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LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN
Egentlig burde emnet interessere os
alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det
i øjnene. At livet kan ende i evigheden
og ikke i det store intet. Måske tør vi
ikke altid se det i øjnene, at vi både kan
leve i denne verden og i evigheden her
og nu. F. eks. hører jeg tit den påstand:
”Ét kan vi være sikre på. At vi skal dø”.
Men kan vi nu også være så sikre på
det?
Af et barn har jeg hørt, at hvis nu Jesus kommer igen, så skal vi ikke dø. Så
skal vi leve evigt hos ham, hvis vi her
på jorden har troet på ham. Er det nu
bare en barnlig påstand? At Jesus skal
komme igen og frelse os fra døden, hvis
vi lever på den tid, han kommer, og
oprejse os fra de døde, hvis han kommer efter vor død.
Tja. Det er jo en trossag.
Ligesom det er en trossag at sige, at et
er sikkert, at vi skal dø. Eller at sige, at
når vi er døde, så er der ingenting. Hvor
ved vi dog det fra?
Fra erfaringen, vil nogen sige. Men erfaringen er en togbillet til et tog, der gik
i går. Skal erfaringen sige os noget om
fremtiden, er vi nødt til at tro, at erfarne
begivenheder eller fænomener gentager
sig. Men hvem siger, de gentager sig i
evigheden?
Jesus har fortalt os, at han kommer til os
med Guds evighed. Når vi tror på ham,
så tror vi på den evige Gud, der elsker
og tilgiver os, og giver os evigt liv.
Måske tør vi slet ikke tro, at der er en

evighed, der er større end os. Måske tør
vi ikke tro, at evigheden fortsætter efter
livet. Måske klamrer vi os til en tro om,
at når vi er døde, så er det slut, fordi
vi ikke tør tro på den evige Gud, der er
mulighedernes Gud og frihedens Gud
og kærlighedens og tilgivelsens Gud.
Tro bliver vi nødt til for at leve.
Ligesom vi er nødt til at spise og drikke
for at leve, er vi nødt til at tro på noget
for at leve, om det så bliver at døden er
det store intet.
Men ligesom noget er farligt at spise og
drikke, og andet er meget sundt at spise
og drikke, så er der også noget, der er
farligt og usundt at tro, og noget der er
godt og sundt at tro.
På frugterne skal I kende de falske profeter, sagde Jesus. Så vi må se, hvilke
følger de forskellige former for tro får
for menneskelivet, når vi skal bedømme
en tro. Det er op til os selv at bedømme.
Det vi så tror på, får følger for vort liv
gode, eller dårlige.
Werner Elof Sørensen.

MEDARBEJDERE OG MENIGHEDSRÅD
Personalenyt
I sommerens løb har vi fået nogle nye
medarbejdere i sognet. Vi vil gerne sige
velkommen til dem alle. Det drejer sig
om:
Mette Gabelgaard, der bliver præst på
halvtid i sognet sammen med sognets to
nuværende præster Karen Nedergaard
og Werner Elof Sørensen.
Karen van Durme, som hidtil har været
kirkesanger, har midlertidigt overtaget
Lars Stougaards arbejde på kirkekontoret som kordegn.
Jytte Bjerner, som har stor regnskabserfaring, hjælper os midlertidigt med
regnskabet, som hører med til kordegnestillingen.
Per Henrik Jepsen har udover PR med
bl.a. plakater og kirkebladet overtaget
Lars’ arbejde med hjemmesiden
Da vi skal have kordegnestillingen på
plads i den nærmeste fremtid, vil der
sikkert blive ændringer i kirkekontorets
åbningstider.
Vi glæder os over, at Lumby sogn har
fået tildelt en halv præstestilling mere.
Det skyldes, at sognet som omegnssogn til Odense stadig vokser. Vi er blevet omkring 7.500 mennesker. Det er
f.eks. langt ere end på Ærø, som har
5 præster.

Da jeg blev præst for 27 år siden her i
Lumby sogn, var vi ca. 6.000 indbyggere. Den senere biskop Vincent Lind
sagde da, at en præst med rimelighed
kunne klare, hvad der var i et sogn med
2.000 indbyggere, og pastor Prip havde
da hidtil klaret 6.000 alene. Nu kom jeg
så. Det betød at vi k ca. 3.000 hver.
Altså stadig 50 % mere end rimeligt.
Præsterne ville altså få nok at lave stadigvæk, men sognet kunne glæde sig
til en bedre betjening. Ikke så god som
Ærøs men alligevel bedre end før.
Nu, hvor vi har fået tildelt en ½ præstestilling mere, kan vi sige det samme.
Med 2½ præst i sognet bliver der ca.
3.000 til de to hele præstestillinger og
1.500 til den halve, som Mette Gabelgaard er valgt til at varetage. Vi glæder
os alle til at tage de nye opgaver op, der
bliver plads til.
Mette Gabelgaard går ind og tager sin
del af de kirkelige handlinger og 2
konrmandhold fra Søhusskolen. Til
gengæld skal jeg bl.a. tage mig mere tid
til at komme rundt i sognet på besøg.
En opgave der har været nedprioriteret.
Karen Nedergaard vil blive aastet for
kirkelige handlinger og gudstjenester,
så hun kan tage opgaver op hun nder
væsentlige.
Mette Gabelgaard er, udover at være
ansat halvtids i Lumby sogn,

også ansat som voksenunderviser i kristendom i hele Hjallese provsti i den
anden halvdel af sin stilling. Det vil vi
også få glæde af, da Lumby sogn jo ligger i Hjallese provsti. Den første frugt
af dette arbejde ser vi i dette kirkeblad i
form af 3 aftener om ”Det gode liv”.

Disse aftener inviterer Mette Gabelgaard til i sin egenskab af voksenunderviser i kristendom for hele Hjallese
provsti.
Werner Elof Sørensen

Ferier og kurser
Karen Nedergaard har efterårsferie fra lørdag d. 8. november til og med søndag
d. 16. november og er på kursus fra mandag d. 17. november til og med fredag
d. 21. november. Hun har vinterferie fra lørdag d. 14. februar til mandag d. 22.
februar. Alle dage medregnet.
Mette Gabelgaard har efterårsferie fra lørdag d. 11. oktober til og med søndag
d. 19. oktober og vinterferie fra 14. februar til 22. februar. Alle dage medregnet.
Werner Elof Sørensen har efterårsferie fra onsdag d. 8. oktober til søndag d. 26.
oktober. Alle dage medregnet.

Valg til menighedsrådene
Den 11. november er der valg til menighedsrådene landet over. Her i sognet
har vi tradition for fredsvalg.
Det vil sige, at mennesker, der er interesseret i menighedsrådenes arbejde,
mødes ved orienterings- og opstillingsmøder i sognet og bliver enige om
at sammensætte et menighedsråd.
Bliver alle interesserede ikke enige, kan
der blive kampvalg mellem forskellige
lister.
Vi har dog i skrivende stund netop modtaget meddelelse om, at der til begge
menighedsråd atter bliver fredsvalg. Se
de valgte på den følgende side.

Konstitueringen og foto af de nye råd
kommer i næste kirkeblad.

LUMBY MENIGHEDSRÅD

STIGE MENIGHEDSRÅD

Fredsvalg.

Fredsvalg

Inge-Lise Hansen
Arne Andersen
Ejner Hartvig Andersen
Susanne Kathrine Rud Knudsen
Annelise Bæk Hansen
Lillian Madsen
Alf Lunding Kjær
Knud Aage Fischer

Torben Hedelund
Lisbeth Høg Madsen
Anni Jensen
Hanne Bangsgaard
Børge Kirkegaard
Kirsten Schmidt
Jan Svenstrup
Heidi Jæger

Ny præst i sognet
Som nytiltrådt sognepræst ved Lumby og Stige kirker, vil jeg gerne udtrykke min
glæde over det nye embede, som byder på mange spændende og nye udfordringer.
Dels som præst i Lumby og Stige kirker og dels som forpligtet til at tilbyde voksenundervisning i kristendom og kirkelige emner i Hjallese provsti.
Efter meget kort tid har jeg allerede en fornemmelse af, at Stige og Lumby er gode
og rare steder at være præst. Jeg har mødt stor venlighed og i mødekommenhed fra
menighedsrådene og kirkernes personale, det vil jeg gerne sige jer tak for. Også tak
til alle jer sognebørn, der var med til at gøre indsættelserne søndag den 7. september til en helt særlig dag for mig og mine nærmeste.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg
oprindelig kommer fra Århus, og har
læst teologi samme sted. I 1999 blev
jeg færdig som kandidat. Mit første
præsteembede var i Otterup. Det blev
til en god og lærerig tid, hvor jeg k
lov til at prøve kræfter med alle sider
af præstegerningen med god opbakning
fra menigheden og menighedsrådet.
Efter 8 år i Otterup synes jeg tiden var
inde til være præst et andet sted, og det
blev her hos jer i Stige og Lumby.
I mit præstearbejde lægger jeg stor
vægt på evangeliets forkyndelse

Mette Gabelgaard

ved Gudstjenesten om søndagen og ved kirkelige handlinger. Jeg gør mig altid umage med at holde nogle ordentlige og forståelige prædikener. Ja, i det hele taget er
det meget vigtigt for mig, at mennesker møder kirken som et sted, hvor de kan føle
sig hjemme og godt tilpas, og får forkyndt et budskab der giver livsmod og håb.
Jeg ser meget frem til at møde jer.
Mette Gabelgaard

Beretning om Stige Menighedsråds arbejde
Formand Torben Hedelunds beretning fra orienteringsmøde
om Stige menighedsråds arbejde.
Søndag den 14. september 2008 i Stige Sognehus.
Jeg skal som formand for Stige Kirkedistrikt byde velkommen til orienteringsmøde vedr. valget til menighedsråd, som nder sted tirsdag den 11.
november 2008.
Vi har som valgt menighedsråd et stort
ansvar for det kirkeliges liv og vækst i
vort kirkedistrikt og sogn. Det er vigtigt
for enhver organisation at klargøre:
Hvor vil vi hen og hvorfor?
Derfor har Stige og Lumby Kirkedistrikter i fællesskab klargjort en vision,
som vi er enedes om fremadrettet at arbejde efter. – nemlig at skabe de bedste
vilkår for evangeliets forkyndelse.
Der var en person fra menigheden der
spurgte mig om: ”Torben hva’ faen laver I egentlig i menighedsrådet?”
Derfor besluttede vi at udgive en lille
folder, som kort fortæller om, hvad et
menighedsråd har ansvaret for, og hvilke aktiviteter vi tilbyder menigheden –
som vi så omdelte til samtlige husstande
i Stige kirkedistrikt, og oven

i købet omdelt af samtlige menighedsrådsmedlemmer i fællesskab, således
at menighedsrådsmedlemmerne også
kunne synliggøre sig på denne måde,
og eventuelt få sig en snak med sognebørnene.
At sammensætte et menighedsråd så
alle føler engagement og virkelyst – er
ikke en nem sag – men vi fandt hurtigt
fælles fodslag, og hermed også vores
ansattes forståelse for, og samarbejde om, den vej det nye menighedsråd
havde som målsætning.
Hvad har vi så nået i de forgangne
re år?
Vi startede med kursus for menighedsrådsmedlemmer – det er en god opstart
for det kommende arbejde i et menighedsråd.
Jeg må så indrømme – at jeg ikke havde
lyttet nok i timen – for da Tsunami ulykken skete i Asien – spurgte jeg vores
kasserer for kirkekassen, om vi kunne

give nogle tusinde kroner til Danmissionen, som vore præster anbefalede –
det var Lumby menighedsråd også med
på – så vi sendte tusindfold af kroner fra
kirkekassen til ofrene for ulykken –
Men – men - men – fredag aften ringede
telefonen på Skippervej – Kisser tog
telefonen – det var Provsten!! – der
kort fortalte Torben, hvad der var hjemmel for i kirkekassen – så jeg måtte
pænt bede Danmissionen, om at returnere pengene tilbage til Lumby Sogns
Kirkekasse.
I og omkring kirken er der sket forbedringer – vi k yttet agstangen ud –
så man kunne se om aget var på hel
– eller halv. Der er blevet lagt sten foran
indgangen til kirken, så de der benytter
kørestol og rollator kan komme ind i
kirken uden problemer – i denne stensætning blev også et hjerte indsat, som
bruges ittigt ved bl.a. foto af det nygifte brudepar - sammen med de hvide
bænke foran kirken. – Ja!, så k vi også
sat lys på vores smukke kirke.
Inde i kirken har vi fået lagt et nyt tæppe
i skibet, ligesom vi har fået lagt nyt stof
på knæfaldet. Da brandmyndighederne
har forbudt kørestole og rollatorer i
gangen i skibet, har vi sløjfet en bænk i
bagerste række, således at kørestole og
rollatorer kan køre derind.
På kirkegården er der blevet sat skur
omkring affaldscontainerne – udvendig på skuret er der anbragt rive, blomsterkrukker m.v.. Provstiet mente, at vi
havde for mange gravsten stående ved
det gamle klokketårn – derfor gik vores
udvalgte gravstensregistrator i gang

med at sortere i stenene – det er ikke
navnene på stenene, der er interessante
– men selve gravstenens udformning,
der er afgørende for om den er bevaringsværdig. Stige Entreprise har også
anlagt en ny smuk urnegård ved siden
af klokketårnet.
Carl graver k også et nyt graverkontor – men nu skal Carl jo fortrinsvis opholde sig ude på kirkegården – og holde
denne sammen med Karin. Ved provstesynet i marts k Graver Carl store roser
af provsten for en smuk og velholdt
kirkegård.
I sognehuset er der også sket forbedringer, vi startede op med at lave en ny
vedtægt for brug af sognehuset. Mad
der serveres i sognehuset skal være fra
catering – det lille køkken er kun egnet
til at anrette - og lave kaffe.

Sognehuset er kirkens hus, derfor er
det meget velegnet til betjening efter
begravelser og bisættelser udlån til
barnedåb, konrmation og bryllup.
Runde fødselsdage fra 60 år og opefter
kan – hvis der er plads afholdes i sognehuset – men det er så et ultimativt krav,
at al mad m.v. bestilles i sognehuset –
og at betaling for disse arrangementer
betales til kirkekontoret.
Vi k da også betrukket vore stole om til
den kongeblå farve som I sidder i – og
væggene i huset blev afstemt herefter.
Fremadrettet har vi nu vedligeholdelse
af vor kirke, kirkegård, sognehus og
præstegård, Dog skal vi lige have løst et
stort problem oppe i Søhus Præstegård,
hvor der er blevet konstateret skimmelsvamp.
Fra Kirkeministeriet har vi modtaget en
betænkning 1491, der handler om forslag
til en omkostningsbevist folkekirke.
Denne betænkning peger helt klart på,
at kirkedistrikter i et sogn bør sammenlægges, så der bliver ét menighedsråd
og én kirkekasse. Vi ønsker naturligvis
selv, at gøre vores indydelse gældende
overfor disse anbefalinger.
Siden sidste valg har de to menighedsråd i Lumby Sogn samarbejdet om
fælles opgaver – vi har pr. 1. januar 2008
fået fælles kirkekasse for mange områder, dog mangler vi kirkerne og kirkegårdene. Vi har fælles aktivitetsudvalg,
fælles kontaktpersoner for de ansatte i
Stige og Lumby, og vi skal naturligvis
anvende de ressourcer, som de to menighedsråd besidder til fælles bedste for
menighedens penge, og dermed et

økonomisk forsvarligt grundlag.
Efter sommerferien udsendte vi en lille
folder, som i første omgang var møntet på nye tilyttere til sognet, men vi
valgte også, at udlevere den til allerede
herboende i området. Folderen fortæller
kort om – hvem vi er – og hvilke tilbud
vi har at byde menigheden. På denne
baggrund inviterede vi menigheden til
kvartersgudstjeneste med efterfølgende
let traktement i sognehuset.
Vi har først holdt kvartergudstjeneste i
Lumby og Stige – hvortil der var stor
opbakning. Lumby Sognegård og Stige
Sognehus var fyldt til bristepunktet. Det
er dejligt når der bakkes op om vore
tilbud. Nu håber vi så, at det bliver en
ligeså stor succes når vi inviterer Søhus
til Kvartersgudstjeneste.
På personalesiden har vi fået ansat en
ny organist Dennis Dingfeld. Han kan
sandelig få vort gamle orgel til at bruse
smukt. Og vor nye kirkesanger - Dorthe
Boe Christensen løfter næsten kirkeskibet med sin smukke sang.
Vi har også her i september fået ansat
en ny præst i vort sogn. Vi valgte Mette
Gabelgaard, og vi glæder os meget til
Mettes virke. Præsterne har fordelt arbejdsopgaverne – og lad mig så her
mane i jorden – at Werner ikke er gået
af – men Werner skal fremover
bl.a. også tage sig af de ældre i vort
sogn – og yde sjælesorg.
Vores Kordegn Lars Stougaard har sagt
op fra Lumby Sogns Kirkekontor, og er
nu ansat i Pårup Sogn. På denne baggrund har vi nu ansat en arbejdsgruppe,
der skal komme med nye løsnings-

forslag som erstatning for kordegnen.
Midlertidig har vi så sørget for betjening af Kirkekontoret indtil en endelig
beslutning bliver truffet.
Til de nye menighedsråd i Lumby Sogn
bringes der igen store udfordringer.
Derfor er det vigtigt, at man fra starten
medinddrager kirkens ansatte i processen af menighedsrådets visioner.
Der har gennem de seneste år været
indført Den Elektroniske Kirkebog som
en elektronisk kirkebog. Den har kostet
mange millioner kroner og masser af
ekstra tid. Men efterhånden er den på
skinner – og vi kan begynde at høste
fordelene og de tidsbesparende frugter.
Mange præster og kordegne har fået
langt lettere ved deres arbejde med
kirkebogen, attester og registreringen.
Det skal kunne aæses direkte i timerne, der er afsat til opgaverne.
Denne besparelse må menighedsrådene
søge at synliggøre og drøfte, hvad man
vil bruge de vundne timer på, af visionsbestemte og/eller påtrængende opgaver,
for ellers smuldrer besparelsen. Man
skal jo huske, at det er ”betroet gods”,
man skal forvalte.

Kirken skal forny sit sprog og sine
ritualer, hvis den vil være relevant for
nutidens kirkegængere.
Gudstjenestens helt særlige stemning
og højtidelighed er en charme, der skal
bevares, men det skal også give mening, hvis ikke folk skal bruge deres tid
på noget andet.
For hvis kirken kun tilgodeser den trofaste skare af ældre kirkegængere, så
risikerer vi på længere sigt, at der bliver
alt for god plads på kirkebænkene.
Det er vigtigt, at de yngre generationer
også føler, at deres behov tilgodeses.
Gør vi ikke en indsats på dette område
er andre trossamfund klar til at overtage
vore kirker.
Tak til menighedsråd, udvalg, kirkens
ansatte og vikarer for et godt samarbejde og et veludført arbejde.

Vi skal også i det kommende menighedsråd arbejde for 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.
Vi skal også her som menighedsråd se
på, hvorfor mange mennesker opfatter
kirkens sprog og ritualer så uforståelige,
at de bliver væk for gudstjenesten.

Torben Hedelund
Formand
Stige Kirkedistrikt

MØDERÆKKER OG AKTIVITETER
Eftermiddagsmøder
Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N.
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.
Næste gang 3. november og 1. december.
Kirkebil til og fra Søhus præstegård. Æbleparken kl. 13.45 og Munkemaen ved
postkassen kl. 13.50. Ved bestilling på tlf. 64 82 14 66
kan man blive kørt fra og til bopælen.
Sognepræst Werner Elof Sørensen.

Bibelmaraton
BIBELMARATON
Lumby sognegård H. C. Lumbyesvej 40B
Hver anden tirsdag kl. 19.30.
Vi læser nogle stykker i Bibelen, og præsterne
gennemgår det, hvorefter vi snakker om, hvad det
egentlig kan betyde for os alle sammen. Det er andre også velkomne til at deltage i. Det kan sagtens
nås, vi er ikke færdige med Bibelen endnu.
De næste gange er 18. november, 6. januar,
20. januar, 3. februar og 24. februar.
Karen Nedergaard og Werner Elof Sørensen.

Hvad er det gode liv i dag?
Hvad er det gode liv i dag? Og hvad er et vellykket og ordentligt
menneskeliv ifølge kristendommen og biblen?
Tre diskussionsaftner.
Vi vil tage udgangspunkt i, hvad der ifølge aviser og ugeblade, synes at være det
gode liv i dag. Hvad er det for en livsstil, vi bliver præsenteret for?
Er det en livsstil vi selv kan leve op til, og er det en livsstil, der inkluderer dem, der
’falder lidt uden for’ såsom de overvægtige, rygerne, osv.?
Og kan denne livsstil relateres til et vellykket og ordentligt menneskeliv ifølge
kristendommen og biblen?
Disse og andre lignende spørgsmål vil vi på de tre diskussionsaftner sammen
forsøge at nde svar på. De tre aftner skal ses som et sammenhængende forløb, og
nder sted på g. datoer.
Torsdag 30. oktober kl.19.30 i Lumby Sognegård
Torsdag 20. november kl.1930 i Lumby Sognegård
Torsdag 4. december kl.19.30 i Lumby Sognegård
Dette er et fællesarrangement for Hjallese Provstis fem nordvestlige sogne: Korup,
Næsby-Hoved Broby, Allesøe, Næsby og Lumby sogne.
Men alle er dog meget velkomne!
Tilmelding til Lumby Sogns Kirkekontor senest mandag 29. oktober
på tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Mette Gabelgaard

Minikonrmanderne
I år bliver de varetaget af Lisbet Madsen og Karen Høg Madsen i samarbejde med
sognets præster.
Børn fra Søhusskolen og Lumby skoles 4. klasser mødes i Søhus præstegård fra
kl. 13.15 til 15.00 her i efteråret.
Vi slutter med familiegudstjeneste d. 7. december i Lumby Kirke kl. 14.00. Efter
nytår vil børnene fra 4. klasse på Stige friskole og Stige skole blive inviteret.

Kirkekoret
Interesserede elever fra 4. til 7. Klasse kan henvende sig til sognets organist,
hvis de vil være med i kirkekoret.
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
Jan Svenstrup. Tlf. 66189644

ARRANGEMENTER OG SÆRLIGE GUDSTJENESTER
ALLE HELGEN
Alle Helgens Gudstjenester søndag d. 2. november
kl. 11.00 i kirkerne i Stige og Lumby
På Alle Helgens Søndag mindes vi de afdøde og takker Gud for livet sammen med
dem. Mange vælger at besøge kirkegården og deltage i gudstjenesten, hvor vi har
genoptaget en gammel tradition, at vi læser navnene op på dem,
der døde i årets løb.
Vil man deltage i spisningen bagefter i Lumby sognegård eller Stige sognehus skal
man tilmelde sig på kirkekontoret, Stigevej 253,
tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

GULDALDERFEST
Guldalderfest onsdag d. 5. november i Stige Sognehus kl. 17.30
For to år siden holdt vi Renæssanceaften i sognet. Det var der mange, der var glade
for, og ere der havde hørt om uden at kunne deltage.Vi besluttede dengang, at vi
ville gentage succes’en ved et lignende arrangement i Stige.
Derfor holder vi Guldalderfest i Stige sognehus.

Guldalderen var den første halvdel af 1800 tallet. I denne periode var vi gået bankerot som nation i 1813. Vi havde mistet åden til englænderne og deltaget på Napoleons side i hans krige og derfor blevet næsten udslettet som nation. Norge var
blevet afstået til Sverige i 1814. Midt i denne politiske og økonomiske elendighed
blev det en kulturel og kristen blomstringstid i Danmark. To af de genier,
Danmark er kendt for i udlandet, gik sammen med Nikolaj Frederik Severin Grundtvig lyslevende rundt i Københavns gader. Det drejer sig om Søren Kierkegaard og
H. C. Andersen.
Vi vil synge sange og salmer fra perioden
og høre guldaldermusik. Ligesom Knud
Bjarne Gjesing vil komme og fortælle os
om optakten til Guldalderen. Romantikken.
Men ikke mindst vil vi spise guldaldermad og hygge os i hinandens selskab.

Knud B. Gjesing

Da udgifterne til mad og anden skæmt er temmelig store, selv om frivillige fra menigheden laver maden, skal man betale 50 kr. for at deltage, ligesom man selv skal
betale sine drikkevarer.
Alligevel bliver vi nødt til at sige, at Stige sognehus kun kan tage et begrænset antal
mennesker, så det bliver igen ”først til mølle princippet” der bliver taget i anvendelse. Dem der melder sig først til på kirkekontoret kommer med i den rækkefølge,
de er tilmeldt.

Tilmeldingen er fra:
mandag d. 27. oktober til fredag d. 31. oktober.
Kirkekontoret, Stigevej 253,
tlf. 66 18 70 66 eller mail: lumby.sogn@km.dk
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg.

ORGELKONCERT
Orgelkoncert i Lumby kirke
d. 11. nov. kl. 19.30

Der spilles værker af
J.S. Bach, Max Reger,
J.P.E. Hartmann og
Olivier Messiaen.
2008 er 100-året for
Messiaens fødselsdag.

Kom og få en musikalsk rejse fra barokken til det
moderne tonesprog.
Organist

Dennis Dingfeld

KVARTERSGUDSTJENESTE
Kvartersgudstjeneste for Søhus og Anderup
Søndag d. 23. november kl. 11.00 i Lumby kirke
med efterfølgende sammenkomst i Lumby sognegård
To gange har vi med stor succes holdt Kvartersgudstjeneste med efterfølgende arrangement i Lumby sognegård og Stige sognehus, hvor de lokale foreninger deriblandt sognets største, nemlig Folkekirken, fortalte om deres virke, så tilyttere
til sognet kunne blive modtaget godt. Her har man fået mulighed for at se, hvad der
foregår i ens kvarter, på en hurtig og overskuelig måde, til glæde for alle parter.
Det vil vi prøve at gentage for Søhus og Anderup. Repræsentanter for de forskellige
foreninger i Søhus og Anderup vil så vidt muligt blive inviteret i Lumby kirke og
sognegård, så man kan snakke med dem under og efter spisningen.
Man skal tilmelde sig på Lumby sogns kirkekontor tlf. 66 18 70 66
fra mandag d. 3. november til senest tirsdag d. 18. november.
Tilmeldinger efter ”først til mølle princippet” er nødvendigt
af hensyn til indkøb af mad, og pladsen i sognegården.
Der er gratis adgang.
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Familiegudstjeneste d. 7. december kl. 14.00 i Lumby Kirke
Vi holder familiegudstjeneste hvor minikonrmanderne fra
Lumby skole og Søhusskolen deltager.
Alle er velkomne til Gudstjeneste
og bagefter til en forfriskning
i Lumby Sognegård.

Tilmelding til kirkekontoret Stigevej 253
tlf. 66187066 e-mail: lumby.sogn@km.dk

JULEN I ORD OG TONER
Julen i ord og toner i Lumby Kirke
torsdag d. 11. december kl. 19.30
Medlemmer af menigheden læser
julens tekster op og vi synger julesalmer og hører julemusik.
Gløgg og æbleskiver bagefter
i Lumby Sognegård
H. C. Lumbyesvej 40B.
Organist Dennis Dingfeld

Julekoncert i Stige
Se opslag ved kirken ved juletid.
Se Lumby Sogns hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
Se lokalaviserne!

JAZZ-KONCERT
Jazz-koncert i Lumby kirke 15. januar kl. 19.30
med

Gentlemen of Jazz
Gentlemen of Jazz vil komme til os og spille en koncert. Ensemblet holder sig tæt
op ad den kendte New Orleans-stil. De har udgivet over 10 cd’er, hvor de har spillet
sammen med nogle af verdens førende jazzmusikere, som blandt andet den engelske klarinettist Acker Bilk. Det vil blive en smuk og anderledes kirkekoncert,som
nok vil glæde os alle at høre.
Velmødt!

Gentlemen of Jazz

SANGAFTEN
Sangaften i Lumby Sognegård tirsdag d. 27. januar kl. 19.30
Den 27/1 er der traditionen tro sangaften i Lumby Sognegård. Efter at have
beskæftiget os med den nye salmebog sidste år, så er turen nu kommet til
den nye højskolesangbog. Kirkens organist Dennis Dingfeld, vil den aften
prøve på at vise nogle forskelle mellem de to udgaver ... såvel positive som
negative. Selvfølgelig bliver der også lejlighed til at synge de kendte og
elskede sange, som vi alle holder af.

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.
OKTOBER
Søndag d. 26. 10. (23. s. efter Trinitatis)
Lumby: 11.00 (Mette Gabelgaard, bil)
Stige:
9.30 (Mette Gabelgaard)

NOVEMBER
Søndag d. 2. 11. (Alle Helgens søndag)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Søndag d. 9. 11. (25. s. efter Trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Søndag d. 16. 11. (26. s. efter Trinitatis)
Lumby: 9.30 (Mette Gabelgaard)
Stige: 11.00 (Mette Gabelgaard, bil)
Søndag d. 23. 11.
- Sidste søndag i kirkeåret
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen,
Kvartersgudtjeneste
Søhus og Anderup, bil)
Stige:
9.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag d. 30. 11. (1. søndag i advent)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 9.30 (Karen Nedergaard)

DECEMBER
Søndag d. 7. 12. (2. søndag i advent)
Lumby: 14.00 (Werner Elof Sørensen,
familiegudstjeneste, bil)

Stige:

11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

Søndag d. 14. 12. (3. søndag i advent)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 21. 12. (4. søndag i advent)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
JULEN
Onsdag d. 24. 12. (Juleaften)
Lumby: 13.30 (Karen Nedergaard)
Lumby: 15.00 (Karen Nedergaard)
Lumby: 16.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 13.30 (Mette Gabelgaard)
Stige: 15.00 (Mette Gabelgaard)
Stige: 16.30 (Mette Gabelgaard)

Torsdag d. 25. 12. (Juledag)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Fredag d. 26. 12. (2. Juledag)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Søndag d. 28. 12. (Julesøndag)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)

2009
JANUAR
Torsdag d. 1. 1. (Nytårsdag)
Lumby: 14.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige: 14.00 (Karen Nedergaard,)
Søndag d. 4. 1. (Hellig 3 Kongers søndag)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Søndag d. 18. 1. (2. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby: 11.00 (Mette Gabelgaard, bil)
Stige: 9.30 (Mette Gabelgaard)
Søndag d. 25. 1. (3. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 9.30 (Karen Nedergaard)

FEBRUAR
Søndag d. 1. 2. (Sidste s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Søndag d. 8. 2. (Septuagesima)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 15. 2. (Sexagesima)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag d. 11. 1. (1. s. e. Hellig 3 Konger)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

Vi ønsker alle i sognet
en glædelig Jul
og et godt Nytår
mvh.
Sognets ansatte og
menighedsråd

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 43. Fra
mandag d. 20. oktober til
søndag 26. oktober.
Næste kirkeblad udkommer
primo februar 2009

