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HVORFOR LIGGER ESBJERG DER,,
HVOR DEN LIGGER?
Det korte svar er: Fordi gårdmand
Mads Andersen i Stige på Fyn blev
bange for, at hans sønner skulle miste
deres salighed.
Det lange svar er resten af artiklen.
Der blev banket på sognepræstens dør
i Ryslinge engang i 1851.
Udenfor stod gårdejer Mads Andersen.
Han var kørt den lange vej fra Stige
nord for Odense til Ryslinge øst for
Ringe med hest og vogn.
Denne gang var det ikke for at komme
i kirke søndag formiddag, som han
havde gjort nogle søndage, men for at
tale med den præst, hvis forkyndelse
sagde ham noget.
Præsten havde talt om, at dåben var en
pagt mellem det enkelte menneske og
Gud, som vor Herre selv havde stiftet
med den enkelte.
Han var blevet så glad for denne
forkyndelse. Nu afhang hans frelse
ikke længere af ham selv, eller af andre
mennesker eller kirken som organisation. Nu afhang hans frelse kun af Gud,
som i Jesus Kristus havde stiftet sin
pagt med ham i dåben og skænket ham
troen ved Helligånden.
Men så var der kommet en mand til
Stige, der sagde, at dåben kunne vi
først modtage, når vi allerede troede
på Gud. Det var hans to voksne sønner
Anders Madsen og Jens Madsen begyndt at synes lød ganske rimeligt.
Mads Andersen kunne ikke få dem fortalt, hvor vigtig dåben var for freden i

troen på Jesus Kristus.
Mads Andersen vidste godt, hvem
manden var, som havde talt med hans
sønner. Det var Frederik Ludvig Rymkjær, søn af fisker Just Henrik Rymkjær fra Stige.
Det var en brav fiskerfamilie. Frederik
Rymkjærs bror Rasmus Peter Rymkjær
havde reddet en 10- årig dreng fra at
drukne i kanalen. Denne dåd blev udført den 19. juni 1839 og først omtalt i
Fyens Stiftstidende. Derefter fik Steen
Stensen Blicher nys om det og forfattede en vise på 14 vers om begivenheden, som Fyens Stiftstidende trykte
den 2. juli samme år.
Frederik Ludvig Rymkjær blev født og
døbt i Stige 1819. Som ung var han
blevet sømand og havde sejlet på
Nordamerika. Herovre var han kommet ud for en arbejdsulykke og havde
fået træben.
Men det var ikke den værste skade, han
havde fået. På hospitalet havde han
mødt nogle baptister, der havde overbevist ham om deres læres rigtighed og
fået ham til at ringeagte sin barnedåb.
Han var blevet døbt igen, fordi han nu
troede, at der skulle tro til for at blive
døbt.
Vilhelm Birkedal, præsten i Ryslinge
som Mads Andersen besøgte, hævdede, at dåben var vor Herres pagt med
den enkelte, og her fik vi dåben af Gud.
Det var ikke noget, vi selv skulle præstere. Selvfølgelig kunne Gud også

give os troen, når og hvor han ville.
Men han ville altså også give os den
i dåben.
Denne præst måtte kunne forklare
Mads Andersens sønner og de andre
i Stige, der var så betaget af Frederik
Rymkjær person og meninger, hvad
barnedåben betød.
Mads Andersen syntes ikke, hans egen
præst, provst Hald, gjorde nok ved det.
I hvert fald lykkes det ikke rigtigt, det
han foretog sig.
Så Mads Andersen inviterede Vilhelm
Birkedal til Stige en sommerdag den
24. juni 1851. Her blev der holdt møde
hjemme hos ham på Hedelundgården.
Det viste sig, at Provst Hald ikke
kunne komme til mødet og i øvrigt var
stærkt utilfreds med, at det var arrangeret uden om ham.
På mødet talte Vilhelm Birkedal og en
af Birkedals venner, sognepræsten i
Rynkeby magister Viborg, for barnedåben. Der var mange tilhørere også
Frederik Rymkjær, der ikke fik lov til
at få ordet.
Derfor indkaldte han til møde ugen
efter.
Til Frederik Rymkjærs møde kom ikke
så mange. Birkedal og Viborgs indsats
havde allerede båret frugt.
Birkedal, Viborg og Rymkjær udgav
deres indlæg som små skrifter, så flere
kunne læse, hvad der blev sagt på
møderne om dåben.
Det var jo det, der var sagen.
Men nu klagede Provst Hald til Biskoppen over, at Birkedal og Viborg, to
fremmede præster, havde holdt møde
i hans sogn.

Så blev det sagen i stedet for. Om en
fremmed præst kunne holde møde i et
sogn.
Der blev en grusom snakken og skriven frem og tilbage i bladene og over
kaffebordene, og sagen havnede til
sidst i Rigsdagen og endte med, at sognebåndet blev løsnet i 1855.
Det var en sag, grundtvigianerne
længe havde kæmpet for, nu var der
kommet en anledning, som havde gjort
sagen indlysende for mange. Vilhelm
Birkedal og K. F. Viborg havde skrevet et lille skrift med aktstykkerne fra
Stige fejden, om at sognebåndet skulle
løsnes. Det havde titlen:” Skal Præsten
være Sognepave eller Menighedens
Tjener?” Udgivet hos Milos i Odense
1852.
Vilhelm Birkedal fik nu mange sognebåndsløsere i Ryslinge, måske også fra
Stige. Men de fleste sognebåndsløsere
fra Stige tog den kortere vej til pastor Ludvig Helveg i Hospitalskirken i
Odense. Det var trods alt kun 7-8 km i
hestevogn eller til bens.

En af de andre hovedpersoner i Stige
fejden, Frederik Ludvig Rymkjær, flyttede i 1852 til Odense og grundlagde
her en baptistmenighed. Han blev or-

dineret som præst og fik bygget et hus
med mødesal på det sydøstre hjørne af
Kongensgade og Vindegade krydset. I
1857-62 opholdt han sig i Norge, hvor
han grundlægger de første baptistmenigheder i Norge i Porsgrund og Solum
og i Larvik. Det var altså ikke nogen
ubetydelig modstander, gårdmand
Mads Andersen og hans sønner havde
mødt. Denne fiskersøn fra Stige.
Tiden gik, og vi kom i krig med tyskerne anden gang om Sønderjylland.
Denne gang i 1864 vandt tyskerne,
og vi tabte Holsten og Lauenborg og
Sønderjylland eller Slesvig, som det
også blev kaldt.
Så nu gik kong Christian den 9.s riges
sydgrænse ikke lige nord for Hamborg
ved Elben længere.
Nu gik den ved Kongeåen. Hvor der før
havde været mange tysktalende holstenere i den danske konges rige, blev der
nu mange dansktalende sønderjyder i
den tyske kejsers rige.
Danmark var blevet halveret og bitterheden var stor.
Der var en udtalt vilje til ikke at være
afhængig af tyskerne.
Hidtil havde vi eksporteret stude fra
Nørrejylland over Slesvig-Holsten.
Det var man jo stadig nødt til. Men
man skulle betale tysk told, og tyskerne kunne helt lukke for eksporten,
hvis de ville.
Derfor ville det være godt med en havn
på vestkysten.
Ribe bød sig til, men besejlingen var
ikke den bedste.
Så var der blandt de andre muligheder
stranden, hvor det nuværende Esbjerg

senere kom til at ligge. Det var bedre
end Skallingen, som visse folk fra
Varde mente var godt, sikkert fordi det
lå tættere på Varde.
Men problemet var, at der ikke var
jernbane vestpå, og man var meget
uenige om, hvor den skulle gå.
Fra Vejle til Varde var der mange, der
mente, især dem denne linje lå godt for.
Men en linjeføring fra Fredericia langs
den nye grænse over Kolding og Vejen blev den foretrukne. Så kunne
man på den måde hjælpe de betrængte
landsmænd i Sønderjylland. Fik vi
Sønderjylland tilbage, så kunne den i
særlig grad bruges af folk nord og syd
for Kongeåen.
Nu var der kun et problem tilbage.
Der var ikke flertal for det i Rigsdagen.
Samtidig pressede grundtvigianerne
på for at få en lov om valgmenigheder
igennem.
Det var igen sognepræsten i Ryslinge,
der spillede en rolle i dette spil.
Han var blevet valgt til Rigsdagen,
og han var meget utilfreds med, at
regeringen havde givet efter og afstået
Sønderjylland i 1864. Danmark til Ejderen var hans synspunkt.
Hjemme i Ryslinge havde han holdt en
prædiken, hvor han var kommet ind på
det sønderjyske spørgsmål. For Birkedal var det folkelige og det kristelige
noget, der havde samme rod i troen på
Jesus Kristus. Som kristen var enhver
afgørelse, også den om den enkelte var
dansk eller tysk noget, der hang sammen med den enkeltes kristentro.
Vi kunne afgøre os som danske eller

tyske, men vi gjorde det altid i tro på
Jesus Kristus.
Det var et Guds under, om vi fik et
dansk hjerte eller et tysk hjerte. Vort
hjertes nationalitet var en gave fra Gud.
Gud havde givet Christian den 9. et
tysk hjerte. Han var født som tysk
prins af Glücksborg.
Derfor bad Vilhelm Birkedal i sin kærlighed til kongen om, at Gud måtte
give ham et dansk hjerte, hvis det var
muligt.
Det gav ham en sag på halsen, fordi det
blev opfattet som majestætsfornærmelse af nogle i menigheden.
Her sidst i august 2010 er det kommet
frem, at kong Christian den 9. forhandlede om at få Danmark indlemmet i
Det Tyske Forbund, så kongen som
fyrste i Det Tyske Forbund kunne bevare sin overhøjhed over Slesvig-Holsten. Så bønnen var på sin plads efter
min mening.

I første omgang skete der heller ikke
Birkedal noget. Kongen og regeringen
måtte enten have haft humor eller på
anden måde havde synes, at det lå inden for ytringsfrihedens rammer.
Senere sagde Birkedal i Rigsdagen, at
kongen i stedet for at underskrive

freden, hvor vi afstod Sønderjylland,
skulle have gjort et af to:
Enten nedlagt sit embede og lagt Danmark ind under Karl den 15. af Sverige
og Norge, eller han skulle have kæmpet i spidsen for den danske hær mod
overmagten, og hvis vi tabte få dikteret
en fred.
Det var for skrap kost.
Birkedal fik brev fra kongen. Han var
afsat som præst i Ryslinge.
I stedet for at bøje nakken søgte Birkedal nu sit gamle embede, da det blev
opslået.
Han fik det ikke. Men ved dette skaktræk havde han vist, at han ikke ønskede at gå ud af Folkekirken. Han
fortsatte så sin virksomhed som præst.
For nok kunne kongen afskedige ham
som embedsmand, men ikke som
præst, var synspunktet. Han var stadig
Luthersk evangelisk præst i den danske folkekirke.
En stor del af menigheden ville ikke
af med ham, og de byggede kirke og
præstegård i Ryslinge, hvor de så fortsatte som hidtil.
Det var selvfølgelig anledning til en
heftig debat om at få ordnede forhold
på området. Måske ved at danne valgmenigheder et nyt begreb og ord, der
blev dannet til lejligheden.
Det endte med et forslag i Rigsdagen
om, at 20 familier skulle kunne vælge
deres egen præst og selv sørge for udgifterne til præst og kirke.
Der var kun et problem tilbage.
Der var ikke flertal for det i Rigsdagen.

Den konservative statsminister grev
Frijs løste knuden.
Han lagde forslaget om Esbjerg havn
og valgmenighedsloven i samme pakke og fik vedtaget begge love ved en
kupagtig manøvre i 1868, hvor han gav
venstre valgmenighedsloven mod at få
Esbjerg havn og jernbanen dertil.

til. Naturligvis har kirkens virke verdslige konsekvenser. Bare se til Esbjerg
havns grundlæggelse og Esbjergs udvikling til landets 5. største by.

Hvis ikke Mads Andersen var taget til
Ryslinge i sin omsorg for sine sønners
salighed, så var sognebåndet måske
aldrig blevet løsnet.
Så ville Birkedal ikke have haft så
mange sognebåndsløsere, så han kunne
danne menighed og presse på for at få
en valgmenighedslov igennem.
Så ville Esbjerg havn måske aldrig
være blevet bygget, hvor den blev det.
Så ville Esbjerg måske aldrig være
vokset op og blevet den 5. største by
i landet.
Sådan kan det gå.
En mands bekymring for sine sønners
salighed kan føre til, at Esbjerg bliver

Sognepræst Werner Elof Sørensen

Årsberetning for kirkeåret 2011
i Lumby og Stige Sogne
Af formand for Lumby Menighedsråd Inge-Lise Hansen og
formand for Stige Menighedsråd Torben Hedelund
Også i det nu forgangne kirkeår er der
sket mange nye tiltag og forandringer i
vor menighed.
Personale:
Graver Carl Povlsen er gået på pension
med udgangen af juli måned 2011.
Stige og Lumby Menighedsråd takker
herved Carl Povlsen for mange års tro
tjeneste på Stige Kirkegård og i Stige
Kirke, ligeledes vil præsterne og de
ansatte takke for et godt samarbejde
gennem årene.
Det betyder så, at vi har ansat graver
Kurt Henriksen som kirkegårdsleder
for Lumby og Stige Kirker.
Endvidere er nu ansat Joan Emdal, der
på sigt skal hjælpe Karin Sindberg på
Stige Kirkegård.
Præsterne:
Vi råder over tre dygtige sognepræster,
som vi er meget glade og taknemmelige for at have i vor menighed. Vort
samarbejde med præsterne fungerer
rigtigt godt.
Ved vore fællesmøder fremlægger
præsterne deres ønsker, som vi så af
bedste evne forsøger at efterkomme.
Præsterne har igen med stor fleksibilitet delt sognets arbejdsopgaver imellem sig.

Kirkelige arrangementer:
1. mandag i måneden afholdes eftermiddagsmøder i Søhus Præstegård,
hvor Werner Sørensen tager emner op
om kirkehistoriske skikkelser.
Vi har afholdt de såkaldte ”Kravlegudstjenester”, og vi har dannet en
dåbsklub.
Børn, som er tilknyttet dåbsklubben,
får med jævne mellemrum en gave og
en hilsen fra vores præster.
Vi havde også traditionen tro ”Pinsen
i ord og toner”, hvor medlemmer af
menighedsrådet læser tekster op, som
hører pinsen til. I år spillede Trine Sørensen cello i Stige Kirke under ledelse
af vor dygtige organist Dennis Dingfeld.
Familiegudstjeneste palmesøndag som
en afslutning for minikonfirmanderne
med Lisbeth Høg Madsen, Ingrid
Hansen og ledet af Karen Nedergaard.
I Lumby Kirke var der skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende
påskemåltid i Lumby Sognegård.
Traditionen tro var der høstgudstjeneste i Stige og Lumby Kirker.
Ved høstgudstjenesten takker vi Gud
for årets høst og livets opretholdelse,
og vi synger de kendte efterårssalmer,
som hører tiden til. I Stige Kirke del-

tog Odense Seniorkor af 78, som gav
en pragtfuld korsang til hyldest for
høsten.
Efter høstgudstjenesterne blev der inviteret til frokost i sognehus og sognegård.
Vor sognepræst og voksenunderviser
Mette Louise Gabelgaard fortæller to
aftner om Reformationen i Hjallese
Provstis nordlige sogne.
Ligeledes har der været afholdt koncerter og sangaftner under ledelse af
organist Dennis Dingfeld.
Konfirmandundervisningen:
Omkring konfirmandundervisningen
er der sket en del. Karen Nedergaard
og Mette Louise Gabelgaard har bragt
fornyelse ind i konfirmandundervisningen både for konfirmanderne og
præsterne selv.
Vi menighedsråd, kirkens ansatte og
præsterne følger dette projekt med
glæde.
Provstesyn:
Ved provstesynet i de to sognes kirker,
kirkegårde, præstegårde, sognehus og
sognegård udtrykte provst Paw Kingo
Andersen stor ros til kirkens ansatte og
menighedsråd for flot vedligeholdelse
og pasning af disse.
Aktivitetsudvalget:
Til forårsfesten for pensionister havde
man inviteret ”BANKO CARL”. Vi
vil herved sige tak til gartnerne for de
fine blomster, de donerede til arrangementet.
Pensionistudflugten til Søhøjlandet
gik fint, der var som sædvanlig plads

til 170 deltagere og det er max., hvad
vi kan rumme pga. restauranternes kapacitet.
Der er stemning for at starte tidligere,
– så vi kan komme hjem i seng i betimelig tid.
Der er også et forslag fremme om, –
at man kan gå til en gudstjeneste og
derefter købe en billet i våbenhuset til
pensionistudflugten.
I sognehuset og sognegården gøres
efter kirkelige arrangementer mv. også
et særdeles stort arbejde, og ligeledes
med betjening efter bisættelser og
begravelser. Derfor skylder vi de to
værtinder og deres hjælpere en stor tak
for det arbejde, de udfører ved disse arrangementer.
Visioner og målsætninger:
Ved de seneste to visionsdage afholdt i
september fik vi i fællesskab udbygget
vore visioner for kirke og menighed.
Vi dannede således en Gudstjenestegruppe, en PR- gruppe og en Sammenlægningsgruppe.
Disse grupper arbejder nu videre med
de forslag og ideer, der fremkom.
De to menighedsråd har i fællesskab
fået opbygget en målsætning, der giver
alle en udfordring til at yde en indsats
for den kirkelige vækst.
Vi ønsker, at dette fællesskab med vore
præster, kirkens ansatte og menighedsrådene må fortsætte til glæde og gavn
for vore menigheder i Lumby og Stige
Sogne.
Tak til personalet for dygtigt og veludført arbejde.

Tak til rådene og udvalgene for engageret og medvirkende arbejde.
Til sidst og ikke mindst – tak til vore sognepræster for deres præstevirke.
Må det kommende kirkeår bringe lykke og velsignelse over vore sogne!

Inge-Lise Hansen og Torben Hedelund

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
K
R
Fortælleaftener om Jakob Knudsens roman:
Angst og Mod
Bogen handler om Martin Luthers liv.
Den sidste tirsdag i måneden kl. 19.30
Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
29. november, 31. januar, 28. februar, 27. marts
Her i vinter forsøger jeg at fortælle, hvordan Martin Luther genopdagede
evangeliet, så vi nu kan leve i evangeliets frihed. Da han levede,
herskede der meningstyranni i stat og kirke.
Vi danskere har et afslappet forhold til kirke og kristendom. Det kan vi langt hen
ad vejen takke Martin Luther for. Det gik op for Martin Luther, at alt bliver godt,
når vi tror på Jesus Kristus.
Jesus Kristus har nemlig sørget for, at vi kan leve 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 ham 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 stadigvæk til at leve et afslappet kristenliv i tro på vor
Herre. Ikke alle lever i et sådan fællesskab, kan vi se af, at dansk humor faktisk i
visse kredse er livsfarlig, nemlig i nogle af de kredse,
hvor 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
Eftermiddagsmøder kl. 14.00 - 16.00
Søhus Præstegård
Bispeengen 11, tlf. 66 18 98 98.
5. december, 9. januar, 6. februar, 5. marts og 2. april.
Emne: Kirkehistoriske skikkelser
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. Man kan blive hentet på sin bopæl
ved at ringe til kirkebilen, tlf. 64 82 14 66
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Stige Kirkes 125-års Jubilæum
1. søndag i advent den 27. november fejrer vi
Stige Kirkes 125-års jubilæum. Det sker i forbindelse med en
festgudstjeneste kl. 11.00 i Stige Kirke.
Se programmet ved opslag og på kirkens hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
Stige Menighedsråd

Familiegudstjeneste i Stige Kirke
Søndag, den 4. december kl. 14.00 i Stige Kirke
Forløbet med minikonfirmander fra Stige Skole og Stige Friskole afsluttes
med en familiegudstjeneste 2. søndag i advent kl. 14.00 i Stige Kirke,
ledet af Mette Gabelgaard.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og sodavand i Stige Sognehus.
Alle er velkomne!
Lisbeth Høg Madsen, Ingrid Hansen og sognenes præster

Julen i ord og toner i Lumby Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 19.00
Der er traditionen tro “Julen i ord og toner” i Lumby Kirke. Denne aften vil medlemmer af menigheden læse tekster op, der hører julen til, og der vil være musik, der
bærer præg af den kommende højtid. Ansvarlig for musikken denne aften er sopran
Karen Høg Madsen og kirkens
organist. Mon ikke det bliver
lige så godt som sidste år? Hvis
ikke du var der sidste år, så har
du endnu en chance for at opleve
en meget smuk stemme folde
sig ud i Lumby Kirke.
Efterfølgende serveres der
glögg og æbleskiver i
Lumby Sognegård.
Alle er velkomne!
Organist Dennis Dingfeld

Julekoncert i Stige Kirke
Mandag, den 12. december kl. 19.00
- er der lagt op til årets julekoncert i Stige. Koncerten denne aften er lagt i hænderne
på gruppen “Simple Singers”, som vil underholde i kirken og bagefter ved
hyggeligt samvær i Sognehuset. Altså med andre ord
en god aften til at komme
i den rette julestemning,
hvis ikke stormagasierne,
supermarkederne osv.
allerede har nået det.
Alle er velkomne!
Organist
Dennis Dingfeld

Kravlegudstjeneste i Stige Kirke
Søndag, den 11. marts 2012 kl. 17.00 i Stige Kirke
Vi holder kravlegudstjeneste for små børn og deres forældre. Gudstjenesten varer
ca. ½ time og er særlig målrettet de mindste. 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 Stige Sognehus, og
vi slutter aftenen i god tid, senest kl. 19.00.
Alle er velkomne.
Af hensyn til madindkøb gerne tilmelding til kirkekontoret
på tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster

Forårsfest for de ældre
Forårsfest for sognenes ældre i
Lumby Sognegård
Fredag den 13. april 2012 kl. 14.00
Program i næste kirkeblad.
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FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER
FA
R
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken vi sender gaver til barnet og dets familie.
Det er vort håb, at disse gaver for forældrene kan være en inspiration
til den kristne børneopdragelse.
Det er ligeledes planen, at vi et par gange om året vil invitere de familier, der ønsker
at modtage Dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Alle andre er naturligvis også
velkomne til disse familiegudstjenester.
Det eneste, man skal foretage sig er, at tilmelde børnene til Kirkekontoret:
Stigevej 253, tlf. 66 18 70 66, e-mail: lumby.sogn@km.dk, så er man med.
Tilmeldingen er gratis for børn her fra sognet.
Sognenes præster og menighedsråd

Minikonfirmander
Vi begynder til foråret med et hold minikonfirmander fra Lumby Skole
og Søhusskolen. Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste
palmesøndag i Lumby Kirke. Der sendes besked ud til klasserne
i god tid inden opstart.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Lumby og Stige Sognes Børne- og Ungdomskor
Koret øver onsdag kl. 16.15 i Stige Sognehus.
Der er altid plads til nye stemmer. Man kan bare møde op
eller kontakte organist Dennis Dingfeld, tlf. 65 30 27 20.
Det kræver ingen forkundskaber at deltage.
Organist Dennis Dingfeld

LOKALE FORENINGER
Stige Gospel
Stige Gospel søger stadigvæk interesserede sangere, især mænd!!
Koret øver hver torsdag kl. 19.00 – 21.15 på Stige Skoles musiklokaler.
Kontakt formand Jan Svenstrup på
tlf. 66 18 96 44 eller
dirigent Dennis Dingfeld på
tlf: 65 30 27 20 eller
e-mail: dingfeld@web.de
Hjemmeside: www.stigegospel.de.tl

Stige synger og spiller julen ind
Søndag, den 27. november kl. 14.30
i Stige Kirke
Julekoncert med lokale sangere
og musikere
Gratis entré

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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 i arkivet enten for at se eller få hjælp til at finde
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. Lumbyesvej 9 C, 5270 Odense N.
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
mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Her den 16. november har foreningen haft besøg af Tove Johansen, som fortalte om
“Det gamle Lumby”.
Ved vores forårsarrangement den 21. marts 2012 i Aulaen på Lumby Skole (generalforsamlingen) kommer museumsleder v. Bogense Museum, Palle Petersen og
fortæller om Skovbylejren, der fra efteråret 1945 og frem til foråret 1947 husede
tyske flygtninge. Forårsudflugten 2012 går til Bogense Museum.
Formand Tom Bager

Familie og Samfund
December:

Torsdag den 8. december, juletur til København
Særudstilling på Christiansborg Slot. ”Dessert på Slottet”
i De Kongelige Repræsentationslokaler. Arrangør: Region Fyn.

Januar:

Onsdag den 11. januar kl. 19.00, aulaen Lumby Skole
”Styr lige dit kropssprog!” er et oplysende og underholdende
foredrag, af mimeren, artisten og klovnen Henrik Rasmussen.

Februar:

Tirsdag den 7. februar kl. 19.00
Generalforsamling Odense N Kurser. Spurvelundskolen,
Spurvelundsvej 16, Odense N.
Onsdag den 8. februar kl. 19.00, Centrovice Vissenbjerg
Foredrag af Trine Sick, tidligere vært på TV Avisen.
Tirsdag den 14. februar kl. 19.00
Generalforsamling Familie og Samfund, aulaen Lumby Skole.

Marts:

Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Mad-demonstration med TV kokken Dorte Asbjørn.
Skolekøkkenet, Lumby Skole

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn
Tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 9.00 om formiddagen til kl. 3.00 om natten
Helligdage fra kl. 13.00 om dagen til 3.00 om natten

SOGNENYT
Ny kirketjener og gravermedhjælper
Ny kirketjener og gravermedhjælper i Lumby og Stige Sogne
Vi hilser Joan Emdal fra Otterup velkommen
som ny medarbejder. Hun skal sammen med
de øvrige ansatte fungere som kirketjener
og graver ved Lumby og Stige Kirker
og Kirkegårde. Hun er allerede begyndt sit
arbejde pr. 3. oktober 2011.
Vi glæder os til samarbejdet.
På Lumby og Stige Menighedsråds vegne,
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Joan Emdal

Præsternes Ferie
Sognepræst Karen Nedergaard
holder vinterferie
fra lørdag den 18. februar til mandag den 27. februar
begge dage medregnet.
Sognepræst Mette Gabelgaard
holder vinterferie
fra lørdag den 18. februar til mandag den 27. februar
begge dage medregnet.

Fremtidige Konfirmationer
Hvilket tidspunkt på dagen de enkelte hold bliver konfirmeret, aftales med præsten,
det år konfirmandforberedelsen begynder.

2012
Fredag den 4. maj:
Søndag den 6. maj:
Lørdag den 12. maj:

Lumby: Søhusskolen
Stige: Stige Friskole
Stige: Søhusskolen
Lumby: Centerklassen

2013
Lørdag den 27. april:
Søndag den 5. maj:
Torsdag den 9. maj:

Lumby: Centerklassen
Stige: Søhusskolen
Lumby: Søhusskolen
Stige: Stige Friskole

2014
Søndag den 4. maj:
Søndag den 11. maj:
Lørdag den 17. maj:

Stige: Stige Friskole
Lumby: Søhusskolen
Stige: Søhusskolen
Lumby: Centerklassen

2015
Søndag den 3. maj:
Søndag den 10. maj:

Stige: Søhusskolen
Lumby: Søhusskolen
Stige: Stige Friskole

2016
Torsdag den 5. maj:
Søndag den 8. maj:

Stige: Søhusskolen
Stige: Stige Friskole
Lumby: Søhusskolen

2017
Søndag den 7. maj:
Fredag den 12. maj:
Søndag den 14. maj:

Stige: Stige Friskole
Lumby: Søhusskolen
Stige: Søhusskolen

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

Kirkekaffe
En gang om måneden er der kirkekaffe.
Vi hygger os med en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Menighedsrådene står for serveringen.
Se gudstjenestelisten.
Lumby og Stige Menighedsråd

Kirkebil
Kirkebilen kører alle søn. - og helligdage undtagen juleaften
til gudstjenesten kl. 11.00.
Afgang fra
Afgang fra

Æbleparken ved Søhuscentret
Munkemaen ved postkassen

kl. 10.35
kl. 10.40

Kirkegængere kan blive afhentet ved bopælen
ved at ringe til tlf: 64 82 14 66.
Én gang om måneden kan man blive afhentet med liftbus
ved at ringe inden fredag kl. 15.00 til tlf: 64 82 14 66.
Benyttelsen af kirkebil og liftbus er gratis.
Se i øvrigt gudstjenestelisten.

Fotografering 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

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

Kirkens Hjemmeside
Kirken har en hjemmeside:

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

@

Om Næste Nummer
Dette kirkeblad uddeles fra den 20. november til den 27. november 2011.
Næste kirkeblad uddeles fra den 19. februar til den 26. februar 2012.
Materiale kan sendes senest fredag den 20. januar 2012 til
sognepræst Karen Nedergaard, e-mail:

kane@km.dk

Vingetter v. Elisabeth Hockauf

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

NOVEMBER
Søndag den 20. november, KN
Sidste søndag i kirkeåret
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00
Søndag den 27. november, WES
1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00, Kirkejubilæum

DECEMBER
Søndag den 4. december, MG
2. søndag i advent
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 14.00, Minikonf.afslutning
Søndag den 11. december, KN
3. søndag i advent
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, Kirkekaffe
Søndag den 18. december, MG
4. søndag i advent
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
JULEN
Lørdag den 24. december
Juleaften
Lumby kl. 13.30, 15.00, 16.30 WES
Stige
kl.13.30, 15.00, 16.30 MG

Søndag den 25. december
1. Juledag
Lumby kl. 11.00 KN
Stige
kl. 11.00 WES, bil
Mandag den 26. december
2. Juledag
Stige
kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG

JANUAR
Søndag den 1. januar
Nytårsdag
Lumby kl. 14.00 MG, bil
Stige
kl. 14.00 KN
Søndag den 8. januar, WES
1. søndag efter helligtrekonger
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 15. januar, WES
2. søndag efter helligtrekonger
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 22. januar, WES
3. søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00, Kirkekaffe
Søndag den 29. januar, MG
Sidste søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

FEBRUAR
Søndag den 5. februar, KN
Septuagesima
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 26. februar, WES
1. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

MARTS

Søndag den 12. februar, MG
Seksagesima
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, Kirkekaffe

Søndag den 4. marts, KN
2. søndag i fasten
Stige
kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 19. februar, WES
Fastelavn
Lumby kl. 9.30
Stige
kl. 11.00

Søndag den 11. marts, WES
3. søndag i fasten
Lumby kl. 11.00
Stige
kl. 17.00, Kravlegudstj.

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt og velsignet nytår!
Præsterne, menighedsråd og ansatte

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 / 66 10 75 64
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
Gravermedhjælper Karin Sindberg
Tlf: 66 18 68 32
stige-kirkegaard@mail.dk
Telefontid: 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

