MØD DIN DOMMER OG LEV LIVET MED GLÆDE OG BEGEJSTRING
Leve livet i Guds kærlighed.
Jeg tror alle mennesker gerne vil leve
i kærlighed med Gud og mennesker.
Det viser min erfaring mig. Jeg tror
aldrig jeg har mødt et menneske, der
ikke gerne ville have, at mennesker
elskede ham, at Gud elskede ham, og
som derfor gerne ville elske sin næste.
Tvivlen på Guds kærlighed.
Der kommer bare altid noget i vejen, så
det ikke lykkes for os at leve i kærlighed
med Gud og mennesker af os selv. Vi
kommer i tvivl, om Gud nu også er kærlighed, eller om han overhovedet er der.
I vor angst for at Gud ikke er kærlighed eller måske slet ikke eksisterer,
kræver vi beviser, som vi ikke kan få.
For vi skal tro på, at Gud er kærlighed,
det viser han os i Jesus Kristus. Det er
hovedhjørnestenen i en kristens liv.
Lader vi det så ligge, om Gud er der,
eller han ikke er der, om Gud er kærlighed, eller han ikke er kærlighed,
så bliver det stadigt et spørgsmål for
os, om vi vil leve i kærlighed med vor
næste, eller vi ikke vil.
Men møder vi ikke kærlighed fra vor
næste, kan kærligheden godt blive kold
hos os, ligesom det jo ikke er sikkert, at
vi får nogen kærlighed fra vor næste, når
vi ikke selv møder ham med kærlighed.
Vi kan så begynde at tale om overskudsmennesker og underskudsmennesker. Mennesker der har overskud af
kærlighed, og mennesker der har un-

derskud. Men underligt nok har
forkælede mennesker tit underskud.
De skulle jo ellers have fået megen
kærlighed at øse af.
I vor angst for, om det er livets mening, at leve i kærlighed, eller det ikke
er, kan vi begynde at forlange beviser
for kærligheden eller modbeviser mod
kærligheden, som vi jo heller ikke kan
få. Kærligheden skal vi tro på hos et
andet menneske. Vi kan få tegn, vi kan
tro, vi kan aldrig få beviser. Mange
moderne mennesker i Danmark befinder sig her. De er i tvivl om kærlighedens
magt i verden og i deres personlige liv.
Men det er heldigvis ikke hele sandheden om det moderne menneske.
Længslen efter Guds kærlighed.
For vi har også en længsel efter, at Gud
er kærlighed, og at Gud sætter sin kærlighed igennem i vort personlige liv.
Det har vi, fordi vi er døbt til det håb,
at vor Herre Jesus Kristus har sejret
over synden, døden og alt det onde,
og at han har givet os et evigt liv i
kærlighed med Gud og mennesker.
At gøre Guds vilje.
Når vi gør Guds vilje, er der velsignelse ved det. Derfor ser verden ikke
værre ud, end den gør. Enhver god
gerning bærer nemlig lønnen i sig selv.
At gøre Guds vilje, er at tro på ham,
som Gud har sendt for at frelse os, Jesus Kristus.

Denne tro kan vi ikke selv præstere.
Den kan vi få ved, at Helligånden gør
evangeliet om Jesus Kristus troet af os.
Vi kan altså begynde med, at bede vor
Fader i Himlen om Helligånden, så vi
kan tro, at vor Herre Jesus Kristus er
vor Herre og Frelser.
At stå til ansvar overfor Gud.
Når vi beder, kan vi opdage, at vi i
alt hvad vi foretager os står til ansvar
overfor Gud. To mennesker kan stå
ved siden af hinanden ved hver deres
drejebænk.
Den ene laver små dippedutter for at
få sin løn den første i måneden. Den
anden laver små dippedutter, fordi han
tror det gavner hans næste, og så har
han bedt Gud om det daglige brød, så
han håber på at få løn til den første.
Den første arbejder for pengenes skyld.
Han er lønslave. Den anden arbejder
for næstens skyld. Han er en fri mand,
fordi han i alt hvad han gør, står til ansvar overfor Gud, som har sat ham til
at elske sin næste ved sit arbejde, og
som giver ham det daglige brød. Det
får han, når han får penge til den første,
fordi næsten har vist sin taknemmelighed, og købt dippedutterne.

levet det liv i kærlighed med Gud og
mennesker, som vi burde have levet. Når vi står for vor dommer ved
tidens ende, når Jesus kommer igen for
at dømme levende og døde, så vil vi
blive dømt efter Jesu liv, ikke efter vort
eget liv. Fordi vi er blevet et med Jesus Kristus i troen på ham, og han har
givet os sit legeme og blod i nadveren.
Derfor behøver vi ikke at fortvivle over
vor synd, at vi har tvivlet på Gud, og
at vi derfor ikke har levet i kærlighed
med Gud og mennesker. Vor Herre
Jesus Kristus er død for vore synders
skyld. Han har sejret over vor synd
og død i opstandelsen påskemorgen.
Det onde, som har raset blindt i vor
tilværelse og i andres tilværelse, vil
blive besejret til sidst, når Jesus Kristus kommer igen. Vi som ligger ude på
det dybe vand og føler os fortabte, vil
blive reddet ved Jesu Kristi gerning
for os. Derfor kan vi allerede nu have
frimodighed til at gøre Guds vilje. Vi
kan leve i tro, håb og kærlighed som
Guds kære børn, som har meget at lære
og fjumrer meget. Men som er elsket
af vor far i Himlen og frelst af vor
broder Jesus Kristus, når Helligånden
har givet os troen på ham i vor dåb.

Guds frelse i Jesus Kristus
ved Helligånden.
Når vi i alt, hvad vi foretager os privat
og offentligt står til ansvar overfor
Gud, så bliver vi også klar over, når vi
svigter Gud og mennesker og ikke lever i kærlighed.
Det tør vi se, fordi Gud har fortalt os
i vor dåb, at han er kommet og har

Werner Elof Sørensen.

Kvartergudstjeneste søndag d. 13. april kl. 11.00
Nu kommer så den anden kvartergudstjeneste i sognet. Denne gang i Stige den 13.
april - se modstående side - hvor vi, der allerede bor i Stige tager imod de nye tilflyttere ved at fortælle om, hvad der sker i kirken og i de lokale foreninger. Arrangementet begynder med en gudstjeneste i Stige kirke og fortsætter i Stige sognehus.

Minikonfirmander til september
Minierne mødtes sidste gang den 2. april her i foråret. Til september starter vi et nyt hold minier fra 4. klasser enten fra Lumby/Søhus eller fra Stige.

Kirsten Schmidt.

PINSEN I ORD OG TONER
Stige kirke d. 6. maj kl. 19.30

Medvirkende:
Solister: Lokale musikere og sangere, Orgel: Dennis Dingfeldt;
Oplæsere: Kirkens præster og medlemmer af menigheden.
Pinsen i ord og toner er en stemningsfuld pinse-musikgudstjeneste, hvor
medlemmer af menigheden læser pinse-tekster, vi synger pinsesalmer
og hører musik, der hører Pinsen til.
Der serveres efterfølgende en let sommerforfriskning
i Stige Sognehus, Stigevej 253

PENSIONISTERNES SOMMERUDFLUGT
til Christiansfeld og Skamlingsbanken
16. juni 2008
Pensionistudflugten er glædeligvis et tilløbsstykke. Derfor sprængte vi alle rammer sidste år. Desværre var der nogen på ventelisten der ikke kom med. I år skal
man derfor betale forud til kirkekontoret, men så har vi til gengæld også i år
lagt et spændende program:
Tidlig eftermiddagskaffe på Restaurant Den Gyldne Hane i Kolding, besøg i
Christiansfeld med foredrag i Brødremenighedens Kirkesal, besøg på Skamlingsbanken med efterfølgende middag på Restaurant Skamlingsbanken. Alt
dette inklusiv bustransport med medhjælpere fra menigheden for kun 200,- kr.
TILMELDING: kirkekontoret, Stigevej 253, tlf. 66 18 70 66.
Tilmeldingen er bindende og først gyldig, når betalingen er registreret på kirkekontoret. Hvis eventuelt afbud bliver givet i så god tid, så vi kan få en fra en
mulig venteliste med, refunderes pengene. Der kan være 170 med på udflugt, så
det er ”først til mølle princippet ”, der gælder ved tilmelding.
Herunder kommer en minutiøs gennemgang af turens program, og vi starter med
at blive samlet op af hele tre busser!

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

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

Stigebussen
Kirken
Stigehaven
Stigevej v. pensionistboliger
Blomsterhaven
Hedelundparken v. butikscenter
Æbleparken

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

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

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

Samlet afgang fra Æbleparken kl. 12.30
13.30 Ankomst til Restaurant Den Gyldne Hane, Kolding
Kaffe med boller og lagkage
Mulighed for selv at gå rundt i Den Geografiske Have. Hvis man vil
se hele haven tager det en time. Hvis man er interesseret bedes man
meddele det under busturen derover.

15.00. Afgang mod Christiansfeld ad den gamle hovedvej .
Den Gamle Grænse passeres.

15.30. Foredrag i Brødremenighedens kirkesal om Christiansfeld og Brødremenighedens historie. Derefter mulighed for at gå rundt i Christiansfeld selv, også for at se kirkegården.

17.30 Afgang i retning af Skamlingsbanken
18.00. Ankomst til Skamlingsbanken.
Adgang til på egen hånd at se udstillingen om Skamlingsbankens
historie.

18.30 (ca.). Middag på Restaurant Skamlingsbanken
Menu : Sprængt nakkekam med peberrodssauce, bønner, gulerødder
og persillekartofler. Hindbærfromage
Efter middagen er der mulighed for at gå rundt i Skamlingsbanken.
Mest kendt er det 16 meter høje vartegn, der består af 25 granitblokk
fra Uddevalla i Sverige. I øvrigt er der derudover 7 mindesmærker.
Mest kendt – og størst - af dem er klokkestablen med sine fem klokker

20.30 (ca.) tager vi af sted mod Odense.
21.30 Ankomst til Æbleparken.
Med venlig hilsen
Lumby Sogns Fællesaktivitetsudvalg

ÅRETS KONFIRMANDER
Konfirmation d. 27. april kl. 10.00 Lumby kirke
Søhus skolen 7 b.
Christian Juul Sass-Petersen
David Rützou Chilvers
Emil Damsted
Jonatan Oldenhof Laursen
Kristian Grøndahl
Mads Hauge Lindum
Mathias Helsted Jakobsen
Mathias Mørch Have Sørensen
Mathias Nicolai Kern Koch
Nicolaj Samuel Endebølle Knudsen

Rasmus Panduro Jørgensen
Simon Steffensen Halkjær Eriksen
Thomas Rohde
Camilla Filtenborg Boll
Cecilie Paulsen
Cecilie Lykke Husted
Frederikke Rendborg Carl
Line Thorsager Ludvigsen
Louise Rosenkjær
Nanna la Cour Graugaard

Konfirmation d. 27. april kl. 11.00 i Stige kirke
Stige Skole
Jakob Seiferheld Madsen
Kasper Banke Jørgensen
Kasper Boye Hansen
Mads Aabjerg Augustinussen
Mads Rådberg Andersen
Martin Edsbjerg Hansen
Mathias Edsbjerg Hansen
Ronni Mike Hansen
Tuan Anders Vestergaard Andersen
Amanda Egebak Aarup

Amanda Yung Jakobsen
Cecilie Guldbrandsen
Cecilie Hedegaard-Elmsted
Frederikke Banggaard Wulff
Katrine Hougaard Jensen
Laura Fenger Andersen
Maria Jakobsen
Marlene Berg Pallesen
Salli Wulff Hansen
Signe Bergmann Stannius Rasmussen

Konfirmation d. 1. maj kl. 10.00 Lumby kirke
Søhus skolen 7 a.
Alexander Koch Schwarz
Daniel Kølvraa Sosniecki Nielsen
David Chau
Erik Ravn Nikolajsen
Jakob Christoffer Thage
Jakob Lauge Prip

Jesper Munck Nielsen
Kris Olsen
Mads Malmqvist Andersen
Sune Solvang Garde
Søren Severin Jensen

Amalie Bakbo Guldbrandsen
Catharina Christiansen
Cecilia Kølvraa Sosniecki Nielsen
Heidi Godskesen Rasmussen
Kristina Bendtsen
Mathilde Kaae Knudsen

Mia Nymann Thorup
Nadja Bruun
Nanna Friis Stampe Mikkelsen
Naomi Matzeu Malchau
Sandra Vestergaard Nielsen

Konfirmation i Stige kirke d. 4. maj kl. 10
Stige Friskole
Alexander Vemmelund Ramono
Christian Christensen
Daniel Fredtoft Sørensen
Dennis Daniel Olsen
Joakim Dam Hansen
Martin Alexander Krog Svenstrup
Nicki Lee Hansen
Nikolaj Scott Jensen
Rasmus Bisgaard Kristiansen
Simon Bøgedal Jørgensen

Stefan Veje Bredahl
Anne Hjortebjerg
Dina Weber Borgermann
Helle Bundgård Knudsen
Ida Andersen
Josefine Louise Barslund Thomsen
Kamille le Fevre Sørensen
Louise Manley Abildgaard Pedersen
Marie-Louise Fischer Rasmussen
Sophie-Amalie Ingeman Olsen

Konfirmation d. 4. maj kl. 11.00 Lumby kirke
Søhusskolen.
Henrik Nielsen
Kasper Illum Lund-Jensen

Julie Tovborg Hansen

Stige en overskyet sommerdag
ca. år 1900

GUDSTJENESTER
APRIL
Søndag d. 13. 4. (3. søn. ef. påske)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen)
(Kvartergudstjeneste, Stige)

Fredag d. 18. 4. (Bededag)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)
Søndag d. 20. 4. (4. søn. ef. påske)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige:
9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 27. 4. (5. søn. ef. påske)
Lumby: 10.00 (Konfirmation Søhusskolen B, Sørensen)

Stige:

11.00 (Konfirmation , Stige
skole, Nedergaard)

MAJ
Torsdag d. 1. 5. (Kristi Himmelfartsdag)
Lumby: 10.00 (Konfirmation Søhusskolen A, Sørensen)

Stige:

11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Søndag d. 4. 5. (6. søn. ef. påske)
Lumby: 11.00 (Konfirmation , Torsdagshold, Sørensen)

Stige:

10.00 (Konfirmation , Stige
Friskole , Nedergaard)

Søndag d. 11. 5. (Pinsedag)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Mandag d. 12. 5. (2. pinsedag)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige: 19.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag d. 18. 5. (Trinitatis)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 25. 5. (1. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

JUNI
Søndag d. 1. 6. (2. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige:
9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 8. 6. (3. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)
Søndag d. 15. 6. (4. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Søndag d. 22. 6. (5. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 29. 6. (6. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)

JULI
Søndag d. 6. 7. (7. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige:
9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 13. 7. (8. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

Søndag d. 20. 7. (9. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

Søndag d. 17. 8. (13. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)

Søndag d. 27. 7. (10. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)

Søndag d. 24. 8. (14. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)

AUGUST

Søndag d. 31. 8. (15. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Werner E. Sørensen, bil)
Stige:
9.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag d. 3. 8. (11. s. e. trinitatis)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige:
9.30 (Karen Nedergaard)
Søndag d. 10. 8. (12. s. e. trinitatis)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Se mere på Lumby Sogns hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
- find gudstjenester, prædikener m.m.

Præsternes sommerferie
Karen Nedergaard har ferie fra mandag d. 9. juni til mandag d. 16. juni og fra
mandag d. 30. juni til søndag d. 20. juli alle dage medregnet.
Werner Elof Sørensen har ferie fra mandag d. 21. juli til søndag d. 10. august
alle dage medregnet.

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
Lars Skjerning Stougaard,
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.dk
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
- find gudstjenester,
prædikener m.m.
Næste kirkeblad udkommer
ultimo august 2008

