedsrådsmøder, hvor personalet
naturligvis også deltager.
Økonomi:
I foråret skulle der lægges budget 2011 i
et nyt økonomisystem. Landsdækkende
skal det synliggøre, hvilke områder de
kirkelige midler bliver brugt til. Flere
har deltaget i de orienterende møder og
lagt et stort stykke arbejde i at tilpasse
budget til det nye system. Da vi nu har
en fælles kirkekasse, er det vigtigt,
at vi sammen prioriterer nyindkøb,
forbedringer og vedligeholdelse af vore
kirker, sognegårde og præstegårde.
Personale:
I efteråret har vi ansat en fælles kirkegårdsleder, Kurt Henriksen, som leder
arbejdet i de to kirker og på kirkegårdene. Vi har ligeledes ansat en ny
kirketjener og gravermedhjælper,
Joan Emdal.
Hun skal sammen med de øvrige ansatte
fungere som kirketjener og graver ved
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ved Lumby og Stige Kirker.
Præsterne:
Vi råder i øjeblikket over tre dygtige
præster, som vi er meget glade og
taknemmelige for at have i vor menighed. Præsterne har med stor fleksibilitet delt sognets arbejdsopgaver mellem sig.
Kirkebladet/Hjemmesiden:
Udgivelsen af kirkebladet er ændret til
3 gange årligt tilpasset årets gang og
dens aktiviteter.
www.lumbysogn.dk vores hjemmeside
har fået helt ny opsætning og udseende.
Her kan man finde alle aktiviteter bl.a.
de nye åbningstider på kirkekontoret:
Fælles Aktivitetsudvalg:
De forskellige aktiviteter som foregår i
vore sogne, skal her nævnes.
Pensionistudflugten med 150-170 deltagere. I øvrige udvalg er vi ligeledes
fælles repræsenteret.
Visioner og målsætninger for Lumby og
Stige Sogne:
De to menighedsråd har i fællesskab
fået opbygget en målsætning, der giver
alle en udfordring til at yde en indsats
for den kirkelige vækst, ved afholdte visionsdage. Vi dannede således en gudstjenestegruppe, en PR-gruppe og en
sammenlægningsgruppe. Disse grupper
arbejder nu videre med de forslag og
ideer, som fremkom. Her i sognene er
vi som kristen menighed ”i verden”.

Vi er del af det lokale samfund og vil bestræbe os på at forkynde evangeliet ind
i en nutidig virkelighed med de evner
og ressourcer, vi har til rådighed. Vi vil
fremme vores menigheds liv og vækst
ved at styrke fællesskabet og inddrage
menigheden endnu mere i det kirkelige
liv. Det kan vi gøre ved at prioritere god
medarbejderpleje og engagement.
Ligeledes kan vi nå sognebørnene
gennem god PR-virksomhed og personlig henvendelse til den enkelte.
Vi ønsker, at dette fællesskab med vore
præster, kirkens ansatte og menighedsrådene må fortsætte til glæde og gavn
for vor menighed i Lumby og Stige
Sogne.
Derfor blev det ved et offentligt møde i
Søhus Præstegård besluttet, at vi bliver
sammenlagt for at udnytte penge og

personale bedre, samtidig med at der
skabes mere dynamik i sognearbejdet
med ét fælles menighedsråd, der vælges
ved det nye kirkeårs begyndelse i november.

Torben Hedelund

Referat fra møde i sammenlægningsudvalget
Mandag den 21. maj 2012 i Lumby Sognegård
Efter sammenlægningen til november skal der indstilles til de forskellige udvalg.
Sammenlægningsudvalget vil her komme med forslag til de forskellige
udvalgs udformning/ antal m.v.
Forretningsudvalg: Formand, næstformand, kasserer, kontaktperson, præster
Kirke- og Kirkegårdsudvalg: Et medlem fra hvert sogn, kirkeværger, kasserer
eller medhjælper, en medarbejder, præster. Ved særlige opgaver nedsættes et adhocudvalg. Under dette udvalg lægges skoven i Lumby ind.
Sognehus- og Sognegårdsudvalg: Et medlem fra hvert sogn og værtinderne.
Ellers ad-hocudvalg.
Præstegårdsudvalg: Et medlem fra hvert sogn, kasserer eller medhjælper, præster.
Medieudvalg: To medlemmer fra hvert sogn, Pr.-medarbejderen, præster.
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Bilagsudvalg: Kasserer og medhjælper, et medlem fra hvert sogn.
Valgbestyrelse: Formand, næstformand og et medlem fra hvert sogn.
Byggeudvalg: Ad-hocudvalg, som nedsættes når og hvis der opstår
byggeopgaver. Formanden er ansvarlig.
Aktivitetsudvalg: Et medlem fra hvert sogn, som bliver ansvarlig f. eks. formand
og næstformand, som vil have det overordnede ansvar. Derudover udpeges tre
medlemmer fra hvert sogn og præster. Ved større arrangementer kan der evt. nedsættes et ad-hocudvalg.
Der er nogen steder, præsterne ikke er nævnt, og det er ikke fordi, de ikke må deltage, men er der udvalg, de mener, de hører til i, kan de byde ind.
Kirkegårdslederen kan selv byde ind, eller indstille en af medarbejderne, hvor det
er relevant.
Dette er forslag og skal selvfølgelig behandles af menighedsrådet.
Opstillingsmøder:
Datoerne til opstillingsmøderne for det kommende menighedsrådsvalg:
Tirsdag den 11. september 2012, kl. 19.00 i Lumby Kirke
Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00 i Stige Kirke
Vi starter med en gudstjeneste og fortsætter med mødet.
Det var det sidste møde i sammenlægningsudvalget, vores mission er fuldendt.
Tak for et godt og konstruktivt samarbejde.
Referent Anni Jensen

Menighedsrådsvalg 2012
Der er menighedsrådsvalg i november 2012. I den forbindelse indbydes
sognenes folkekirkemedlemmer til aftensgudstjenester med efterfølgende
orienteringsmøder.
Hvad arbejdes der med i menighedsrådet fra denne periode og i fremtiden?
Efter orienteringsmøderne vil der
være mulighed for at afholde opstillingsmøde.
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ORIENTERINGSMØDER
Tirsdag den 11. september kl. 19.00
Aftensgudstjeneste i Lumby Kirke ved Karen Nedergaard
Herefter afholdes orienteringsmøde i Lumby Sognegård.
Onsdag den 12. september kl. 19.00
Aftengudstjeneste i Stige Kirke ved Werner Elof Sørensen
Herefter afholdes orienteringsmøde i Stige Sognehus.

Lumby og Stige Menighedsråd

Bispevalg
Biskop Kresten Drejergaard går af som biskop i Fyns Stift efter 17 år på posten.
Det betyder så, at vi skal have ny biskop i Fyns Stift. Der er allerede udskrevet
valg. Alle præster og medlemmer af menighedsrådene i Fyns Stift kan stemme. Det
foregår fra den 7. august til 28. august.
Får én af de fire kandidater mere end 50 % af stemmerne, er vedkommende valgt
i første runde. Ellers skal der være en 2. runde mellem de to, der fik flest stemmer.
Her skal stemmerne være afgivet inden 9. oktober.
De fire kandidater er alle præster i Fyns Stift:
Kirsten Jørgensen (øv.tv.),
sognepræst i KertemindeDrigstrup Sogn
Peter Lind (øv.th.), provst i
Middelfart Provsti
Eva Tøjner Götke (n.tv.), sognepræst i Thomas Kingo, Odense
Tine Lindhardt (n.th.), sognepræst
i Fredens Sogn, Odense

Fyns nye biskop indsættes ved en gudstjeneste
Alle Helgens søndag kl. 14.00 den 4. november 2012
i Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke.

Sognepræst Werner Elof Sørensen
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Menighedsrådsmøder er offentlige. Alle
i sognene har mulighed for at overvære
dem. Datoerne for de kommende møder
er følgende:
Onsdag den 19. september kl. 18.30
Fælles menighedsrådsmøde i Stige
Sognehus
Torsdag den 25. oktober kl. 18.30
Stige menighedsrådsmøde i Stige
Sognehus
Torsdag den 8. november kl. 18.30
Fælles menighedsrådsmøde Lumby
Sognegård
På www.lumbysogn.dk kan man finde
menighedsrådenes sider med dagsordener, referater m. m.

Lumby og Stige Menighedsråd

Tak for blomster til forårsfesten
Menighedsrådene vil gerne takke de gartnere, som også i år gavmildt sponsorerede
blomster i forbindelse med forårsfesten den 13. april i Lumby Sognegård. Det er en
stor glæde for deltagerne at kunne tage de smukke forårsblomster
med hjem til stuen.

Stige og Lumby Menighedsråd
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Sct. Nicolai Tjenesten – Fyn
Sct. Nicolai Tjenesten – Fyn

Tlf. 70 120 110
Hverdage fra kl. 9.00 om formiddagen til kl. 3.00 om natten.
Søn- helligdage fra kl. 13.00 til kl. 3.00 om natten.

Skibsfører Marius Jørgensen og Hustrus legat
Ifølge fundatsen udbetales legatet én gang om året som hjælp til trængende borgere
i Stige, fortrinsvis sådanne, der har betydelige boligudgifter. Legatets størrelse er
på portioner omkring 1000 kr.
Ansøgningsskema fås hos:
Advokat Henry Larsen, Albanigade 44, 5000 Odense C,
tlf. 66 12 43 44 eller hos sognenes præster.
Ansøgningen skal indsendes senest
mandag den 17. september.
Legatet uddeles i slutningen af september.

Lumby og Stige Sognes hjemmeside
Lumby og Stige Sogne har en hjemmeside:

www.lumbysogn.dk
Her kan man finde mere om
Lumby og Stige Sogne,
og hvad der foregår.

@
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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
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 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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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

Kirkebil
Kirkebilen kører alle søn- og helligdage undtagen juleaften
til højmessen kl. 11.00.
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 tlf. nummer.
Det er gratis at benytte
kirkebil og liftbus.
Lumby og Stige Menighedsråd

Præsternes ferie
Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard
har efterårsferie fra lørdag den 13. oktober
til mandag den 20. oktober.
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GUDSTJENESTER
KN = Karen Nedergaard, WES = Werner Elof Sørensen
MG = Mette Gabelgaard
AUGUST

OKTOBER

Søndag den 26. august, MG
12. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 Høstgudstjeneste

Søndag den 7. oktober, WES
18. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 11.00
Lumby kl. 16.00 Børnegudstjeneste

SEPTEMBER

Søndag den 14. oktober, WES
19. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

Søndag den 2. september, WES
13. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag den 9. september, KN
14. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00 Kirkekaffe
Søndag den 16. september, MG
15. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 23. september, WES
16. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00 Høstgudstjeneste

Søndag den 21. oktober, WES
20. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 Kirkekaffe
Søndag den 28. oktober, KN
21. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Onsdag den 31. oktober, KN
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00
Tema: Reformation

NOVEMBER

Onsdag den 26. september, MG
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00
Tema: Bøn

Søndag den 4. november
Alle Helgens søndag
Lumby kl. 11.00 KN
Stige
kl. 11.00 WES

Søndag den 30. september, WES
17. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 11. november, WES
23. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 18. november, KN
24. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
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Søndag den 25. november, KN
Sidste søndag i kirkeåret
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 Kirkekaffe
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 23. december, WES
4. søndag i advent
Stige
kl. 11.00
Mandag den 24. december
Juleaften
Lumby kl. 13.30, 15.00, 16.30 KN
Stige
kl. 13.30, 15.00, 16.30 WES
Tirsdag den 25. december
1. Juledag
Lumby kl. 11.00 MG
Stige
kl. 11.00 KN
Onsdag den 26. december, WES
2. Juledag
Stige
kl. 11.00

Søndag den 9. december, WES
2. søndag i advent
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 14.00 Familiegudstjeneste
med minikonfirmander

Søndag den 30. december, KN
Julesøndag
Stige
kl. 11.00

Søndag den 16. december, KN
3. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

Tirsdag den 1. januar
Nytårsdag
Lumby kl. 14.00 WES
Stige
kl. 14.00 MG

JANUAR

Onsdag den 19. december, KN
Stige
kl. 10.15 Børnehaver

Næste Kirkeblad
Næste nummer af Kirkebladet uddeles i uge 47
fra den 19. november til den 26. november.
Materiale kan sendes til sognepræst Karen Nedergaard
senest tirsdag den 1. november
på e-mail: kane@km.dk
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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 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 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

