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”Højt bebude gyldenår, glade nytårssange”
Kirken lever på en måde i sin helt egen
tid. I kirken har året også sin gang, nogle
gange ude af trit med det omgivende
samfunds gang. Andre gange er der fint
sammenfald mellem kirkeårets gang og
kalenderårets gang. I kirken falder nytårsdag på den 1. søndag i advent. Så set
i kirkeårets perspektiv er vi kommet til
den tid, hvor vi skal tage afsked med
det gamle år og kigge fremad mod det
nye år. Novembers mørke, korte dage
og udsigten til jul stemmer fint vores
sind til netop at gøre den øvelse det er
på én og samme tid at kigge tilbage og
at kigge frem.
Ét af temaerne for denne årstid er netop
det med at se tilbage på det år, der er
gået. Eller det liv, der er gået. Det er
tid til at takke for det gamle år og gøre
status. Et årsskifte motiverer os til at
holde en slags dom over os selv og det
liv, vi indtil videre har levet. Har jeg levet, som jeg gerne ville? Er der noget,
som jeg kunne have gjort anderledes?
Og hvad vil jeg egentlig gerne bruge
den tid til, der er tilbage? Og når det
nu er et kirkeår, der er gået, ja, så må
spørgsmålene til en selv, jo gerne have
en eksistentiel karakter. Har jeg levet,
som Gud ville?
Den sidste søndag i kirkeåret handler
om dommen. Det vil sige den dom, der
skal fældes over vores liv den dag, vi
står ved verdens ende. Hvad enten vi
nu taler om vores eget livs ende. Eller
vi taler om verdens ende som sådan.

I begge tilfælde har vi som kristne en
forestilling om, at vi skal stå foran Jesu
Kristi trone, og han skal afsige dommen
over vort liv. Det sene efterår stemmer
sindet til klarhed over, at vi som mennesker ikke har al den tid i verden, det
skal være. Der er ting, som bliver for
sent hen ad vejen. Der er døre, der lukkes. Ting, vi aldrig vil komme til at nå
og opleve i tilværelsen.
Det kan gøre os nedstemte at tænke
den tanke. Det kan få os til at fortryde
den måde, vi har brugt livet på. At
kigge tilbage kan være forbundet med
skuffelse og fortrydelse. Men det glædelige budskab i kirken er da, at det netop
er Jesus Kristus, der er vores dommer.
Det er hans trone, vi skal stå foran.
Hvad indebærer det? Ja, det vil sige, at
han ser på os, som vi er. Han ser, at der
ganske rigtigt er ting, som vi har grund
til at fortryde og være skuffede over –
noget, vi burde have gjort, men som vi
aldrig gjorde. Noget, vi ikke burde have
gjort, men som vi alligevel gjorde.
Han ser på os med kærlighedens øjne og
siger, at det ikke gør nogen forskel for
ham. Det ændrer ikke hans syn på os. Det
gør ikke nogen forskel i den forstand,
at vi er hans børn, og at vi tilhører ham
i liv og i død og i evighed. Jesu Kristi
særlige form for dom gør, at vi kan skue
tilbage på den tid, der er gået og forene
os med, at det blev, som det nu gjorde.
Hans kærlige dom gør, at vi sagtens kan
holde ud at skue tilbage i tiden og oven

i købet blive glade og taknemmelige for
det, vi ser. Ganske vist har det liv, der
er gået, sine fejl og mangler, men det
var også forbundet med glæde og fællesskab og taknemmelighed.
Samtidig med at vi kigger tilbage i tiden
til det forgangne, så kigger vi på denne
tid af året også fremad. ”Vær velkommen, Herrens år” synger vi på kirkens
nytårsdag. Vi tager imod det nye år
med glædelig forventning, håb og nyt
livsmod. Både børn og barnlige sjæle
kigger umiddelbart fremad mod den
kommende højtid – julen, lysene og
forkyndelsen af, at glæden selv er født
ind i vores verden. Budskabet om, at det
mørke, der er omkring os, og som også
kan være i vort sind, brydes af lyset. At
der er håb på trods af alt.
Det umiddelbare håb, der forkyndes
på 1. søndag i advent, handler om Jesu
Kristus, Guds søns komme til jorden.
Men det handler også om, at der er håb
om et ”gyldenår” i vores eget liv. Vi kan
glæde os til fremtiden, forvente os det
bedste og tro, at det rent faktisk også
kan ske. Adventstidens budskab er, at
Gud i Jesus Kristus er os nær. På trods

af mørket i og omkring os. Jesus Kristus
er det lys, der bryder mørkets magt.
Vi står lige dér på tærsklen, hvor vi på
én og samme tid skal tage afsked med
det gamle år og byde et nyt ét af slagsen velkommen. Vi kigger tilbage og ser
vemod, skyld og fortrydelse, samtidig
med at vi kigger frem og skuer håbet,
forventningen, livsmodet. Det er i det
nu, vi skal leve. Det kan kun ske, hvis
Jesus Kristus er vores kærlige dommer,
vores glæde og håb.

Karen Nedergaard

Vi ønsker alle i Lumby og Stige
sogne en glædelig Jul
og et godt Nytår
mvh.
Sognenes præster, ansatte
og menighedsråd

ARRANGEMENTER
JULEKONCERTEN 2010
Lørdag d. 27. november kl. 16
Stige Kirke
Medvirkende: Vokalensemblet

”Det var tidligt”
Lørdag d. 27. november er der julekoncert i Stige Kirke. I år er koncerten lagt i
hænderne på vokalgruppen “Det var tidligt”. Som navnet nok indicerer, beskæftiger de fem sangere sig med musik fra renæssancen. Vokalgruppen består af fem
meget rutinerede sangere, som tilsammen udgør den flotte klang. Ensemblet har
holdt mange koncerter landet over og er i pressen og af musikere blevet rost for
deres indlevelse i den gamle musik. Det bliver med sikkerhed en koncert på et
meget højt kunstnerisk plan.
Vel mødt denne lørdag eftermiddag!!
Organist Dennis Dingfeld
NB: Du kan gå ind på hjemmesiden: www.detvartidligt.dk og lytte til dem.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag d. 5. december kl. 14
Lumby Kirke
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten. Det er afslutningen på
efterårets undervisningsforløb, hvor 4. klasser fra Lumby Skole
og Søhusskolen har deltaget.
Efter gudstjenesten er der kaffe, kage og sodavand i Lumby Sognegård.
Alle er velkomne
Tilmelding - af hensyn til indkøb - senest d. 2. december til kirkekontoret
tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Lisbeth Høg Madsen, Ingrid Hansen og Præsterne

JULEN I ORD OG TONER
Tirsdag d. 7. december kl. 19
Lumby Kirke
Som optakt til julen har vi traditionen tro ”Julen
i ord og toner”. Denne aften vil menighedsrådsmedlemmerne læse de tekster op, der hører julen
til. Ligeledes vil musikken indtage en stor plads
i gudstjenesten. I år er det udover kirkens organist, cellisten Trine Bruun Sørensen (som nogle
måske har stiftet bekendtskab med som organistvikar
om søndagen) og sangeren Karen H. Madsen, der

sørger for den rette stemning.
Efter gudstjenesten er der glögg og æbleskiver
i Sognegården.
Tilmelding til julekomsammen senest
mandag d. 6. december
på kirkekontoret
tlf: 66187066 eller
på mail:
lumby.sogn@km.dk
Vel mødt!
Aktivitetsudvalget og Dennis Dingfeld

SANGAFTEN
Tirsdag d. 11. januar kl. 19 i Stige Sognehus
Vores organist Dennis Dingfeld har sammensat en sangaften med den nye
højskolesangbog som tema. Han vil fortælle om forskellen mellem de to
seneste udgaver af sangbogen og give eksempler herpå. Vi skal selvfølgelig
også synge en masse sange, kendte og mindre kendte. Og mon ikke der også
bliver en kop kaffe med kage, som vi plejer.
Tilmelding - af hensyn til indkøb - senest mandag d. 10. januar til
kirkekontoret: tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

FORTÆLLEAFTEN
Tirsdag d. 8. februar kl. 19
Stige Sognehus
Vi får besøg af Holger Mejlbjerg, som vil fortælle om Lumby Sogn.
Han skriver følgende om aftenens emne:
“Lumby Sogns beliggenhed ved Fjorden og ved den naturlige rute til Sletten
og Nordfyn har gennem tiderne præget egnen på mange måder.
Der vil blive fortalt træk fra Vikingernes dage og frem til nutiden.”
Alle er velkomne til en spændende fortælleaften.
Tilmelding - af hensyn til indkøb - senest mandag d. 7. februar til
kirkekontoret: tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Aktivitetsudvalget

FORÅRSFEST og SOMMERUDFLUGT
Forårsfesten for sognets ældre: Sæt X i kalenderen ved
fredag d. 1. april kl. 14-17 i Stige Sognehus.
Sommerudflugten for sognets ældre: Sæt X i kalenderen ved
mandag d. 6. juni
Læs mere i næste kirkeblad og på vores hjemmeside!

Slettensvej, Søhus vinteren 2009-10

FASTE AKTIVITETER
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. 66187066, e-mail: lumby.sogn@km.dk, så er man med.
Tilmeldingen er gratis for børn her fra sognet.

Venlig hilsen
Præster og menighedsråd

MINIKONFIRMANDER
Igen nu til foråret vil sognets 4. klasser på Stige Skole og Stige Friskole få besked
om, hvornår de kan komme til minikonfirmand i Stige Sognehus.
Det er Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen, der leder minikonfirmanderne
i samarbejde sammen med de 3 præster.

Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen

BØRNE- & UNGDOMSKOR
Koret begynder igen efter jule-/nytårspausen
onsdag d. 5. januar kl. 16.15 i Stige Sognehus.
Alle, der har lyst til at synge, er meget velkomne i koret.
Kontakt: Organist Dennis Dingfeld tlf: 65302720, 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. 66189644
eller dirigent Dennis Dingfeld
tlf: 65302720, mail: dingfeld@web.de
Hjemmeside: www.stigegospel.de.tl

EFTERMIDDAGSMØDE
Møder for begge sognes ældre i Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N.
Første mandag i måneden kl. 14-16
Emnet er: ”Mennesker vi møder i kirkehistorien”
Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle
vore fremskridt i teknik og videnskab, skal vi stadig leve vort liv i tro, håb og kærlighed, hvis det skal lykkes rent menneskeligt. Derfor er det godt at se, hvordan
mennesker til forskellige tider har levet i forhold til Gud og mennesker.
Måske kunne vi lære noget.
Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård.
Fra Æbleparken kl. 13.45 og fra Munkemaen ved postkassen kl. 13.50.
Ved bestilling af kirkebil tlf. 64821466 kan man blive kørt til og fra bopælen.

Werner Elof Sørensen

ÅRSBERETNING
Årsberetning fra menighedsrådene i Lumby og Stige
Af formand
Inge-Lise Hansen, Lumby
Torben Hedelund, Stige
I det forgangne kirkeår er der sket
mange nye tiltag og forandringer i vor
menighed. Her pr. 1. oktober 2010 er vi
nu blevet til Lumby Sogn og Stige Sogn,
hvor det tidligere var kirkedistrikter.
Formålet var, at man kunne sammenlægge disse kirkedistrikter til ét sogn.
Vi har i menighedsrådene i Lumby og
Stige besluttet, at vi fortsætter med at
være to menighedsråd, men med én
fælles økonomi for de to sogne. I denne
forbindelse har vi 4 fælles menighedsrådsmøder om året, hvor personalet
naturligvis også deltager.

Økonomi:
I foråret skulle der lægges budget 2011 i
et nyt økonomisystem. Landsdækkende
skal det synliggøre, hvilke områder de
kirkelige midler bliver brugt til.
Flere har deltaget i de orienterende
møder og lagt et stort stykke arbejde i at
tilpasse budget til det nye system.
Da vi nu har èn fælles kirkekasse, er
det vigtigt, at vi sammen prioriterer
nyindkøb, forbedringer og vedligeholdelse af vore kirker, sognegårde og
præstegårde.

Personale:
Personalegruppen har været stabil. I
forbindelse med graver Carl Povlsens

sygdom er det Karin Sindberg og
Henrik Jørgensen, der står for det daglige arbejde på Stige Kirkegård.
Henrik Jørgensen afløser samtidig som
kordegn på kirkekontoret. Det har fungeret fint og fornuftigt og har gjort, at
enderne kunne nå sammen.
Der er indført 5 dages arbejdsuge for
kirkens personale.
Nye ansættelsesbeviser udarbejdes i
samarbejde med Fyens Stift.
Dette gælder også lønforhandlinger.

Præsterne:
Vi råder over tre dygtige præster, som vi
er meget glade og taknemmelige for at
have i vor menighed.
Præsterne har med stor fleksibilitet delt
sognets arbejdsopgaver mellem sig.

Kirkebladet, hjemmesiden og
Kirken i Farver:
Udgivelsen af kirkebladet er ændret til 3
gange årligt, tilpasset årets gang og dets
aktiviteter.
Vores hjemmeside: www.lumbysogn.dk
har fået helt ny opsætning og udseende.
Her kan man finde alle aktiviteter bl.a.
de nye åbningstider på kirkekontoret:
Mandag – onsdag kl. 0900 -1300
Torsdag
kl. 1400 – 1800
Fredag
efter aftale

Et nedsat medieudvalg arbejder med
Kirken i Farver.
Aktivitetsudvalget:
Af de forskellige aktiviteter, som foregår
i vore sogne, skal her nævnes H.C.
Lumbys 200 års fødselsdag, der blev
fejret med efterfølgende fest og ”galop
kringle”, samt pensionistudflugten med
150-170 deltagere.

Visioner og målsætninger:
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.

Inge-Lise Hansen og Torben Hedelund

VISION for LUMBY og STIGE sogne
Præster, menighedsrådsmedlemmer og
ansatte var samlet den 27. og 28. august
2009 for at overveje den kirkelige vision, der ligger til grund for vores arbejde i sognene. Ved denne besindelse
opdagede vi nogle mulige indsatspunkter, som vi fremover kan arbejde videre
med. Udgangspunktet var 3 oplæg fra
sognets præster.
Oplæg fra præsterne:
Karen Nedergaard tog sit udgangspunkt i Paulus og Urmenigheden og det,

der kendetegner de første kristne menigheder. I den efterfølgende gruppediskussion besindede vi os på, hvor vidt vi
stadigvæk lever i urmenighedens
vision.
Lige sådan sammenlignede Werner Elof
Sørensen Reformationstidens og
Luthers syn på menigheden med nutidens syn. I gruppediskussionen blev
det klart, hvilken forskel evangeliet gør
i det enkelte menneskets liv. Det gav
ideer til, hvordan vi i ord og gerning

skal formulere evangeliet i dag.
Mette Gabelgaard gennemgik præsteløftet og menighedsrådsløftet. Oplægget
klargjorde, hvad præster og menighedsråd har ansvar for, når det gælder det
kirkelige liv, og førte til en diskussion
om, hvad man med rimelighed kan forvente af præsten og menighedsrådet.

Vision for Lumby og Stige sogne:
Her i sognene er vi som kristen menighed
” i verden”. Vi er del af det lokale samfund og vil bestræbe os på at forkynde
evangeliet ind i en nutidig virkelighed
med de evner og ressourcer, vi har til rådighed. Vi vil fremme vores menigheds
liv og vækst ved at styrke fællesskabet
og inddrage menigheden endnu mere
i det kirkelige liv. Det kan vi gøre ved
at prioritere god medarbejderpleje og
lægmandsengagement. Ligeledes kan
vi arbejde på at nå sognebørnene gennem god PR-virksomhed og personlig
henvendelse til den enkelte. Gennem et
varierende udbud af gudstjenesteformer
kan vi målrette vore gudstjenester mod
forskellige aldersgrupper i sognet og
således styrke bevidstheden om den enkeltes tilhørsforhold til sin kirke.
Gudstjenesten skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt, hvor Himlen åbner sig for den

enkelte. Vi vil være opmærksomme på,
at kirkegængeren mødes med varme,
venlighed og accept og oplever at være
velkommen i fællesskabet, der både er i
tid og evighed.
Konkrete tiltag kunne f.eks. være:
* Opfølgning på kvartergudstjenester
* Familiegudstjenester
* Salmeindøvning før gudstjenesten
* Kirkekaffe efter gudstjenesten ved
frivilliges hjælp
* Uddeling af dåbsgaver ved
menighedsrådsmedlemmer
* Lægmandslæsninger
* Indgangsbøn/udgangsbøn
ved lægmand
Fremtiden:
Ved hjælp af vedkommende oplæg og
dybdeborende gruppediskussioner har vi
på vores visionsdage arbejdet på at klarlægge vores grundlag og vores opgave
som kristen menighed. Det resulterede
også i konkrete forslag til styrkelse af
kirkens liv og vækst i sognet, som vi vil
arbejde videre med.
Vi vil følge visionsdagene op med
besøg i en eller flere andre menigheder
for at få yderligere inspiration og ideer
til fremme af det kirkelige liv i
Lumby og Stige sogne.
M.v.h. De to Menighedsråd

AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE
FAMILIE OG SAMFUND
Januar:
Maddemonstration i skolekøkkenet på Lumby Skole. Dato og tidspunkt kan
oplyses hos formanden.
Februar:
Onsdag d. 9 kl. 19 på Centrovice i Vissenbjerg
Karen Thisted, journalist og forfatter, der startede bølgen af samtalebøger.
Tirsdag d. 15. kl. 19 i aulaen på Lumby Skole
Generalforsamling for Odense N: Kurser og Familie og Samfund.
Marts:
Torsdag d. 10. marts kl. 19
Historiker Katrine Raunsøe Jensen holder foredrag om Spædbarns- og
mødrehjemmet Nislevgård.
Tilmelding til arrangementerne til formand Anna-Marie Rasmussen, tlf: 66189121

LUMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
November til marts 2010/2011
”Sjov og fritid” arrangerer byfest i skolegården lørdag d. 27. august.
Se opslag i udhængsskabet ved købmanden.
Fællesspisning for alle i skolens aula:
Onsdag d. 3. november
Torsdag d. 2. december
Tirsdag d. 4. januar
Onsdag d. 2. februar
Torsdag d. 3. marts
Tilmelding og betaling foregår i en
postkasse indenfor ved købmanden.
Voksne: 30,-kr., Børn: 15,- kr.
Børn under 5 år gratis.

Klub 96 afholder hyggebanko
i skolens aula på følgende dage:
2010: Mandag d.6.12. kl. 19.30
2011: Første mandag i måneden
kl. 19.30 d. 3./1. - d. 4./4.
Hyggebanko er kun for medlemmer af
Lumby og Omegns Borgerforening.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre
datoerne.

Juleklip på skolen - Onsdag d. 24. november kl. 18.30-20.30
I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også borgerforeningen et værksted,
hvor der er mulighed for at bruge sine kreative evner.
Juletræstænding - Søndag d. 28. november kl. 15.50
Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden. I forbindelse med at juletræet
tændes, synges et par julesange, og der serveres lidt til ganen. Alle er velkommen.
Træet tændes kl. 16.00
Kontaktperson: Hanne Schultz Sørensen, tlf. 65955205
Mail: Hanne.Schultz@skolekom.dk

LUMBY MØLLEGAARD
Næste års arrangementer på Lumby Mølle, er fastlagt til følgende dage :
Maj Marked, søndag d. 22.maj, kl. 10-17. :
Stort blomstermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, børnekræmmermarked,
demonstration af gammelt håndværk og m.m.

Dansk Mølledag, søndag d. 19. juni, kl. 10-17. :
Spillemandstræf, kunsthåndværkerdag, demonstration af gammelt håndværk, kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m.

Sct. Hans, torsdag d. 23. juni, kl. 18-22.:
Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. Bål og båltale i parken bag møllen.

Vingesus: Hver onsdag i juli, kl. 19-21.
- samt onsdag d. 3. august, kl. 19-21.
Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af Øl, vand, is m.m.

Møllemarked, søndag d. 21. august, kl. 10-17.:
Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, udstillinger, demonstration af gammelt håndværk og m.m.

Børnedyrskue, lørdag d. 10. september, kl. 13-16.:
Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange fine præmier

Mølle-nisse jul, søndag, d.20. november kl.10-16:
Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre juleting.
For yderligere oplysninger – hold øje med opslag
og dagspressen i dagene op til arrangementet.

Husk også generalforsamlingen torsdag d. 24. marts, kl. 19.30 på Lumby Mølle
Med venlig hilsen
Bestyrelsen - Lumby Møllegaard

PERSONALENYT
FERIE
Werner Elof Sørensen og Mette Gabelgaard har ferie i uge 8,
fra lørdag d. 19. februar til og med søndag d. 27. februar.
Karen Nedergaard holder vinterferie på et
endnu ikke fastlagt tidspunkt.
Se i øvrigt hjemmesiden www.lumbysogn.dk/Kontakt.

GUDSTJENESTER
Fotoregler
Ved dåb:
Da gudstjenesten er en offentlig andagt,
må der ikke finde fotografering sted.
Der kan tages billeder af dåbsbarnet
m.fl. ved døbefonden
før eller efter gudstjenesten.
Ved vielse:
Da vielsen er af mere privat karakter, må man
tage billeder fra sin plads i kirken.
Stige- og Lumby Menighedsråd

Gudstjenester
Find en gudstjenesteplan på:
www.lumbysogn.dk/Gudstjenester
Find prædikener fra tidligere gudstjenester på:
www.lumbysogn.dk/Gudstjenester/Praedikener
Find gudstjenester på efterfølgende gudstjenesteliste:
KN = Karen Nedergaard; WES = Werner Elof Sørensen
og MG = Mette Gabelgaard

Søndag d. 28. november (1. søndag i advent)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

Søndag d. 23. januar (3. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

DECEMBER

Søndag d. 30. januar (4. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 5. december (2. søndag i advent)
Lumby kl. 14: Familiegudstjeneste, KN
Stige kl. 11: KN, bil

FEBRUAR

Søndag d. 12. december (3. søndag i advent)
Lumby kl. 11: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 6. februar (5. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

Søndag d. 19. december (4. søndag i advent)
Lumby kl. 11: MG, bil
Stige kl. 9.30: MG

Søndag d. 13. feb. (Sidste s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 9.30: MG
Stige kl. 11.00: MG, bil

Fredag d. 24. december (juleaften)
Lumby kl. 13.30, kl. 15 og kl. 16.30: KN
Stige kl. 13.30, kl. 15 og kl. 16.30: WES

Søndag d. 20. februar (Septuagesima)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil, kirkekaffe

Lørdag d. 25. december (juledag)
Lumby kl. 11: MG, bil
Stige kl. 11: KN

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

Søndag d. 26. december (2. juledag)
Lumby kl. 11: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES

MARTS

2011
JANUAR
Lørdag d. 1. januar (Nytårsdag)
Lumby kl. 14.00: KN
Stige kl. 14.00: WES, bil
Søndag d. 2. januar (Hellig 3 Kongers søndag)
Lumby kl. 11.00: WES, bil
Stige kl. 9.30: WES
Søndag d. 9. januar (1. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 11.00: MG, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: MG
Søndag d. 16. januar (2. s. . Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 9.30: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil

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: KN
Stige kl. 11.00: KN, bil
Søndag d. 27. marts (3. søndag i fasten)
Lumby kl. 11.00: WES, kirkekaffe
Stige kl. 17.00: WES, kravlegudstjeneste

Hvor henvender man sig?
Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig
til én af sognets tre præster. Ved fødsel,
navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby
Sogns Kirkekontor.

Sognepræst

Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11
5270 Odense N.
tlf¨66189898
e-mail: wes@km.dk
Træffes bedst mellem
kl. 17-18, undtagen fredag,
eller efter aftale

Sognepræst, kbf.

Karen Nedergaard
Lumby Præstegård
H. C. Lumbyes vej 40A
5270 Odense N.
tlf: 65955042
e-mail: kane@km.dk
Træffes bedst kl. 17-18
undtagen mandag, eller
efter aftale.

Sognepræst

Mette Louise Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: Bispeengen 11.
tlf: 23296349
E-mail: gabelgaard@surfmail.dk
Har ingen bestemt træffetid

Kirkekontoret
Kordegn Karen van Durme
Stigevej 253,
5270 Odense N.
tlf: 66187066
e-mail: kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk
Åben: mandag-onsdag
kl. 9-13, torsdag kl. 14-18,
fredag - efter aftale.

Organist ved Lumby og
Stige kirker: Dennis Dingfeld
Refsvindinge byvej 35
Refsvindinge, 5853 Ørbæk
tlf: 65302720
e-mail: dingfeld@web.de

Lumby Menighedsråd
Formand: Inge-Lise Hansen
Lumby-Tårupvej 59
tlf: 65955131
Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fisher
Kanefarten 30
tlf: 65955527
Lumby Sognegård:
Vært: Ingrid Hansen
H. C. Lumbyes vej 40B
mobil: 29613487
Graver ved Lumby Kirke:
Kurt Henriksen
Telefontid kl. 12-12.30
tlf: 65954520; e-mail:
lumby-graverkontor@mail.dk
Privat: Nøddehaven 11, Bullerup 5320
Agedrup, tlf: 66107564

Stige Menighedsråd
Formand: Torben Hedelund
Skippervej 58, 5270 Odense N.
tlf: 66187728
Stige Kirke
Kirkeværge: Kirsten Schmidt
Ædelgranvænget 9
5270 Odense N. tlf: 66187672
Stige Sognehus
Stigevej 253,5270 Odense N.
tlf: 66187501
Vært: Kirsten Hedelund
Skippervej 58; tlf: 66187728
Graver ved Stige Kirke
Carl Emanuel Povlsen - sygemeldt
- kontakt!

Karin Sindberg tlf: 66186832
Træffes bedst kl. 12-13,
mandag-torsdag. e-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk
Lokalhistorisk Arkiv:
H. C. Lumbyesvej 9C, 5270 Od. N.
2. mandag i måneden kl. 18-19.30 og
4. mandag i måneden kl. 15-17
juli: lukket. I øvrigt åbent efter aftale!
Mobil: 29854619 i åbningstiden
Arkivleder:
Bente Christiansen - priv.tlf. 66188439
mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn
tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 09-03
Helligdage kl. 13-03

Menighedsrådsmøder:
Alle menighedsrådsmøder
og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog
har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og stemmeret.
Lumby Menighedsråd
Holder altid sine møder
i Lumby Sognegård. Mødetid og –dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke.
Stige Menighedsråd holder
altid sine møder i Stige
Sognehus. Mødetid og –dato
ses på opslagstavlen i
Stige Sognehus.
Se iøvrigt på hjemmesiden!

Kirkebil:
Kirkebilen kører alle søn- og
Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl. 10.35 og Munkemaen
kl. 10.40. Ved henvendelse på
tlf: 64821466 kan man blive
afhentet på bopælen.
Én gang om måneden kan man
komme med liftbus ved at ringe
tlf: 64821466 fredag inden kl. 15.
Benyttelse af kirkebil og liftbus
er gratis.
Se i øvrigt Gudstjenestelisten.

Fotografering og
videooptagelse:
Se forrige side under
Gudstjenester.
Sognenes hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
- find gudstjenester,
prædikener m.m.
Dette kirkeblad
uddeles i uge 47 fra
mandag d. 22. november
til søndag 28. november.
Kontakt os, hvis du
ikke har fået et!
Næste kirkeblad udkommer
uge 9 - februar 2011.

