februar

til alle

april

Årgang 40, nr. 1
2009

husstande

SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
Du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
Bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

Hosstående salme kan man nde i bibelen, i salmernes bog. Salmen er en bøn
til Gud om, at den bedende aldrig skal
komme udenfor Guds rækkevidde. Faktisk er det en bøn om, at der ikke skal
ndes et sted, en situation eller en tid,
hvor den bedende ikke er hos Gud. Altså
en bøn om at Gud altid vil være hos den,
der beder, også der, hvor det ikke opleves, som om Gud er der.

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg ygte hen fra dit ansigt?
stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger,
og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér.
din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig,
så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.

Salme 139 er en velformuleret bøn, som
vi alle hver især kan bede, når vi har
brug for det. Når man beder bønnen, kan
man tænke sig selv og sit eget liv ind i
bønnen og forstå den sådan, at ordene
handler om mig personligt. Men hvad er
en kristen bøn egentlig?

Bøn kan være mange ting. Det kan være
fast formulerede bønner som Salme
139, som vi så spejle os selv og vores
tilværelse i. Bøn er også de såkaldte liturgiske bønner, som bruges i kirken – til
gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Til hver gudstjeneste er der formuleret
bønner, som passer til søndagens emne. Ligesom der til dåb, nadver, vielse, konrmation og begravelse er formuleret faste bønner, som passer til situationen.
En bøn kan også være frit formuleret af den enkelte. En personlig bøn, som kan
siges højt. Eller som den bedende måske blot formulerer i sit eget hoved. Bag i
salmebogen ndes et afsnit om bønner, hvor der dels er faste morgen- og aftenbønner, som man kan bruge til den personlige andagt. Og hvor der dels er bønner,
som passer til bestemte situationer i livet, f.eks. når man vil takke for tilværelsen,
når man er bange, når man er gammel og ensom, når man skal dø osv, osv.
Bønner kan også være som små, faste ritualer, f.eks. morgen og aften. Martin Luther har formuleret en morgen- og en aftenbøn, som kan bruges hver dag. Han
foreslår, at man, når man står op, slår korsets tegn for sig og siger ”I Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn”. Derefter siger man trosbekendelsen og fadervor
højt, hvorefter man beder en fast formuleret morgenbøn. Når man har sagt ”amen”,
tilføjer Martin Luther: ”Gå derpå glad til din gerning”. Det samme gentager sig om

aftenen, før man skal sove. Når man har
sagt sit amen, så skal man if. Martin Luther lægge sig stille og roligt til at sove.
Martin Luthers morgen- og aftenbøn
kan også ndes bag i salmebogen.
Bøn kan også være simple råb om hjælp.
Som når man oplever noget, som er så
chokerende, at man ikke i situationen
kan formulere andet end et råb til Gud
om hjælp.
Men bøn kan faktisk også være stilhed.
F.eks. har Søren Kierkegaard den tanke,
at bøn skal bringe den bedende til tavshed, så Gud kan komme til at tale. En
bøn skal så at sige lede den bedende hen
til den tavshed, som er nødvendig, for at
man kan høre Gud tale. Så en sand bøn
ender i tavshed if. Søren Kierkegaard.
Man kan også sige det sådan, at en bøn
er en slags overgivelse til Gud. Når man
først er bragt til tavshed, så kan man
derefter overgive sig selv og sit liv i
hans hånd og sige: ”Din vilje ske”.

Og måske netop Søren Kierkegaards
måde at se bøn på, kan være godt
og gavnligt for det moderne menneske. Fordi tilværelsen af mange
moderne mennesker opleves som
meget kompleks, uoverskuelig, fuld
af muligheder, ydende, uden struktur og udenfor vores kontrol, ja, så
kan netop stilheden og overgivelsen
til Gud give ro til at være til stede i
nu´et. At overgive sig selv og sit liv
til Gud er nemlig dybest set at give
efter for livets strøm og acceptere
nu´et, som det er. At overgive sig til
Gud giver os mulighed for at leve

med større opmærksomhed i forhold til
det, der sker omkring os og i forhold til
de mennesker, som omgiver os.
Og netop når vi bringes til tavshed og
nder ind i stilheden og overgiver os selv
til Gud, så får vi måske noget at vide,
som vi ikke havde regnet med. Noget,
som er mere, end vi havde forestillet os.
Det sker, når Gud begynder at tale. Som
i Salme 139, hvor der bedes om, at Gud
vil være til stede, uanset hvor den bedende måtte bende sig. Bønnen indeholder nemlig den tanke, at den bedende
rummer en hemmelighed, som kun Gud
kender. Og som ingen andre kender til.
Så hvem jeg er som menneske – også
alt det hemmelige og usynlige ved mig
som mennesker, det kender Gud. Min
identitet som menneske er langt mere
end det, som andre tænker om mig. Og
det er langt mere, end jeg tænker om
mig selv. Overraskelsen er, at en del af
min identitet også er, hvad Gud tænker
om mig. Og Gud bærer mig og kender
mig og siger til mig, at det mørke, som
er i og omkring mig, ikke er et mørke.
Men er som lyset. Det er Guds tale til
mig, som modsiger og trodser alt det,
jeg selv tænker og oplever. Gud tilføjer
således til den bedendes identitet, at han
eller hun tilhører
ham, og at intet
mørke skal opsluge eller dække den bedende.
Karen Nedergaard

KIRKELIGE MØDER OG AKTIVITETER
Minikonrmander
Efterårets minikonrmander 2008, 4. klasse fra Søhus Skole og Lumby Skole,
sluttede med familiegudstjeneste i Lumby Kirke den 7. december. Vi var en lille
sluttet ok, der hver tirsdag samledes om kirkelige emner, lege og små aktiviteter.
Vi sluttede forløbet med en festlig familiegudstjeneste hvor minierne var aktører.
De havde til søndagens evangelium lavet illustrationer der sammen med Werners
prædiken gjorde netop denne 2. søndag i advent til en ganske særlig oplevelse.
Plancherne vil vi nedfotografere og lægge på hjemmesiden.
Lisbeth og Karen Høg Madsen
Forårets minikonrmander kommer fra Stige Skole og Stige Friskole.
Undervisningen køres som et samarbejde mellem sognet tre præster
samt Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen.
Vi mødes tirsdage kl. 13 – 15 i Stige Sognehus!
- forløbet sluttes af med Familiegudstjenesten søndag d. 5. april…

Bibelmaraton
BIBELMARATON
Lumby Sognegård H. C. Lumbyesvej 40B
Hver anden tirsdag kl. 19.30.
Slutspurten indledes!
Vi begynder nu at kunne skimte målet i det
fjerne, og vores ”løb” gennem bibelen nærmer sig sin ende. Vi mødes endnu et par gange;
nemlig tirsdagene:
d. 24. februar, d. 10. marts, d. 24. marts
og d. 14. april, alle dage kl. 19.30
i Lumby sognegård.
Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard.

Eftermiddagsmøder
Eftermiddagsmøder i Søhus Præstegård,
Bispeengen 11.
Den første mandag i hver måned kl. 14-16.
Emnet er: Mennesker vi møder i det nye testamente.
De næste gange er mandag d. 2. marts,
d. 6. april og d. 4. maj.
Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård.
Æbleparken kl. 13.45 og Munkemaen
ved postkassen kl. 13.50.
Ved bestilling af kirkebil tlf. 64 82 14 66 kan man blive kørt til og fra bopælen.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

FORÅRSFESTEN
Forårsfest for sognets ældre
Fredag d. 27. marts kl. 14-17
i Stige Sognehus.
Også i år indbyder Lumby og Stige menighedsråd til forårsfest.
Der vil være underholdning og fortælling
v. bedemanden fra Kerteminde,
Niels-Peter Holm
samt musikalsk underholdning, fællessang
og kaffe med boller og lagkage.

Pris; 40 kr.
Opkræves på dagen.
Tilmelding
senest tirsdag d. 24. marts
til kirkekontoret:
tlf. 66 18 70 66, eller mail: lumbysogn@km.dk
Ved tilmelding bedes man oplyse, om man hører med bussen,
eller om man selv sørger for transport.
Bussen kører efter køreplan på næste side:

BUS til forårsfesten
Kl. 13.05: Gadekæret i
- Lumby Tårup
Kl. 13.10: Lumby Præstegård
Kl. 13.10: Brittavej
Kl. 13.15: H. C. Lumbyes vej
- ved børnehaven
Kl. 13.20: Lobovænget v. Enrum
Kl. 13.25: Æbleparken
- v. Søhuscentret

Kl. 13.35: Blomsterhaven
Kl. 13.40: Hedelundsparken
- v. butikscentret
Kl. 13.45: Stige kirke
Kl. 13.50: Stigehaven
Kl. 13.55: Stige sognehus

Vel mødt!
Lumby og Stige Menighedsråd

Filmaften i Lumby sognegård
Onsdag d.1. april 2009 kl.19.30
Vi skal se ”Bruce den almægtige”. En amerikansk komedielm,
der handler om Bruce Nolan, som er en populær tv-journalist
og kæreste med denne skønne Grace. Alligevel er han godt
og grundig utilfreds med stort set alt i sit liv.
Under lmen serveres der kaffe og kage.
Efter lmen er der debat om lmen og emnet.
Tilmeldning til Kirkekontoret senest d. 30. marts 2009.
tlf. 66 18 70 66, eller mail: lumbysogn@km.dk
Sognepræst Mette Louise Gabelgaard

Familiegudstjeneste
Palmesøndag d. 5. april kl. 14 i Stige kirke
Minikonrmanderne vil medvirke ved
denne lidt anderledes Gudstjeneste.

Koncert med Stige Gospel
Torsdag d. 30. april kl. 19.30 i Stige kirke
debut-kirkekoncert.
Stige Gospels første koncert bliver en gospel/jazzkoncert
under ledelse af dirigent og organist Dennis Dingfeld.
Efter koncerten er der en forfriskning i Stige Sognehus og hyggeligt samvær.
Organist Dennis Dingfeld

Kirkegårdsvandring i Stige

Kirkegården
i Stige
Tirsdag
d. 5. Maj
kl. 19
Lokalhistoriker
Johannes
WendtLarsen
Johannes Wendt-Larsen vil 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
Lumby sogns aktivitetsudvalg

Pensionistudugt 2009
Årets sommerudugt for sognets ældre
Mandag d. 15. juni.
Program følger i næste kirkeblad

Kirkekoret
Interesserede elever fra 4. til 7. Klasse kan henvende sig til sognets organist,
hvis de vil være med i kirkekoret.
Der øves hver onsdag kl. 16.15 i Stige Sognehus.
Dennis Dingfeld. Tlf. 65302720
e-mail: dingfeld@web.de

Stige Gospel

STIGE GOSPEL
vi har stadig plads til ere sangere og MEGET GERNE MÆND.
Vi øver torsdage i Sognehuset kl.19.30-22.00.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage.
Jan Svenstrup. Tlf. 66189644

AKTIVITETER I LOKALFORENINGERNE
Familie og Samfund
Februar
Onsdag den 25. eftermiddagstur
Besøg hos kunstnere Helle Baslund, maler
og Jens Bohr, graker,
Gabet 14, Midskov, 5370 Mesinge.
Der er tilmelding.
April
Tirsdag den 28. kl. 19.00
Besøg af smykkedesigner Ann Nordbeck, Kolding.
Ann designer og laver smykker af halv-ædelsten
og ferskvandsperler. Lumby Skole.
Der er tilmelding.
Maj
Ø-tur til Stige Ø.
Dag og dato følger.
Tilmelding til arrangementerne, for medlemmer
– se sedler, øvrige, ring til
formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21

Lumby Mølle
Aktiviteter i 2009
Maj Marked, søndag d. 10.maj, kl. 10-17. :
Stort blomstermarked, tombola, spillemandsmusik,
udstilling, børnekræmmermarked, demonstration
af gammelt håndværk og m.m.
Dansk Mølledag, Søndag d. 21. juni, kl. 10-17. :
Spillemandstræf, Samlernes Dag, demonstration
af gammelt håndværk, kræmmermarked,
rundvisning i møllen og m.m.

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

Vingesus, onsdag d. 8. Juli, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen og Mølleboden
er åben. Møllen arbejder hvis vinden
er kraftig nok.

Vingesus, onsdag d. 15. juli, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen og Mølleboden
er åben. Møllen arbejder hvis vinden
er kraftig nok.

Vingesus, onsdag d. 22. juli, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben.
Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok.

Vingesus, onsdag d. 29. juli, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben.
Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok.

Vingesus, onsdag d. 5. august, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen og Mølleboden er åben.
Møllen arbejder hvis vinden er kraftig nok.

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

Lumby- og Omegns Borgerforening
Forår 2009
Generalforsamling.
Torsdag d. 26. februar 2009 kl. 19.30 i skolens aula. Her er din mulighed
for at blive hørt og få indydelse – Mød talrigt op og støt det lokalsamfundet.
Bestyrelsen.

Kontingent:

Formand: Hanne Schultz Sørensen 65 95 52 05 (på valg)
Kasserer: Verner Pedersen
65 95 59 47
Sekretær: Anita Gilsing
66 19 22 21
Dennis Hansen
65 95 56 42 (på valg)
Inge Christoffersen
28 25 51 19 (på valg)
Lars Martinussen
24 40 21 82
Gaby Jeppesen
66 18 96 90
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:
Tirsdag d. 10. februar kl. 18.00
Onsdag d. 18 marts kl. 18.00
Alle er velkommen, tilmelding i den røde postkasse indenfor hos købmanden.

Sankt Hans aften på Lumby mølle.
Der startes kl. 18.30 med fællesspisning i møllehaven.
Man medbringer selv madkurven, og har mulighed
for at benytte de optændte grill.
Kl. 20.30 tændes bålet.
Børnedyrskue
søndag d. 13. september kl. 13.30 ved Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.

Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening!

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

NYT OM PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Ferie
Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie fra tirsdag d. 3. marts
til søndag d. 8. marts, begge dage medregnet.

Konstituering af menighedsrådene
Lumby Menighedsråd 2008-2012

Stige Menighedsråd 2008-2012

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Kirkeværge:
Kontaktperson:
Bygningssagkyndig:

Formand:
Torben Hedelund
Næstformand: Børge Kirkegaard
Kasserer:
Børge Kirkegaard
Anni Jensen
Sekretær:
Kirkeværge: Kirsten Schmidt
Kontaktperson: Lisbeth Høg Madsen
Bygnings
Finn Jensen
-sagkyndig:

Inge-Lise Hansen
Knud Fischer
Arne Andersen
Christa Heegaard
Knud Fischer
Inge-Lise Hansen
Finn Jensen

Alle menighedsrådsmøder er åbne! Se mere om disse og om de to råds
øvrige konstituering på opslag ved Lumby Kirke og Stige Sognehus.

Konstituering af fællesudvalg
Lumby Sogns fælles Aktivitetsudvalg:
Kirsten Schmidt, Heidi Jæger, Lisbeth Høg Madsen, Ellen Larsen,
Jan Svenstrup, Annelise Bæk Hansen, Minna Jensen, Lillian Madsen,
Susanne Knudsen, Stig Nørgaard, Poul Hansen
Karen Nedergaard, Werner Sørensen og Mette Gabelgaard

Lumby Sogns fælles Medieudvalg:
Børge Kirkegaard, Heidi Jæger, Ellen Larsen, Jan Svenstrup,
Annelise Bæk Hansen, Susanne Knudsen, Erik Knudsen
Karen Nedergaard, Werner Sørensen og Mette Gabelgaard
Se mere om konstitueringen af de øvrige fællesudvalg
på opslag ved Lumby Kirke og Stige Sognehus.

Lumby Menighedsråd ved deres første møde:
Stående fra venstre: Minna Jensen, Annelise B. Hansen, Poul Hansen, Erik Knudsen,
Alf Kjær, Christa Heegaard, Ejner Andersen, Arne Andersen, Knud Fischer,
Werner Sørensen.
Siddende fra venstre: Mette Gabelgaard, Susanne Knudsen,
Inge-Lise Hansen, Lillian Madsen.
Fraværende: Karen Nedergaard,Kirsten Rasmussen,Stig Nørgaard.
Billede af Stige Menighedsråd kommer i næste kirkeblad.

Kyndelmisse, Kertel Messe, Missa Candelarum - Messen på den dag, da man i
gammel kristen tid smed de gamle lysrester ud, indviede nye lys, satte nye lys
på alteret og fejrede Mariæ Renselse og Jesu fremstilling i templet. Jeppe Aakjær
omtaler dagen i slutningen af digtet Sneokke kommer vrimlende fra 1916: “... og
nu kom Kjørmes-Knud”.

GUDSTJENESTER
Video og fotografering:
Stige kirke:
Fotografering og videooptagelser under Gudstjenesten ikke tilladt!
Lumby kirke:
Fotografering under gudstjenesten kun tilladt nede i kirken,
hvis man bliver på sin plads!
Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video og fotografering tilladt
i begge kirker, hvis man bliver på sin plads!

Stige- og Lumby Menighedsråd.

FEBRUAR
Søndag d. 22. februar (Fastelavn)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 12. april (Påskedag)
Lumby kl. 11.00: Gabelgaard, bil
Stige kl. 11.00: Sørensen

MARTS

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

Søndag d. 1. marts (1. søndag i fasten)
Lumby kl. 9.30: Gabelgaard
Stige kl. 11.00: Gabelgaard, bil

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

Søndag d. 8. marts (2. søndag i fasten)
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

Søndag d. 15. marts (3. søndag i fasten)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

MAJ

Søndag d. 22. marts (Midfaste)
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 29. marts (Mariæ bebudelse)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil
APRIL
Søndag d. 5. april (Palmesøndag)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 14.00: Sørensen
Torsdag d. 9. april (Skærtorsdag)
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 19.30: Nedergaard
Fredag d. 10. april (Langfredag)
Lumby kl. 11.00: Sørensen
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

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

Søg også på Lumby Sogns hjemmeside:

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

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 7. Fra
mandag d. 9. januar til
søndag 15. januar.
Kontakt os, hvis du
ikke har fået et!
Næste kirkeblad udkommer
ultimo april.

