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KIRKEN OG SAMFUNDET
I min yndlingsfilm ”Forrest Gump”
findes en kostelig scene, hvor hovedpersonen ved navn Forrest Gump gennem flere år har løbet fra kyst til kyst i
USA, fordi han befinder sig i en personlig krise, som han har brug for at komme til rette med. Man tænker åbenbart
godt, mens man løber, og det er vel bare
i al sin enkelthed det, Forrest Gump har
fundet ud af. Men snart får privatpersoner og siden medierne fært af den her
lidt underlige mand, som bruger flere år
af sit liv på at gennemløbe USA.
De begynder at løbe efter ham og bliver
ved med at spørge ham, hvorfor han
løber? De leder efter et motiv eller et
politisk statement, som kan forklare
hans handling. De spørger, om han gør
det til fordel for ”kvinders rettigheder”
eller for ”menneskerettigheder” eller
for et andet formåls skyld?
Men Forrest Gump svarer blot, at han
havde lyst til at løbe eller behov for at
løbe, og derfor gør han det. Snart slutter
en hel række af søgende mennesker sig
til ham og løber i en lang hale efter ham.
De har en følelse af, at han må have fundet frem til livets inderste mening, og
den vil de gerne have del i, da de åbenbart ikke selv har kunnet finde frem til,
hvad meningen med det hele er.
På et tidspunkt efter en flere år lang løbetur er Forrest Gump åbenbart kommet
til rette med sin egen personlige krise,
og han standser pludseligt, vender sig
om mod dem, der følger ham og siger:
”Jeg er temmelig træt, så jeg tror, at jeg
vil tage hjem nu”.

Til efterfølgernes store fortrydelse forlader Forrest Gump dem der midt på
vejen, og de spørger fortvivlet sig selv,
hvad de nu skal gøre?
Som sognepræst i Den danske
Folkekirke gennem 16 år bliver man
ofte stillet overfor forventninger til,
hvad kirken burde gøre. Især i de senere
år har forventninger haft karakter af, at
kirken bør gå meget mere ud i offentligheden og tilbyde at give mening og
sammenhængskraft til samfundet eller
udstikke vejen for, hvad en kristen moral og etik medfører af politisk holdning
og handling.
Når jeg stilles overfor sådanne krav,
hvad enten de bliver formuleret af diverse læserbrevsskribenter eller kronikører eller tilfældige menneske, man
falder i snak med, så føler jeg mig ofte
som Forrest Gump der midt på vejen.
Det, jeg som præst kan svare på, er ikke
det, jeg bliver spurgt om. For på mange
måder har kirken og dens ansatte det
ligesom Forrest Gump; vi holder kirke,
fordi vi har behov for det og lyst til det.
Vi arbejder med at finde Guds mening
med vores liv. Vi gør det ikke for at
udtrykke bestemte politiske holdninger
eller for at søge at påvirke samfundet i
en bestemt retning.
For spørgsmålet er, om kirken overhovedet kan bruges til at udstikke moral
og tradition i forhold til samfundsudviklingen? Kan kirken som institution
virke som noget, man kan følge efter

og holde fast i, når man ikke selv kan
finde livets inderste mening, men har
en stærk følelse af, at et samfund uden
kristen tro er en rigtig dårlig ide? Er det
rigtigt, at kirken skal se at vågne op og
gøre noget? Skal kirken reagere, når
flere og flere vælger at melde sig ud af
kirken? Er det kirkens opgave at hjælpe
samfundet med at holde fast i det gode
gamle kristne værdier, som vores samfund jo ganske rigtigt er bygget på?
Mange præster er tilsyneladende villige
til at imødekomme dette krav og forsøge
at udstikke en særlig kristen moral, der
fører en bestemt politisk holdning med
sig. Jeg mener, at man overser, at kirken
som institution i sig selv ikke kan give
nogen mening hverken til den enkelte
eller til samfundet. Derimod kan det budskab, kirken forkynder, give det enkelte
menneske livsfylde. Så kirkens opgave
som institution er at give evangeliet fri
bane og ikke stå i vejen for budskabet.
Men søge at støtte og fremme budskabet. I virkeligheden er kirken ikke andet
og mere end det enkelte døbte medlem.
Eller måske flere af dem tilsammen,
hvis de i tro motiveres til at bevæge sig i
samme retning. Så ingen er nærmere til
at handle udadtil på kirkens vegne end
ethvert medlem.
Ganske vist er der udstukket nogle ydre
økonomiske og lovmæssige rammer for
kirkens virke, og indenfor den ramme
virker kirkens præster, provster og
biskopper, så godt de hver især formår.
Ligesom kirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmer udfører deres opgaver
hver især. Men kirken er jo ikke en fasttømret organisation, der kan agere som

en part i den politiske og samfundsmæssige udvikling.
Og hvad gør de så egentlig alle de
ansatte og frivillige, som arbejder i
kirken, når de tilsyneladende i overvejende grad ikke har tid eller lyst til at
rette op på samfundsudviklingen og
markere sig mere udadtil? Ja, de har jo
travlt med at gøre det, som de er sat til
at gøre. Det, som er deres opgave. De er
i fuld gang med at forkynde evangeliet
om Jesus Kristus, Guds søn og verdens
frelser. De passer deres arbejde. Og hvis
man vil høre, hvilken forskel den kristne tro kan gøre for en moderne dansker
anno 2010, så må man bevæge sig hen
til kirken og tage det store skridt hen
over kirkens dørtærskel og gå indenfor
og sætte sig på kirkebænken, slå ørerne
ud og åbne sit hjerte for Kristus.
Det hjælper ikke noget at stå udenfor
kirken og af sine lungers fulde kraft
skrige på, at den skal gøre noget. Nej,
man må selv gå ind i kirken og blive en
del af den. Så kan der ske det underfulde, at troen på Kristus ved evangeliets
forkyndelse kan komme til at fylde ens
tilværelse og give livet det mål og den
mening, som man har ledt efter længe.
Fyldt af tro og mening kan man som
enkelt menneske derefter begive sig
ud i samfundet og prøve på at påvirke
det i den rigtige retning. Og hvem ved
– måske er der også andre enkelt individer, som er blevet inspireret og fyldt
af den kristne tro. Sammen kan de nu
påvirke samfundet i den retning, deres
fælles kristne tro tilsiger dem. Men i
givet fald er det blot flere enkelte mennesker, der på samme tid bevæger sig

i samme retning, fyldt af den samme
kristne tro.
Kirken som sådan kan ikke agere som
en part i samfundsudviklingen, men det
enkelte medlem kan så sandelig gøre
en stor forskel ude i samfundet. Kirken
egner sig ikke til organiseret politik, for
den er ikke gearet til det som institution.
Og mange bitre erfaringer i historiens
løb har vel også lært os, at verdslig magt
og indflydelse korrumperer både kirken
og dens præster?
Til gengæld er de danske præster og
de kirkeligt ansatte og menighedsrådsmedlemmer sådan i det store og helt
rigtig gode til det, som de mest af alt
bruger tiden på; nemlig at forkynde
evangeliet om Jesus Kristus for det
moderne menneske både hver søndag,
men også i forbindelse med de store
begivenheder i et menneskeliv; dåb,
konfirmation, vielse og begravelse.
Hertil kommer kirkelig undervisning af
forskellig slags, og i det hele taget det
kæmpestore og vidtforgrenede kirkelige
arbejde, der gøres rundt omkring i Den
danske folkekirke.

Her kan man finde noget for enhver
smag. Man vil i hvert tilfælde med næsten 100% garanti blive budt velkommen
i den kirke, man kommer til. Man vil
kunne opleve den glæde og livsfylde
der findes i at blive en del af et levende
fællesskab, hvor der er plads til alle, og
hvor der er respekt og accept af den enkelte, som man nu er. Ikke fordi det er
et politisk statement, men fordi troen på
Kristus inspirerer til det.
De forskellige opgaver, som kirken
stilfærdigt og såmænd nok også ret så
ubemærket går og udfører i det daglige,
har, tror jeg, en forbavsende stor og god
effekt på samfundet. Måske bedre og
større end man aner.

Karen Nedergaard

SENESTE NYT
Nye kontortider
Lumby Sogns Kirkekontor har fået nye åbningstider:

mandag - onsdag
torsdag
fredag

kl. 09.00 - 13.00
kl. 14.00 - 18.00
efter aftale

Hvis man har brug for en træffetid uden for den normale åbningstid, er man altid
velkommen til at kontakte kontoret for at lave en aftale.

Tre årlige kirkeblade
Vi har besluttet at udsende 3 kirkeblade årligt i stedet for de sædvanlige 4.
Det betyder, at næste kirkeblad udkommer i slutningen af august måned.
Uddeling i uge 34.
Præsterne

Kirkekaffe
Som noget nyt byder menighedsrådet på kirkekaffe én gang månedligt. Kirkekaffen laves af frivillige fra menighedsrådet og kan nydes stående i våbenhuset
eller siddende på kirkebænken umiddelbart efter gudstjenesten.
Det giver mulighed for at få en lille snak med de øvrige kirkegængere og præsten.
Vi håber, at det nye tiltag vil blive vel modtaget af menigheden.
Se tidspunkter for kirkekaffe på gudstjenestelisten.
Menighedsrådene i Lumby og Stige

Ny hjemmeside - www.lumbysogn.dk
Sognet har siden sidste kirkeblad fået en ny hjemmeside! Den er layoutet af Lars
Ljungqvist efter idéoplæg fra Medieudvalget og Per Henrik Jepsen. Websitet er
stadig under opbygning i et tæt samarbejde mellem Lars, Per Henrik og Karen van
Durme. Der er lagt vægt på synlighed af de førstkommende gudstjenester, aktiviteter, aktuelle nyheder og vigtige oplysninger. Kik på den og kom med konstruktiv kritik til webmaster Per Henrik Jepsen - mail: pjepse@mail.tele.dk

ÅRETS KONFIRMANDER
Fredag d. 30. april kl. 11 i Stige kirke
Stige Friskole
Amalie Krøldrup Hoff
Annika Veje Bredahl
Caroline Tina Hansen
Cecilie Wetke Henriksen
Charlotte Mathilde Haahr
Freja Ibsen Dernild
Kathrine Krogh Christensen
Michella Fredtoft Sørensen
Olivia Hyllegaard
Alexander Ibsen Dernild

Frederik Bang Pallesen
Jannick Fibiger Ramsrud
Kasper Thøgersen
Mads Barfoed Buhl
Marcus Højmark Ervin
Mathias Pihl
Mikkel Vissing Reimann
Mikkel Ryddeskov
Niklas Danner Nielsen
Oliver Alexander Binau Mikkelsen
Patrick Daniel Dupont Andersen

Søndag d. 2. maj kl. 11 i Stige kirke
Stige Skole
Astrid Svenstrup
Cecilie Darling Lindum
Ditte Bach Andersen
Hannah Cecilie Juul Jørgensen
Maria Bavnshøj Blomquist
Pernille Jul Jensen
Adam Rehkopff Kronborg
Anders Leo Dahlgaard Andersen
Andreas Jensen
Benjamin Kjærulf Rasmussen

Christoffer Lindegaard Jensen
Daniel Bøgh Sørensen
Emil Mohr Jørgensen
Jakob Winther Granberg
Jacob Bækgård Hansen
Jonas Kalle Malmkvist
Malthe Bjerring Andresen
Mathias Holst Hansen
Nicolaj Emil Goerlich Bøgelund
Rasmus Grill Nielsen

Søndag d. 9. maj kl. 9 i Lumby kirke
Søhusskolen C
Ana Hansen
Anne Damgaard Tophøj
Josephine Juel Brandt Hansen
Julie Simone Nielsen
Kathrine Lundsgaard D Hintsesen
Mia Damgaard Tophøj
Nanna Dyring Garde
Natasja Hoel Andersen
Nikoline Kaae Knudsen

Andreas Peter Kofoed
Frederik Buchholz
Klaus Toftegaard Pedersen
Mads Hønnerup Nielsen
Michael Frederiksen
Niels Uldrig Damgaard Tophøj
Rasmus Steenbjerg Pedersen

Søndag d. 9. maj kl. 10.30 i Lumby kirke
Søhusskolen B
Camilla Clemmensen
Cecilie Juul
Frederikke Koch Schwarz
Heidi Harrison Landon
Ida Marie Larsen
Krestine Hofstedt Rasmussen
Maria Byrgesen Christensen
Maria Hammelsvang
Mia Berndorf Lyng
Simone Friis Andersen

Victoria Aggie Rytter Nim
Daniel Winther Alenbæk
Dennis Graff Petersen
Kalle Kristensen
Laurits Lund Jørgensen
Matthias Ronald Wedel Brinkmann
Simon Smidt Rothmann
Søren Neumann Hansen

Søndag d. 9. maj kl. 12 i Lumby kirke
Søhusskolen A
Camilla Kjeldergaard Jepsen
Carina Gudmand Hansen
Freja Stokkebro Hansen
Maja Oldenhof Laursen
Nadja Vestergaard
Signe Kaya Madsen
Sofie Brockstedt Andersen
Tatiana Gioya Lyhne-Merrick

Anders Bensen Ottsen
Andreas Schandorff Faurbye
Frederik Emanuel Skjold Jensen
Jens Gammelgaard Nielsen
Jonas Madsen
Lasse Hørslev Hansen
Malthe Holmegaard Kristoffersen
Patrick Haar
Per Hørlück

Lørdag d. 5. juni kl. 11 i Lumby kirke
Lumby Centerklasse
Lasse Egmose Jensen, Marcus Gelu Birkelund og Mikkel Sørup Lausten

AKTIVITETER I SOGNET
SÆRGUDSTJENESTER
Kravlegudstjeneste
Søndag d. 21. marts kl. 17 i Lumby Kirke
Vi indbyder til den anden kravlegudstjeneste for mindre børn og deres familie.
Gudstjenesten varer ca. en halv time og er tilrettelagt på de mindstes præmisser.
Efter gudstjenesten er der børnevenlig fællesspisning i Lumby Sognegård.
Vi regner med at slutte omkring kl. 19, så alle kan nå at komme hjem
og sove i ordentlig tid, før en ny uge starter.
Alle er hjertelig velkomne til både gudstjeneste og spisning, og medlemmerne af
Lumby Sogns Dåbsklub vil modtage en særlig indbydelse til arrangementet.
Tilmelding - af hensyn til indkøb af mad - senest onsdag d. 17. marts
på mail: lumby.sogn@km.dk eller tlf. 66187066.
Karen Nedergaard

Familiegudstjeneste
Søndag d. 28. marts kl. 14 i Lumby kirke
Som afslutning på forløbet medvirker minikonfirmanderne ved en
familiegudstjeneste i Lumby kirke.
Der serveres efterfølgende en forfriskning i Lumby sognegård,
hvor alle er velkomne.
Tilmelding til forfriskning senest fredag d. 25. marts på kirkekontoret
tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk
Ingrid Hansen, Lisbeth Madsen og præsterne.

Liturgisk Påskegudstjeneste
Søndag d. 4. april kl. 11 i Lumby Kirke
Hvem vil synge med? Vi har i år tænkt os at gøre brug af den liturgiske mulighed,
som højmesseordningen giver os. Dertil har vi dog brug for at samle et par sangglade
menighedsmedlemmer, som har lyst til at indøve de forskellige led i gudstjenesten
som f.eks. kyrie, gloria, credo, litaniet og meget mere. Dermed håber vi at kunne
markere denne store dag i kirkeåret med endnu mere sang og højtidelighed.
Skulle du have interesse i at deltage, så er du velkommen til at kontakte enten
sognepræst Karen Nedergaard på tlf: 65955042, e-mail: kane@km.dk eller
organist Dennis Dingfeld tlf: 65302720, e-mail: dingfeld@web.de
Vi vil så finde en dato, hvor vi kan mødes og indøve de før nævnte satser.

Pinsen i Ord og Toner
Tirsdag d. 11. maj kl. 19.00 i Stige Kirke
Den 11. maj kl. 19.00 er der tradition tronen ”Pinsen i ord og toner” i Stige kirke.
Ved denne aftensgudstjeneste vil medlemmer af menighedsrådet læse tekster op,
der hører pinsen til og vi vil høre noget musik, der passer til denne smukke årstid,
hvor sommeren stille banker på vores dør.
Efter gudstjenesten serveres en let sommerforfriskning i Stige Sognehus.
Tilmelding til forfriskning senest fredag d. 7. Maj
på tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk
Velkommen til og vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Gospelgudstjeneste
Mandag d. 24. maj kl. 19.00 i Stige Kirke
På 2. pinsedag d. 24. maj kl. 19.00 er der for første gang en gospelgudstjeneste i
Stige kirke. Stige Gospel medvirker ved denne lejlighed, og aftenens
præst er Mette Gabelgaard.
Vi håber vi vil få en god aftengudstjeneste, der også ville tiltale de sognebørn, som
normalt ikke er helt gode venner med den traditionelle danske højmesse.
Stige Gospel og Dennis Dingfeld

SPECIALARRANGEMENTER
Sogneindsamling
Sogneindsamling til fordel for verdens sultende
Søndag d. 7. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige landsindsamling til
fordel for verdens sultende. Har du 2 - 3 timer søndag formiddag, kan du typisk nå
at indsamle 1000 kr.
Meld dig til på http://www.noedhjaelp.dk, på mail: par@abos.dk
eller på mobil 21855042 (gerne SMS)
Indsamlingen starter kl. 10. Vi mødes i Lumby sognegård,
hvor der også vil være lidt forplejning til indsamlerne.
Peter Allesø Ramussen

Fortælleraften med Biskop Kresten Drejergaard
Tirsdag d. 23. marts kl. 19.30 i Stige Sognehus
Vi får besøg af biskoppen over Fyns Stift, som vil fortælle os om ”Knuds knogler”
og den debat, der for nylig har været i forbindelse med, at den katolske kirke bad
folkekirken om at måtte få en knogle fra Sankt Knud til brug som relikvie.
Der er tilmelding til arrangementet senest fredag d. 19. marts på tlf. 66187066 eller
mail: lumby.sogn@km.dk. Alle er velkomne
Lumby sogns aktivitetsudvalg

Forårsfest for pensionisterne
Fredag d. 16. april kl. 14-16.30 i Lumby Sognegård
Vi indbyder sognets ældre til forårsfest i Lumby sognegård. Eftermiddagen byder
på musik ved ”Smedens Orkester” under ledelse af Kirsten Jacobsen samt underholdning ved Keld Nielsen fra ”Kelds egnsmuseum” i Glamsbjerg. Han medbringer
en kuffert med gamle ting, som nogen måske kan huske, hvad har været brugt til?
Der serveres kaffe, boller og lagkage med flag i anledning af Dronning Margrethes
70 års fødselsdag, og vi synger fra højskolesangbogen.
Tilmelding til forårsfesten på kirkekontoret senest tirsdag d. 13. april
på tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk.
Prisen for arrangementet er 40 kr.
Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om man kører med bussen, eller om
man selv sørger for transport. Bussen kører efter nedenstående plan:
kl. 13.00
kl. 13.08
kl. 13.10
kl. 13.15
kl. 13.17
kl. 13.20

Gadekæret i Lumby Tårup
Lobovænget, Enrum
Æbleparken v. Søhuscentret
Klostergården v. børnecentret
Munkemaen v. postkassen
Blomsterhaven

kl. 13.22
kl. 13.25
kl. 13.30
kl. 13.35
kl. 13.40
kl. 13.45

Stige Sognehus
Stigehaven
Hedelundparken v. butikscentret
Enggårdsvej v. busstop
H. C. Lumbyes Vej v. børnehaven
Ankomst Lumby Sognegård

Venlig hilsen Lumby Sogns aktivitetsudvalg

Fortælleraften om H. C. Lumbye
Tirsdag d. 27. april kl. 19.30 i Lumby Sognegård
H. C. Lumbye (1810 – 1874) har sit navn fra Lumby sogn. Her er hans familie fra.
Der lever stadig mennesker, der er i familie med H. C. Lumbye i sognet. Nogen
er klar over det, andre er ikke. For det er jo mange år siden H. C. Lumbyes far
Rasmus Hansen forlod sognet. Rasmus Hansen sprang soldat for en bondesøn fra
Lumby og drog til København i Englandskrigenes tid for at blive dragon under
navnet Rasmus Hansen Lumbye. I anledning af 200 året for H. C. Lumbyes fødsel
i København, vil Werner Elof Sørensen fortælle om H. C. Lumbyes liv og virksomhed. Hans liv kunne godt minde om et eventyr af H.C. Andersen, som han var
omtrent jævnaldrende med. I den udtrækning, det er muligt, vil der blive peget på
forbindelser her til Lumby sogn. Der serveres et tidstypisk traktement.

Tilmelding til Fortælleraften om H. C. Lumbye i Lumby Sognegård
til kirkekontoret senest fredag d. 23. april
på tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk
Gratis adgang. Alle er velkomne.
På aktivitetsudvalget vegne
Sognepræst Werner Elof Sørensen.

H. C. Lumbyes 200 årsdag - søndag d. 2. maj
I denne anledning er sognet og foreningerne under Sjov og Fritid,
med Møllen som initiativtager, gået sammen om at arrangere en

Koncert med Tivolis Promenadeorkester med H. C. Lumbyes musik
søndag d. 2. maj kl. 14 i Lumby kirke.
Efter koncerten serveres der kaffe og lagkage i Lumby Sognegård og i
Sjov og Fritids telt, der stilles op på gårdspladsen v. præstegården.
Billetter til koncert og kaffe: pris 50 kr. kan bestilles, betales og afhentes på
Lumby Sogns Kirkekontor i Stige, Stigevej 253, 5270 Odense N,
tlf. 66187066. Tilmelding fra mandag d. 29. marts.
Der er ikke adgang til koncerten og kaffen uden gyldig billet.
Møllen har søgt kommunen om, at de på dagen måtte opstille en flagallé ned gennem H. C. Lumbyes Vej. Det har de fået afslag på. I stedet vil vi gerne opfordre til,
at alle husstande i Lumby, der har en flagstang, hejser flaget d. 2. maj.
Alle er velkomne til en hyggelig og festlig og typisk Lumbye dag!
Sjov og Fritid

Sommerudflugt for sognets ældre
Turen går i år til Holsteinborg slot på Sydsjælland
Mandag d. 7. juni - afgang fra Æbleparken kl. 12.30
Vi kører først til Klarskov lige uden for Korsør, hvor vi skal drikke kaffe på Hotel
Comwel Klarskovgård. Vi fortsætter herefter ad margueritruten gennem Skælskør
til Ørslev kirke, hvor sognepræsten vil fortælle noget om kirken. Derfra kører vi
til Holsteinborg slot, hvor vi skal se den smukke slotspark, og hvor der tillige er
mulighed for at se slotskirken og nogle mindestuer for H.C. Andersen.

Turen går nu videre mod nord til Fuglebjerg, langs Tystrup sø og til Slagelse, hvor
vi spiser aftensmad på Hotel Frederik den Anden. Herfra kører vi atter hjemad.
Vi er tilbage kl. ca. 22.
Da vi har den erfaring, at alle pladser til udflugten hurtigt bliver optaget, og da vi kun
kan have 170 med, har vi indført bindende tilmelding. Det betyder, at tilmeldingen
først træder i kraft, når turen er betalt på kirkekontoret. Bliver man så forhindret og
melder fra i god tid, kan man få pengene retur. Det giver os mulighed for at give
pladsen til en fra ventelisten.
Turen koster 200 kr. pr. person.
Tilmelding til kirkekontoret fra mandag d. 10. maj - fredag d. 28. maj.
Kirkekontoret: Stigevej 253, 5270 Odense N. tlf. 66187066 eller
mail: lumby.sogn@km.dk
Ved tilmelding bedes man oplyse, hvor man stiger på bussen.

LUMBY-BUSSEN
Lobovænget
Lumby Tårupvej
Krydset Brittavej
/ H.C. Lumbys Vej
Harlekinvej
Lumby Børnehave
Æbleparken

STIGE-BUSSEN

kl. 11.45
kl. 11.55
kl. 12.00
kl. 12.05
kl. 12.10
kl. 12.20

Stige kirke
Stigehaven
Stigevej v. pensionistboliger
Blomsterhaven
Hedelundparken
v. butikscenter
Æbleparken

SØHUS-BUSSEN
Klostergården
kl. 11.45
Postkassen, Munkemaen kl. 11.55
Enggårdsvej v. postkassen kl. 12.05
Æbleparken
kl. 12.15

Samlet afgang fra Æbleparken kl. 12.30
Lumby sogns Aktivitetsudvalg

kl. 11.45
kl. 11.50
kl. 11.55
kl. 12.00
kl. 12.05
kl. 12.15

Sommerkoncert med middelaldermusik
Middelaldermusik i en middelalderkirke
Sommerkoncert med Midtfyns Consort
Søndag, den 13. juni 2010 kl. 16.00 - Lumby Kirke
Som sidste arrangement før sommerferien, kan man opleve en spændende eftermiddagskoncert med blokfløjte-ensemblet Midtfyns Consort i Lumby kirke.
Midtfyns Consort har i de seneste år givet koncerter i 14 forskellige kirker på Fyn,
på Nyborg Slot og på middelalderherregården Odden i Vendsyssel. I 2009 spillede
Midtfyns Consort for 160 Santiago di Compostella-pilgrimme,
der var samlet til årsmøde i Odense.
Midtfyns Consort spiller gammel musik fra middelalder-, renæssance- og baroktiden, på mange forskellige slags blokfløjter. Instrumenterne omfatter ikke kun de
almindelige sopran-, alt-, tenor-, og basfløjter, men også den lille sopranino og de
store subbas- og subkontrabasfløjter. Gruppens største blokfløjte
er over to meter lang!
Ved koncerten vil dirigent Michael Moser Thomsen fortælle mere om instrumenterne og give korte musikhistoriske rids til koncertprogrammet. Han vil desuden
dirigere Consort og publikum til nogle udvalgte fællessalmer.
Efter koncerten byder Midtfyns Consort på et glas og lidt til i Lumby Sognegård.
Alle er velkomne!
Karen Van Durme

Vandring i Lumby Præstegårdshave
Lumby Præstegård under omvæltninger. En vandring i Lumby Præstegårdshave
med Johannes Wendt-Larsen, efterfølgende kaffe i Lumby Sognegård

Tirsdag d. 24. august kl. 19
I august 1942 flyttede den nye præst K.P. Larsen med familie ind i den daværende
præstegård, som ses på medfølgende fotografi taget en sommerdag i 1944, hvor den
netop var nykalket og stokroserne foran stod i blomst. Jeg var forinden lige fyldt 8
år. I de følgende år skete der store ting: I løbet af 1949 og 1950 blev den forgroede
3 td. ld. store have delvis ryddet på nær de store ahorntræer og enkelte andre værdifulde træer, og haven blev lagt om af Hedeselskabet. 5. juni 1951 forlod præstefamilien hjemmet, idet menighedsrådene lod præstegården nedrive for at give plads
for en ny halvt så stor som den gamle fra 1804. De følgende 13 mdr. boede familien
Larsen på loftet af gården Enrum i Søhus.

Den 19. juli 1952 afleverede arkitekt og håndværkere den nye præstebolig til indflytning. 1955-57 blev der anlagt ny omkørselsvej syd om Lumby hen over bl.a.
præstegårdsjorden, der i stedet blev tillagt 1 td. ld. af præstegårdshaven, så den
formindskedes til de nuværende 2 td. ld. Alt imens var Danmark besat af tyskerne
til befrielsen 5. maj 1945. De første engelske tropper besatte Beldringe Flyveplads
8. maj. Alt i alt store omvæltninger ikke mindst i præstegården. Det fortælles der
om af en af de daværende beboere – Johannes Wendt-Larsen.
Tilmelding til arrangementet senest fredag d. 20. august på kirkekontoret
tlf. 66197066 eller lumby.sogn@km.dk
Da arrangementet for en stor del foregår udendørs, er der et loft over antallet af
deltagere. Skulle interessen være overvældende, har Johannes Wendt-Larsen lovet
at gentage det på et senere tidspunkt.

Lumby sogns Aktivitetsudvalg

FASTE AKTIVITETER
Voksenundervisning
Højtidernes salmer
Sognepræst Karen Nedergaard holder foredrags- og sangaftner om højtidernes
salmer. Hun lægger vægt på hvordan højtidernes emner og stemninger
genspejles i salmeteksterne og deres melodier.
Om påskesalmer
Onsdag d. 3. marts kl. 19.30 i Lumby Sognegård
Om Kristi Himmelfarts- og pinsesalmer
Onsdag d. 7. april kl. 19.30 i Lumby Sognegård
Tilmelding - af hensyn til kaffepausen. Senest mandag d. 1. marts til
kirkekontoret tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Eftermiddagsmøder
Kirkehistoriske skikkelser
Søhus præstegård, Bispeengen 11. tlf. 66189898.
1. marts og 12. april begge gange fra 14.00 til 16.00.
Træf nye mennesker!
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 alle omstændigheder forsøger vi at hygge os med hinanden og de historiske
skikkelser fortrinsvis den første i hver måned i Søhus præstegård.
Der er kirkebil til og fra præstegården.
Ved at ringe til kirkebilen kan man blive kørt fra bopælen til præstegården
og tilbage igen. Kirkebilens tlf: 64821466.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Minikonfirmander
Vi er startet med endnu et hold minikonfirmander denne gang fra Lumby skole og
Søhusskolen. Vi mødes hver onsdag eftermiddag i Lumby Sognegård.
Som afslutning på forløbet medvirker minikonfirmanderne ved en
familiegudstjeneste søndag d. 28. marts kl. 14 i Lumby kirke.

Dåbsklub
Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken vi i dåbsbarnets første par år vil sende
gaver til barnet og dets familie. Det eneste man skal foretage sig for at være med er
at tilmelde sig 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 Sognets præster og menighedsråd.

Børne- og ungdomskor
Koret øver stadigvæk hver onsdag kl. 16.15 i stige sognehus.
Nye unge talenter er altid velkomne.
Henvendelse til organist Dennis Dingfeld, se tlf. og mail bag på kirkebladet.

Stige Gospel
Vi øver hver torsdag i Stige Skole kl. 19.00.
Nye medlemmer / sangere er MEGET velkomne!
Kontakt Rita (Søhus) på tlf. 66189419
eller Jan (Stige) på tlf. 66189644
Hjemmeside: www.stigegospel.de.tl

ÅRSBERETNINGER
Om årsberetninger
Årsberetninger fra Lumby og Stige Menighedsråd
Som noget nyt er det nu blevet lov, at menighedsrådene én gang årligt skal orientere
sognet om dets arbejde. Det har vi af os selv gjort gennem flere år ved de årlige
høstgudstjenester og på hjemmesiden og i kirkebladet. Formændenes beretning om
årets arbejde samt visioner for fremtiden kan læses på vores hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
Her i kirkebladet kan du i dette nummer læse Torben Hedelunds beretning:

Årsberetning for Stige Menighedsråd
Stige Kirkedistrikts årsberetning for kirkeåret 2009.
Af Torben Hedelund, Formand, Stige Kirkedistrikt
Så er endnu et kirkeår gået. I november
2008 var der valg til menighedsråd for
de kommende 4 år.

og virkelyst, og lige netop får lov til
at beskæftige sig med det område som
man har flair for.

Vi fik igen et såkaldt fredsvalg, hvor
nye menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere blev indvalgt i det nye råd.
Det er dejligt at opleve, at medlemmer
af menigheden vil være medvirkende til
at præge det kristne liv og vækst i vort
kirkedistrikt. Derfor er det også meget
vigtigt, at ved sammensætningen af et
menighedsråd, at alle føler engagement

På denne baggrund har vi afholdt en
Visionsweekend, hvor vi i fællesskab
med Lumby Menighedsråd, alle stedfortrædere og ansatte har sat visioner
og målsætninger for vort kommende arbejde. Det var en rigtig positiv weekend
hvor man dyrkede det gode samarbejde
og fællesskab. Vi skal nu arbejde fremadrettet med at gøre disse visioner og

målsætninger til virkelighed.
Ved det årlige kirkesyn fik vi udført en
del arbejder. I Søhus Præstegård blev
den konstaterede skimmelsvamp fjernet
bl.a. ved et større arbejder med udskiftning af gulve og opsætning af ventilationsanlæg. Vi fik også indrettet et kontor til vor nyansatte sognepræst Mette
Gabelgaard.
I Stige Sognehus er der opsat et udsugningsanlæg i køkken, og der er anlagt
en lille terrasse uden for glaspartiet
som kan benyttes ved arrangementer i
Sognehuset. Gunhild Brink har foræret
Sognehuset en akvarel, og som de øvrige akvareller og malerier viser motiver
fra Stige, det er vi meget glade for.
I kirken er der nu blevet installeret et
højttaleranlæg, og menigheden har
tilkendegivet stor tilfredshed med anlægget. Kirkegårdsudvalget har set på
kirkegården og arbejder bl.a. med en
ide om en Alle’. Vi er meget spændte på
at se præsentationen af det kommende
projekt.
På personalesiden fik vi ansat en sognepræst i sognet, valget faldt på Mette
Gabelgaard , som er godt i gang med at
lære sognets og dets beboere at kende.
Mette Gabelgaard underviser konfirmanderne fra Søhusskolen, og vi er
glade for hendes virke i sognet.. Vi fik
også ansat en ny kordegn på kirkekontoret, og her faldt valget på Karen Van
Durme. Dorthe Boe Christensen blev
ligeledes ansat som kirkesanger.
Vores hjemmeside er blevet et rigtigt ”scoop”, hjemmesiden har fået et løft –
som tilgodeser nutiden – og frem for alt

kan man jo lige gå ind på hjemmesiden
www.lumbysogn.dk, og se hvornår der
er gudstjenester og andre aktiviteter –
ja! sågar hvis man har glemt sætninger
i trosbekendelsen – viser hjemmesiden også gerne vejen. Der er også sket
fremskridt i synliggørelsen af alle vore
tilbud og arrangementer med et helt nyt
layout af vort kirkeblad – der er blevet
meget læsevenligt. Derfor vil jeg gerne
her rette en stor tak til vor Webmaster
og “synliggørelsesekspert” Per Henrik
Jepsen for et flot stykke kreativt
arbejde.
Kirken i Farver klinger også ind på
fjernsynet – der var en flot udsendelse
i oktober om de nordfynske kirker heriblandt Stige og Lumby Kirker.
Kvartergudstjenesterne forløb særdeles
godt, der var stor opbakning fra menigheden.
I rækken af tilbud er en dåbsklub nu
blevet født, og der er stor tilslutning til
dette tiltag.
Kvartergudstjenesterne forløb særdeles godt, der var stor opbakning fra
menigheden. I rækken af tilbud er en
dåbsklub nu blevet født, og der er stor
tilslutning til dette tiltag.
Jeg har som tidligere nævnt ønsket om,
at flere voksne unge deltager i det frivillige arbejde som vi udfører i kirken
– det er ikke kedeligt, men tværtimod
meget en udfordring – da man har stor
indflydelse på, at få nye tiltag igangsat.
På trods af vor høje gennemsnitsalder i
menighedsrådet er ”Vi” trods alt meget
”omstillingsparate” for nye ideer og
tiltag.

Fra Kirkeministeriet har vi modtaget en
betænkning 1491 Folkekirkens lokale
økonomi der handler om forslag til en
omkostningsbevist folkekirke.
Denne betænkning peger bl.a. helt
klart på, at kirkedistrikter i et Sogn bør
sammenlægges til et Sogn med et menighedsråd og en kirkekasse.
Siden valget i 2004 har de to menighedsråd i Lumby Sogn samarbejdet
om mange fælles opgaver, og vi skal
naturligvis anvende de ressourcer som
de to menighedsråd besidder til fælles
bedste for menighedens penge og
dermed et økonomisk forsvarligt grundlag. Men fra oktober 2010 fortsætter de
to menighedsråd som hidtil, blot med
den forskel at der kommer det til at
hedde Stige Sogn og Lumby Sogn.
Et længe næret ønske fra mange menighedsråd - tilbage i tiden, om at få anlagt et sognehus tæt ved kirken, er der nu
åbnet mulighed for. Hjallese Provsti har
givet Stige Kirkedistrikt tilladelse til at
erhverve grunden Skippervej 38. Hvis
dette projekt lykkedes, vil der blive op-

ført et nyt sognehus med de faciliteter
og rum som tilgodeser præsternes, menighedsrådet og menighedens ønsker set frem i tiden.
Det kommende år bringer igen store
udfordringer til menighedsrådene i de
to sogne. Tak til menighedsråd, stedfortrædere, udvalg, kirkens ansatte og
vikarer for vel udført arbejde.
to sogne. Tak til menighedsråd, stedfortrædere, udvalg, kirkens ansatte og
vikarer for vel udført arbejde.
Vi skal til stadighed huske, at det er
menighedsrådets, stedfortræderne og
kirkens ansattes fornemmeste pligt,
at være medvirkende til, at skabe de
bedste vilkår for vore dygtige præster
ved deres udbredelse af det kristne liv
og vækst i vort sogn til glæde og gavn
for menigheden. Lad os alle samles om
dette fællesskab som har så stor betydning i disse tider.
Må jeg hermed ønske alle et godt og
lykkebringende nytår.
Torben Hedelund

AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE
Familie og Samfund
Marts: Mandag d. 15. kl. 19
Sygeplejerske Ida Gormsen fortæller om Sydafrika og Aids, aulaen på Lumby
Skole.
April: Torsdag d. 8. kl. 13
Besøg hos billedhugger Keld Moseholm, Knoldsborgvej 1, Faaborg
Maj/Juni: Ø-tur. Dag og dato følger
Tilmelding til arrangementerne, for medlemmer: se sedler!
For øvrige ring til formanden Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66187066

Lumby og Omegns Borgerforening
Ny Bestyrelse.
Hanne Schultz Sørensen
Inge Christoffersen
Dennis Hansen
Gaby Jeppesen
Mini Jensen
Jane Jensen
Ruth Madsen

tlf: 65955205
tlf: 28255119
tlf: 65955642
tlf: 66189690
tlf: 50928320
tlf: 20259520
tlf: 20622206

Kontingent: husstand: kr. 80.- pr. år. enlige: 40.- pr. år.
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed
for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling.

Årets arrangementer:
Fællesspisning i skolens aula:
Torsdag d. 11. marts kl. 18.00 - Alle er velkommen, tilmelding
i den røde postkasse - indenfor hos købmanden.
H. C. Lumbye koncert med Tivolis Promenadeorkester
Søndag d. 2. maj kl. 14 i Lumby Kirke - entré 50 kr.
Borgerforeningen vil sammen med byens øvrige foreninger markere
H. C. Lumbyes 200-års fødselsdag.
Billetter kan købes på kirkekontoret fra mandag d. 29. marts.
Sankt Hans aften på Lumby mølle.
kl. 18.30 med fællesspisning i møllehaven.
Man medbringer selv madkurven, og
har mulighed for at benytte de optændte grill.
kl. 20.30 tændes bålet.
Børnedyrskue
søndag d. 12. september kl. 13.00
- ved Lumby Mølle.
Der følger yderligere information
og tilmelding.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af
Lumby og omegns Borgerforening!
Hanne Schultz Sørensen

H. C. Lumbye
1810-1874

Lumby Mølle
2009 blev et fantastisk år for foreningen. Ikke mindst de mange besøgende, der alle
var med til at skabe en hyggelig stemning ved arrangementerne. Samtidigt kunne vi
også åbne det nye magasinhus med nye toiletfaciliteter. Magasinhuset skulle gerne
gøre arbejdet lettere for de mange frivillige, der nu har bedre plads til alt det udstyr,
der bruges i forbindelse med arrangementerne.
Det næste projekt, der står for døren, er en totalrenovering af stuehuset med nye
vinduer og nyt tag. Hele projektet med tag og vinduer er gennem det sidste år, blevet godt beskrevet og gennemarbejdet af vores arkitekt Poul Edvard Hansen. Der
er netop søgt om midler til projektet, der har et budget på ca. 3½ mio. kr. Vi håber
at det store arbejde der ydes af de mange frivillige, og møllens store betydning i
Dansk bygningskultur, gør at de syntes projektet er værd at støtte.
Aktiviteterne på Lumby Mølle for sæsonen 2010:
Mors Dag, søndag d. 9. maj, kl. 10-17.
Dansk Mølledag, søndag d. 20. juni, kl. 10-17.
Sct. Hans, onsdag d. 23. juni, kl. 18-22.
Vingesus, onsdag d. 7. juli, kl. 19-21.
Vingesus, onsdag d. 14. juli, kl. 19-21.
Vingesus, onsdag d. 21. juli, kl. 19-21.
Vingesus, onsdag d. 28. juli, kl. 19-21.
Vingesus, onsdag d. 4. august, kl. 19-21.
Møllemarked, søndag d. 22. august, kl. 10-17.
Børnedyrskue, søndag d. 12. september, kl. 13-17
Mølle-nisse jul, søndag, d.21. november kl. 10-16.
Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få
undtagelser. For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med
opslag og dagspressen i ugen op til arrangementerne.
Kontaktpersoner på Lumby Mølle:
Formand Jørgen Hansen, Tlf. 65955115.
Næstformand Søren Hørslev Hansen, tlf. 65955847.

Lumby Sogns Pensionistforening
Sognets ældre mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 13.30-17 i Lumby Sognegård
og hver onsdag eftermiddag kl. 13.30-17 i Stige Sognehus.
Vi hygger os, drikker kaffe og spiller kort. Og der er planlagt forskellige aktiviteter i årets løb. Alle interesserede er velkomne og vil blive taget godt imod.
Nærmere information hos foreningens formand Thordis Jensen, tlf. 66186327

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv er stedet, hvor du kan finde historiske oplysninger om egnen
til at fordybe dig i. Vi kan hjælpe dig med at finde de rette oplysninger.
Samtidig tager vi gerne imod bevaringsværdigt materiale - billeder, tegninger,
fotografier, offentlige og private papirer m.m. fra jeres private gemmer...
Arkivleder:
Niels Th. Nielsen Cortlandvænget 17, 5270 Odense N.
tlf. 41270623 E-mail: nibe17@cdnet.dk

PERSONALENYT
Præsternes kurser og ferier
Sognepræst Werner Elof Sørensen har sommerferie
fra 25. juni til og med 2. juli samt
d. 23. juli til og med d. 8. august.
Sognepræst Mette Gabelgaard har sommerferie
fra 5. juli til og med 25. juli
Sognepræst Karen Nedergaard har sommerferie
fra 12. juli til og med 25. juli
samt 2. august til og med 15. august.

Sygdom
Graveren i Stige er sygemeldt pt.
Henvendelse til Karin Sindberg
på samme tlf. 66186832

GUDSTJENESTER
HUSK:
Kirkekaffe én søndag i hver måned.

Video- og fotoregler
Video- og Fotoregler i kirkerne i Lumby Sogn:
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
MARST

APRIL

Søndag d. 7. marts - 3. søndag i fasten
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Torsdag d. 1. april - Skærtorsdag
Lumby kl. 19.30: Gabelgaard
Stige kl. 11.00: Gabelgaard, bil

Søndag d. 14. marts - Midfaste
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil

Fredag d. 2. april - Langfredag
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 11.00: Nedergaard

Søndag d. 21. marts - Mariæ bebudelsesdag
Lumby kl. 17.00: Nedergaard

Søndag d. 4. april - Påskedag
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 11.00: Sørensen

- Kravle gudstjeneste

Stige kl.11.00: Nedergaard, bil
Søndag d. 28. marts - Palmesøndag
Lumby kl. 14.00: Sørensen - Familiegudstj.
- Afslutning med minikonfirmander

Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Mandag d. 5. april - 2. påskedag
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 19.30: Sørensen
Søndag d. 11. april - 1.søndag efter påske
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 18. april - 2.søndag efter påske
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil, kirkekaffe

Søndag d. 13. juni - 2.søndag efter trinitatis
Lumby kl.9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil, kirkekaffe

Søndag d. 25. april - 3.søndag efter påske
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Søndag d. 20. juni - 3.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Fredag d. 30. april - Bededag
Lumby kl. 11.00: Gabelgaard, bil
Stige kl. 11.00: Konfirmation, Stige friskole.

Søndag d. 27.juni - 4.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

MAJ

JULI

Søndag d. 2. maj - 4.søndag efter påske
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 11.00: Konfirmation, Stige skole

Søndag d. 4. juli - 5.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil

Søndag d. 9. maj - 5.søndag efter påske
Lumby kl. 9: Konfirmation, Søhusskolen C
Lumby kl.10.30: Konfirmation, Søhusskolen B
Lumby kl. 12: Konfirmation, Søhusskolen A
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Søndag d. 11. juli - 6.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Torsdag d. 13. maj - Kristi himmelfarts dag
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil
Søndag d. 16. maj - 6.søndag efter påske
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 18. juli - 7.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil, kirkekaffe
Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 25. juli - 8.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

AUGUST

Søndag d. 23. maj - Pinsedag
Lumby kl. 11.00: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil

Søndag d. 1. august - 9.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Mandag d. 24. maj - 2.pinsedag
Lumby kl. 11.00: Gabelgaard, bil, kirkekaffe
Stige kl. 19.00: Gabelgaard,
- gospelgudstjeneste

Søndag d. 8. august - 10.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30: Gabelgaard
Stige kl. 11.00: Gabelgaard, bil

Søndag d. 30. maj - Trinitatis søndag
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 15. august - 11.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Gabelgaard, bil
Stige kl. 9.30: Gabelgaard

JUNI

Søndag d. 22. august - 12.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 6. juni - 1.søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30: Gabelgaard
Stige kl. 11.00: Gabelgaard, bil

Søndag d. 29. august - 13.søndag efter trinitatis
Lumby kl.9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil, kirkekaffe

Hvor henvender man sig?
Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig
til én af sognets to 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
Ørnehøjen 24, 5450 Otterup
Kontor: Bispeengen 11.
tlf: 23296349
E-mail: gabelgaard@surfmail.dk
Har ingen bestemt træffetid

Lumby Sogns Kirkekontor
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
Strandholtvej 10, Stige
5270 Odense N.

Karin Sindberg tlf: 66186832
Træffes bedst kl. 12-13,
mandag-torsdag. e-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk
Lokalhistorisk Arkiv:
Lokalhistorisk Arkiv, H. C.
Lumbyesvej 9C,5270 Od. N.
Åbent: 2. mandag i måneden kl. 18-19
og 4. mandag i måneden kl. 15-17
Niels Th. Nielsen - tlf. 41270623
mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
privat-mail: nibe17@cdnet.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.

Kirkebil:
Kirkebilen kører alle søn- og
Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl. 10.35 og Munkemae
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 Gudstjenetelisten.

Fotografering og
videooptagelse:
Se forrige side under
Gudstjenester.
Lumby Sogns hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
- find gudstjenester,
prædikener m.m.
Dette kirkeblad
uddeles i uge 9 fra
mandag d. 1. marts til
søndag 7. marts.
Kontakt os, hvis du
ikke har fået et!
Næste kirkeblad udkommer
uge 34 - august 2010.

