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DÅBSMANUAL
Opskrifter til arbejdet med dåb og dåbsoplæring i folkekirken
Alle landets præster og menighedsråd
har for nylig modtaget ovenstående
dåbsmanual. Den er udgivet af ”Folkekirkens dåbshilsen”, maj 2008, som er
en aktivitet under Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster.
Dåbsmanualen ønsker at sætte fokus på
dåben og ikke mindst dåbsoplæringen.
Udgivelsen består derfor af en række
gode opskrifter på, hvordan den lokale
folkekirke kan være en støtte for forældrene i oplæringen af deres børn i den
kristne tro.
Indtil 1975 blev dåbsoplæringen for en
stor dels vedkommende klaret af folkeskolen og konrmandundervisningen. Men i 1975 blev skole og kirke
ved lov adskilt. Det betød, at kristendomsundervisningen ikke måtte være
forkyndende, hvilket også er gældende
i dag. Oplæringen til den kristne tro har
altså gennem mange år været overladt
til forældrene selv. Men det kan være
svært at påtage sig dåbsoplæringen af sit
barn, hvis der ikke er en institution og
et fællesskab til at hjælpe og støtte en.
Derfor understreger dåbsmanualen, at
det er den lokale kirkes og menighedsrådets, herunder præsternes, pligt at
støtte forældrene, så godt de kan.
Det understreges dog, at dåbsoplæringen primært er forældrenes og faddernes
forpligtelse, men at det skal ske i

samarbejde med folkekirken. Netop
derfor understreges det, at dåben bør
nde sted i forbindelse med en gudstjeneste. Dåben skal være en del af den
almindelige søndagsgudstjeneste, men
der kan også arrangeres særlige dåbsog familiegudstjenester om lørdagen,
hvis den lokale kirke vælger at tilbyde
noget sådant.
Når man bliver døbt, kommer man til
at tilhøre kirken, og man bliver dermed
også en del af kirkens tradition og tro.
Dåbsbarnet bliver medlem af en kirke,
hvor der er bestemte traditioner for at
synge de salmer, der hører til i kirkeåret
og høre de tekster fra bibelen, som indgår i kirkens tekstrække. Man døbes
altså også ind i den tradition, som nu
engang er i den kirke, som er på det
sted, hvor man nu bor eller har tilknytning til.
Den almindelige søndagsgudstjeneste kan forekomme fremmedartet for
moderne mennesker. Derfor er det
menighedens, præstens og personalets
pligt at hjælpe dåbsfølget til at få så god
en oplevelse af gudstjenesten som muligt, også selvom ikke alle deltagerne i
gudstjenesten har de samme forudsætninger. Ligeledes skal der være mulighed for, at forældrene og fadderne
kan nde støtte og hjælp både til selv at
lære om kirkens tradition og tro og til at
formidle det videre til deres børn.

Tro er i den sammenhæng forbundet
med en vis viden.
Forældre, som vælger dåben, vil gerne
give deres børn den gave, som dåben
er. Dåbens gave er bl.a., at vi som mennesker får Guds hjælp til at nde mening i tilværelsen og nde tro og håb
og udholdenhed, når livet er svært. Den
kristne tro kan også hjælpe og støtte,
når det gælder de etiske overvejelser,
som ethvert menneske må gøre sig. Og
samtidig er dåben altså også at forstå
som et tilhørsforhold til en tradition,
som indeholder fadervor, trosbekendelse, salmerne og bibelens fortællinger.
Dåbsmanualen foreslår en hel række
områder, hvor den lokale kirke kan
støtte dåbsforældrene, f.eks. ved den
samtale, som præsten har med forældrene forud for dåben. Ved at kirken
giver dåbsbørnene en billedbibel som
gave. Ved at kirken tilbyder medlemskab af en dåbsklub, hvor der sendes
gaver og hilsner til dåbsbørnene 2 gange
om året, og hvor man inviteres til et

årligt dåbstræf. Ved at kirken tilbyder
minikonrmandundervisning, konrmandundervisning og mulighed for at
synge i kirkekor. Ved at kirken tilbyder
dåbsundervisning til forældrene.
Her i Lumby og Stige kirker tilbyder vi
faktisk allerede en hel del af det, som
dåbsmanualen foreslår. Men i løbet af
efteråret vil de nydøbte børn her i sognet også blive tilbudt at være medlem
af en dåbsklub. Forældrene vil blive informeret herom ved den samtale, som
præsterne altid har forud for dåben.
Sognepræst Karen Nedergaard

ORIENTERING om MENIGHEDSRÅDSVALGET
Der skal være menighedsrådsvalg i november 2008. I den forbindelse indbydes sognets folkekirkemedlemmer til gudstjeneste med efterfølgende orienteringsmøde.
Efter orienteringsmødet vil der være mulighed for at afholde opstillingsmøde.
Tirsdag d. 9. september kl. 17 er der Hverdagsgudstjeneste i Lumby kirke. Efter Gudstjenesten bydes
på lidt mad i Lumby Sognegård, hvorefter orienteringsmødet afholdes. Søndag d. 14. september kl.
11 er der Høstgudstjeneste i Stige kirke med efterfølgende frokost og orienteringsmøde i Stige Sognehus.
Af hensyn til indkøb af mad vil vi gerne bede om en
tilmelding senest mandag d. 1. september til mødet
i Lumby og mandag d. 8. september til mødet i Stige. Tilmeldingen kan ske til
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på mail: lumby.sogn@km.dk

Lumby og Stige Menighedsråd

HVAD FOREGÅR DER EGENTLIG I ET MENIGHEDSRÅD?
Det vil jeg prøve at give mit bud på,
efter at have været medlem af Lumby
Menighedsråd i tre perioder. Når det
er aktuelt nu, er det fordi, der er menighedsrådsvalg tirsdag den 11. november 2008.
Som det fremgår andetsteds i bladet
bliver der, i forlængelse af Aftengudstjenesten i Lumby Kirke tirsdag den 9.
september kl. 17.00 og Høstgudstjenesten i Stige kirke søndag den 14. september kl. 11.00 afholdt orienterings- og
debatmøder omkring menighedsrådsarbejdet og hvad det indebærer.
Efter at have fået lidt at spise vil vi

starte mødet, hvor medlemmer af menighedsrådene, vil orientere om denforgangne valgperiode. Herefter vil der
være mulighed for debat, hvor vi håber
på rigtig mange spørgelystne og interesserede deltagere. Vi håber på et godt
fremmøde og en god debat, der kunne
få nogle til at opstille til det kommende
valg eller måske tage det under overvejelse!
Efter debatten er der mulighed for afholdelse af opstillingsmøde. Det skal
til orientering oplyses, såfremt der
ikke er ere, der opstiller, end det antal
medlemmer, der behøves, bliver der
fredsvalg og der vil således ikke blive

afholdt valg den 11. november 2008.
Men nu til overskriften: Hvad foregår
der egentlig i et menighedsråd?

-

det vigtigste for et menighedsrådsmedlem er, i sagens natur, at bidrage til
at skabe de bedste rammer for evangeliets forkyndelse gennem folkekirken,
hvor Gudstjenesten selvfølgelig er det
vigtigste.

-

dernæst at være med til at skabe de
bedste arbejdsbetingelser for kirkens
personale, således de kan yde det optimale, ud fra den betragtning: at gode
arbejdsvilkår giver gode medarbejdere.

er startet med Kvartergudstjenester,
hvor vi ved hjælp af husstandsomdeling
søgte at få kontakt med andre grupper
i sognet, for at fortælle, hvad vi laver
og samtidig gøre lidt ”reklame” for
Gudstjenesten og aktiviteterne omkring
vore kirker i sognet. Aktivitetsudvalget
arrangerer, som årlige tilbagevendende
begivenheder bl.a. forårsfesten, pensionistudugt, foredrag, koncerter og
sangaftener. Vi søger at bidrage med
særlige aktiviteter ved højtiderne bl.a.:
De Ni Læsninger i julemåneden og Pinsen i Ord og Toner.

- at respektere hinandens forskelligheder og afholde vore møder i en god tone,
hvor der er lydhørhed for den enkeltes
synspunkt, og hvor alle beslutninger
træffes på demokratisk vis.
Beslutninger træffes på menighedsrådsmøder, hvoraf der er ca. 10 om
året. Hertil kommer de forskellige udvalgsmøder, bl.a. Kirkegårds-, Bygge-,
Økonomi-, Personale- og Aktivitetsudvalgene. Et bredt udsnit af forskellige
udvalg, hvor man som medlem selv
kan vælge at være med der, hvor ens
interessefelt ligger. Stige og Lumby
Menighedsråd har i indeværende periode påbegyndt et meget tæt samarbejde
med henblik på sammenlægning af de
to menighedsråd i næste periode, hvis
ellers de respektive menigheder er indforstået hermed.
Vi har i den forgangne periode været
med til at genindvie Lumby Kirke efter
en større renovering og efter at have
taget det nye orgel i brug. Vi har fået
ansat en ny organist og en ny præst. Vi

Festgudstjeneste ved geninvielsen af Lumby Kirke

Herudover prøver vi med nye tiltag og
arrangerede forrige år en aften, hvor vi
fejrede renæssanceåret; en fantastisk aften hvor alle havde en rigtig god oplevelse. Vi er på nuværende tidspunkt i gang
med at planlægge en ”Guldalderaften”.
Nærmere herom i næste kirkeblad. Dog
kan vi allerede nu røbe datoen: onsdag
den 5. november. Så sæt kryds i kalenderen! Vi holder Bibelmaraton under
ledelse af vore to præster, hvor bibelens
tekster gennemgås og diskuteres. Et arrangement i vinterhalvåret, hver anden
tirsdag, og som nu går ind i det syvende
år! Men interesserede kan starte her!

Til slut vil Jeg henlede opmærksomheden
på vores hjemmeside:
www.lumbysogn.dk , hvor der er mange
relevante oplysninger at hente om sognet, kirken, kirkebladet og hvor bl.a.
præsternes prædikener kan læses.
Dette er mit bud på, hvad der venter
nye menighedsrådsmedlemmer. jeg
håber meget, det har vakt nogens interesse, således vi kan få nogle nye med i
den kommende valgperiode. Med håbet
om godt fremmøde til vore orienteringsmøder.
Lillian Madsen

PERSONALENYT
NY PRÆST
Der er bevilliget Lumby sogn en halv præstestilling mere. Den anden del af
embedet skal præsten være voksenunderviser i kristendom i hele
Hjallese provsti.
Vi har valgt den nye præst, men valget er i skrivende stund ikke ofcielt
endnu. Vi sigter mod, at der skal være indsættelse af den nye præst
Søndag d. 7. september kl. 9.30 i Lumby og kl. 11 i Stige Kirke
Nærmere oplysninger vil fremkomme ved opslag og annoncer.
Lumby og Stige Menighedsråd

KORDEGN FRATRÆDER
Vores kordegn gennem 13½ år, Lars Skjerning
Stougaard, fratræder pr. 1. august sin stilling,
idet han har fået nyt job som kordegn i Paarup
sogn. Vi får derfor en periode, hvor stillingen
er vakant.
Menighedsrådene og personalet vil gerne takke Lars Skjerning Stougaard for samarbejdet
og hans dygtige arbejdsindsats gennem snart
mange år, og vi ønsker ham alt muligt godt i
det nye job.

Menighedsrådene, personalet
og præsterne
VAKANCEPERIODE PÅ KONTORET
Menighedsrådene vil i vakanceperioden så vidt muligt sørge for aøsning på kontoret, men der vil for en kort tid muligvis kunne forekomme lidt længere ekspeditionstid på især navnesager. Kunder til kirkekontoret vil løbende blive informeret
herom.

PRÆSTERNES EFTERÅRSFERIE
Sognepræst Werner Elof Sørensen har efterårsferie onsdag d. 8. oktober –
søndag d. 26. oktober, begge dage inklusiv.
Sognepræst Karen Nedergaard har efterårsferie 8. - 16. november.

KIRKELIGE AKTIVITETER
HØSTGUDSTJENESTER
Sognets Høstgudstjenester bliver
Søndag d. 14. september kl. 11 i Stige kirke
og
Søndag d. 21. september kl. 11 i Lumby kirke
I Lumby kirke medvirker jagthornsblæsere fra ”Sydøstfynsblæserne” i Gudstjenesten. Traditionen tro byder menighedsrådene på kirkefrokost efter Gudstjenesterne i henholdsvis Stige Sognehus og Lumby Sognegård. Hvis man ønsker at
deltage i frokosten bedes man tilmelde sig på kirkekontoret på tlf. 66187066, eller
mail: lumby.sogn@km.dk - senest mandagen før.
Menighedsrådsformændene vil efter frokosten fortælle lidt om det forgangne
års arbejde i menighedsrådet, og præsterne vil fortælle lidt om de kommende
arrangementer i sognet. I år er der af tidsmæssige årsager orienteringsmøde og
opstillingsmøde til menighedsrådsvalget efter frokosten i Stige Sognehus
d. 14. september.
Der er kirkebil både til Gudstjenesten og kirkefrokosten. Alle er velkomne!
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

KIRKEKORET
Koret starter igen! Efter sommerferien starter koret igen den første onsdag i september. Vi øver hver onsdag fra kl. 16.15 i Stige Sognehus. Så hvis du er mellem 11
og 16 år og har lyst til at synge, er du velkommen til at kigge ind.
Ud over sang er der lidt undervisning, der følger Folkekirkens Ungdomskors læseplaner. Det omhandler nodelæsning, hørelære, lidt musikteori og gudstjenestelære.
Ud over dette synger koret til gudstjenesterne en søndag om måneden.
Der er løn til øvning og gudstjenesten. Så... man kan komme og synge, lære noget
og ligeledes få løn for det. Vel mødt til kor!
Organist Dennis Dingfeld

STIGE GOSPEL
Stige Gospel er et nyt erstemmigt kor med et alsidigt
repertoire med hovedvægt på Gospel. Koret ønsker
at afholde 3-6 koncerter om året hovedsagligt i Stige,
Lumby og på Nordfyn. Vi starter helt fra bunden, med
kyndig instruktion af organist/dirigent Dennis Dingfeld. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage,
blot lyst og engagement.
Vi øver om torsdagen i Stige Sognehus, Stigevej 253
kl. 19.30 - 22.00 fra torsdag d. 4. september.
KONTAKT. Jan Svenstrup e-mail: svenstrup.stige@webspeed.dk

EFTERMIDDAGSMØDER
Den første mandag i hver måned i Søhus Præstegård
fra kl. 14-16 har vi de hyggelige Eftermiddagsmøder.
Første gang efter sommerferien er mandag
d.1.september.
Emnet er ”Bibelhistoriske skikkelser”, hvor vi er
kommet til NT og Jesu disciple.
Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård fra Æbleparken kl. 13.45, og fra Munkemaen ved
postkassen kl. 13.50. Ved bestilling på tlf. 64821466
kan man blive hentet på bopælen.

Sognepræst Werner Elof Sørensen
MINIKONFIRMANDER
Også i det kommende år vil sognets 4. klasser blive tilbudt minikonrmandundervisning. Kirsten Schmidt er desværre stoppet som minikonrmandlærer, så
der kommer en ny. Senest i begyndelsen af september vil sognets 4. klasser høre
nærmere herom. Menighedsrådene vil gerne benytte lejligheden til at takke Kirsten
Schmidt for hendes dygtige og engagerede arbejde med minikonrmanderne.
Lumby og Stige Menighedsråd samt præsterne

BIBELMARATON
Så er deltagerne i bibelmaraton ved at kunne skimte målstregen i horisonten. Vi
tager hul på den sidste sæson af Bibelmaraton.
Bibelmaraton foregår i Lumby Sognegård tirsdag aftener fra kl. 19.30-21.30. Vi
læser nogle kapitler fra bibelen til hver gang, og så gennemgår vi det læste og
snakker sammen om det. Der er altid kaffe og kage til afslutning.
Efterårets datoer er: 2. september, 16. september, 30. september, 21. oktober
og 4. november.
Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

KIRKEGÅRDSVANDRING
Kirkegårdsvandring tirsdag d. 26.august kl. 19, Lumby
kirkegård. Lokalhistoriker Johannes Wendt-Larsen vil
fortælle om nogle af de mennesker, som ligger begravet
på Lumby kirkegård. Kirkegården fortæller historien om
forskellige slægters tilknytning til sognet gennem ere
generationer, hvilket vi vil få et godt indblik i.
Vi mødes foran kirkedøren kl. 19, hvorefter der er rundvisning 1 times tid. Herefter fortsætter vi inde i kirken,
hvor vi synger nogle salmer, og der bydes på en lille
forfriskning.
Alle er velkomne!
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

GULDALDERFEST
Sæt allerede nu X i kalenderen onsdag d. 5. november kl. 18 i Stige Sognehus.
Vi sætter fokus på Guldalderen (1800-1848) og får et indblik i tiden set ud fra
forskellige aspekter: kunsten, teologien, musikken og kogekunsten.
Nærmere omtale af arrangementet i næste kirkeblad. Alle er velkomne!
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

KVARTERGUDSTJENESTE FOR SØHUS
Næste Kvartergudstjeneste bliver d. 23. november kl. 11. i Lumby kirke. Der
vil blive husomdelt indbydelser i Søhus med nærmere omtale af arrangementet.

FRA DE LOKALE FORENINGER
LUMBY-STIGE-SØHUS-PENSIONISTFORENING
Nu er vi klar igen efter sommerferien til at begynde vores hyggelige eftermiddage… Vi er i Lumby Sognegård tirsdag d. 19. august kl. 14-16.30 og i Stige
Sognehus onsdag d. 20. august kl. 14-16.30. Der vil vi omdele foreningens
efterårsprogram, så vi håber på at se nye såvel som gamle medlemmer. Vi samles
efterfølgende i Lumby Sognegård tirsdag-eftermiddage og i Stige Sognehus
onsdag-eftermiddage; dog undtaget i efterårsferien, juleferien og vinterferien.
Hvis du vil tale med én af os, er vi på tlf: 66189438 – Lizzi Andersen og
tlf: 66189868 – Karl Hansen.
Venlig hilsen Bestyrelsen

LUMBY MØLLE
Foreningen Lumby Møllegaard, har
netop igangsat et byggeri af en ny
magasinbygning. Det første spadestik blev taget på Dansk Mølledag
d. 15. juni. Byggeriet forventes færdigt i løbet af vinteren.
Foreningens næste store opgave er
at skaffe penge til en renovering af
taget på stuehuset.
Lumby Mølle er igen åben for turister på onsdage i løbet af sommeren.
Disse arrangementer henvender sig mest til turister, der jo i stor stil besøger Nordfyn. Men lokale beboere er selvfølgelig også velkommen.
Der er rundvisning i møllen, bloksaven bag møllen kører, og Mølleboden er åben.
Bestyrelsen
Aktiviteter i 2008
Vingesus, onsdag d. 6. august, kl. 19-21.:
Rundvisning i møllen, Mølleboden åben med salg af Øl, vand, is m.m.
Møllemarked, søndag d. 24. august, kl. 10-17.:
Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, udstillinger,
demonstration af gammelt håndværk og m.m.
Børnedyrskue, søndag d. 14. september, kl. 13-17.:
Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange ne præmier

Mølle-nisse jul, søndag, d.23. november kl.10-16:
Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre
juleting.
Læs mere på www.lumbymolle.dk
Kontaktpersoner : Jørgen Hansen ( Formand ) : Tlf. 65 955115
Søren Hørslev Hansen: Tlf. 65 95584

LUMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Efterår og vinter 2008/2009
”Sjov og fritid” arrangerer byfest i skolegården lørdag d. 30. august.
Se opslag i udhængsskabet ved købmanden.
Børnedyrskue på Lumby Mølle, søndag d. 14. 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:
2008:
Mandag d.1.9. kl. 19.30
Mandag d.6.10. kl. 19.30
Mandag d.3.11. kl. 19.30
Mandag d.1.12. kl. 19.30

2009:
Mandag d.5.1. kl. 19.30
Mandag d.2.2. kl. 19.30
Mandag d.2.3. kl. 19.30
Mandag d.6.4. 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:
Tirsdag d. 7. oktober
Torsdag d. 12. februar
Torsdag d. 13.november Onsdag d. 18. marts
Onsdag d. 14. januar
Juleklip på skolen
I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også
borgerforeningen et værksted, hvor der er
mulighed for at bruge sine kreative evner.

Onsdag d. 26. november kl. 18.30-20.30
Juletræstænding
Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden.
I forbindelse med at juletræet tændes, synges et par
julesange, og der serveres lidt til ganen.
Alle er velkommen.
Søndag d. 30. november
Træet tændes kl. 16.00

FAMILIE OG SAMFUND – LUMBY – STIGE - SØHUS
Program 2008 – 2009
August
Tirsdag den 26. kl. 18.00
En aften med krebs & pileet hos Kim Thomsen og Anne Folehave,
Bolmerodvej 25, 5485 Skamby. Der er tilmelding.
Oktober
Onsdag den 22. kl. 19.00
Debat og foredragsaften med skuespiller og forfatter Flemming Jensen.
”Risikoen ved at være humorist er, at folk tror, man laver sjov”.
Lumby Sognegård H.C.Lumbyes Vej 40 B. Kr. 75.00. Der er tilmelding.
November
Torsdag den 6. kl. 16.00
Emnedag på Centrovice Vissenbjerg. (Tidligere LandboFyn)
Program med tilmelding, se medlemskort.
Nov./Dec. Juletur. Dag og dato følger.
Januar
Torsdag den 8. kl. 19.00
Maddemonstration. Vi får besøg af kok Dorthe Toft, som vil lave suppe til os.
Skolekøkkenet Lumby. Der er tilmelding.
Februar
Tirsdag den 3. kl. 19.00
Generalforsamling Familie og Samfund, samt Kursus. Aulaen Lumby Skole.
Tilmelding: Formand Anna-Marie Rasmussen tlf: 66189121 / 51217959

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

Lokalarkivets åbningstider er g:
2. mandag i måneden kl.18.00 til 19.30 og
4. mandag i måneden kl. 15.00 til 17.00
eller efter aftale.

ØVRIGE AKTIVITETER OG INFORMATIONER
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 mandag d. 15. September.
Ansøgningsskema kan fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen
eller på legatets kontor, c/o advokat Henry Larsen, ”Domhusgården”,
Albanigade 44, 5000 Odense C.

KONFIRMATIONER 2009 – 2014
Årets konrmandundervisning starter i begyndelsen af september måned.
De nye konrmander vil gennem skolen bliver orienteret om undervisningsstart
og forældremøder. Fremtidige tidspunkter for konrmation er følgende:
2009

2010

Søndag d. 3. maj

Fredag d. 30. april

Lumby: 9.00 Søhusskolen A
Lumby: 11.00 Søhusskolen B
Fredag d. 8. maj
Stige: 11.00 Stige Friskole
Lumby: 11.00 Søhusskolen
Søndag d. 10. maj

Stige: 11.00 Stige Friskole
Lumby: 11.00 Søhusskolen

Stige:
Stige:

Lumby: 9.00 Søhusskolen B
Lumby: 11.00 Søhusskolen A

9.30 Stige skole A
11.00 Stige skole B

Søndag d. 2. maj
Stige:
Stige:

9.30 Stige skole B
11.00 Stige skole A

Søndag d. 9. maj

2011

2013

Søndag d. 1. maj

Søndag d. 5. maj

Stige:
9.30 Stige skole A
Stige: 11.00 Stige skole B
Lumby: 11.00 Søhusskolen

Stige: 9.30 Stige skole A
Stige: 11.00 Stige skole B
Lumby: 11.00 Søhusskolen

Søndag d. 8. maj

Torsdag d. 9. maj

Lumby: 9.00 Søhusskolen B
Lumby: 11.00 Søhusskolen A
Stige: 11.00 Stige Friskole

Lumby: 9.00 Søhusskolen B
Lumby: 11.00 Søhusskolen A
Stige: 11.00 Stige Friskole

2012

2014

Fredag d. 4. maj

Søndag d. 4. Maj

Lumby: 9.00 Søhusskolen A
Lumby: 11.00 Søhusskolen B
Stige: 11.00 Stige Friskole

Lumby: 9.00 Søhusskolen A
Lumby: 11.00 Søhusskolen B
Stige: 11.00 Stige Friskole

Søndag d. 6. maj

Søndag d. 11. Maj

Stige:
9.30 Stige skole B
Stige: 11.00 Stige skole A
Lumby: 11.00 Søhusskolen

Stige: 9.30 Stige skole B
Stige: 11.00 Stige skole A
Lumby: 11.00 Søhusskolen

Kom og vær med i et aktivt sogn

GULDALDEREN fejres
onsdag d. 5. november kl. 18
i Stige Sognehus

Hvordan var guldalderen inden for malerkunsten,
litteraturen, musikken? Hvordan var maden?
Hvordan var guldalderen på Fyn?
Kom og vær med!

KIRKEGÅRDS
VANDRING

v. lokalhistoriker
Johannes
Wendt-Larsen

Tirsdag d. 26. august
kl. 19 - Lumby Kirkegård

2. september
16. september
30. september
21. oktober
4. november
Kom og vær
med til
slutspurten!

FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE
Nu falmer skoven trindt om land, snart efteråret kommer!
Temaet for layoutet af dette nummer af kirkebladet har været trinitatistiden og
efteråret, derfor har jeg brugt den liturgiske farve - grøn for trinitatistiden og
ladet den fade over i grå. Jeg har desuden brugt blade fra tre forskellige træer
som illustrationer - bl.a. under portrætterne. Det ene af bladene er i relief. Og
her er den første af to opgaver:
Opgave 1: Hvilke tre træer stammer bladene fra? Og hvor mange er der i alt af
hvert blad her i kirkebladet?
Der er i den nye udgave af Den Danske Salmebog en lille håndfuld efterårssalmer; og I kan sikkert godt regne ud, hvilken salme overskriften hentyder til.
Opgave 2: Men fra hvilken efterårssalme stammer nedenstående vers?
“Lad gulne hvert et blad på kvist, lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist, omskiftes ikke så.”.
Svarene kan ndes på sognets hjemmeside: www.lumbysogn.dk

GUDSTJENESTER
Søndag d. 31. august

Søndag d. 19. oktober

(15.s. efter Trinitatis)

(22.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 11 (Sørensen, bil)
Stige kl. 9.30 (Sørensen)

Lumby kl. 11 (Nedergaard, bil)
Stige kl. 9.30 (Nedergaard)

SEPTEMBER

Søndag d. 26. oktober

Søndag d. 7. september
(16.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 9.30 (Gabelgaard, præsteindsættelse)
Stige kl. 11 (Gabelgaard, bil, præsteindsættelse)
Tirsdag d. 9. september
Lumby kl. 17 (Sørensen, opstillingsmøde)
Søndag d. 14. september
(17.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 9.30 (Sørensen)
Stige kl. 11 (Sørensen, bil, høst, opstillingsmøde)
Søndag d. 21. september
(18.s. efter Trinitatis)

(23.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 11 (Gabelgaard, bil)
Stige kl. 9.30 (Gabelgaard)
NOVEMBER
Søndag d. 2. november
(Alle Helgen)

Lumby kl. 11 (Nedergaard)
Stige kl. 11 (Sørensen, bil)
Søndag d. 9. november
(25.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 9.30 (Sørensen)
Stige kl. 11 (Sørensen, bil)

Lumby kl. 11 (Nedergaard, bil, høst)
Stige kl. 9.30 (Nedergaard)

Søndag d. 16. november

Søndag d. 28. september

Lumby kl. xx.xx (Gabelgaard)
Stige kl. xx.xx (Gabelgaard)

(19.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 11 (Sørensen, bil)
Stige kl. 9.30 (Sørensen)
OKTOBER
Søndag d. 5. oktober
(20.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 9.30 (Gabelgaard)
Stige kl. 11 (Gabelgaard, bil)
Søndag d. 12. oktober
(21.s. efter Trinitatis)

Lumby kl. 9.30 (Nedergaard)
Stige kl. 11 (Nedergaard, bil)

(26.s efter Trinitatis)

Man kan ajourføre sig på sognets
hjemmeside
www.lumbysogn.dk
eller ringe til én af sognets præster.

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.

Lumby Sogns Kirkekontor
Vakant...
kordegn og kasserer for
begge kirker. 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

Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fisher
Kanefarten 30
tlf: 65955527
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

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn
tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 09-03
Helligdage kl. 13-03

Menighedsrådsmøder:
Alle menighedsrådsmøder
og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog
har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og
Stemmeret.
Lumby Menighedsråd
Holder altid sine møder
i Lumby Sognegård. Mødetid og –dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke.
Stige Menighedsråd holder
altid sine møder i Stige
Sognehus. Mødetid og –dato
ses på opslagstavlen i
Stige Sognehus.

Kirkebil:
Kirkebilen kører alle søn- og
Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl. 10.35 og Munkemae
kl. 10.40. Ved henvendelse på tlf:
64821466 kan man blive afhentet
på bopælen.
Én gang om måneden kan man
komme med liftbus ved at ringe
tlf: 64821466 fredag inden kl. 15.
Benyttelse af kirkebil og liftbus
er gratis. Se i øvrigt Gudstjenetelisten.

Video og fotografering:
Stige kirke: Fotografering
og videooptagelser under
gudstjenesten forbudt!
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.

Lumby Sogns hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
- nd gudstjenester,
prædikener m.m.
Næste kirkeblad udkommer
ultimo oktober 2008

