KIRKEBLAD
februar - august

Lumby og Stige Sogne

til alle

Årgang 43, nr. 1
2012

husstande

KUNSTEN AT SLÆKKE PÅ KEDSOMMELIGHEDSKRAVET
Overskriften på dette indlæg stammer
egentlig fra Jan Lindhardt, tidligere
biskop i Roskilde Stift. På denne
finurlige måde får han sagt, at de mange
initiativer til hverdagsgudstjenester og
anderledes gudstjenester, som finder
sted i Folkekirken i disse år, i virkeligheden er ”at slække på kedsommelighedskravet”.
For én af hans definitioner på en almindelig gudstjeneste søndag formiddag er,
at den i sagens natur er kedelig, og den
skal være kedelig. En gudstjeneste skal
nemlig være kedelig i den forstand, at
der næsten sker det samme hver søndag.
Der er en helt fast gang i gudstjenesten
og selvom der er en variation i salmevalget fra søndag til søndag og i forhold
til hvilke ord fra bibelen, der læses op,
og hvad præsten siger i sin prædiken,
så er formen den samme hver søndag,
ligesom meningen med gudstjenesten
altid er den samme. En gudstjeneste er
med andre ord en gentagelse af noget,
man har hørt før. Det er i den forstand,
at den er kedelig.
Men som Jan Lindhardt så rigtig
påpeger, så er der jo også så meget andet i vores tilværelse, som er en gentagelse fra dag til dag. De solgryn, vi
spiser hver morgen til morgenmad,
opfatter vi jo ikke nødvendigvis som
kedelige og uvedkommende på en trist
måde, men som en god og livgivende
vane. Ligesom vi vel heller ikke ligefrem vågner op hver morgen og glæder
os til at trække vejret, men alligevel
opfatter det som en god og sund nød-

vendighed at ”ånde luften i fulde drag”,
som salmedigteren Jacob Knudsen
udtrykker det. På samme måde er det
med gudstjenesten. Den skal forstås
som god og sund åndelig næring – en
livsnødvendig god vane.
Som kirkegængere kan vi have mange
forskellige grunde til at komme til en
gudstjeneste. Det er indlysende, at det
selvfølgelig er for at høre Guds ord
og blive trøstet og opbygget i troen og
håbet af det evangelium, som vi får at
høre til gudstjenesten i form af bøn,
sang, musik, ordets forkyndelse og fællesskabet med de øvrige kirkegængere.
Men her ud over kan der jo også være
så mange andre grunde, som også er legitime grunde. Det kan f.eks. være, at
vi har en god anledning til at komme
i kirke, fordi der er dåb eller konfirmation i familien. Det kan være, at vi
egentlig synes, det er ganske hyggeligt
at komme i kirken, fordi vi der kan hilse
på de øvrige kirkegængere og præsten,
organisten og graveren og veksle ord
med hinanden. Et godt motiv til at gå
i kirke er, at vi kommer i godt selskab.
For i kirken møder vi andre mennesker,
som vi har en meget afgørende forudsætning til fælles med; nemlig at vi
deler den samme tro. Endelig kan det
jo også være, at vi har brug for en times
tid søndag formiddag, hvor vi kan være
alene med vores egne tanker. Være lidt
i fred med andre ord, og hvor vi måske
i tankerne kan samle os om at bede en
nødvendig bøn til Gud.
Vi har altså mange gode og legitime an-

ledninger til at komme i kirken. Netop derfor kan det være en god ide, at
vi som kirke ikke blot begrænser os til
at holde gudstjeneste på traditionel vis
hver søndag formiddag, men at der også
bliver anledning til at gå til gudstjenester på andre tidspunkter af dagen og af
ugen, hvis det passer os bedre. Det kan
ligeledes være en god ide at udvide den
sociale anledning til komme i kirke, så
der bliver endnu bedre lejlighed til at
tale med hinanden, hygge sig og måske
spise sammen i forbindelse med, at vi
går i kirke.
For hvorfor er det egentlig, vi skal gå
i kirke? Det er faktisk for vores egen
skyld og ikke så meget for Guds skyld.
For som Jan Lindhardt udtrykker det,
så bruger Gud gudstjenesten til at holde
os fast på troen på Jesus Kristus. Gud
åbenbarer sig for os og viser os, hvem
Han er, gennem Jesu liv og forkyndelse. Vi skal altså i kirke for at lære
Gud nærmere at kende. Vi skal i kirke
for at høre Guds ord og Hans tiltale af
os, men vi skal selv hver især overveje
og tolke, hvilken betydning Guds ord
så har for mig i mit liv. I den forstand er

det Gud, som gør os en tjeneste, når vi
kommer i kirke. Det er ikke os, der gør
Ham en tjeneste.
Her i Stige og Lumby sogne har vi valgt
at forsøge os med på én og samme tid
både ”at slække på kedsommelighedskravet” ved at tage initiativ til forskellige nye slags gudstjenester, men
også samtidig bevare den velkendte
søndagsgudstjeneste, som den altid har
været. På den måde håber vi, at endnu
flere kirkegængere får endnu flere gode
anledninger til at gå i kirke.

Sognepræst Karen Nedergaard

Hverdagsgudstjeneste
Vi arbejder med nogle nye tiltag i sognene. Det indebærer blandt andet en hverdagsgudstjeneste (fra september måned), som kommer til at ligge sidste onsdag i
måneden kl.17.00. Gudstjenesten vil vare cirka en halv time, og kan indholdsmæssigt spænde fra en gudstjeneste, der handler om at lære en ny salme at kende, til
emner som kærlighed, venskab og ensomhed. Med tiden er det tanken, at der skal
være en kasse i kirken, som man kan lægge en seddel i hvis man har et emne eller
en god ide til en hverdagsgudstjeneste.
Sognepræst Mette Gabelgaard

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Fortælleaftener om Jakob Knudsens roman: Angst og Mod
Tirsdag den 28. februar og tirsdag den 27. marts
kl. 19.30 i Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Werner Elof Sørensen fortæller om, hvordan Martin Luther genopdagede evangeliet, så vi i dag kan leve i evangeliets frihed. Da Martin Luther levede, herskede
der meningstyranni i stat og kirke. Vi danskere har et afslappet forhold til kirke og
kristendom, og det kan vi langt hen ad vejen takke Martin Luther for. Det gik op for
ham, at alt bliver godt, når vi tror på Jesus Kristus.
Jesus Kristus har sørget for, at vi kan leve med hinanden i Guds tilgivende kærlighed med vor næste. Når vi tror på Vor Herre og beder til ham, skal vi ikke frygte
for, at alt det onde, vi møder, er udtryk for Guds dom over os. På trods af pavens og
kejserens magt, som kunne dømme Martin Luther til døden, stod han fast.
Vi er frelst fra synd og død og Djævelens magt, når vi tror på Jesus Kristus. Denne
evangeliske frihed bruger vi den dag i dag til at leve et afslappet kristenliv i tro på
Vor Herre. Ikke alle lever i et sådant fællesskab, kan vi se af, at dansk humor faktisk
i visse kredse er livsfarlig, nemlig i nogle af de kredse, som evangeliet ikke har frit
løb. Vi kan glæde os over, at evangeliet stadig har frit løb her til lands, så vi har
frihed til at tro, tænke og tale, som vor samvittighed byder os.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Eftermiddagsmøder
Mandag den 5. marts og mandag den 2. april
kl. 14.00-16.00 i Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Vi møder mennesker i kirkehistorien, som har haft de samme problemer med Gud
og mennesker, som vi har i vore dage. Hvis vi er heldige, lærer vi noget af dem.
Under kaffen vil jeg læse op af H. C. Andersens ungdomserindringer.
Der er kirkebil til og fra præstegården, og man kan blive afhentet på sin bopæl ved
at ringe til kirkebilen, tlf. 64 82 14 66.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Kravlegudstjeneste i Stige Kirke
Søndag den 11. marts kl. 17.00 i Stige Kirke
Gudstjenesten varer ca. ½ time og er særligt
målrettet de mindste børn. Det er Werner Elof
Sørensen, som har 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,
senest kl. 19.00. Af hensyn til madindkøb vil vi blive glade for en tilmelding til
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Alle er velkomne!
Sognenes præster

Musikalsk Fortælleaften
Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Stige Sognehus
Mange klager over at gudstjenesterne er for lange. Men hvis man ser tilbage til J.
S. Bachs tid, så var gudstjenesten Langfredag nok en mammutopgave at komme
igennem: én times musik, én times prædiken, én times musik. Altså 3 timer gejstlig
opbyggelse.
Helt så langt bliver det ikke denne martsaften, hvor organist Dennis Dingfeld vil
fortælle lidt om de to store passionsværker, som Bach har skrevet, Mathæus- og
Johannespassionen.
To mesterværker indenfor
den klassiske korlitteratur, fyldt med symboler og
hemmeligheder.

Passionsmusik i Stige Sognehus

Der serveres en lille
forfriskning undervejs.
Alle er velkomne.
Vel mødt og bliv overrasket, måske!
Organist Dennis Dingfeld

Organist Dennis Dingfeld
fortæller om
Johann Sebastian Bach

Minikonfirmandgudstjeneste
Palmesøndag den 1. april kl. 14.00 i Lumby Kirke
Minikonfirmanderne fra Lumby Skole og Søhusskolen medvirker ved
gudstjenesten, som ledes af Mette Gabelgaard.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe og hygge i Lumby Sognegård.
Alle er velkomne!
Sognenes præster samt Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen

Skærtorsdagsgudstjeneste og efterfølgende påskemåltid
Torsdag den 5. april kl. 17.00 i Lumby Kirke
Skærtorsdag er den dag hvor Jesus spiser påskemåltid sammen med sine disciple for sidste gang og indstifter
nadveren. Nadveren er et udtryk for,
at Jesus med sin død giver sig selv for
menneskers skyld for at genoprette
deres forhold til Gud. Navnet skærtorsdag kommer fra ordet ”skær”, der
betyder ren. Det henviser til, at Jesus
vaskede sine disciples fødder.
Igen i år samles vi i Lumby Kirke til
Skærtorsdagsgudstjeneste kl.17.00.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i
Lumby Sognegård. Af hensyn til indkøb bedes man venligst tilmelde sig
senest en uge før ved at ringe eller maile
til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
e-mail: lumby.sogn@km.dk

Aktivitetsudvalget i Lumby og Stige Sogne

Forårsfest for de ældre
Fredag den 13. april kl. 14.00-17.00 i Lumby Sognegård
Traditionen tro inviterer Stige og Lumby Menighedsråd til forårsfest for sognenes
ældre. I år skal vi høre Liva Weel-sange, fremført af sangerinde Kristine Eiler
Ernst og pianist Jørgen Ellekilde.
Vi håber, at gartnerne også i år vil skænke blomster til uddeling ved festen.
Tilmelding til forårsfesten til Kirkekontoret, tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk . Prisen for at deltage er 40 kr.,
som betales ved festen.

Bus til forårsfesten
Kl. 13.05
Kl. 13.10
Kl. 13.15
Kl. 13.20
Kl. 13.25
Kl. 13.35
Kl. 13.40
Kl. 13.45
Kl. 13.50
Kl. 13.55

Stige Sognehus
Stigehaven
Stige Kirke
Hedelundparken
v. butikscentret
Blomsterhaven
Æbleparken v.
Søhuscentret
Lobovænget
v. Enrum
Gadekæret v.
Lumby Tårup
H. C. Lumbyes Vej
v. Børnehaven
Brittavej

Ved tilmelding bedes man oplyse, om man
kører med bussen, eller om man selv sørger
for transport. Bussen kører efter køreplanen
her til venstre.
Vel mødt!
Lumby og Stige Menighedsråd

Kristine Eiler Ernst

Jørgen Ellekilde

Forårskoncert
Tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.00
i Stige Kirke
Denne aften skal der atter lyde smuk musik
ud i kirkerummet i Stige Kirke. Der vil være
sang ved Karen Høg Madsen og orgelmusik.
Forhåbentligt kan vi allerede denne aften
nyde, at dagene er blevet længere.
Vel mødt.
Organist Dennis Dingfeld

Karen Høg Madsen

Sangaften - “og straks var luften et væld af sang”
Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 i Lumby Sognegård
Denne aften ligger der en sydlandsk stemning over Sognegården.
Nej nej - Spanien eller Italien er ikke temaet, men Sønderjylland
og Sydslesvig. Der vil blive fortalt og sunget et par rigtig gode
sange, som hører denne smukke landsdel til.
Der serveres lækkert kaffebord, dog vides ikke om det ligefrem
bliver et sønderjysk et af slagsen. .
Kom frisk!
Organist Dennis Dingfeld

Pinsen i Ord og Toner
Tirsdag den 22. maj kl. 19.00 i Stige Kirke
Traditionen tro er der også i år ”Pinsen i Ord og Toner”. Her læser medlemmer
fra menighedsrådene tekster op, og det bliver krydret med lidt god musik og flotte
salmer. Som altid en dejlig musikgudstjeneste. Hvis du ikke har været med endnu,
så har du chancen denne gang.
Efter gudstjenesten serveres der en dejlig sommerforfriskning i Stige Sognehus. Af
hensyn til madindkøb vil vi blive glade for en tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 66
18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Organist Dennis Dingfeld

Pinsedag med skovtur, morgenmad og
gudstjeneste i Lumby Kirke
Søndag den 27. maj kl. 7.30 ved Lumby Sognegård
Pinsen er den tredje af kirkens højtider. I kirken fejrer vi, at Helligånden kommer til
disciplene og gør dem i stand til at tale alverdens sprog, og dermed bliver de i stand
til at sprede budskabet om Jesus ud i hele verden. Det bliver begyndelsen til de
kristne menigheder og dermed den kristne kirke. Pinsen er altså kirkens fødselsdag.
Som noget helt nyt vil vi i år begynde fejringen af pinsedag med en lille skovtur til
Præstegårdsskoven, hvor Erik Knudsen vil fortælle os om skoven. Vi mødes kl.7.30
ved Lumby Sognegård og går i roligt tempo i samlet flok ned til Præstegårdsskoven.
Efter skovturen er der fælles morgenmad i Lumby Sognegård.
Kl. 11.00 ringer kirkeklokkerne til pinsegudstjeneste i Lumby Kirke.
Hvis man ikke kan gå så langt, er man velkommen til at køre ned til
Præstegårdsskoven, hvor vi ankommer omkring kl. 8.00.
Gudstjenesteudvalget

Pensionistudflugt
Mandag den 11. juni 2012 kl. 9.00
Bemærk tidspunktet!
Turen går til Sydfyn, Tåsinge og Langeland.
Afgang fra Æbleparken kl. 9.00, hjemkomst Æbleparken ca. kl. 17.30.
Vi sætter kursen mod Langeland, og
skal besøge herregården Skovsgaard.
Middagsmad på Christiansminde, og
eftermiddagskaffe på Magasingaarden.
Der vil være rundvisning i “ Den blå
Kirke” ved Ø. Skerninge.
Turen er tilrettelagt, så alle kan
deltage. Vi finder de små veje
og kører “ ud i det blå”.
Vi er hjemme ca. kl.17.30.
Turen koster kr. 250,00 pr. person.

Øster Skerninge Kirke
“Den blå Kirke”

Tilmelding fra mandag den 21. maj til og med torsdag den 31. maj 2012
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 en billet til turen efter gudstjenesterne
den 20. 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 skal deltage i turen.
Aktivitetsudvalget i Lumby og Stige Sogne

Lumby-bussen
Lobovænget
Lumby Tårupvej
Krydset Brittavej/
H. C. Lumbyes Vej
Harlekinvej
Lumby Børnehave
Æbleparken

kl. 8.00
kl. 8.10
kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.25
kl. 8.35

Stige-bussen
Stige Kirke
Stigehaven
Stigevej v. pensionistboliger
Blomsterhaven
Hedelundparken
v. butikscenter
Æbleparken

kl. 8.00
kl. 8.10
kl. 8.15
kl. 8.20
kl. 8.30
kl. 8.40

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

kl. 8.00
kl. 8.10
kl. 8.20
kl. 8.30

Herregården Skovsgaard

Kl. 9.00: Samlet afgang
g g fra Æbleparken.
p

Magasingaarden

Christiansminde

Sommerkoncert med Midtfyns Consort

Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19.00 i Lumby Kirke
Midtfyns Consort inviterer til en sommerkoncert i Lumby Kirke. Ensemblet spiller spændende musik for store og små blokfløjter, fortrinsvis fra tidsrummet 1450
– 1600, dvs. sen middelalder og renæssance. Musik fra denne periode egner sig
ikke til at blive spillet i store koncertsale, men 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.
Alle er velkomne.
Aktivitetsudvalg og Midtfyns Consort

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.
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
Et nyt hold minikonfirmander fra Lumby Skole og Søhusskolen er startet til
minikonfirmandundervisning den 31. januar i Lumby Kirke og Sognegård.
Minikonfirmanderne mødes hver tirsdag kl. 13.50 og indtil Palmesøndag,
hvor forløbet afsluttes med gudstjeneste i Lumby Kirke.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognepræsterne

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 ikke forkundskaber at deltage.
Organist Dennis Dingfeld

LOKALE FORENINGER
Stige Gospel
Koret øver torsdage kl. 19.00 - 21.15
i Stige Skoles musiklokaler.
Kontakt formanden Jan Svenstrup på
tlf. 66 19 96 44 eller
dirigent Dennis Dingfeld tlf. 65 30 27 20,
e-mail: dingfeld@web.de.
Korets hjemmeside: www.stigegospel.de.tl. Især mænd er mere end velkomne til at
synge med i gospelkoret.
Formand Jan Svenstrup

Familie & Samfund
Marts Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Mad-demonstration med TV kokken Dorte Asbjørn.
Skolekøkkenet, Stige Skole.
April Torsdag den 19. april, Centrovice Vissenbjerg
Generalforsamling Region Fyn kl. 17.00
og foredrag kl. 19.00.
April Torsdag den 26. april kl. 14.00
Besøg hos guldsmed Anette Kræn, Tørresøvej 120,
Agernæs, Otterup.
Anette Kræn er kendt for sine unikke håndlavede
smykker i eget design.
Maj/Juni Ø-tur, dag og dato følger.
Yderligere information og tilmelding til:
Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21

Lumby Mølle i 2012
Programmet for årets aktiviteter på Lumby Mølle er på plads. Aktiviteterne starter
den 20. maj med Maj Marked, og slutter den 25. november med Mølle-nisse jul.
Årets program ser ud som følger:
Maj-marked
Dansk Mølledag
Sct. Hans
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Møllemarked
Børnedyrskue
Mølle-nisse jul

Søndag den 20. maj, kl. 10-17
Søndag den 17. juni, kl. 10-17
Lørdag den 23. juni, kl. 18-22
Onsdag den 4. juli, kl. 19-21
Onsdag den 11. juli, kl. 19-21
Onsdag den 18. juli, kl. 19-21
Onsdag den 25. juli, kl. 19-21
Onsdag den 1. august, kl. 19-21
Søndag den 19. august, kl. 10-17
Lørdag den 8. september, kl. 13-16
Søndag den 25. november kl. 10-16

Foreningen arbejder hårdt i denne tid for at redde stuehuset til møllen. Taget på
stuehuset er i meget dårlig stand, og det er et spørgsmål om tid inden resten af huset
tager skade. Der vil i årets løb blive informeret om status på projektet. Der er dags
dato modtaget tilsagn på kr. 1,2 mio. ud af de godt kr. 3,5 mio. der skal bruges til
projektet.
Et projekt, der er gennemført er en renovering af møllevingerne. De skulle igen
være funktionsdygtige, så der kan males korn, og dermed skulle melet også være
sikret ved årets arrangementer.
For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med opslag og
dagspressen i dagene op til arrangementet.
Vel mødt på Lumby Mølle!
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske 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
H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N.
(det gamle sygekassekontor)

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
Generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19.00 i Aulaen på Lumby Skole.
Efter generalforsamlingen fortæller museumsleder v. Bogense Museum, Palle Petersen om Skovbylejren, der fra efteråret 1945 og frem til foråret 1947 husede tyske
flygtninge. Som forlængelse af Palle Petersens foredrag går forårsudflugten tirsdag
den 29. maj 2012 til Bogense Museum.
Formand Tom Bager

Lumby og Omegns Borgerforening
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: 80 kr.pr. år, enlige: 40 kr. pr. år.
Da foreningen har generalforsamling umiddelbart inden udgivelsen af dette blad,
kan bestyrelsen lave ændringer. Ligeledes er der forslag om en lille forhøjelse af
kontingentet.
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed for at stå
sammen om ønsker for landsbyens udvikling.
Arrangementer i perioden februar-august 2012:
Forårsrengøring i Lumby søndag den 25. marts:
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. Her uddeler vi opgaver, vi skal bl.a. have
vasket bænkene, som står rundt omkring, inden de skal males. 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 28. marts kl. 18.00
Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden.
Hyggebanko i skolens aula:
Mandag den 5. marts kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 2. april kl. 19.30-ca. 21.30
Sankt Hans aften på Lumby Mølle. Der startes kl. 18.00 med fælles spisning i
møllehaven. Man medbringer selv madkurven og har mulighed for at benytte de
opstillede grills. Båltale kl. 20.00 - derefter tændes bålet.
Børnedyrskue lørdag den 8. september kl.13.00 foregår ligeledes på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.
Kontaktperson: Hanne Schultz Sørensen, tlf. 65 95 52 05

SOGNENYT
Sogneindsamling 2012 - til kamp mod sult
Frivillige søges til kampen mod sult
Søndag den 4. marts kl. 10.00 i Lumby Sognegård
Lumby og Stige Sogne vil gerne have flere frivillige indsamlere, når der den 4.
marts skal bankes på så mange døre som muligt for at bekæmpe sult blandt verdens
fattigste.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers
grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af
naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i
vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem
deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet
udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden
sult på både lokalt og internationalt plan.
Vil du hjælpe med at samle ind, så meld dig på:
www.sogneindsamling.net/SignUp.aspx eller
send en sms til Peter på tlf. 21 85 50 42.
Du kan evt. læse mere på: www.noedhjaelp.dk
Peter Allesø Rasmussen

Offentligt møde om sammenlægning
af Lumby og Stige Menighedsråd
Torsdag den 29. marts kl. 19.00 i Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N.
Efter flere års godt samarbejde på
tværs af Lumby og Stige Sogne har
menighedsrådene besluttet en sammenlægning.
Ifølge menighedsrådsloven skal sammenlægningen godkendes af menigheden.
Der indkaldes derfor til møde torsdag den 29. marts kl. 19.00 i Søhus
Præstegård. Stiftskontorchef fra Fyns
Stift Asger Gewecke deltager i mødet
og vil kunne svare på de spørgsmål, der
opstår.
Der kan bestilles kørsel til mødet både
fra Lumby og Stige ved henvendelse på
Kirkekontoret, tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk
Stige og Lumby Menighedsråd

Efterlysning af billeder til fotoudstilling!
I forbindelse med Stige Kirkes 125-års jubilæum, planlægger vi en fotoudstilling
om kirken. Vi efterlyser derfor billeder af/fra kirken, som har relation til begivenheder af almen interesse. Det kunne være:
Kirkebyggeriet, kirkejubilæer,
kirkegenindvielse efter renovering,
nyt orgel, præsteindsættelse,
præstejubilæum, præsteaftrædelse,
særlige koncerter
- eller lignende.

Billeder kan afleveres eller scannes (hvis man ikke vil af med dem) på Lokalhistorisk Arkiv eller på Kirkekontoret. (Se Arkivets adresse og åbningstid her i bladet).
Man kan også – efter aftale - henvende sig til sognenes PR-medarbejder, Per Henrik
Jepsen, Søhusvej 4, tlf. 66 18 85 53, for at få scannet billeder.
Når vi modtager/scanner et billede, vil det være rigtig fint – dog ingen betingelse hvis der følger så mange informationer med som muligt.
F.eks.: Hvem, der har fotograferet? Anledningen? Dato/årstal? Motivet på billedet?
Navne på personer på billedet, osv.
Stige Menighedsråd

Konfirmandundervisning 2011/2012
I lighed med forrige år har Mette Gabelgaard og jeg her i foråret konfirmandundervisning i form af 4 projektdage, som alle konfirmanderne deltager i. Den 14.
og den 22. januar deltog vi sammen med 150 andre konfirmander fra andre kirker
i en projektdag i Dyrup Kirke. Det var en begivenhedsrig dag med aktivitetsløb
om Jesu lignelser, zumba, fremstilling af perlekors og skrotkors samt fællesspisning, gudstjeneste og koncert. For Mette Gabelgaard og mig var det en glæde og
en fornøjelse at have vores konfirmander med i Dyrup. De engagerede sig i dagens
aktiviteter og gik positivt med i alt det, der var blevet
planlagt for dem.
Udover den omtalte projektdag i Dyrup har konfirmanderne en dag om påske, hvor vi bl.a. ser filmen
Narnia. Dertil kommer en dag, hvor de skal lave deres
egen gudstjeneste. Se datoerne i gudstjenestelisten.
Alle er nemlig velkomne til at deltage i konfirmandgudstjenesterne. Gudstjenesternes tema er skabelse.
Nedenfor følger navnene på alle de konfirmander,
som skal konfirmeres i Stige eller Lumby Kirke
i 2012. Konfirmanderne er blevet undervist klassevis,
men har i forbindelse med konfirmationen valgt, om
de ville konfirmeres i Stige eller Lumby Kirke.

Vi vil gerne takke forældrene for god opbakning omkring konfirmandundervisningen og med disse ord sige tak for en god sæson. Vi indkalder de kommende
konfirmander til forældremøde lige før sommerferien.
Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Konfirmander 2012
Stige Kirke 4. maj kl. 11.00
Adam Finlay
Amalie Mannerup Roll Madsen
Anna Andreasen
Christian Tolstrup Hvid
Daniel Rasmussen
Emil Hasse Andersen
Frederik Hartig
Frederik Sandal Banke
Freja Victoria Olsen

Isabel De Vallier
Jacob Emil Olsen
Nathalie De Vallier
Nikolai Pihl
Petrine Langer
Rikke Lund Sørensen
Simon Hedelund Hermansen
Siw Svarrer
Sopia De Vallier

Lumby Kirke 4. maj kl. 9.30
Asger Thistrup Kiehn
Casper Juul Majgaard Nielsen
Catrine Lykke Sætre
Emma-Kirstine Jørgensen
Emma Nymann Thorup
Jannik Anders Borregaard Jensen
Johanne Ellekrog Kiehn
Kasper Gjødesen Mikkelsen
Katrine Friis Kristensen
Kristine Højgaard Hansen
Line Mariann Kortegaard Henriksen

Lisa Demuth
Martin Hjort Pedersen
Mikkel Brink Schleemann
Pernille Schouw Enghuus
Simon Langøe Andersen
Simone Skjold Toft
Sofie Lærke Sætre
Sofie Nygaard
Sofie Quist Christensen
Søren Dahl Nabbedgaard Hansen

Lumby Kirke 4. maj kl. 11.00
Amalie Busborg Kofoed
Benjamin Stein Buchtrup
Emilie Martine Götke-Hansen
Emilie Rudbjerg Johansen
Ida Wærnskjold Bendsen
Julie Helbo Pedersen
Julie Lykkegaard Thura
Louise Haar
Malthe Kjær Jørgensen
Medina Marisol Enkebølle Knudsen
Oliver Bendt
Oliver Strand
Rasmus Helsted Jakobsen

Rasmus Rode Jakobsen
Rikke Harboe Voigt
Rikke Ingemann Jensen
Sabine Rudbjerg Johansen
Sara Kristine Frederiksen
Simon Aulkjær Hede
Simon Stokkebro Hansen
Sofie Solvang Garde
Sofie Wærnskjold Bendsen
Sonja Lindberg Larsen
Steffen de Laurent Clemmensen
Stine Ingemann Jensen
Thomas Rützou Chilvers

Stige Kirke 6. maj kl. 9.30
Andreas Odgaard Pedersen
Cathrine Lindegaard Jensen
Emil Madsen
Emma Svane Uhd Jepsen
Emma Sofie Kjær Pedersen
Jannik Vorbech Møller

Luna Marseen Andersen
Mads Jakobsen
Mathias Laage Hansen
Mathilde Nielsen
Oliver Melin-Damsgaard
Stine Bang Larsen

Stige Kirke 6. maj kl. 11.00
Asta Margrethe Okkels
Camilla Madsen
Cille Høst
Cirkeline Darling Lindum
Daniella Desiree Hansen
Emil Demant Kørris
Emma Bavnshøj Blomquist
Julie Dahlin Høyer

Mads Axelgaard Hvistendahl
Mads Strøger Petersen
Maria Bach Andersen
Mathias Eckhardt
Martha Bech Diederichsen
Morten Stig Jensen
Morten Wiis Olsen
Tim Patrick Jørgensen

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

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, og alle i sognene har mulighed for at overvære
dem. Datoer for de kommende møder følger her:
Tirsdag den 6. marts kl. 16.30 i Lumby Sognegård
Torsdag den 22. marts kl. 18.30 i Stige Sognehus
Tirsdag den 15. maj kl. 18.30 i Lumby Sognegård – fælles menighedsrådsmøde
Torsdag den 23. august kl. 18.30 i Stige Sognehus
Tirsdag den 4. september kl. 16.30 i Lumby Sognegård
Man kan følge med i menighedsrådenes arbejde på sognenes hjemmeside www.lumbysogn.dk -, hvor man under linket ‘Lumby og Stige Sogne’ kan finde
menighedsrådenes sider med dagsordener, referater med mere.
Lumby og Stige Menighedsråd

Præsternes ferie
Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie fra
mandag den 12. marts til søndag den 18. marts, fra
fredag den 15. juni til søndag den 8. juli og fra
mandag den 6. august til søndag den 12. august 2012.
Sognepræst Mette Gabelgaard har ferie fra
mandag den 9. juli til mandag den 6. august 2012.
Sognepræst Karen Nedergaard har ferie fra
mandag den 2. juli til mandag den 30. juli 2012.

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

Kirkebil
Kirkebilen kører alle søn- og helligdage undtagen juleaften
til højmessen kl. 11.00.
Man kan blive afhentet
på sin bopæl 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

GUDSTJENESTER
KN = Karen Nedergaard, WES = Werner Elof Sørensen
MG = Mette Gabelgaard
Søndag d. 4. marts, KN
2. søndag i fasten
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Torsdag d. 5. april, KN
Skærtorsdag
Stige
kl. 11.00
Lumby kl. 17.00 Skærtorsdagsmåltid

Onsdag d. 7. marts
Stige
kl. 19.00
Konfirmandgudstj. v. Søhusskolens 7a

Fredag d. 6. april
Langfredag
Lumby kl. 11.00, MG
Stige
kl. 11.00, WES

Torsdag d. 8. marts
Stige
kl. 19.00
Konfirmandgudstj. v. Søhusskolens 7b
Søndag d. 11. marts, WES
3. søndag i fasten
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 17.00 Kravlegudstjeneste
Tirsdag d. 13. marts
Stige
kl. 19.00
Konfirmandgudstj. v. Stige Friskoles
7. klasse
Torsdag d. 15. marts
Stige
kl. 19.00
Konfirmandgudstj. v. Søhusskolens 7c
Søndag d. 18. marts, MG
Midfaste
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag d. 25. marts, KN
Mariæ bebudelsesdag
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00, kirkekaffe

APRIL
Søndag d. 1. april, MG
Palmesøndag
Stige
kl. 11.00
Lumby kl. 14.00 Minikonf.-gudstjeneste

Søndag d. 8. april
Påskedag
Lumby kl. 11.00, KN
Stige
kl. 11.00, MG
Mandag d. 9. april, WES
2. Påskedag
Lumby kl. 11.00
Stige
kl.19.30
Søndag d. 15. april, WES
1. søndag efter påske
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag d. 22. april, KN
2. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00 (Prædikant: sp. Knud Erik Kristensen)
Søndag d. 29. april, MG
3. søndag efter påske
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

MAJ
Fredag d. 4. maj
Bededag
Lumby kl. 9.30 Konfirmation
Lumby kl. 11.00 Konfirmation
Stige
kl. 11.00 Konf. - Stige Friskole

Søndag d. 6. maj
4. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00 WES
Stige
kl. 9.30 Konfirmation
Stige
kl. 11.00 Konfirmation
Søndag d. 13. maj, KN
5. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Torsdag d. 17. maj, MG
Kristi Himmelfartsdag
Stige
kl. 9.30
Lumby kl.11.00, kirkekaffe
Søndag d. 20. maj, KN
6. søndag efter påske
Stige
kl. 9.30, billetsalg og kirkekaffe
Lumby kl. 11.00, billetsalg og kirkekaffe
Søndag d. 27. maj, WES
Pinsedag
Lumby kl. 11.00 Skovtur og morgenmad
Stige
kl. 14.00
Mandag d. 28. maj, MG
2. pinsedag
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 19.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 24. juni, KN
3. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

JULI
Søndag d. 1. juli, KN
4. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl.11.00
Søndag d. 8. juli, MG
5. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag d. 15. juli, WES
6. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag d. 22. juli, WES
7. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag d. 29. juli, WES
8. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

JUNI

AUGUST

Søndag d. 3. juni, WES
Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 5. august, KN
9. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

Søndag d. 10. juni, MG
1. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

Søndag d. 12. august, MG
10. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 17. juni, KN
2. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag d. 19. august, WES
11. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl.11.00

Søndag d. 26. august, MG
12. søndag efter Trinitatis
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

Næste Kirkeblad
Næste nummer af Kirkebladet uddeles i uge 34
fra 20. august – 26. august 2012.
Materiale kan sendes til sognepræst Werner Elof Sørensen
senest mandag den 21. maj 2012
på e-mail: wes@km.dk

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 mellem kl. 12.00-13.00
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: 65 30 27 20
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 eller efter aftale
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

