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DÅBEN, ET GUDDOMMELIGT KARNEVAL
Vi har haft både fastelavn, faste og
påske og er godt på vej mod pinse, hvor
der mange steder i landet skal være karneval i det gode vejr. For det er åbenbart
for koldt til at lege karneval som i Rio
herhjemme i februar. Midt om vinteren
går vi jo tit med uldsokker og skitøj.
Karneval betyder kødets farvel på latin.
Karnevallet har rødder helt tilbage til de
hedenske fester for guden Saturn, hvor
man klædte sig ud og skiftede roller. Det
skete, at herre og tjener behandlede hinanden som ligemænd, eller de byttede
direkte roller. Senere brugte den kristne
kirke dette rollebytte eller denne maskerade til at fejre fastens begyndelse i
Fastelavn. Til Fastelavn forbereder vi os
på, at vor Herre bytter med os i påsken.
Fastelavns søndag markeres det i kirken
ved at forkynde det bytte mellem os og
vor Herre, der allerede sker i dåben. For
i dåben iklæder vor Herre Jesus Kristus
sig vort liv og vore gerninger, og han
iklæder os sit liv og sine gerninger.
Indtil Jesus blev døbt af Johannes Døberen i Jordan, var det blot en vanddåb, hvor den enkelte bad Gud om
syndernes forladelse. Johannes protesterede også, da Jesus ville døbes af
ham. Johannes troede formodentlig, at
Jesus var syndfri eller tæt på, så hvad
skulle han med Johannes vanddåb. Det
var snarere Johannes, der trængte til at
blive døbt af Jesus, sagde han. Men Jesus blev ved sit. Han ville døbes, for at
retfærdigheden kunne ske fyldest. På

den måde deltager vi i et guddommeligt
karneval, når vi bliver døbt.
Jesus tager nemlig vort liv og vore
gerninger på sig og dømmes for vore
gerninger og vort liv. Det, hører vi jo,
går helt galt, han bliver korsfæstet som
en røver og forbryder udenfor Jerusalem mellem to røvere. Men han giver
også os sit liv at leve her på jorden i
hans kærlighed og i hans tilgivelse. Så
når vi er næste for hinanden, så er det i
Guds tilgivende kærlighed, vi er det. Vi
dømmes altså ikke efter vort eget liv og
vore egne gerninger men efter vor Herre
Jesu Kristi liv og gerninger. Derfor vil
vi opstå fra de døde til evigt liv i Guds
rige på trods af vor synd og vor død. Vi
er rigtig kommet til karneval i dåben.
Vi har sagt farvel til vor eget legeme
og sjæl og lever i Guds kærligheds og
tilgivelses ånd.
Vi har sagt kødet farvel, som karneval
betyder, og sagt det liv farvel, der
ikke vil have med Gud at gøre. Dette
karneval gælder for Guds domstol. Vi
bliver dømt efter Jesu liv, og han bliver
dømt efter vort liv. Når vi tror det, skal
vi prøve at leve i Guds tilgivende kærlighed med legeme og sjæl, så lever vi
et åndeligt liv. I vort åndelige liv har vi
vor Herre Jesus Kristus som centrum.
Dette liv kan vi leve som professor og
arbejdsmand. Der er lige adgang for alle
til det åndelige liv.
Men når vi lever her på jorden, lader vi
os ustandselig friste til at leve med os

selv som centrum og skubber troen på
vor Herre i baggrunden for at realisere
os selv og vore egne tanker og forestillinger. Når vi lever sådan, lever vi et
kødeligt liv, uanset hvor åndeligt vort
arbejde ser ud til at være. Det gælder
både professoren og arbejdsmanden.
Vor synd er, at vi ikke tror på vor Herre
Jesus Kristus. Denne synd er vor Herre

død for på korset, når vi bytter liv med
ham i dåben. Men det rollebytte, der
sker med vor Herre i dåbens maskerade,
bliver kun til noget, hvis Jesus Kristus
er den, om hvem Gud fader i Himlen
siger: ”Dette er min søn, i ham har jeg
velbehag”, og vi tror ham.
Werner Elof Sørensen.

KIRKEBLADET HAR JUBILÆUM
Kirkebladet har 40 års jubilæum til
september 2009. I den anledning har jeg
kikket i det første kirkeblad fra september 1969.
Det udkom sammen med Beatles
”langhårede” musik et år efter ungdomsoprøret. Det er så trofast kommet
i 40 år. Nu snakker de ”unge skaldede”
om optøjerne på Nørrebro og krigen i
Irak og Afghanistan. Der er altså stadig
lidt uro i verden. Moden har skiftet ere
gange siden 1969. Men evangeliet er
det samme i dag, som det var dengang.
Nemlig, at vi alle sammen bliver reddet
ind i kærlighedens fællesskab med Gud
og hinanden ved Jesu Kristi gerning for
os, når vi tror på vor Herre. Så 60’ernes
valgsprog: ”Make love not war”, det
bliver stadigvæk oversat til dansk i
kirken f.eks. som, elsk din næste, som

vor Herre Jesus Kristus elsker dig, så
sejrer kærligheden over krigen. Men
eftersom vi mange gange hellere laver
krig end kærlighed, så er der stadig
brug for evangeliets forkyndelse både i
kirken og i kirkebladet.
Det skete i de dage, da Hans Knage,
Lumby Tårup var menighedsrådsformand i Lumby og Villy Petersen, Stige
var menighedsrådsformand i Stige, at
der udkom et kirkeblad i Lumby Sogn
for at forkynde evangeliet i sognet.
I den anledning vil jeg citere pastor
Prips begrundelse for at udgive kirkebladet og sognerådsformand i Lumby
Kommune Aksel Rasmussens tak for
bladet.

Pastor Prip skriver på forsiden som
begrundelse for kirkebladet:

”1. Lumby Sogn er et stort sogn, både med hensyn til udstrækning og med
hensyn til folketal. Her ndes alle former for bebyggelse, fra den rene landsby til udpræget forstadsbebyggelse. Hidtil har vi udgjort én kommune, men
fra april næste år vil vi bare være en tilfældig del af Odense. Det eneste, som
til den tid vil binde disse mange små samfund sammen, er kirkerne i Lumby

og Stige, og det eneste lokale selvstyre, som bliver tilbage, er menighedsrådene.
2. De allereste af sognets 4000 indbyggere (Ca. 7.500 i 2009) er medlemmer af Folkekirken. De har et rimeligt krav på at høre fra den kirke, de er
medlemmer af. Da det er ganske umuligt at få personlig kontakt med alle
4000, kan et kirkeblad fungere som en slags nødløsning, så man holdes orienteret om, hvad der foregår i kirke og præstegård, om menighedsrådenes
arbejde og om de spørgsmål og problemer, der trænger sig på inden for
Folkekirken.
3. Vor Herre Jesus forlangte ikke, at de døbte skulle komme i kirken, men han
befalede sine disciple at gå ud og forkynde evangeliet. Det er bl.a. præstens
opgave i dag. Han har ikke lov til at sidde i sin stue, sur og tvær over at ingen
kommer til ham, for det er hans pligt at komme ud med det budskab, han har
som opgave at bringe. Her kan et kirkeblad også have sin betydning, fordi
det når ud til ere, end præsten af praktiske grunde kan få i tale.”

I samme blad skriver sognerådsformand i Lumby Kommune
Aksel Rasmussen følgende:
”Fra 1. april 1970 eksisterer Lumby Kommune ikke mere. Dens udslettelse
sker sammen med mange andres som følge af kommunalreformen. Da Lumby
Kommune i sin tid blev dannet, var mønsteret og grænserne kirkesognet i
Lumby. Vi har to kirker i vort sogn. Lumby Kirke blev bygget i 1200-tallet,
Stige Kirke blev først bygget i 1880-erne (1886). Lumby og Stige kirker er
selvejende og styres af hver sit menighedsråd sammen med sognepræsten
under tilsyn af stiftsøvrigheden. Vore kirker kaldes folkekirker. Folkekirken
går på en ganske synlig måde ind i folkets liv og har del i dets tilværelse på
linie med andre funktioner her i landet. Vort sogn vil bestå, efter at kommunen ophører. I 700 år er mellem 20 og 25 slægtled kommet i Lumby Kirke i
al slags tøj, i fest, glæde og sorg, i stor taknemmelighed for det evangelium,
der blev forkyndt. …
Jeg vil gerne byde Lumby sogns Kirkeblad velkommen iblandt os. Jeg tror,
at bladet, sognepræsten og menighedsrådene vil medvirke til at holde sammen på de gamle sognegrænser. Vi føler, at det er af værdi, at de består, ikke
fordi de skal danne skel; men vi, der har levet her i mange år – mange er født
her og har slægt i mange generationer liggende på kirkegårdene – føler stor

taknemmelighed mod det sogn, som har været rammen om vort liv.”...
Her 40 år efter er det måske på sin plads
at besinde sig på, hvordan det er gået.
Kirkebladet har fungeret som en mulighed blandt mange, hvor man her i
sognet har kunnet høre evangeliet.
Vi kan jo høre det i Lumby og Stige
kirker ved gudstjenesterne og når alle
døbte i sognet forkynder det for hinanden i hverdag og fest i ord og handling,
som vor Herre har befalet os.
Vi har også i kirkebladet kunne se, hvad
der foregår i kirkerne, præstegårdene i
Lumby og Søhus, Stige Sognehus og
Lumby Sognegård af arrangementer for
menigheden. Dem har der været mange
af i årenes løb. Vi kan også se, hvad de
lokale foreninger har på hjertet. De får
lov til at komme til orde i kirkebladet og
til vore Kvartersgudstjenester. Kirke-

bladet har også givet de ”nye forstadskvarterer” en fornemmelse af at høre
med til sognet. Så der er god grund til, at
det lille blad fortsætter sit virke til gavn
og glæde for Lumby sogns beboere en
rum tid endnu.

Werner Elof Sørensen

Nye fotoregler i sognet
Mange mennesker vil gerne have et foto ved kirkelige handlinger i familien. Dette
gælder særligt ved bryllupper og ved barnedåb. Det har vi stor forståelse for, men
vi har også et hensyn at tage til de almindelige kirkegængere, der måske ikke altid
synes, det er morsomt at optræde på familiens billeder. F.eks. hvis der sker et uheld
i kirken eller i andre situationer. Derfor har menighedsrådet vedtaget følgende nye
fotoregler:

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.

AKTIVITETER I SOGNET
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.

Koncert med Stige Gospel
Torsdag d. 30. april kl. 19.30 i Stige Kirke
debut-kirkekoncert.
Det er Stige Gospels første koncertoptræden. Koret har vist sig offentligt første
gang, da det medvirkede ved ”Julen i ord og toner” sidste år i Lumby kirke. Ved
koncerten vil koret vise, hvad det har gået og arbejdet med i den sidste tid. Der vil
også være lidt orgelmusik, som bærer præg af jazz-scenen.
Alle er velkomne til at komme og få en hyggelig times tid med musik
og fortælling om gospel og jazz.
Alle, der får lyst til at være medlem af koret ved at komme og lytte, er velkomne
til at henvende sig. Vi vil gerne have nye medlemmer – især HERRER!!!
Der serveres forfriskninger i sognehuset efter koncerten!
Husk at tilmelde jer senest tirsdag d. 28. april på
kirkekontoret: Stigevej 253, tlf. 66187066; e-mail: lumby.sogn@km.dk

Vel mødt.
Organist Dennis Dingfeld

Kirkegårdsvandring i Stige

Kirkegården i Stige
Johannes Wendt-Larsen
Lokalhistoriker

Tirsdag d. 5. maj
kl. 19

Johannes Wendt-Larsen vil tirsdag
d. 5. maj kl. 19 fortælle om Stiges
historie og nogle af de mennesker,
som ligger på kirkegården.
Efter vandringen er der en forfriskning i kirken, hvor vi også vil synge nogle salmer og høre lidt mere
lokalhistorie.
Alle er velkomne, Fri adgang!
Husk tilmelding på kontoret!
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

Tilmelding til kontoret senest d. 4. maj:
tlf: 66187066, mail: lumby.sogn@km.dk

Pinsen i ord og toner
Stige Kirke d. 26. maj kl. 19.30

Medvirkende:
Solister: Lokale musikere, sognets børnekor og organist Dennis Dingfeldt;
Oplæsere: Kirkens præster og medlemmer af menigheden.

Pinsen i ord og toner er en stemningsfuld pinsemusikgudstjeneste, hvor
medlemmer af menigheden læser pinsetekster, vi synger pinsesalmer
og hører musik, der hører Pinsen til.
Der serveres efterfølgende en let sommerforfriskning
i Stige Sognehus, Stigevej 253
tilmelding til forfriskninger senest onsdag d. 20. maj
til kirkekontoret: Stigevej 253, tlf. 66 18 70 66.

PENSIONISTERNES SOMMERUDFLUGT
Turen går til Nørre Broby Kirke, Glamsbjerg Hotel, Hjemstavnsgården i Gummerup og Vissenbjerg Storkro
Mandag d. 5. juni.
Vi kører fra Æbleparken kl. 12.30 for at besøge Nr. Broby kirke, hvor provst Palle
Jensen vil fortælle os om kirken. Derefter skal vi have kaffe på Glamsbjerg Hotel. Vi skal ind på Hjemstavnsgården i Gummerup og videre gennem det fynske
landskab til Vissenbjerg Storkro, hvor vi skal spise til aften. Derefter hjemad mod
Æbleparken.
Vi vil forsøge at nde de kønneste veje på Fyn. Medlemmer af menighedsrådene vil
være med på turen for at hjælpe og fortælle, om det vi ser undervejs. Vi er hjemme
ved Æbleparken ca. kl. 22.00.
Da vi før har oplevet, at alle pladser til pensionistudugten hurtigt bliver optaget,
fordi vi kun kan tage ca. 170 med, har vi indført bindende tilmelding, som først
træder i kraft, når turen er betalt på kirkekontoret. Bliver man så forhindret og
melder fra i god tid, kan man få pengene tilbage. På den måde kan vi få mulighed
for at give pladsen til en fra ventelisten.
Hele arrangementet koster 200 kr.
Tilmelding
Kirkekontoret: Stigevej 253, 5270 Odense N.,
tlf. 66187066; e-mail: lumby.sogn@km.dk
Fra mandag d. 27. april efter ”først til mølle princippet”.
Dette kirkeblad uddeles i ugen forud for den 27. 4.
Påstigningsted til bussen oplyses ved tilmelding.

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

Stigebussen

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

Stige Kirke
Stigehaven
Stigevej ved
- pensionistboliger
Blomsterhaven
Hedelundparken ved
- butikscenter
Æbleparken

Søhusbussen
Klostergården.
Postkassen, Munkemaen
- ved Bispeengen.
Enggårdsvej ved postkassen.
Æbleparken

kl. 11.45
kl. 11.55
kl. 12.05
kl. 12.15

Kl. 12.30 Efter diverse opsamlinger
samlet afgang fra Æbleparken,
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg.

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

Minikonrmander til efteråret

Billede af afslutningen på minikonrmanderne efteråret 2008.
Foto: Rikke Enghuus.
Minikonrmander fra 4. klasse på Stige Skole og Stige Friskole
kan begynde i Stige Sognehus til efteråret. Vi afslutter med
en familiegudstjeneste, hvor minikonrmanderne deltager
2. søndag i advent d. 6. december i Stige Kirke.
Se nærmere næste kirkeblad.

KONFIRMATIONER
Søhusskolen tirsdagsholdet d. 3. maj kl. 9.00 i Lumby Kirke
Caroline Hammerich
Christina Vismark Pedersen
Ida Storkehave Andersen
Isabella Just Kaibinger
Julie Enghuus Svendsen
Julie Sørige
Kamilla Bennedsen
Karina Bennedsen
Kathrine Helbo Pedersen
Lisa Jørgensen
Louise Andersen
Maria Gerskov Larsen
Sara Borgels
Sara Junker Hansen
Thea Kristine Tiegel

Andreas Friis Kristensen
Emil Olsen
Jacob Mark Sølund Larsen
Jesper Jacobsen
Kristian Bennedsen
Kristian Spindler Ubbe
Marc Jensen
Nicklas Hald Brusen
Nicolai Sørige
Phillip Alexander Andersen
Ulrik Mohr Henssel

Søhusskolen, onsdagsholdet d. 3. maj kl. 11.00 i Lumby Kirke
Ann Kathrine Nygaard
Anne-Soe Klok
Camilla Elisabeth Diedrich
Cecilie Rode Jacobsen
Helena Hansen
Laura Bech Christiansen
Lotte Wiile Sørensen
Mia de Laurent Clemmensen
Monique Jacqueline Thorup
Nanna Stichter
Stine Olesen
Thea Warming Olsson

Bjørn Arthur Bøgedal
Casper Michael Holst Traberg-Larsen
Daniel Skjold Toft
Emil Bech Christiansen
Jacob Magnus Nielsen
Jonas Højgaard Hansen
Kristian Kruse Pedersen
Martin Frederiksen
Mathias Much Hansen
Mathias Kramer Jensen
Niels Peter Lamm Larsen
Nickolas Messjah Nissen Kore
Tobias Lintrup Mulvad
Silas Rune Sørensen

Søhusskolen, torsdagsholdet d. 8. maj kl. 11.00 Lumby Kirke
Kim Fredensborg Andersen

Sune Winther Norup

Stige Friskole d. 8. Maj kl. 11.00 Stige Kirke
Katrine Soe Wadstrøm
Lea Agnethe Findlay
Maria Held Kristensen
Maria Hørslev Hansen
Sara Neldeberg Riber
Soe Amalie Klüver-Kristensen
Thea Cecilie Funding Linderberg
Thea Fynsk Thomsen

Alexander Viftrup Andersen
Andreas Gellert R Rasmussen
Emil Dupont Hoffmann Langer
Emil Schier Christiansen
Frederik Holger Qvist
Jonathan Skjold Schneider
Lasse Schmidt
Mads Heide Møller
Niklas Vindinge Sørensen
Rune Huan Yu Englund
Rune Kongsdal Dobriner
Sebastian Rune Granberg
Simon Lunding Kjær
Tobias Hedelund Hermansen

Stige Skole d. 10. maj kl. 10.30 Stige Kirke
Camilla Olesen
Cecilie Villadsen
Cirkeline Christoffersen
Freja Marseen Andersen
Line Rødbro Ackermann
Line Smestad Bierbaum
Martine Bech Diederichsen
Melanie Karvits Jespersen
Rikke Worre Jensen
Sabrina Swelmøe Høvsgaard
Simone Vesterskov Mortensen

Andrew Kweku Mbra Hooper
Esben Lenskjold
Frederik Demant Kørris
Frederik Jensen
Jeppe Qvist Brodersen
Lasse Kunz
Mads Peter Nygaard Ladefoged
Magnus Håkon Petersen
Mathias Lund Mouridsen
Mathias Sørensen
Oliver Høegsberg Jensen

NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Stiges nye menighedsråd
Vi nåede desværre ikke at få et billede af det nye menighedsråd i Stige
med i årets første kirkeblad, så her har I dem.

Fra venstre mod højre:
Torben Hedelund (formand), Hanne Bangsgaard, Børge Kirkegaard, Ellen Larsen (sf.).
Karen Nedergaard, Anni Jensen, Werner Elof Sørensen, Mette Gabelgaard,
Kirsten Schmidt, Lisbeth Høg Madsen, Jan Svenstrup.
Fraværende: Heidi Jæger (stedfortræder (sf.)), Torsten Olesen (sf.),
Jette Christiansen (sf.), Gurli Knudsen (sf.)

Præsternes sommerferie
Sognepræst Karen Nedergaard har ferie fra
mandag 8. juni til søndag 14. juni og fra
mandag d. 6. juli til mandag d. 27. juli.
Sognepræst Mette Gabelgaard har ferie fra
mandag d. 6. juli til søndag d. 26. juli.
Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie fra
fredag d. 26. juni til søndag d. 5. juli og fra
mandag d. 27. juli til søndag d. 9. august.

Præsterne på kursus
Sognets tre præster er på kursus i fortælling, så vi forhåbentlig bliver bedre til at
forkynde evangeliet. Det foregår på Præstehøjskolen i Løgumkloster fra mandag
d. 18 maj til onsdag d. 20. maj. Disse tre dage kan man kontakte sognepræsterne i
Allesø, Næsby Hoved Broby og Næsby: Jonas Bak Weisenberg tlf. 29 27 83 64,
Lene Nørgaard tlf. 66 18 04 76 og Dennis Jessen Jørgensen 66 18 24 19.

Tak
Også i år har sognets gartnere været gavmilde med blomster til
pensionisternes forårsfest i Stige sognehus.
Tak for det!
Lumby sogns aktivitetsudvalg.

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.

APRIL

MAJ

Mandag d. 13. april (2. påskedag)
Lumby: kl. 19.30; Gabelgaard.
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil.

Søndag d. 3. maj (3. søndag efter påske)
Lumby: kl. 9.00;
Konrmation, Søhusskolen Tirsdagshold
Lumby: kl. 11.00;
Konrmation, Søhusskolen Onsdagshold
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil.

Søndag d. 19. april (1. søndag efter påske)
Lumby: kl. 9.30; Nedergaard.
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil.
Søndag d. 26. april (2. søndag efter påske)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.

Fredag d. 8. maj (St. Bededag)
Lumby: kl. 11.00;
Konrmation, Søhusskolen.
Stige : kl. 11.00;
Konrmation, Stige Friskole.

Søndag d. 10. Maj (4. Søndag efter påske)
Lumby: kl. 11.00; Gabelgaard, bil.
Stige : kl. 11.00;
Konrmation, Stige skole.
Søndag d. 17. maj (5. Søndag efter påske)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.
Søndag d. 17. maj (5. Søndag efter påske)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.
Torsdag d. 21. maj (Kristi Himmelfart)
Lumby: kl. 9.30; Nedergaard.
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil.
Søndag d. 24. maj (6. Søndag efter påske)
Lumby: kl. 9.30 Nedergaard.
Stige : kl. 11.00 Nedergaard, bil.
Søndag d. 31. maj (Pinsedag)
Lumby: kl. 11.00 Sørensen, bil.
Stige : kl. 11.00 Nedergaard.

Søndag d. 28. juni (3. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard.
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil.

JULI
Søndag d. 5. juli (4. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil.
Stige : kl. 9.30; Nedergaard.
Søndag d. 12. juli (5. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Sørensen.
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil.
Søndag d. 19. juli (6. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Sørensen.
Stige : kl. 11.00; Sørensen, bil.
Søndag d. 26. juli (7. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.

AUGUST

JUNI

Søndag d. 2. august (8. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil.
Stige : kl. 9.30; Nedergaard.

Mandag d. 1. juni (2. Pinsedag)
Lumby: kl. 19.30; Gabelgaard.
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil.

Søndag d. 9. august (9. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard.
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil.

Søndag d. 7. juni (Trinitatis søndag)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.

Søndag d. 16. august (10. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Gabelgaard.
Stige : kl. 11.00; Gabelgaard, bil.

Søndag d. 14. juni (1. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 11.00; Sørensen, bil.
Stige : kl. 9.30; Sørensen.

Søndag d. 23. august (11. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Nedergaard.
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil.

Søndag d. 21. juni (2. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 9.30; Nedergaard.
Stige : kl. 11.00; Nedergaard, bil.

Søndag d. 30. august (12. s. eft. Trinitatis)
Lumby: kl. 11.00; Nedergaard, bil.
Stige : kl. 9.30; Nedergaard.

Søg også på Lumby sogns hjemmeside:

www.lumbysogn.dk
- nd gudstjenester, prædikener m.m.
Ny hjemmeside udarbejdes i løbet af foråret og hen over sommeren.

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
Karen van Durme
Stigevej 253,
5270 Odense N.
tlf: 66187066
e-mail: 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 17. Fra
mandag d. 20. april til
søndag 26. april.
Kontakt os, hvis du
ikke har fået et!
Næste kirkeblad udkommer
ultimo august.

