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OM ÆGTESKABET
Hvad er et ægteskab?
Det forsøger jeg i det følgende at gøre
rede for ud fra et luthersk-evangelisk
synspunkt.
Med det håber jeg, at have ydet mit
lille bidrag til, at vi ikke får et ritual for
registrering af parforhold for homoseksuelle i Folkekirken.
Jeg mener, at et ægteskab indgås mellem en mand og en kvinde, når de to
bliver enige om, at de vil være sammen
til døden skiller dem ad. Dette sker ofte
uden ord.
Det bliver de altid enige om med Gud
som vidne, uanset om de tror på ham
eller ej.
Det folkelige fællesskab kan så have en
interesse i at holde styr på, hvem der
er en familie. Det kan ske ved, at de to
fortæller det offentligt. Det kalder vi en
forlovelse.
Forlovelsen kan blive til et borgerligt
ægteskab, når det folkelige fællesskab,
samfundet, indgår en juridisk bindende
aftale med de forlovede. Det er det, der
sker på rådhuset.
Familien, som blev stiftet ved forlovelsen, og menigheden kan have en fælles
interesse i at høre Guds velsignelse af
familien i kirken og at bede Gud om
at bevare dem i denne velsignelse. Det
kan ske ved en kirkelig velsignelse af
et borgerligt ægteskab mellem én mand
og én kvinde.
I Danmark kan de forlovede både indgå
en bindende juridisk aftale og få den
kirkelige velsignelse i kirken.

Det kaldes en kirkelig vielse.
To mennesker af samme køn, kan få
det folkelige fællesskab til at give
deres forhold juridisk særbehandling.
Men det bliver deres forhold ikke til et
ægteskab af. Et sådant forhold mellem
to mennesker af samme køn kaldes et
registreret parforhold. Det blev i sin tid
vedtaget, for at give to mennesker af
samme køn mulighed for f.eks. at arve
hinanden.
Denne juridiske ordning, kaldet et registreret parforhold, kunne sagtens udvides til at gælde f.eks. to søskende, der
lever sammen på deres fædrene gård
eller lignende. Hvorfor skulle de ikke
have de samme juridiske fordele, som
to har, der blot er af samme køn?
Vil man fortsat misbruge denne juridiske ordning, ved at kalde den et
ægteskab mellem homoseksuelle, så vil
der sikkert melde sig flere, der gerne vil
have samfundets særbehandling.
Der findes mennesker i Danmark, der
mener, at en mand sagtens kan have fire
koner.
De kan så lave den næste politiske pressionsgruppe. Ligesom kun fantasien
sætter grænser for andre typer af menneskeligt samliv, som samfundet skal
tage hensyn til.
I Folkekirken er ritualet for et ægteskab
et praktisk udtryk for kirkens bekendelse i tro på den åbenbarede frelser
Jesus Kristus. Denne tro bliver belyst og begrundet i Bibelen og beken-

delsesskrifterne. Sådan er det, fordi
Folkekirken er en Luthersk-evangelisk
Kirke.
Hvis andre end en mand og en kvinde
vil have en kirkelig velsignelse af deres
forhold, kan dette godt ske, hvis vi laver
om på den gængse tolkning af Bibelen
og bekendelsesskrifterne.
Men der er jo en grænse for, hvor meget
disse tolkninger kan laves om, før det
ikke længere er en luthersk-evangelisk
kirke, vi snakker om.
Hvor denne grænse går afgøres af den
enkelte.
Men det afgøres også af den enkelte,
om han har kirkeligt fællesskab med en,
der efter hans tro går udenfor grænsen.
F. eks. har ”Jesu Kristi kirke af de sidste
dages Hellige” også kaldet mormonerne
tilføjet en del til Bibelen. Faktisk har de
tilføjet hele Mormons bog, hvorefter
Bibelen skal fortolkes.
Det er de færreste folkekirkemedlemmer, der føler, de har et kirkeligt fællesskab med mormonerne, selv om der
nok skal findes nogen, der føler sådan.

Sådan kan man også forestille sig et
kirkesamfund, der har særlige ritualer
for vielse af mennesker af samme køn
eller måske af én mand og flere kvinder.

Eller én kvinde og flere mænd.
Dette er efter min mening så ikke længere en evangelisk-luthersk kirke, sådan
som jeg tror, den er.
I den Luthersk evangeliske kirke har det
før været diskuteret, om det var muligt,
at to af forskelligt køn, der før havde fået
Guds velsignelse af deres ægteskab
i kirken, kunne få det igen, hvis de var
skilt og mødte op med en ny ægtefælle
i kirken.
For at afgøre dette spørgsmål er man
gået i gang med at fortolke forskellige
udsagn i Bibelen om skilsmisse og nyt
ægteskab.
Jesus siger, at vi ikke må lade os skille af
anden grund end utugt eller utroskab.
Hvem kan så lade sig skille?
Det kan vi alle.
Efter bjergprædikens ord, har den begået
ægteskabsbrud, som har kikket efter et
andet menneske med den tanke at bryde
ægteskabet. Den, der kan sige sig fri for
det, vil aldrig tænke på skilsmisse.
Den, der beder vor Herre Jesus Kristus
om tilgivelse for sin skilsmisse, kan
gifte sig igen.
For han eller hun er ikke åndeligt set
værre stillet end den, der i sine tanker
har ladet sig friste til tanker om utroskab.
Vi bygger ægteskabet på Guds kærlighed og tilgivelse.
Gud elsker sit skaberværk, og han elsker mennesket, som han har sat over
sit skaberværk for at regere det i sin
ånd, kærlighedens ånd.
Ægteskabet bygger på Guds kærlighed.

Men hvor Guds kærlighed aldrig tager
fejl, gør vor kærlighed det.
Vi kan have kærlighed til afguder i stedet for til den ene Gud, som Helligånden har åbenbaret os i Jesus Kristus.
Vor erotiske kærlighed kan også komme på afveje, så vi hæmmer Guds skaberværk.
Hvis vi f. eks. alle var homoseksuelle,
så ville der ikke komme flere børn på
jorden, og vi ville være de sidste mennesker på jorden.
Vor erotiske kærlighed kan gøre os utro
mod vor ægtefælle, og den kan rettes
mod børn, så den bliver pædofili. Sådan
kan vi ikke altid styre den kærlighed
rigtigt, vi har fået af Gud.
I den luthersk-evangeliske kirke lader
vi os i tro på vor Herre Jesus Kristus
vejlede af Bibelen og bekendelsesskrifterne. Her står, at Gud velsigner ægteskabet mellem mand og kvinde, men

ikke noget om velsignelse af forholdet
mellem homoseksuelle. Til gengæld
står der en masse om, at alle, der tror
på Jesus Kristus uanset seksuel orientering, er velsignet og frelst af Gud.

Werner Elof Sørensen

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Eftermiddagsmøder i Søhus Præstegård
1. mandag i måneden. Næste gange 7. marts og 4. april
begge gange fra kl. 14.00 til 16.00.
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. Ved at ringe til kirkebilen kan man blive
kørt fra bopælen til Præstegården og tilbage igen. Kirkebilens nr. er 64 82 14 66.

Werner Elof Sørensen

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Sultens onde cirkel kan brydes!
Søndag d. 13. marts 2011 sender Lumby og Stige Sogne og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved
den årlige Sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. Og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO
skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der
allerede er gjort for verdens fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år
sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.
Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden, er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til
at klare sig selv. Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til
at arbejde sammen om et fælles mål; at samle så mange penge ind til verdens fattige
som muligt.
Man kan melde sig som indsamler på: http://www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling
ved at ringe (eller sende en sms) til indsamlingsleder Peter Allesø Rasmussen på
mobil: 21 85 50 42, man kan også sende en mail til: par@abos.dk.

Kravlegudstjeneste i Stige Kirke
Søndag d. 27. marts 2011 kl. 17.00
Denne familiegudstjeneste ledet af Werner Elof Sørensen er særligt rettet til forholdsvis små børn og deres ældre søskende. Her har hele familien lejlighed til at
komme i kirke på børnenes betingelser.
Efter gudstjenesten er der børnevenlig spisning i Stige Sognehus. Dåbsklubbens
medlemmer vil modtage en særlig invitation til gudstjenesten, men
alle er naturligvis velkomne.
Vi slutter ca. kl. 19.00, så alle kan nå hjem i ordentlig tid
og være klar til en ny uge.
Tilmelding til spisning senest mandag d. 21. marts til Kirkekontoret på
Tlf: 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk.

Sognenes præster

Forårsfest for pensionister
Fredag d. 1. april kl. 14.00-17.00 i Stige Sognehus
Også i år arrangerer menighedsrådene i Stige og Lumby forårsfest
for pensionisterne i sognene. Carl P.J. Christensen fra Nakskov
alias Banko-Carl fortæller om sit liv under mottoet:
”En succes planlægges.”
Vi håber også, at gartnere fra
sognene igen i år vil skænke
blomster til uddeling ved festen.
Tilmelding til forårsfesten
mandag d. 28. marts til
Kirkekontoret, Stigevej 253,
Tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk.
Prisen for at deltage er 40 kr.

Banko-Carl

Ved tilmelding bedes man oplyse, om man kører med bussen, eller om man selv
sørger for transport. Bussen kører efter nedenstående plan:
Lumby og Stige Menighedsråd

BUS til Forårsfesten
Kl. 13.05
Kl. 13.10
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

Gadekæret i Lumby Tårup.
Lumby Præstegård
Brittavej
H. C. Lumbyesvej
– ved børnehaven
Lobovænget ved Enrum
Æbleparken ved Søhuscentret
Blomsterhaven
Hedelundparken
- ved Butikscentret
Stige Kirke
Stigehaven
Stige Sognehus

Familiegudstjeneste i Stige Kirke
Søndag d. 17. april kl. 14.00
Forløbet med minikonfirmander afsluttes med
en familiegudstjeneste palmesøndag
d. 17. april kl. 14.00 i Stige Kirke
ledet af Karen Nedergaard.
Alle er naturligvis velkomne.
Vil man efter gudstjenesten deltage i
eftermiddagskaffen m. m. i Stige Sognehus,
skal man tilmeldes senest mandag d. 11. april
på Kirkekontoret: tlf. 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk

Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen
og sognenes præster

Skærtorsdagsgudstjeneste med spisning
Torsdag d. 21. april kl. 17.00 i Lumby Kirke
Skærtorsdagsgudstjeneste i Lumby Kirke
med efterfølgende påskemåltid i Lumby
Sognegård, hvor vi sammen fejrer påsken
og fællesskabet.
Skærtorsdag var den sidste aften Jesus var sammen
med sine disciple, inden han blevet taget til fange
og korsfæstet langfredag. Denne aften delte de det
påskemåltid, som jøderne havde delt lige siden, de
var i landflygtighed i Egypten. Ved dette måltid fik
disciplene fællesskab med Jesus, da de delte brødet
og vinen som tegn på hans legeme og blod.
Påskemåltid à 60 kr. Drikkevarer kan købes eller medbringes selv.
Tilmelding til spisning senest mandag d.18. april
til Kirkekontoret tlf. 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk.

Sognenes præster

Koncert aftenen før Befrielsesdagen
Onsdag d. 4. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke
Danmarks befrielsesdag markeres med en koncert af det odenseanske kor
Odin-Koret, som har et meget bredt repertoire. Denne aften er der lagt
op til en hyggelig stund i musikkens tegn, hvor der sikkert vil være
musik for enhver smag. Alle er velkomne!
Efterfølgende bydes der på
en kop kaffe i Lumby
Sognegård.
Tilmelding til kaffe
senest mandag d. 2. maj
til Kirkekontoret
Tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk.
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Odin-Koret

Pinsen i Ord og Toner
Tirsdag d. 31. maj kl. 19.00 i Stige Kirke
Vi afholder tradition tro “Pinsen i Ord og Toner”
i Stige Kirke. Denne aften vil medlemmer fra
menighedsrådet læse tekster op, som hører pinsen
til, der vil blive sunget årstidens salmer, og der vil
være plads til meget musik, bl.a. vil
Trine Brun Sørensen spille på cello.

Trine Brun Sørensen

Efterfølgende indbydes der til hyggeligt
samvær i Stige Sognehus.
Tilmelding til kaffe
senest mandag d. 30. maj til
Kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk.
Organist Dennis Dingfeld

Pensionistudflugt
Turen går op gennem Jylland til Søhøjlandet

Mandag den 6. juni 2011
Afgang fra Æbleparken kl. 11.30, hjemkomst Æbleparken kl. ca. 22.00
Vi kører gennem Grejsdalen til Jelling, hvor vi får en rundvisning i kirken. Eftermiddagskaffen skal vi drikke på Pejsegården i Brædstrup. Herefter sættes kursen
mod Søhøjlandet og vi når Himmelbjerget. På dette historiske samlingspunkt er der
mulighed for en lille gåtur og se de mange mindesmærker. Der vil være en storslået
udsigt udover Julsø. Vi spiser middag på Ry Parkhotel. Herefter går turen forbi
Ejer Bavnehøj 171 m over havets overflade. Turen går herefter hjem mod Fyn.
Vi er hjemme ca. kl. 22.00
Turen koster 200 kr. pr. person.
Max. 170 deltagere
Tilmelding fra mandag d. 2. maj til og med
torsdag d. 12. maj 2011 på Kirkekontoret:
Stigevej 253, tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk
Betaling ved tilmelding!
Aktivitetsudvalget i Lumby og Stige Sogne

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

Lumby-bussen
kl. 10.45
kl. 10.50
kl. 10.55
kl. 11.00
kl. 11.05
kl. 11.15

kl. 11.30
Samlet afgang fra Æbleparken
- efter diverse opsamlinger.

Hjemkomst ved Æbleparken
ca. kl. 22.00

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

kl. 10.45
kl. 10.55
kl. 11.00
kl. 11.05
kl. 11.10
kl. 11.20

Søhus-bussen
Klostergården
kl. 10.45
Postkassen, Munkemaen
ved Bispeengen
kl. 10.55
Enggårdsvej ved
postkassen
kl. 11.05
Æbleparken
kl. 11.15

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 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 er begyndt med endnu et hold minikonfirmander denne gang fra Stige Skole
og Stige Friskole. Vi mødes hver onsdag eftermiddag kl. 14.00-15.45
i Stige Sognehus.
Som afslutning på forløbet medvirker minikonfirmanderne ved en familiegudstjeneste palmesøndag d. 17. april kl. 14.00 i Stige Kirke.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Konfirmandundervisning 2011/2012
I forbindelse med flytning af 7.-9. klasse fra Stige Skole til Søhusskolen er det endnu ikke fastlagt, hvor og hvordan konfirmandundervisningen kommer til at foregå.
Nærmere oplysning herom følger før sommerferien.
De datoer, der allerede er givet for fremtidige konfirmationer i Stige og Lumby
Kirker, forbliver uændrede.
Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Kirkekoret for børn og unge
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: 65302720, e-mail: dingfeld@web.de

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

ANDRE ARRANGEMENTER
Familie & Samfund
Marts:

Torsdag d. 10. kl. 19
Historiker Katrine Raunsø Jensen. Foredrag om
Spædbarns- og Mødrehjemmet Nislevgård.
April:
Torsdag d. 7. Klokkeslæt følger senere.
Besøg hos tekstilkunstner Anne Marie Egemose og
billedhugger Erik Brandt, Mariendalsvej 47, Assens
April:
Torsdag d. 14. kl. 19, Centrovice Vissenbjerg
Anne Glad, den nye livsstilseksepert på DR 1 ”Kender du typen”
Maj/Juni: Ø-tur. Dag og dato følger senere.
Nærmere oplysning og tilmelding til arrangementerne, ring til formand
Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66 18 81 21

Lumby og Omegns Borgerforening
Forår 2011
Da Borgerforeningen har generalforsamling umiddelbart inden udgivelse
af dette blad, kender vi desværre ikke
bestyrelsen, men evt. kontakt kan rettes
til Hanne Schultz Sørensen
tlf. 65 95 52 05.
Kontingent: Husstand: kr. 80.- pr. år.;
enlige: 40.- pr. år.
Borgerforeningen har været med i den
gruppe, som i løbet af efteråret har arbejdet for bevarelse af Lumby Skole.
Det har været et interessant og spændende arbejde, og en meget stor glæde,
at opleve den store opbakning, der har
været i hele lokalsamfundet. Det har
i høj grad været en fælles kamp for at
bevare kvaliteterne i det nærmiljø, vi

bor i. Glæden er selvfølgelig et resultat af, at kampen lykkedes, og der også
efter sommerferien er en folkeskole i
Lumby. Skolen fortsætter, det bliver
dog med fælles ledelse med Stige Skole
og Søhusskolen, og hvad det helt kommer til at betyde i dagligdagen må fremtiden vise.
Fredag d. 13. maj kl. 15-18, afholdes
reception i skolens gymnastiksal, for at
markere skolens beståen.
Alle Lumby borgere er meget velkomne.
Der vil blive serveret sandwich, øl og
vand, samt være lidt underholdning
for børnene.
Et velfungerende lokalsamfund har dog
brug for mere end skolen, derfor vil her

lyde en stor opfordring til at lægge handel ved den lokale købmand, så også denne
kan bevares i fremtiden. Købmanden er ikke gearet til storindkøb, men ugens supplerende indkøb kan sagtens bære dens overlevelse fremover.

Årets arrangementer:
Torsdag d. 3. marts kl. 18.00; Fællesspisning i skolens aula:
Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse
indenfor hos købmanden.
Torsdag d. 23. juni; Sankt Hans aften på Lumby Mølle:
Der startes kl. 18.30 med fællesspisning i Møllehaven.
Man medbringer selv madkurven, og har mulighed
for at benytte de optændte griller,
kl. 20.30 tændes bålet.
Lørdag d. 10. september kl. 13.00; Børnedyrskue
foregår ligeledes på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og Omegns Borgerforening!

Lumby Møllegård
Programmet for årets aktiviteter på Lumby Mølle er på plads.
Programmet er ændret lidt i forhold til 2010, da
Mors Dag er sløjfet til fordel for Maj Marked
d. 22. maj. Indholdet i Maj Marked kommer til
at minde meget om det, der var ved Mors Dag,
men med en forhåbentlig større chance
for godt vejr.
Ved Dansk Mølledag d. 19. juni afholdes der en
Husflids- og Kunsthåndværkerdag, hvor husflidsskoler og kunsthåndværkere inviteres til at
udstille deres arbejder. Det er et arrangement,
der arrangeres sammen med Allesø-Næsbyhovedbroby Husflidsforening. Det er et arrangement, vi forventer os meget af.

Årets program ser ud som følger:
Majmarked:
Dansk Mølledag:
Sct. Hans:
Vingesus:
Vingesus:
Vingesus:
Vingesus:
Vingesus:
Møllemarked:
Børnedyrskue:
Mølle-nisse jul:

Søndag d. 22. maj, kl. 10-17
Søndag d. 19. juni, kl. 10-17
Sorsdag d. 23. juni, kl. 18-22
Onsdag d. 6. juli, kl. 19-21
Onsdag d. 13. juli, kl. 19-21
Onsdag d. 20. juli, kl. 19-21
Onsdag d. 27. juli, kl. 19-21
Onsdag d. 3. august, kl. 19-21
Søndag d. 21. august, kl. 10-17
Sørdag d. 10. september, kl. 13-16
Søndag, d.20. november kl.10-16

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
Generalforsamling i Søhus Præstegård
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 afholder Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
ordinær general forsamling i Søhus Præstegård.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Carsten Abild, som vil komme
med sit bud på, hvordan lokalsamfundet vil kunne klare sig i fremtiden.
Lokalhistorisk Arkiv holder til på Lumby Skole (det gamle sygekassekontor) og har
åben 2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30 og 4. mandag 15.00-17.00. 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

Tom Bager
Formand

Salmesang med Mette i andre sogne
Voksenunderviser i kristendom i Hjallese Provsti Mette Gabelgaard afslutter
sin gennemgang af den nye salmebog. I efteråret var hun i nordsognene med
aften- og morgensalmerne og i sydsognene med advents- og julesalmerne.
Mette Gabelgaard afslutter sit salmesangsprojekt her i foråret med nedenstående fire arrangementer, hvor udefrakommende også er velkomne.
Onsdag d. 16. februar kl. 19.30 i Paarup Sognegård,
Solgårdsvej 4, 5210 Odense NV
- Sangaften om salmerne til påske – Jesu lidelse og død.
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 i Paarup Sognegård,
Solgårdsvej 4, 5210 Odense NV
- Sangaften om salmerne til påske – Jesu opstandelse.
Fredag d. 8. april kl. 15.00 i Fraugde Konfirmandstue,
Fraugdevej 59, 5220 Odense SØ
- Sangeftermiddag om Kristi himmelfart- og pinsesalmerne.
Onsdag d. 11. maj kl. 14.30 i Allerup Præstegård,
Allerup Bygade 54, 5220 Odense SØ
- Sangeftermiddag om Kristi himmelfart- og pinsesalmerne.
OBS – Sangeftermiddagen d. 8. april begynder med gudstjeneste
kl. 14.00 i Fraugde Kirke, Fraugdevej 75, 5220 Odense SØ.
Læs mere herom på vores hjemmeside på følgende underside:
http://www.lumbysogn.dk/06121_Voksenunderviser_HjalleseProvsti_2/

KONFIRMANDER 2011
STIGE SKOLE - 1. maj Stige Kirke kl. 10.30
Alex Rødbro Ackermann
Andreas Jul Jensen
Christian Jæger Madsen
Fredrik Jessen
Jonas Højkilde Iversen
Jonas Rasmussen
Magnus Bødker
Mike Stefanski Jensen

Fie Parsberg Christensen
Janni Christensen
Janni Egebak Aarup
Kristine Tesgaard
Line Sloth Thingholm
Michelle Witek
Sara Grill Nielsen
Stinna Enghuus Svendsen

STIGE FRISKOLE - 8. maj Stige Kirke kl. 11.00
Daniel Held Kristensen
Emil Neldeberg Riber
Frederik Anker
Lars Christian Klüver-Kristensen
Martin Krogh Christensen
Sebastian Krogh Christensen

Anna-Cecilia Bruhn
Bjørka Ravnø Mammen
Cecilie Rehfeld
Emilie Marie Blaabjerg Kallager
Helle Ejlskov Jensen
Iben Jensen
Isabella Mertz
Julie Asta Schultz
Julie Jakobsen
Line Katrine Olsen
Winnie Kastrupsen
Rikke Olesen
Signe Brun Bøgelund Fejerskov
Tille Eshøj Østerby

SØHUSSKOLEN c - 8. maj Lumby Kirke kl. 9.00
Anders Pedersen
Carsten Lumby Bossen
Lasse Arpe Kristensen
Lasse Marco Holst Traberg-Larsen
Martin Rosenkrantz de Neergaard
Mikkel Pedersen
Nicolai Hede Nielsen
Thor Rosenlund

Anne Lindberg Larsen
Augusta Allesø Alexander
Benedicte Rendborg Carl
Camilla Olsen
Frederikke Sander Bernbom
Maria Bæk Christensen
Michelle Kjerside Christensen
Simone Malmsiø Marmann
Simone Melanie Nystrøm Knudsen
Sofie Rohde
Stine Jensen

SØHUSSKOLEN a - 8. maj Lumby Kirke kl. 10.30
Bo Schrøder Jeppesen
Jan Boje Hansen
Jesper Nielsen
Jonas Boje Hansen
Jonas Steffensen Halkjær Eriksen
Jonas Valdemar Nielsen
Lukas Graulund Lentz Rasmussen
Mads Kjeldsen Jensen
Magnus Lang Sandberg Pedersen
Mathias Refsgaard Nielsen
Thomas Arpe Kristensen

Amalie Sølund Larsen
Cecilia Sulstad Poulsen
Marlene Hønnerup Nielsen
Mathilde Groth Therkildsen
Michella Busborg Hyllegaard
Sabine Ingeman Rasmussen
Signe Stichter

SØHUSSKOLEN b - 8. maj Lumby Kirke kl. 12.00
Aleksandar Erik Hansen
Eigil Andrejevitch Kjærulff
Luca Domenico Dines Brillante
Lucas Mattias L Johansen
Mads Duelund Dorka
Mikkel Kongstad Poulsen
Morten Mohr Henssel
Simon Sebastian Andersen
Tobias Agerskov
Tobias Hossfeld Albrektsen

Caroline Sølund Kaibinger
Emilie Jørgensen
Freja Rosenlund
Louise Keinicke Mortensen
Louise Vesterskov Mortensen
Lærke Juul Sass-Petersen
Maria Elmelund Møller
Sarah Jakobsen
Sarah Linde Larsen
Sofie Much Hansen

Centerklassen i Lumby - 4. juni Lumby Kirke kl. 11.00
Andreas Vestergaard Andersen
Julian Toftegaard Vedel Daugaard
Lauge Verner Steffensen
Lucas Blæsbjerg Pedersen
Marcus Niclas Busk
Mathias Haugaard Pedersen
Nikolai Christian Jørgensen
Tobias Faurholt

FORSKELLIGT
Lumby og Stige Sognes Hjemmeside
Siden har fået tre indgange:
www.lumbysogn.dk
www.stigesogn.dk
www.lumbyogstigesogne.dk

Kirkebil
Kirkebilen kører alle søn- og helligdage undtagen juleaften.
Afgang fra Æbleparken ved Søhuscentret kl. 10.35
Afgang fra Munkemaen ved postkassen 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 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 en offentlig andagt.
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

Menighedsrådsmøder i Lumby og Stige Sogne
Alle har lov til at overvære menighedsrådsmøderne.
Her er førstkommende møder. Se i øvrigt hjemmesiden!
17. marts kl. 16.30 Lumby Menighedsråd i Lumby Sognegård
17. marts kl. 18.30 Stige Menighedsråd i Stige Sognehus
17. maj kl. 18.30 Fællesmøde for de to menighedsråd i Lumby Sognegård

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn
Tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 9 om formiddagen til kl. 3 om natten.
Helligdage fra kl. 13 om dagen til 3 om natten.

Lokalhistorisk Arkiv
H. C. Lumbyesvej 9 C. 5270 Odense N.
2. mandag i måneden kl. 18-19.30 og
4. mandag i måneden kl. 15-17.
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
mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk

PERSONALENYT
Præsternes ferie
Karen Nedergaard
Vinterferie: 24. – 28. marts og 8. -11. april.
Sommerferie: 25. juni – 25. juli

Werner Elof Sørensen
Sommerferie: 29. juli – 28. august

Mette Gabelgaard
Sommerferie: 9. juli – 31. juli

Graver i Stige
Da graver Carl Povlsen stadig er syg, vil Flemming Jensen, Kirkegyden 35, Stige
passe Stige Kirke og Kirkegård på skift sammen med Karin Sindberg.
I den forbindelse skal det lige siges, at grandækningen op til jul i år er blevet
varetaget af andre end Carl Povlsen.

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

Foto- og videoregler: Se under FORSKELLIGT

FEBRUAR
Søndag d. 27. februar (seksagesima)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 9.30: KN

MARTS
Søndag d. 6. marts (fastelavn)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 9.30: KN
Søndag d. 13. marts (1. søndag i fasten)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil
Søndag d. 20. marts (2. søndag i fasten)
Lumby kl. 9.30: MG
Stige kl. 11.00: MG, bil
Søndag d. 27. marts (3. søndag i fasten)
Lumby kl. 11.00: WES, bil, kirkekaffe
Stige kl. 17.00: Kravlegudst., WES

APRIL
Søndag d. 3. april (midfaste)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 9.30: KN
Søndag d. 10. april (Mariæ bebudelsesdag)
Lumby kl. 9.30: MG
Stige kl. 11.00: MG, bil, kirkekaffe

påske
Søndag d. 17. april (palmesøndag)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 14.00: KN, Minikonf.

Torsdag d. 21. april (skærtorsdag)
Lumby kl. 17.00: WES
(SkT-måltid i Sognegården - se omtalen)

Stige kl. 11.00: WES, bil
Fredag d. 22. april (langfredag)
Lumby kl. 11.00: KN
Stige kl. 11.00: MG, bil
Søndag d. 24. april (påskedag)
Lumby kl. 11.00: WES
Stige kl. 11.00: KN, bil
Mandag d. 25. april (2. påskedag)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 19.30: MG

MAJ
Søndag d. 1. maj (1. søndag efter påske)
Lumby kl. 11.00: WES
Stige kl. 10.30 Stige Skole, konf.
Søndag d. 8. maj (2. søndag efter påske)
Lumby kl. 09.00 Søhusskolen C, konf.
Lumby kl. 10.30 Søhusskolen A, konf.
Lumby kl. 12.00 Søhusskolen B, konf.
Stige kl. 11.00 Stige Friskole, konf.
Søndag d. 15. maj (3. søndag efter påske)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil
Fredag d. 20. maj (bededag)
Lumby kl. 11.00: KN, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: KN
Søndag d. 22. maj (4. søndag efter påske)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 29. maj (5. søndag efter påske)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil

Søndag d. 10. juli (3. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

JUNI

Søndag d. 17. juli (4. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Torsdag d. 2. juni (Kristi himmelfartsdag)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil
Lørdag d. 4. juni
Lumby 11.00 Centerklasse, Lumby, konf.
Søndag d. 5. juni (6. søndag efter påske)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG

Søndag d. 24. juli (5. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil
Søndag d. 31. juli (6. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

AUGUST

pinse
Søndag d. 12. juni (pinsedag)
Lumby kl. 11.00: MG
Stige kl. 11.00: WES, bil, kirkekaffe
Mandag d. 13. juni (2. pinsedag)
Lumby kl. 11.00: KN, bil
Stige kl. 19.30: KN
Søndag d. 19. juni (trinitatis)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG
Søndag d. 26. juni (1. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 9.30: WES
Stige kl. 11.00: WES, bil

Søndag d. 7. august (7. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 11.00: KN, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: KN
Søndag d. 14. august (8. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 11.00: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG
Søndag d. 21. august (9. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil
Søndag d. 28. august (10. søndag e. trinitatis)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

JULI

SEPTEMBER

Søndag d. 3. juli (2. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 9.30: MG
Stige kl. 11.00: MG, bil, kirkekaffe

Søndag d. 4. sept. (11. søndag efter trinitatis)
Lumby kl. 11.00: WES, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: WES

Dette kirkeblad uddeles i uge 9
d. 28. feb. - 6. marts
Næste kirkeblad uddeles i uge 34
d. 21. - d. 28. august

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.

Lumby Sognegård
H. C. Lumbyesvej 40 B
Vært: Ingrid Hansen
Træffes på tlf: 29 61 34 87
Menighedsrådsformand

Inge-Lise Hansen
Tlf: 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk

Sognepræst Mette Gabelgaard

STIGE SOGN

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

Graver Carl Povlsen er sygemeldt.
Flemming Jensen og Karin Sindberg
vikarierer.
Skippervej 11
Tlf: 66 18 68 32
stige-kirkegaard@mail.dk
Telefontid: kl. 12.00-13.00

KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N.
Tlf: 66 18 70 66
lumby.sogn@km.
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

Stige Sognehus
Stigevej 253
Vært: Kirsten Hedelund
Træffes på tlf: 66 18 75 01 / 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk
Menighedsrådsformand

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

