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AT LEVE LIVET - HELE LIVET
I dag synes meget at handle om at
holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen der har
brug for en, man mister sin identitet,
sin kraft og man bliver glemt, for der
er ikke længere behov for en som tidligere. Sådan er der mange af os, der kan
tænke, fordi vi i dag bliver stopfodrede
med en kultur, der repræsenterer udvikling, hurtighed, energi, succes og
skønhed.
At være gammel er noget negativt. Vi
bruger ikke engang ordet mere. I dag er
ordet gammel skiftet ud med ældre. Og
et alderdomshjem kaldes ikke længere
et alderdomshjem, men et lokalcenter
eller et aktivitetscenter. Så ikke engang
sprogligt, vil vi give vore gamle plads.
Mange mennesker, der når op i alderen,
udtaler, at de er unge blot i en ældre
krop, for man er stadig ’med’ og i gang
og bruger sin krop. Og kroppen bliver
da også dyrket blandt den ældre generation. Der bliver gået stavgang, svømmet og gjort gymnastik som aldrig før.
De gamle går til engelsk, edb, og andre lærerige ting. For det er ikke bare
kroppen, der skal holdes i gang, men
også hjernen.
Men ikke desto mindre, kan man ikke
løbe fra sin alder. I hvert fald skal krop
og hjerne nok fortælle én, at den har
brug for mere hvile, stilhed og eftertænksomhed, desto ældre man bliver.

Noget af det bedste og mest lærerige
ved at være præst, er, at møde et gammelt menneske, som har levet et godt
og meningsfyldt liv. Oplevelser og
erfaringer, som kommer frem under
kaffen og småkagerne. Om opvæksten,
familien, glæderne, skuffelserne og
sorgerne, men altid set i lyset af forventningen. Forventningen til dagen
i dag, dagen i morgen. Det er levet
liv. Levet godt og stærkt. Vise og forstandige gamle mennesker hvis liv er
lykkes, fordi der er blevet ved med at
være håb og forventning til fremtiden.
Mennesker, som ikke er færdige med
livet, selv om kræfterne og energien er
blevet mindre
Ved begravelser af mennesker på 90 år
eller derover, hører man af og til formuleringen ’Han k bægeret fuldt af
liv’. Men dermed er det jo ikke givet,
at personen har LEVET LIVET i de 90
år, som han k. Måske formåede personen ikke at bruge gaven, bruge livet,
for der var hele tiden nogle forbehold
- ’Hvis bare ikke det eller det, var sket
i mit liv – så kunne jeg tro og håbe på,
at der var noget godt i vente’. Hvis
håbløsheden og modløsheden vinder
indpas, er livet forbi – inden det er levet til ende.
Det kristne budskab fortæller os alle
uanset alder, at det, der bærer et menneskeliv, er håbet.

Håbet betyder at være til stede med forventning i det liv, der nu engang er vores på godt
og ondt. At leve det liv ordentligt og fuldt
ud.
Vi har fået livet som en gave, som blev skænket os gratis af Gud. Og opgaven er at bruge
livet – så længe vi lever. Vores liv er ikke færdigt, før vi har fyldt det ud og hver dag har en
mening. Først der har det sin opfyldelse.

Mette Louise Gabelgaard

UDDELING AF KIRKEBLAD – Vi beklager!
I det sidste års tid har det været spejderne, som uddeler vores kirkeblad. Al begyndelse er svær, men efterhånden er vi kommet ind i en god gænge med uddelingen.
Ved sidste uddeling blev kirkebladet dog forsinket nogle steder i sognet. Det skyldes alene, at kirkekontoret for sent gav spejderne besked, så de ikke alle steder
kunne nå at uddele indenfor deadline. Vi beklager selvfølgelig de gener, det har
medført rundt omkring.
Dette kirkeblad skal gerne være uddelt senest 1. september.
Hvis du ikke modtager bladet, så kontakt os på

kontoret Stigevej 253, tlf. 66187066 eller
mail: lumby.sogn@km.dk,
så vi kan rette op på fejlen.
Lumby og Stige menighedsråd,
Kirkekontoret og
Sognets præster.

KIRKELIGE MØDER OG AKTIVITETER
Konﬁrmationsundervisning
Undervisning for sognets konrmander indledes i første uge af september. Sognepræst Mette Gabelgaard skal undervise de tre hold konrmander fra Søhusskolen, som skal konrmeres i Lumby kirke. Konrmanderne vil få nærmere information om undervisningsstart og forældremøde via skolen.
Sognepræst Karen Nedergaard skal undervise to hold konrmander fra henholdsvis
Stige skole og Stige Friskole, som skal konrmeres i Stige kirke. Der bliver inviteret til indskrivning og forældremøde i slutningen af august forud for undervisningsstart.

Kommende konrmationer
De kommende års konrmationsdatoer vil blive offentliggjort i næste kirkeblad,
som udkommer midt i november.

Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

SPECIAL-GUDSTJENESTER
Høstgudstjeneste i Lumby Kirke
Søndag d. 27. september kl. 11
Traditionen tro byder menighedsrådet på kirkefrokost i Lumby Sognegård.
Af hensyn til indkøb og borddækning bedes man tilmelde sig til frokosten
senest mandag d. 21 september på kirkekontoret
tlf: 66187066 eller på mail: lumby.sogn@km.dk.
Menighedsrådsformanden vil efter frokosten fortælle lidt
om det forgangne års arbejde i menighedsrådet,
og præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer.
Der er kirkebil både til gudstjenesten og til frokosten.
Alle er velkomne!
Lumby Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Stige Kirke
Søndag d. 4. oktober kl. 11
Traditionen tro byder menighedsrådet på kirkefrokost i Stige Sognehus.
Af hensyn til indkøb og borddækning bedes man tilmelde sig til frokosten
senest mandag d. 28 september før på kirkekontoret
tlf: 66187066 eller på mail: lumby.sogn@km.dk.
Menighedsrådsformanden vil efter frokosten fortælle lidt
om det forgangne års arbejde i menighedsrådet,
og præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer.
Der er kirkebil både til gudstjenesten og til frokosten.
Alle er velkomne!
Stige Menighedsråd

Familiegudstjeneste
Som noget nyt introduceres en gudstjeneste, som er særligt henvendt til
børnefamilier med forholdsvis små børn. Den første gudstjeneste bliver

søndag d. 25. oktober kl. 17 i Stige kirke
Der er efterfølgende børnevenlig spisning i Stige Sognehus. Dåbsklubbens
medlemmer vil modtage en særlig invitation til gudstjenesten,
men alle er naturligvis velkomne.
Gudstjenesten varer ca. ½ time og har ”Noas ark” som tema. Så godt det nu kan
lade sig gøre, foregår gudstjenesten på de mindstes præmisser. Det er Werner Elof
Sørensen, som er præst ved den første gudstjeneste, men sognets to øvrige præster
vil også deltage i hele arrangementet.
Vi slutter ca. kl. 19, så alle kan nå hjem i ordentlig tid og være klar til en ny uge.
Tilmelding til spisning senest mandag d. 19. oktober
på tlf: 66187066 eller på mail: lumby.sogn@km.dk.

Werner Elof Sørensen, Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Alle Helgen
Gennem en årrække har vi her i sognet
markeret Alle Helgens søndag ved at læse
navnene på årets afdøde op i forbindelse med
gudstjenesten. De pårørende vil forud for
Alle Helgens gudstjenesterne d. 1. november
modtage en særlig invitation til at deltage.
Men alle er naturligvis meget velkomne til
at deltage i gudstjenesterne og i det efterfølgende samvær.
Alle Helgen er en lejlighed til at besøge
kirkegården og se til gravstedet og mindes
den, man har mistet.
Menighedsrådene byder på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Vi vil gerne bede om en tilmelding til frokosten senest
mandagen før til kirkekontoret på tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Sognets præster og menighedsråd

SPECIAL-ARRANGEMENTER
Kirke-Barok-Koncert
Mandag den 21. september kl. 19.30 er Lumby
Kirke ramme for en n kirkekoncert.
Den svenske supersopran Susanne Rydén har sagt
ja til at komme hertil og synge og spille sammen
med Cantica Consort: Nicolai Skovgaard, cembalo; Hanne Tolbøll, blokøjte og Helene Jerg,
barokcello. Der spilles musik af fortrinsvis Händel
og andre komponister fra baroktiden.
Jeg er sikker på, at det bliver en dejlig aften med
musik på et meget højt kunstnerisk niveau. Undertegnede har selv haft den glæde at spille en koncert
sammen med Hanne Tolbøll og kan derfra forsikre,
at det bliver en rigtig god oplevelse.

Susanne
Rydén

Efter koncerten er der en forfriskning i Lumby Sognegård, hvor alle er velkomne.
Tilmelding til forfriskning senest torsdag d. 17. september på tlf: 66187066 eller
på mail: lumby.sogn@km.dk
Vel Mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Kirke-Teater
Paulus – Et spejl og en gåde
- en kirkefortælling
Den ordrette genfortælling af Apostlenes Gerninger
og Paulus´ breve i udvalg.

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
i Lumby kirke
Skuespilleren Caspar Koch opføre forestillingen ”Et spejl, i en gåde”,
der handler om Paulus.
Caspar Koch skriver følgende om Paulus: “Epistlen skriver apostlen Paulus: …
hvor ofte har vi ikke oplevet, at der her blev lagt en verden frem, som vi ikke helt
k del i. Kun stykkevis kunne vi ane, at Paulus ville sige os noget med denne korte
tekst, som ikke var helt tilgængelig. Den var måske uforståelig, eller knudret, eller
ensformig, endda kedelig! Og alligevel får vi hos Paulus nogle af de centrale og
smukkeste steder i Det Nye Testamente, som f.eks.: “Jøder kræver tegn, grækere
søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet!” ”
Om Paulus selv skriver Casper Koch: “Han er
hidsig, han er følsom, han er iskoldt analyserende
som græsk losof, han er lidenskabeligt rasende
som jødisk skriftklog. Alle disse tillægsord hører
med i mosaikken til at fuldstændiggøre billedet
af Paulus, den kristne kirkes arkitekt”.
Der er lagt op til en spændende og tankevækkende aften med Paulus i Caspar Kochs fremstilling.
Caspar
Koch

Alle er velkomne!

Aktivitetsudvalget

En aften om H.C. Andersen
Tirsdag d. 17. november kl. 19.30
Lumby Sognegård

Jytte Bjerner Hansen, Pårup fortæller om H. C. Andersen
Først fortælles der om H.C. Andersen og hans familie her fra Odense,
hans farfar og farmor, hans far og mor – hvem var de egentlig?
Og hvilken betydning havde de for ham og for hans senere forfatterskab?
Nogle af H. C. Andersens eventyr læses op, og ind imellem
synger vi sammen nogle af H. C. Andersens mange sange.
Der er kaffepause undervejs, og
vi slutter omkring kl. 22.
Alle er velkomne!
Aktivitetsudvalget

FOREDRAGSRÆKKE
Lumby Sogns Voksenundervisning
sæson 2009/2010
Sognets tre præster tilbyder et spændende undervisningsforløb omkring
centrale temaer i kirken og den kristne
tro. Der er en vis sammenhæng i hele
undervisningsforløbet, så man kan
vælge at deltage i det hele.
Men det vil også give god mening at
plukke det eller de emner ud, som interesserer en særligt.

Undervisningen er så vidt muligt lagt
den første onsdag i måneden
kl. 19.30 i Lumby Sognegård,
og som vanligt med indlagt kaffeog hyggepause.

Om bekendelsesskrifterne
Werner Elof Sørensen leder tre aftener
om bekendelsesskrifterne.
Vi kan undre os over, at vi lever i et
samfund, hvor der er trosfrihed, og
hvor mennesker er frisindede overfor
anderledes troende. Sådan er det jo
ikke alle steder, og sådan har det heller
ikke altid været her i landet.
Et samfund, præget af trosfrihed og
frisindethed, er ikke en selvfølge.
Der vil altid være mennesker, der føler
sig i deres gode ret til at bestemme
over den enkeltes samvittighed. Måske
får de mennesker politisk magt, så de
kan bestemme, hvad den enkelte skal
tro og gøre.
Det er sådan fanatismen får fat i et
samfund, når de får magt, der føler sig
i deres gode ret til at bestemme, hvad
den enkelte skal tro og gøre. Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter
gør op med de holdninger og tanker,
der skaber fanatisme.
Den Augsburgske Bekendelse fra
1530 er et af folkekirkens bekendelsesskrifter.

Den Augsburgske Rigsdag
Når vi fordyber os i det, opdager vi,
hvor stor betydning, de holdninger og
tanker har, der er udtrykt her. De har
præget menneskers tankegang i vort
samfund, så det er blevet det åbne og
frie samfund, vi stadig kan genkende
i vore dage.
Vi vil bruge 3 aftener på at fordybe os i
den Augsburgske bekendelse fra 1530,
hvor reformatorerne gjorde rede for,
hvad de troede på.
Onsdag d. 2. september
Onsdag d. 30. september (nb.)
Onsdag d. 4. november

Alle aftener er kl. 19.30 i Lumby Sognegård!
Tilmelding senest mandag d. 31. august til
kirkekontoret tlf: 66187066 eller
mail: lumby.sogn@mail.dk

Folkekirkens gudstjeneste
Mette Gabelgaard leder to aftener om
folkekirkens gudstjeneste.
’Kedelig’, ’Gammeldags’, ’Uvedkommende’ – sådan er der i dag mange mennesker der, sandsynligvis vil beskrive
den almindelige søndagsgudstjeneste.
Men hvorfor er det, at mange mennesker formentlig har denne opfattelse
af gudstjenesten? Hvad er problemet?
Og er det nødvendigvis søndagsgudstjenesten, som er problemet? Er det
tidsånden, der er problemet? Etc.
Spørger man mig, vil jeg sige, at problemet måske er, at gudstjenesten for
mange mennesker i dag foregår i et
sprog og i en form, som er fremmed og
ukendt – og som derfor måske kommer til at virke kedelig og uvedkommende.
Uanset hvor det enkelte menneske
måtte være i sit forhold til søndags-

gudstjenesten, kunne det måske være
interessant og oplysende, at lære lidt
mere om gudstjenesten – om dens historie, dens forløb, opbygning, osv.
Og det er formålet med disse to aftener, som afsluttes med en gudstjeneste
for begyndere.

Onsdag d. 13. januar 2010 kl.19.30 i Lumby Sognegård.
Onsdag d. 3. februar 2010 kl.19.30 i Lumby Kirke.
Tilmelding senest mandag d. 11. januar til kirkekontoret
tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@mail.dk

Højtidernes salmer
Karen Nedergaard leder tre aftener
om højtidernes salmer.
Der er mange, som vil mene, at Den
danske Salmebog er verdens bedste. I
hvert tilfælde er det ofte sådan, at man
holder meget af sin egen salmebog og
dermed af sin egen tradition, fordi den
har fulgt én gennem livet. De este

danskere har trods sekulariseringen
et levende forhold til salmebogen og
salmerne.
Man kan anskue salmebogen fra forskellige synsvinkler. Den er en samling af religiøs poesi og et koncentreret
udtryk for den kristne tro. Det er en
brugsbog, som anvendes i forskellige

sammenhænge – til kirkens gudstjeneste, i forbindelse
med de kirkelige handlinger, til den personlige andagt
og i enhver sammenhæng, hvor der er behov for i fællesskab at sætte ord på troen. Netop derfor er salmebogen heller ikke en statisk samling af salmer,
men netop et levende, anvendeligt udtryk
for den kristne tro, sunget og talt ind i vores
samtid.
Den danske gudstjeneste er i meget høj grad en salmetjeneste.
Som digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker det: ”Jeg holder meget af røgelsen i de romersk-katolske og orthodoxe kirker, men jeg savner
den ikke
herhjemme, for salmerne er den lutherske kirkes røgelse, der som et vellydende
takoffer stiger fra menigheden til Gud”.
Over tre aftener vil vi beskæftige os med højtidernes salmer. Vi vil selvfølgelig
også synge nogle af salmerne, for en salmes kvalitet hænger også nøje sammen
med anvendelighed og sangbarhed. Hvordan den virker, når den bliver sunget.
Onsdag d. 2. december: Advents og julesalmer
Påskesalmer
Onsdag d. 3. marts:
Onsdag d. 7. april:
Kristi Himmelfarts- og pinsesalmer
alle aftener kl. 19.30 i Lumby Sognegård
Tilmelding senest mandag d. 30. november til kirkekontoret
tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Lumby Sogns Voksenundervisning, sæson 2009/2010
Første onsdag i måneden kl. 19.30 i Lumby Sognegård
Tilmelding til kirkekontoret tlf: 66187066
eller mail: lumby.sogn@km.dk
Onsdag d. 2. september
Onsdag d. 30. september
Onsdag d. 4. november
Onsdag d. 2. december
Onsdag d.13. januar
Onsdag d.3. februar
Onsdag d. 3. marts
Onsdag d. 7. april

Om bekendelsesskrifterne
Om bekendelsesskrifterne
(nb.)
Om bekendelsesskrifterne
Om advents og julesalmer
Om folkekirkens gudstjeneste
(2010)
Om folkekirkens gudstjeneste
(Lumby Kirke)
Om påskesalmer
Om kristi Himmelfarts- og pinsesalmer

ØVRIGE KIRKELIGE AKTIVITETER
Minikonﬁrmander
I begyndelsen af september starter også et hold minikonrmander. Denne gang
inviteres 4.klasserne fra Stige Skole og Stige Friskole til at deltage.
Undervisningen foregår torsdag eftermiddag fra kl. 13-14.45 i Stige Sognehus
og ledes af Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen i samarbejde med sognets
tre præster. Der bliver udsendt brev med nærmere information.

Lisbeth Høeg Madsen og Ingrid Hansen

Kirkekoret
Kirkekoret består p.t. af ca. 14 børn fra sognet. Hvis du/I skulle have
interesse i at deltage, så øver kirkekoret hver onsdag fra kl. 16.15
i Stige Sognehus. Der kræves ingen nodekundskaber bare glæde ved at synge.
Nærmere oplysninger hos
Dennis Dingfeld tlf: 65302720
e-mail: dingfeld@web.de

Eftermiddagsmøder
Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N.
- som regel den første mandag i hver måned kl. 14-16.
Emnet er: ”Mennesker vi møder i det nye testamente.”.
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
Jesu samtid tog imod ham. Måske kunne vi lære noget.
I efteråret er det følgende mandage: 7. september, 26. oktober (NB),
2. november og 7. december.
I oktober er eftermiddagsmødet rykket til den 26. 10. på grund af ferie.

Werner Elof Sørensen

Lumby Sogns Dåbsklub
Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken vi i dåbsbarnets første par år vil sende 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 meningen, at vi vil sende en gave ca. hvert halve år. Gaven vil blive afstemt efter
dåbsbarnets alder; for eksempel bliver første ½-årsgave en uro med motiver fra fortællingen om Noahs Ark samt en CD med salmer. Salmerne kan I forældre så lytte til sammen
med barnet, hvorved barnet bliver vant til at høre salmesang. Senere er det planen at sende
puslespil og bøger …
Der er planen, at vi én gang om året vil invitere de familier, der ønsker at modtage dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby Sognegård
og Stige Sognehus.
Her i begyndelsen vil vi også invitere børn her fra sognet, der er døbt i Stige og Lumby
kirker i 2008 med i dåbsklubben. 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.

Stige Gospel

Vi starter op igen i Stige Sognehus Torsdag d. 3/9-09 kl. 19.00.
Nye medlemmer / sangere er MEGET velkomne!
Kontakt Rita (Søhus) på tlf.66189419
eller Jan (Stige) på tlf. 66189644

AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE
Familie & Samfund Lumby-Stige-Søhus
Aktiviteter sept. 2009 - feb. 2010
September
Onsdag d. 23. Kl. 15.30
Rundvisning på Odense Slot ved Anker Boye.
Vi mødes ved indgang B.
Slottet bruges i dag af kommunes by- og kulturforvaltning.
Oktober
Tirsdag d. 20. Kl. 19
Debatmøde med Lone Kühlmann, journalist, forfatter, debattør
og tidligere DR-korrespondent i USA.
Emne: Vi bliver ikke yngre – fat det!
Landbogården, Rugårdsvej 197, Odense NV. Pris 100 kr.
November
Onsdag d. 25. Kl. 13
Juletur til ”De 2 krukker” gårdbutik og café,
Øster Hæsingevej 27, Faaborg.
Januar
Onsdag d. 13. Kl. 19
Mad demonstration i skolekøkkenet, Lumby.
Vi får besøg af kok Dorthe Toft. Hun vil lave anderledes salater til os.
Februar
Tirsdag d. 9. Kl. 19
Generalforsamling Odense N
kurser på Spurvelundskolen, Spurvelundsvej 16, Odense N.
Onsdag d. 17. Kl. 19
Generalforsamling Familie & Samfund, aulaen Lumby skole.
Tilmelding til arrangementerne:
For medlemmerne – se sedlerne.
Øvrige: ring til Anna-Marie Rasmussen tlf: 66189121

Lumbys og Omegns Borgerforening
Efterår og vinter 2009/2010
”Sjov og fritid” arrangerer byfest i skolegården
lørdag d. 29. august.
Se opslag i udhængsskabet ved købmanden.
Børnedyrskue på Lumby Mølle
søndag d. 13. september,
kl. 13.30-16.00.
Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfolder fås fra midten af august
på skolen og ved købmanden.
Klub 96 afholder hyggebanko i skolens aula på følgende dage:

2009:
Mandag d.7. 9. kl. 19.30
Mandag d.5.10. kl. 19.30
Mandag d.2.11. kl. 19.30
Mandag d.7.12. kl. 19.30

2010:
Mandag d. 4.1. kl. 19.30
Mandag d. 1.2. kl. 19.30
Mandag d. 1.3. kl. 19.30
Mandag d.29.3. kl. 19.30

Hyggebanko er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

Fællesspisning for alle i skolens aula:
Onsdag d. 30. september Onsdag d. 6. januar
Mandag d. 26. oktober
Onsdag d. 3. februar
Torsdag d. 3. december
Torsdag d. 4. marts
Juleklip på skolen
Torsdag d. 26. 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. 29. november
Arrangementet starter kl. 15.45
Træet tændes kl. 16.00
Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden.
I forbindelse med at juletræet tændes, synges et par
julesange, og der serveres lidt til ganen.

Alle er velkommen.

Lumby Mølle
Møllemarked, søndag d. 23. august
kl. 10-17.
Stort kræmmermarked, blomstertombola,
spillemandsmusik, grill,
demonstration af gammelt håndværk og m.m.
Børnedyrskue, søndag d. 13. september
kl. 13-17.
Børn udstiller deres dyr i møllehaven mange ne præmier.
Mølle-nisse jul, søndag, d.22. november
kl.10-16.
Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser
og andre juleting.
Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med få
undtagelser. For yderligere oplysninger – hold øje med opslag og dagspressen i
dagene op til arrangementet. Vel mødt på Lumby Mølle! Bestyrelsen
Søren Hansen tlf: 65955847

Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv er stedet, hvor du kan nde historiske oplysninger om egnen
til at fordybe dig i. Vi kan hjælpe dig med at nde de rette oplysninger.
Samtidig tager vi gerne imod bevaringsværdigt materiale - billeder, tegninger,
fotograer, offentlige og private papirer m.m. fra jeres private gemmer...
Arkivleder:
Niels Th. Nielsen Cortlandvænget 17, 5270 Odense N.
tlf. 66188368 eller. 41270623 E-mail: ntnbdn899@cdnet.dk

Skibsfører Marius Jørgensens og hustrus legat
Legatet kan søges af borgere i Stige, der har betydelige boligudgifter.
Legatet uddeles i portioner af mindst 1200 kr.
Ansøgningsfristen er onsdag d. 16. september.
Ansøgningsskema kan fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen, Bispeengen 11
eller på legatets kontor c/o advokat Henry Larsen, ”Domhusgården”,
Albanigade 44, 5000 Odense C

NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Lumby og Stige Menighedsråd kan nu
meddele, at vi har ansat

Karen Van Durme
som kordegn pr. 1. juni 2009.
Karen Van Durme har siden august
2008 passet kirkekontoret og forestået
sognets personregistrering. Fra 1. januar 2009 har hun ligeledes taget sig
af sognets regnskab og lønudbetaling.
Undervejs har Karen Van Durme fulgt
forskellige kurser, som gør, at hun nu
kan kalde sig fuldt uddannet kordegn.
Karen Van Durme vil stadig fungere
som kirkesanger ved 1 månedlig gudstjeneste i sognet.

Karen van Durme
ny kordegn

Øvrige tjenester for kirkesangeren bliver
så vidt muligt overtaget af
Dorthe Boe Christensen,
som nu er fast kirkesanger ved både
Stige og Lumby kirker.
Vi ønsker både Karen Van Durme og
Dorthe Boe Christensen tillykke med
deres nye stillinger og ser frem til et
fortsat godt samarbejde.

Dorthe Boe
Christensen

Menighedsrådene, kirkens personale og præster

PRÆSTERNES FERIER OG KURSER
Sognepræst Werner Elof Sørensen
har efterårsferie fra fredag d. 2. oktober
til og med søndag d. 18. oktober,
begge dage inkl.

Sognepræst Mette Gabelgaard
har efterårsferie fra lørdag d. 10. oktober
til og med mandag d. 19. oktober,
begge dage inkl.

Sognepræst Karen Nedergaard
holder ferie på et senere endnu
ikke fastlagt tidspunkt.

Vingetter med motiver fra
sognet tegnet af

Elisabeth Hockauf

GUDSTJENESTER
Video og fotografering
i kirkerne i Lumby Sogn:
Ved dåb:
Da gudstjenesten er en offentlig andagt, må der ikke nde fotografering sted.
Ved dåb kan man tage billeder ved døbefonten enten før eller efter dåben.”
Ved vielse:
Da vielsen er af mere privat karakter, må man tage billeder fra sin plads i kirken.
Stige- og Lumby Menighedsråd.

Søndag d. 23. august

Søndag d. 18. oktober

(11. søndag efter trinitatis)

(19. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil
Stige : kl. 9.30; Nedergaard

Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil
Stige : kl. 9.30; Nedergaard

Søndag d. 30. august

Søndag d. 25. oktober

(12. søndag efter trinitatis)

(20. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil
Stige : kl. 9.30; Nedergaard

Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil
Stige : kl. 17.00; Sørensen,

SEPTEMBER

- familiegudstjeneste

NOVEMBER

Søndag d. 6. september

Søndag d. 1. november

(13. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Sørensen
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil
Søndag d. 13. september

(Alle Helgen)

Lumby: kl. 11.00; Sørensen
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil
Søndag d. 8. november

(14. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Sørensen
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil
Søndag d. 20. september

(22. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil
Søndag d. 15. november

(15. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 11.00; Gabelgaard, bil
Stige : kl. 9.30; Gabelgaard
Søndag d. 27. september

(23. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Sørensen
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil
Søndag d. 22. november

(16. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil, høst
Stige : kl. 9.30; Sørensen

OKTOBER

(Sidste søndag i kirkeåret)

Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil
Stige : kl. 9.30; Nedergaard
Søndag d. 29. november

Søndag d. 4. oktober

(1. søndag i advent)

(17. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil, høst

Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil

Stige : kl. 9.30; Sørensen

Søndag d. 11. oktober
(18. søndag efter trinitatis)

Lumby: kl. 9.30; Nedergaard
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil
Søg også på Lumby sogns hjemmeside: www.lumbysogn.dk
- nd gudstjenester, prædikener m.m.
Ny hjemmeside udarbejdes i løbet af efteråret.

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
Pileurten 41, 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-torsdag
kl. 9-12, torsdag også 16-18,
fredag kl. 9-13.

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

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn

Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fisher
Kanefarten 30
tlf: 65955527

Menighedsrådsmøder:

Lumby Sognegård:
Vært: Ingrid Hansen
H. C. Lumbyes vej 40B
tlf: 65954119, priv: 66188748
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
Strandholtvej 10, Stige
5270 Odense N.

tlf: 66186832
Træffes bedst kl. 12-13,
mandag-torsdag. e-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk
tlf.(privat): 66189033

Lokalhistorisk Arkiv:
Lokalhistorisk Arkiv, H. C.
Lumbyesvej 9,5270 Od. N.
holder åbent 2. mandag i
måneden kl. 18-19 og 4.
mandag i måneden kl. 15-17

tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 09-03
Helligdage kl. 13-03
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
- nd gudstjenester,
prædikener m.m.
Dette kirkeblad
uddeles i uge 34. Fra
mandag d. 17. august til
søndag 23. august.
Kontakt os, hvis du ikke har
fået et inden 1. sept!
Næste kirkeblad udkommer
medio november.

