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Lumby og Stige Sogne

Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav,
Kristian, Frøya, Martin og Jakob!

til alle
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KONFIRMANDPRÆDIKEN
Konfirmandprædiken, holdt den 28. januar 2011
i forbindelse med projektdag i
Lumby Sognegård og Lumby Kirke
Jeg kender et barn, der er bange for
mørket, et barn der, når det bliver
mørkt, kun kan se skyggen af uhyrer.
De uhyrer, der kun er til stede i mørket,
når det bliver sengetid.
Når hun lægger sig til at sove, skal hun
helst have dynen helt op til næsen. Hellere have svært ved at trække vejret
end at ligge ubeskyttet overfor mørkets
skygger.
Jeg kender et barn, der er bange for mørket og derfor helst vil have, at jeg sidder
hos hende, indtil hun falder i søvn, så
hun ikke er alene med mørkets skygger.
Hun fortæller mig, at kun LYSET kan
fjerne frygten for mørket.
De fleste af os har nok været bange for
mørket, da vi børn, og måske kan vi
huske lyden af de store træer i haven,
der i stormens mørke stod og bankede
på ruden. Måske husker vi, at vi i stormens mørke kunne blive grebet af stor
angst for at træerne i haven i ét nu fik
store arme, der kunne komme ind af
vinduet og tage os.
Måske husker vi også, at vi fik fortalt,
at der ikke var noget at være bange for,
men det gav ingen mening, når vi så
tydeligt kun se og mærke det. Mærke
angsten og frygten.
Vi kender alle angsten.
Angsten for ikke være god nok, f.eks.
ved fodboldkampen på søndag. Det

ikke at slå til på den ene eller anden
måde. Eller angsten for at blive svigtet
eller fravalgt af sin bedste kammerat eller et andet menneske, der er vigtigt for
én. Ja, angsten for at stå helt alene.
Det var den angst, disciplene havde i
båden, den nat de sejlede i stormvejret.
De følte sig helt alene i stormenes og
havets magt.
Vi kan godt forstå, at de i deres angst
spørger Jesus ”hvorfor sover du”. For
ser han slet ikke, de er ved at synke.
Og Jesus svarer dem. ”Hvorfor er I
bange”! Og havet blev blikstille.
”Hvorfor er I bange”!
Det sagde Jesus til disciplene, da de var
midt i stormen, det siger han også til os,
når vi er midt i stormen.
Vi sidder på kirkebænkene med hver
vores storm.
Når vi sidder i kirkeskibet om bord på
den båd, der bjerger os i stormen, da
svarer Jesus os stadig med ordet, der lyser i mørket.
”Hvorfor er I bange, I er med i båden”.
I har modtaget den plads ved jeres dåb,
en plads i kærlighedsfællesskabet. Et
fællesskab, der betyder, at vi altid vil
være Guds kære og elskede børn, og vi
derfor ikke er alene i vores angst, men
at Jesus er med os, og hører og svarer
os.
Mørket er afløst af lyset.

Jeg kender et barn, der er bange for
mørket og hun fortæller mig, at kun lyset kan fjerne frygten. Jeg kan kun sidde
hos hende - være der.
Men evangeliet fortæller hende om den
dag, hun fik sit dåbs lys, at Jesus har
tændt et lys for hende ved dåben. Et lys,
der skinner for hende nu og i al evighed.
Sognepræst Mette Gabelgaard

KONFIRMANDBØN
Konfirmandbøn, forfattet af 7. C på Søhusskolen, oplæst
ved deres konfirmation i Lumby Kirke den 8. maj 2011
Kære Gud - Vor Herre og Far i himlen.
Tak for de dage, der er gået.
Tak for denne lyse og store dag, som vi
har glædet os til i lang tid.
Tak for min dejlige familie. Tak for
gode venner og veninder og de mennesker, der er i mit liv. Tak for, at der
hver dag er mad og drikke på bordet, og
jeg har et sted at bo.
Pas godt på dem, jeg holder af, og giv
dem alle et langt og godt liv.
Tak for at jeg er den, som jeg er, og at
der er nogen, som elsker mig, som jeg
er. Gud vi takker dig, fordi Du har skabt
verden, lyset, blomsterne og solen, som
varmer os.

Tak for det liv, som vi har fået, og tak
for, at Du er med os både på de gode og
de dårlige dage, hvor tingene er svære
og hårde.
Kære Gud, vi beder Dig om at trække os
ud til livet, når vi lukker os inde, fordi
vi er kede af det eller skuffede. Kom til
os i dag og alle andre dage og vis os,
at Du er Vor Herre og Far i himlen, der
støtter og hjælper os, når vi har problemer og bekymringer. Vis os, at Du er
den Gud, der hele tiden giver os nyt håb
og mod.
Vi beder om, at Du vil blive ved med at
tilgive os, når vi svigter og dummer os
overfor hinanden, og at Du, når vi i dag
går her fra kirken, vil blive ved med at
elske os med en kærlighed, man skulle
tro, der var løgn.
Det beder vi om i Dit navn.
Amen.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
Nye tider for sognenes konfirmandundervisning
Ja, det er faktisk nye tider for konfirmandundervisningen, ikke mindst i
Stige og Lumby Sogne. Sognepræst
Mette Gabelgaard og undertegnede har
haft lyst og mod på at prøve at afvikle
undervisningen på en ny og anderledes
måde, både for konfirmandernes skyld,
men også for vores egen.
I det forgangne forår har vi i stedet for
de traditionelle morgentimer én gang
ugentlig holdt 4 projektdage for hver
konfirmandklasse. De 4 projektdage har
haft følgende indhold:
Projektdage i januar, en fredag
fra kl. 16-21:
Film-aften (filmen Narnia, der handler
om påske) med efterfølgende aktivitetsløb i Lumby Præstegårdshave, opgaver
i grupper, fællesspisning samt afsluttende andagt i Lumby Kirke.

Projektdage i februar, en lørdag/
søndag fra kl. 15-21:
Konfirmanddag i Dyrup sammen med
konfirmander fra andre sogne. Aktivitetsløb over de tre lignelser: Den
barmhjertige samaritaner, Det store
gæstebud og Arbejderne i vingården.
Derefter aktiviteter i form af borddækning og klip af pynt i forbindelse med
arbejde omkring de tre højtider: jul,
påske og pinse samt fællesspisning og
afsluttende gudstjeneste.
Projektdage i marts - en hel skoledag
fra kl. 8-14:
Konfirmanderne arbejdede med at lave
deres egen gudstjeneste om temaet Skabelse. Om aftenen fremførte de gudstjenesten for deres forældre.

Mosaik af billeder fra aktiviteterne i Dyrup

Projektdage i april - en hel skoledag
fra kl. 8-14:
Om konfirmationen. En hyggelig, afslappende dag med generalprøve i kirken, konfirmandernes egen forberedelse
til konfirmationen (bønner, konfirmandord, salmevalg, skrive i telegrammer
osv.) – en lang fælles gåtur i Guds
grønne natur.
To af projektdagene har været sjove og
med meget ”gang i den”, mens to af
projektdagene har givet mulighed for
fordybelse, gode samtaler, fysisk aktivitet og hygge. Vi har fået en masse
gode erfaringer, langt de fleste af dem
positive, og vi vil derfor også i det kommende år tilrettelægge undervisningen
på samme måde.
Der har været frivillige fra menighedsrådet og nogle af de ansatte ved kirkerne, som har hjulpet os med at afvikle
dagene, og det har givet os alle en god
oplevelse af samarbejde og gensidig
hjælp og støtte, så konfirmanderne ikke
bare er ”præstens konfirmander”, men
”kirkens konfirmander”. Ligeledes har

Mette Gabelgaard og jeg haft stor
glæde af at kunne bruge hinanden som
samarbejdspartnere og ikke mindst
samtalepartnere omkring konfirmandundervisningen. Det kan alt andet lige
ikke undgå at give en kvalificeret og
engageret undervisning. I menighedsrådene har vi derfor besluttet, at vi også
i det kommende år vil investere både
de nødvendige penge og de nødvendige
kræfter på en god konfirmandundervisning, ud fra den tanke at konfirmanderne er fremtidens kirke. Menighedsrådene, de ansatte og præsterne glæder
sig til en ny sæson med konfirmandundervisning.

Sognepræst Karen Nedergaard

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
KONCERT MED NORSK SOPRAN
Onsdag den 7. september
kl. 19.00 i Stige Kirke
Koncertaften med orgel og sang
med den norske sopran Frøya
Gildberg, som er uddannet fra
Hochschule für Musik und Theater i Rostock. Der er lagt op til en
spændende musikalsk aften, hvor
vi nok kommer vidt omkring. Efter koncerten i kirken fortsættes der i Sognehuset,
hvor der vil være underholdning i den lettere ende af musikgenren.
De to musikere den aften, Dennis Dingfeld og Frøya Gildberg, har tidligere spillet sammen til koncerter og har ligeledes det tilfældes, at de tog deres studentereksamen det samme sted ved Duborg-Skolen i Flensborg.
Tilmelding til kaffe i Sognehuset - senest den 5. september
på tlf: 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Velmødt Dennis Dingfeld

DEN LUTHERSKE REFORMATION
To aftner med sognepræst og voksenunderviser
Mette Louise Gabelgaard
I 2017 er det 500 år siden Martin
Luther (1483-1546) slog sine 95
teser op på døren til Slotskirken i
Wittenberg, det blev startskuddet
til reformationen, opgøret med den
Katolske Kirkes enevælde og
protestantismens opståen.
Mette Gabelgaard fortæller
om Reformationen

Onsdag den 21. september 2011 kl. 19.00
Lumby Sognegård, H. C. Lumbyes Vej 40 B
5270 Odense N
Vi ser filmen ”Luther”, et drama om kirkereformatoren
Martin Luthers liv og betydning.

Onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.00
Lumby Sognegård
Foredrag om den tyske reformation og dens betydning i Danmark.
Arrangementet er for Hjallese provstis nordlige sogne: Lumby, Stige,
Næsbyhoved-Broby, Allesø, Korup og Næsby, men
alle er velkomne.
Tilmelding senest mandag den 19. september 2011 til
Stige og Lumby Sognes Kirkekontor tlf: 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognepræst Mette Louise Gabelgaard

6 fortælleaftener om Jakob Knudsens roman:
ANGST OG MOD
Bogen handler om Martin Luthers liv.
Den sidste tirsdag i måneden kl. 19.30 - undtagen 1. november.
Søhus Præstegård, Bispeengen 11
5270 Odense N
Dagene den 27. september, 1. november, 29. november,
31. januar, 28. februar og den 27. marts
Til vinter vil jeg forsøge at fortælle,
hvordan Martin Luther måtte kæmpe
med meningstyranni og fanatisme fra
stat og kirke, så vi kan leve i evangeliets
frihed. Der vil blive 6 fortælleaftener i
Søhus Præstegård den sidste tirsdag i
måneden.
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

HØSTGUDSTJENESTER og MENIGHEDSMØDER
Søndag den 25. september kl. 11.00 i Stige Kirke og Sognehus
Søndag den 2. oktober kl. 11.00 i Lumby Kirke og Sognegård
Traditionen tro holdes der høstgudstjenester og menighedsmøder
i Stige og Lumby Kirker.
Ved høstgudstjenesterne takker vi Gud for årets høst og livets opretholdelse,
og vi synger de kendte efterårssalmer, som hører tiden til.
Efter gudstjenesterne er der en hyggelig frokost og menighedsmøde i henholdsvis
Stige Sognehus og Lumby Sognegård. I forbindelse hermed orienterer menighedsrådsformændene, som det er lovpligtigt, om arbejdet i menighedsrådene i det forgangne år, og om planerne for det kommende år, herunder regnskab og budget.
Der er kirkebil både til gudstjenesterne og til frokosten.
Alle er meget velkomne, men af hensyn til indkøb
vil vi gerne bede om en tilmelding til frokosten.
Tilmelding senest onsdagene før - dvs. den 21. september for
Stige og den 28. september for Lumby
til Kirkekontoret tlf: 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk.
Menighedsrådene i Stige og Lumby samt sognenes præster

KRAVLEGUDSTJENESTE
Søndag den 9. oktober 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 Karen Nedergaard, 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, men vi vil gerne bede om en tilmelding
senest onsdag den 5. oktober.
Tilmelding til Kirkekontoret tlf: 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster

ORGELKONCERT med KRISTIAN KROGSØE
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 i Lumby Kirke
Denne aften er der virkelig lagt op til en stor lækkerbisken.
Domorganisten Kristian Krogsøe vil gæste os og give en jeg tør nok love - rigtig, rigtig god orgelkoncert.
Kristian Krogsøe er til daglig domorganist ved Århus Domkirke. Denne stilling har han nu haft siden 2008, hvor han som 26-årig fik ansvaret ved Danmarks
største kirkeorgel. Det siger allerede en
hel del om hans talent.
Kristian har blandt andet spillet sammen med orkesteret i Berliner Staatsoper under ledelse af Daniel Barenboim. Så spænd jer godt fast ved denne
aftens orgelkoncert. Der bydes efterfølgende på en kop kaffe og en hyggelig
snak i våbenhuset.
Velmødt Dennis Dingfeld

ALLE HELGEN
Søndag den 6. november kl. 11.00 i Lumby Kirke og i Stige Kirke
Den første søndag i november måned er det Alle Helgen, og fra gammel tid er det
tradition, at vi her benytter lejligheden til at mindes vores kære afdøde og takke
Gud for alt det, de har betydet for os. Vi holder Alle Helgens gudstjenester søndag
den 6. november i Lumby Kirke kl. 11.00 og i Stige Kirke kl. 11.00.
Navnene på årets afdøde, der er blevet bisat eller begravet fra vores kirker, vil blive
læst op ved gudstjenesterne. De pårørende vil i den forbindelse modtage en særlig
indbydelse til gudstjenesten, men alle er naturligvis velkomne.
Det er en god lejlighed til også at besøge kirkegården og lægge en blomst
eller tænde et lys på graven.
Efter gudstjenesterne er der frokost i Lumby Sognegård og i Stige Sognehus.
Vi vil gerne bede om tilmelding til frokosten senest onsdagen før,
den 2. november. Tilmelding på tlf: 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster og menighedsråd

MUSIK- og FORTÆLLEAFTEN
om Mahler og Liszt
Mandag den 21. november kl. 19.00 i Lumby Sognegård
Vi starter et nyt tiltag, idet 2011 er jubilæumsår for to komponister,
nemlig Gustav Mahler og Franz Liszt.
Denne aften vil organisten over en kop kaffe prøve at fortælle lidt om de to komponister og deres virke indenfor musikken, og hvad de har betydet for musikhistorien i det hele taget. Så kom frisk, få en kop kaffe og hør noget godt musik (fra
cd hovedsaglig) – der bliver også
lejlighed til selv at røre stemmerne
og synge nogle sange sammen.
Tilmelding på tlf: 66 18 70 66 eller
e-mall: lumby.sogn@km.dk
senest torsdag den 17. november.
Vel mødt til en spændende aften
Aktivitetsudvalget og
organist Dennis Dingfeld

FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken, vi sender gaver til barnet og dets familie.
Det er vores håb, at disse gaver for forældrene kan være en inspiration til den kristne børneopdragelse. Ligeledes vil vi et par gange om året invitere de familier, der
ønsker at modtage Dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby Sognegård eller 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 fra Stige og Lumby.
Sognenes præster og menighedsråd

Minikonfirmander
Vi begynder til efteråret med et hold minikonfirmander fra Lumby Skole og
Søhusskolen. Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste 2. søndag i advent 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
Øver onsdag kl. 16.15 i Stige Sognehus
Alle, der har lyst til at synge, er meget velkomne i koret.
Kontakt: Organist Dennis Dingfeld
tlf: 65 30 27 20, e-mail: dingfeld@web.de
Velmødt Dennis Dingfeld

Eftermiddagsmøder
Datoer: 5. september, 10. oktober, 7. november fra kl. 14-16 i
Søhus Præstegård, Bispeengen 11, tlf. 66 18 98 98.
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.
Der er kirkebil til og fra Præstegården. Man kan blive hentet på sin bopæl
ved at ringe til kirkebilens tlf. 64 82 14 66.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

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

Familie & Samfund Lumby-Stige-Søhus

Program 2011
Søndag den 4. september kl. 14.00 – ca. 16.30
Guidet tur til Sanderumgaards Romantiske Have. Foredrag,
rundvisning, kaffe og kage.

Onsdag den 12. oktober kl. 19.30
Debatmøde med tidligere politidirektør i København, Hanne Bech Hansen,
”Mit liv – Min karriere”. Landbogården, Rugårdsvej 197 Odense NV.
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe.

Torsdag den 3. november kl. 19.00
Centrovice Vissenbjerg
Brdr. Engelbrecht. Den Tredje Alder – Livsglædens vitaminpiller
fra husapoteket.

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

Lumby og Omegns Borgerforening
August-november 2011
Bestyrelsen ledes af formand Hanne S. Sørensen tlf. 65 95 52 05
Kontingent: Husstand: kr. 80.- pr. år. Enlige: kr. 40.- pr. år.
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed for at
stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling. Et velfungerende lokalsamfund
har brug for liv og muligheder. Det er vigtigt, at vi også i fremtiden har en lokal
købmand, derfor vil her lyde en stor opfordring til at lægge handel ved den lokale
købmand. Købmanden er ikke gearet til storindkøb, men ugens supplerende indkøb
kan sagtens bære dens overlevelse fremover.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og Omegns Borgerforening!

Årets arrangementer:
Børnedyrskue lørdag den 10. september kl.13.00
- foregår ved Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.

Fællesspisning i skolens aula:
Tirsdag den 27. september kl. 18.00
Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00
Torsdag den 1. december kl. 18.00
Alle er velkomne, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden.

Hyggebanko i skolens aula:
Første mandag i måneden 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.

Lumby Møllegård
I Lumby Møllegård har alle vi frivillige fortsat meget at gøre med reparationerne af
møllens vinger og med fundraisingen på penge til udskiftningen af stuehusets tag.
Efteråret står for døren, så det er tid til at få afviklet resten af årets program, og det
er som følger:

Møllemarked:
Søndag den 21. august, kl. 10-17

Børnedyrskue:
Søndag den 11. september, kl. 13-16

Mølle-nisse jul:
Søndag, den 20. november kl.10-16
For yderligere oplysninger:
www.lumbymolle.dk
Hold øje med opslag og dagspressen
i dagene op til arrangementet.
Vel mødt på Lumby Mølle!
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet rummer over 6000 fotos fra sognet, 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.
Formand Tom Bager

Lokalhistorisk Arkiv holder til på Lumby Skole (det gamle sygekassekontor)
H. C. Lumbyesvej 9 C, 5270 Odense N

Åbningstider:
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30 og
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
Juli er der 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

FORSKELLIGT
Hvad med nogle åndelige strækøvelser?
Vi ved jo godt, at vi får stive muskler og sener ved ikke at strække dem ud. Nogle
gange skal vi have en fysioterapeut til at fortælle os, hvordan vi skal strække dem
ud. Gør vi det så, så hjælper det på vore muskelsmerter og eventuel ballade i fødderne. Sådan er det også med vore smerter i sjælen og uro i ånden. Vi trænger til at
kende nogle åndelige strækøvelser, og så gøre dem. Som vi har fysioterapeuter til
almindelige strækøvelser, har vi præster til åndelige strækøvelser.
Vi har fået en halv præstestilling mere i sognet, derfor er Werner Elof Sørensen blevet frigjort til at kunne komme noget mere rundt i sognet, og snakke bl.a. om, hvor
livet trykker, og hvordan vi igen kan komme i åndelig form. Hvordan vi forebygger,
at vi får ondt i sjælen osv. Det hedder sjælesorg, og det er gratis.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Tak for blomster til forårsfesten
Menighedsrådene vil gerne takke de gartnere, som også i år gavmildt sponsorerede
blomster i forbindelse med forårsfesten den 1. april i Stige Sognehus. Det er en stor
glæde for deltagerne at kunne tage de smukke forårsblomster med hjem til stuen.

Stige og Lumby Menighedsråd

Tak for blomster og deltagelse
Ved forhenværende sognepræst Chr. V. Prips død og begravelse.
”Vi vil gerne takke alle, der var med til at gøre vores brors begravelse til en smuk
og værdig afslutning på hans mange gode år i Lumby og Stige”.
Venlig hilsen
Birgitte Jensen og Bodil Prip

”Oplevelser fra en aften i byen”
5 stjerner for en rigtig dejlig skærtorsdagsgudstjeneste efterfulgt af
påskemiddag med bitre urter, god vin og hyggeligt selskab…
Lumby menighedsråd bød i år, som noget nyt, på skærtorsdags aftengudstjeneste, efterfulgt af påskemiddag i Sognegården. Som beboer i sognet måtte
det prøves. Højtider betyder gæster,
fællesskab og dejlig mad for de fleste,
og ligesom mange sender en tanke til
juleaften, når de spiser gås, and eller
flæskesteg, hænger Lam og påske også
for mange sammen, og Lam var netop
på menuen i Sognegården.
Jeg synes, at påsken er en fantastisk
højtid, den rummer hele livets spænd,
fra dyb lidelse, fortvivlelse og sorg til
glæde og forløsning. Desuden falder
påsken sammen med det dejlige danske
forår, som også denne skærtorsdag aften
tog sig ud fra sin bedste side.
Skærtorsdagsgudstjenesten i Lumby
kirke var stemningsfuld og højtidelig,

med beretningen om Jesus og disciplenes sidste påskemåltid. Trods oplægget til en dyster Langfredag, blev
stemningen hurtig let på vejen ned til
Sognegården. Ved ankomsten til Sognegården slog duften af lammesteg
m.m. os i møde, og et flot dækket påskebord stod klar.
At måltidet tjener til andet end at dække
kroppens ernæringsbehov, kom tydeligt
til udtryk, snakken gik vældigt lystigt,
og tiden gik hurtigt. Lammestegen var
fantastisk tilberedt og blev nydt med
tilhørende god rødvin ad libitum ☺.
Afslutningen på en hyggelig aften var
lagkage og kaffe, og der var rigeligt af
det hele, selvom et godt sundhedsråd er;
”Af mad på fad og vin i glas er lidt for
lidt præcis tilpas” (Piet Hein).

En dejlig aften og et godt initiativ.

Kirsten Rasmussen

Kirkebil
Kirkebilen kører alle søn. - og helligdage undtagen juleaften.
Afgang fra Æbleparken ved Søhuscentret 10.35
Afgang fra Munkemaen ved postkassen 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 til tlf: 64 82 14 66. Benyttelsen af kirkebil og liftbus er gratis.
Se i øvrigt gudstjenestelisten.

Menighedsrådsmøder i Lumby og Stige Sogne
Alle er velkomne til at overvære menighedsrådsmøderne i Stige og Lumby.
De førstkommende møder er:
25. august kl. 18.30
Stige Menighedsråd i
Stige Sognehus
14. september kl. 18.30
Fællesmøde for de to
menighedsråd i Stige Sognehus
29. september kl. 16.30
Lumby Menighedsråd
i Lumby Sognegård
Læs mere på menighedsrådenes
sider på vores hjemmeside.

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn

tlf: 70 120 110
Hverdage fra kl. 9.00 om formiddagen til kl. 3.00 om natten.
Helligdage fra kl. 13.00 om dagen til 3.00 om natten.

PERSONALENYT
Ferie og kursus
Sognepræst Werner Elof Sørensen
holder ferie fra
den 3.-9. oktober, begge dage inklusiv.
Sognepræst Mette Gabelgaard
holder ferie fra
den 15.-21. oktober, begge dage inklusiv.
Sognepræst Karen Nedergaard
holder ferie fra
den 15.-24. oktober, begge dage inklusiv.
Alle tre præster er på seminar fra
mandag den 12. september til onsdag den 14. september.

Graver går på pension
Graver Carl Povlsen er gået på pension med udgangen af juli måned 2011.
Stige og Lumby Menighedsråd vil gerne benytte lejlighed til at takke Carl Povlsen
for mange års arbejde på Stige Kirkegård og i Stige Kirke. Ligeledes vil præsterne
og de ansatte takke for godt samarbejde gennem årene.
Graver ved Lumby Kirkegård Kurt Henriksen har overtaget det administrative ansvar for Stige Kirkegård, og Karin Sindberg varetager fortsat det daglige arbejde på
kirkegården og i kirken.

Menighedsrådene i Stige og Lumby

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

Søndag d. 9. okt. (16. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl.17.00: KN, kravlegudstjeneste

AUGUST

Søndag d. 16. okt. (17. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil

Søndag d. 28. aug. (10. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

SEPTEMBER

Søndag d. 23. okt. (18. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil

Søndag d. 4. sept. (11. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 30. okt. (19. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG

Søndag d. 11. sept. (12. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 9.30: KN

NOVEMBER

Søndag d. 18. sept. (13. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil
Søndag d. 25. sept. (14. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, høstgudstj., bil

OKTOBER
Søndag d. 2. okt. (15. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: WES, høstgudstj., bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 6. nov. (Alle Helgens søndag)
Lumby kl. 11.00 KN
Stige kl. 11.00 WES, bil
Søndag d. 13. nov. (21. s. e. trinitatis)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG
Søndag d. 20. nov. (Sidste søndag i kirkeåret)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil
Søndag d. 27. nov. (1. søndag i advent)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil

Dette kirkeblad uddeles i uge 34
den 22. - 28. august
Næste kirkeblad uddeles i uge 47
Materiale kan sendes senest fredag den 21. oktober til
Sognepræst Werner Sørensen, 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
Sognepræst Werner Elof Sørensen

LUMBY SOGN
Graver Kurt Henriksen

Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Tlf: 66 18 98 98
wes@km.dk
Træffes bedst kl. 17.00 – 18.00,
undtagen fredag.

Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf: 65 95 45 20 / 66 10 75 64
lumby-graverkontor@mail.dk
Telefontid: kl. 12.00 - 12.30

Sognepræst, kbf, Karen Nedergaard
Lumby Præstegård
H. C. Lumbyesvej 40 A, 5270 Odense N
Tlf: 65 95 50 42
kane@km.dk
Træffes bedst kl. 17.00 - 18.00,
undtagen mandag.

Sognepræst Mette Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: Bispeengen 11, 5270 Odense N
Tlf: 23 29 63 49
mga@km.dk
Har ingen bestemt træffetid.

KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf: 66 18 70 66
lumby.sogn@km.dk
Åbningstider:
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
Vært: Ingrid Hansen
Træffes på 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
Vært: Kirsten Hedelund
Træffes på tlf: 66 18 75 01 / 66 18 77 28
Menighedsrådsformand

Torben Hedelund
Tlf: 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

