FOLKEKIRKENS FREMTID
I disse år er der opbrud i mange ting.
Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en brydningstid, på vej mod
noget nyt. Noget nyt, som vi ærlig
talt ikke rigtig ved, om er godt eller
skidt. Men forandringer, som vi godt
ved, at vi ikke får noget godt ud af at
bekæmpe, for tiden tilsiger ligesom,
at udviklingen på flere fronter er
nødt til at gå i en anden retning.
Også indenfor folkekirken vil der i
de kommende år uden tvivl ske en
del ændringer i strukturen og måden
at være kirke på. Om det er godt eller skidt kan ingen vel dybest set
sige, men den bedste tilgang til forandringer er som regel, at man går
positivt ind i dem og forsøger at få
det bedste ud af det. Det er i hvert
tilfælde den tilgang, vi har valgt her i
sognet, både i Lumby og Stige Menighedsråd.
I disse år tales der som bekendt meget om adskillelse af stat og kirke.
Det er formodentlig en udvikling,
der vil gå sin stille gang over de
kommende år. En vis adskillelse af
stat og kirke undgår vi nok ikke, da
kirkens medlemsandel over de sidste
25 år er faldet langsomt, men sikkert. I et mere og mere pluralistisk
samfund vil det på længere sigt ikke
give mening, at staten direkte under-

støtter folkekirken økonomisk, og at
præsterne er statsansatte embedsmænd, hvis opgave det bl.a. er at
udføre civilregistrering af alle landets borgere.
Men også i den indre struktur i folkekirken vil der i de kommende år
formodentlig komme til at ske store
forandringer. I august 2007 udsendte
Kirkeministeriet den såkaldte grønne
betænkning med titlen ”Folkekirkens
lokale økonomi.” Heri tager man fat
på det store problem i folkekirken, at
man i de seneste ca. 25 år har oplevet et vigende medlemstal og samtidig stigende udgifter. Den grønne
betænkning vil gerne have ”mere
kirke for pengene”, hvilket indebærer, at man skal se på, hvordan man
kan skære ned på administrationen.
Ingen, som vil tjene folkekirkens
sag, kan formodentlig være uenig i,
at vi gerne skulle have ”mere kirke
for pengene”. Men problemet er
selvfølgelig, at en sådan øvelse ikke
kan undgå at komme til at gøre ondt
på nogle.
Betænkningen har mange forslag til,
hvordan man kan beskære administrationsudgifterne. F.eks. forslås
fælles kirkegårdsdrift mellem flere
kirker, samling af kirkekontorerne
fra et større område på ét kontor,
samling af kirkernes regnskabsføring
på ét sted. Alt sammen tiltag, som
nok kan spare på pengene, men som

selvfølgelig betyder, at det enkelte
sogn må give afkald på lokal betjening fra sit eget kirkekontor eller
graverkontor. Men noget, som i disse
computer-tider rent teknisk er meget
enkelt og ligetil.
Øvelsen for den lokale folkekirke i
sådanne opbrudstider er vel derfor,
at man skal arbejde på at have så
meget kirkeligt liv som muligt i ens
eget sogn. Hvis den administrative
side af kirkens arbejde på længere
sigt mere eller mindre forsvinder fra
det lokale sogn, så er det jo netop
vigtigere end nogensinde, at der stadig er et levende, kirkeligt engagement tilbage. Det er nemlig det alene, som kan sikre, at der i fremtiden
stadig er liv og glade dage i den lokale folkekirke.
I Lumby og Stige Menighedsråd ruster man sig til fremtiden ved at holde sig denne udvikling for øje. Vi
har valgt at gå positivt ind i bestræbelserne på at øge samarbejdet mel-

lem de to kirkedistrikter i første omgang og siden formentlig også indgå
i et tættere samarbejde med vores
nabosogne. Samtidig søger vi hele
tiden at styrke det lokale, kirkelige
arbejde og bl.a. derfor har vi sat det
nye tiltag ”Kvartergudstjeneste” i
gang. Og her i sognet vil vi inden så
længe også få en ”ekstra vitaminindsprøjtning” til det kirkelige arbejde i
form af en ny, halv sognepræst. I
dette blad kan I læse mere om, hvad
menighedsrådene arbejder med, og
hvordan vi forsøger at ruste vores
lokale kirke til fremtiden.

Karen Nedergaard, sognepræst

PERSONALENYT
På personalesiden er der siden sidst
sket en hel del forandringer.
Vi har pr. 1. december 2007 fået ansat ny kirkesanger i Stige kirke,
Dorthe Boe Christensen. Da vi længe har kørt med forskudte gudstjenester i Stige og Lumby kirker, vil de
to kirkesangere fortsat afløse hinanden og skiftes til at synge i kirkerne.
I den kommende tid vil kirke-

sangerne også fungere som kordegn
og læse indgangsbøn og udgangsbøn, da Lars Stougaard i en periode
er fritaget fra kirketjeneste, da der
fra provstiets side ikke er bevilliget
penge til medhjælp til kordegn, og
da der i forbindelse med sammenlægning af regnskaber og budgetter
fra Lumby og Stige Menighedsråd er
ekstra kordegnearbejde.
Per Henrik Jepsen, som i en lang

periode har fungeret som kirkesangerafløser i Stige, er blevet vores nye
PR-medarbejder. Han vil opsætte
kirkebladet samt lave plakater og
pressemeddelelser i forbindelse med
vores arrangementer. Per Henrik har
taget kursus i Hyper-mediedesign på
Århus Købmandsskole.
I Lumby Sognegård har vi fra sommeren 2007 ansat Ingrid Hansen
som ny værtinde.
I Stige Sognehus står vi foran at
skulle have ansat ny vært/værtinde,
da Torben Hedelund har valgt at
opsige sin stilling pr. 1. marts. Hans
opsigelse skyldes en ny lov, som
bliver aktuel næste menighedsrådsperiode fra december 2008, og som
siger, at et medlem af menighedsrådet ikke også kan være ansat i kirken. Stige Menighedsråd vil gerne
benytte lejligheden til at sige Torben
Hedelund tusind tak for hans arbejde
i sognehuset. Torben Hedelund har
været en dygtig og engageret vært og
på bedste vis forestået ledelsen af
sognehuset i en tid med forandringer. Torben Hedelund fortsætter som
formand for Stige Menighedsråd.

Carl Povlsens 25 års jubilæum
Endelig skal det nævnes, at vores
graver ved Stige kirke, Carl Povlsen,
havde 25 års jubilæum d. 1. februar
2008. Det blev markeret med åbent
hus i graverkontoret d. 31. januar og
en reception for Carls Povlsens familie, venner og kollegaer d. 1.februar i
Stige Sognehus. Menighedsrådet vil
også gerne her benytte lejligheden til
at takke Carl Povlsen for hans arbejde gennem 25 år. Carl Povlsen har
været en dygtig og loyal medarbejder og en god kollega og har på bedste vis forestået arbejdet både på kirkegården og i kirken.
Tillykke med dagen fra personalet
ved kirkerne og menighedsrådene!
Carl har bedt mig
skrive følgende hilsen:
”Jeg vil gerne takke
alle, som har vist
mig opmærksomhed
i forbindelse med
mit jubilæum d. 1.
Februar 2008.”
Carl Povlsen, graver.

VINTERFERIE
Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra
lørdag d. 16. februar til og med mandag d. 25. februar.
Sognepræst Werner Elof Sørensen har vinterferie fra
fredag d. 7. marts til og med fredag d. 14. marts.

LUMBYSOGN I FORANDRING

I Lumby sogn har der været kirke i Lumby siden 1100-tallet. I Stige siden 1886.
Siden da har sognet været delt i to kirkedistrikter. Fra 1903 til 1922 var der fælles menighedsråd for de to kirkedistrikter. Derefter har hvert kirkedistrikt haft
eget menighedsråd. Lumby Menighedsråd og Stige Menighedsråd. Sognet har
dog været et pastorat. I mange år har menighedsrådene levet hver sit stille og
adskilte liv. Stige fik sit sognehus på Stigevej og Lumby sin sognegård på H.C.
Lumbyesvej.
I de seneste år er menighedsrådene kommet tættere på hinanden. Der er fælles
aktivitetsudvalg, som arrangerer bl.a. pensionistudflugt, foredrag, sangaftener og
koncerter. Fælles studieture for menighedsråd og personale med ledsagere er
blevet en fast begivenhed. Der holdes nu fællesmøder for de to menighedsråd ved siden af hvert kirkedistrikts egne menighedsrådsmøder. Da det meste af personalet er fælles for hele sognet, er der nu fælles personalemøder. Der laves også
fælles regnskab. De to menighedsråd føler, at fællesskabet de seneste år er blevet
styrket. En dag kan vi måske ophæve kirkedistrikterne, så vi kun har et menighedsråd.
Vi fornemmer på samtaler i menighederne en interesse for projektet. Menighedsrådene vil gerne høre alle bemærkninger hertil - positive som negative. I kan
kontakte jeres menighedsrådsmedlem; fortegnelse findes på sognets hjemmeside
- www.lumbysogn.dk . Der er menighedsrådsvalg i de to kirkedistrikter til efteråret. Forud herfor vil der blive holdt menighedsmøder i de to kirkedistrikter,
hvor vi også vil diskutere dette. Nærmere følger senere her i kirkebladet.
Vi opfordrer jer til i den anledning at møde
frem og deltage i debatten!
I kan også selv stille op ved det kommende
menighedsrådsvalg for at søge
at få indflydelse!
Var det ikke en opfordring?

Inge-Lise Hansen

Torben Hedelund

formand for
Lumby Menighedsråd

formand for Stige
Menighedsråd

FORÅRSFESTEN
I år holder vi vores traditionelle forårsfest i
Lumby Sognegård.

Fredag d. 4. april kl. 14-17.
Der vil være underholdning ved journalist,
forfatter og organist Svend Erik Sørensen.
Desuden vil sognets kirkekor medvirke.
Som vi plejer, er der også fællessang, kaffe
med boller og lagkage og en blomsterhilsen
til deltagerne. Prisen er 40 kroner, som opkræves på dagen. Tilmelding senest mandag
d. 31. marts til kirkekontoret 66187066 eller
på mail: lumby.sogn@km.dk
Ved tilmeldingen bedes man oplyse, om
man kører med bussen, eller om man selv
sørger for transport. Bussen kører efter nedenstående plan:
kl. 13.00
kl. 13.08
kl. 13.10
kl. 13.15
kl. 13.17
kl. 13.20
kl. 13.22
kl. 13.25

Gadekæret i Lumby-Tårup
Lobovænget, Enrum
Æbleparken v. Søhuscentret
Klostergården v. børnecentret
Munkemaen v. postkassen
Blomsterhaven
Stige Sognehus
Stigehaven

kl. 13.30 Hedelundparken v.
butikscentret
kl. 13.35 Enggårdsvej v.
busstop
kl. 13.40 H.C. Lumbyes Vej
v. børnehaven
kl. 13.45 Ankomst Lumby
Sognegård

BIBELMARATON
På 6. år fortsætter vores færd gennem bibelens verden. Vores rejse er efterhånden ved at nærme sig sin slutning, men der er stadig stof også til næste sæson. Så
hvis man vil med som ny deltager, kan man stadig nå det. Vi læser 16 kapitler
fra bibelen til hver gang, og så gennemgår vi det og snakker om det. Og vi slutter altid med kaffe og kage og snak om stort og småt.
Datoerne for de resterende møder i foråret er: 26. Februar, 11. Marts, 25. marts
og 8. April, alle gange kl. 19.30-21.30 i Lumby Sognegård. Werner og Karen

KVARTERGUDSTJENESTEN - En ubetinget succes

Så oprandt den store dag, søndag den
20. jan., hvor vi i Lumby Sogn, skulle til den længe bebudede Kvartergudstjeneste.
Det første sognekvarter vi havde
valgt, var Lumby, hvor vi husstandsomdelte indbydelser til ca. 550 husstande.
Menighedsrådet har gennem det sidste halve år arbejdet på dette arrangement. Der har været artikler i vores kirkeblad. Der har været afholdt
adskillige møder. Vi har haft kontakt
til de stedlige foreninger.

Altså med andre ord er budskabet, at
livet er en gave, der er os betroet, og
som vi skal investere, uanset hvor
lidt det er, vi har at gøre med. Lidt at
tænke over, og det er vel også dybest
set det, der er meningen med kirkegang? Samtidig med at orgel og salmesang jo altid er en dejlig oplevelse.

Megen aktivitet for at alt skulle gå
op i en højere enhed for at få et sådant arrangement til at løbe af stabelen. Vore forventninger var til at
overskue, men vi skal love for, at de
blev indfriet til fulde.
Ved sidste tilmelding havde 90 personer tilmeldt sig frokosten efter
kvartergudstjenesten.
Så det var med stor glæde og fornøjelse, at komme i Lumby Kirke og
opleve så mange mennesker til en
”almindelig” gudstjeneste (man skulle tro det var juleaften).
Det var Karen Nedergaard, der holdt
prædiken denne søndag, og det gjorde hun, som vanligt, fortrinligt.
Dagens prædiken tog udgangspunkt i
de betroede talenter, der kort fortalt
handler om, at Herren forlanger, vi
forvalter, de talenter vi betros.

Efter gudstjenesten gik de fleste af
os til en dejlig frokost i Lumby Sognegård. Der var en særdeles god
stemning/atmosfære ved og omkring
bordene. Vores formand Inge-Lise
Hansen bød velkommen, og fortalte
lidt om de kommende arrangementer.
Ligeledes var der indlæg fra de forskellige foreninger i Lumby, der i

Foreningerne i Stige
vil blive inviteret til
et kort orienteringsmøde om ideen bag
kvartergudstjnesten, og indbydelse
til at deltage vil blive husstandsomdelt.

korte træk fortalte, hvad de beskæftigede sig med og deres fremtidige
aktiviteter (se i øvrigt indlæg i vores
kirkeblad).
Alt i alt en succes, som vi kan være
stolte af. Så er det sjovt og spændende at være en del af menighedsrådet,
når ting lykkes.
Nu glæder vi os til næste kvartergudstjeneste, som skal være i Stige
d. 13. april kl. 11, og hvor vi håber
på ligeså god tilslutning.

Lillian Madsen
Menighedsrådsmedlem i Lumby

INDSAMLING I KIRKERNE 2007

Bibelselskabet
Danmissionen
Kirkens Korshær
Reden
Børnesagens Fællesråd
Alt i alt

LUMBY

STIGE

135,00
556,75
1406,50

100,00
217,75
217,75
190,00
1350,00
2075,50

3450,00
5548,25

I ALT
235,00
774,50
1624,25
190,00
4800,00
7623,75 kr.

Med venlig hilsen
Lars S. Stougaard

MINIKONFIRMANDER
Så er et nyt hold minikonfirmander fra 4. klasserne på Lumby
skole og Søhusskolen startet. Vi mødes hver torsdag i sognegården i Lumby, hvor vi synger, leger og hører historier fra bibelen.
Præsterne er så vidt muligt med hver gang, og børnene har stor
glæde af at kunne snakke med dem om, hvilke tanker de gør sig
om Gud og kristendom. Vi holder familiegudstjeneste sammen
med minierne palmesøndag d.16.marts kl.14 i Lumby kirke. Alle
er velkomne. Bagefter er der kaffe og kage i sognegården.
Kirsten Schmidt.

NYT MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET I LUMBY
Medlem af Lumby Menighedsråd Knud Aage Madsen har valgt at træde ud af
rådet. Ind træder i hans sted Poul Hansen som nyt menighedsrådsmedlem. Vi
vil gerne sige Knud Aage Madsen tak for hans indsats i menighedsrådet gennem
3 år med ønsket om alt godt fremover.
Venlig hilsen Lumby Menighedsråd

EFTERMIDDAGSMØDER I SØHUS PRÆSTEGÅRD
Der er eftermiddagsmøder 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 to gange 3. marts og 7. april.

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.
Werner Sørensen
Sted: Søhus Præstegård,
Bispeengen 11

SOGNEINDSAMLING
Søndag d. 2 marts afholdes der sogneindsamling, arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp, for 10. gang.
Pengene fra Sogneindsamling 2008
skal hjælpe og støtte børn, som er
mærket af aids-epidemien og dens
følger.
Når epidemien rammer den voksne

generation, betaler børnene en meget
høj pris.
Millioner af børn har mistet en eller
begge forældre, og mange børn har
alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og
mindre søskende.
Aids bringer børn i en yderst sårbar

situation. De har brug for særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig.

Hvis du vil give en hånd med
indsamlingen, kan du læse mere på www.noedhjaelp.dk.

Folkekirkens Nødhjælps aidsarbejde har et særligt fokus på
at give sårbare børn mulighed
for at trives og udvikle sig – og
at få en fremtid uden aids.

Du kan melde dig som indsamler i Lumby sogn ved at kontakte Peter Allesø Rasmussen
på mail par@abos.dk eller tlf.:
65955042

Det tager kun et par timer af din tid, men gør en stor forskel!
SANGAFTEN: Hvad er en god melodi?

Torsdag d. 13. marts er der sangaften i Stige Sognehus kl. 19.30.
Organist Dennis Dingfeld vil fortælle om, hvad en god melodi er, og
hvad det egentlig er, der gør en melodi god.

Der vil selvfølgelig
også være rig lejlighed
til at synge sammen.
Som vi plejer serveres
kaffe og kage undervejs.
Dennis Dingfeld

FORÅRSKONCERT I LUMBY KIRKE
H. C. Andersen Korets 30 sangere holder torsdag d. 10. april kl. 19.30 koncert i Lumby Kirke. Koret, der dirigeres af musikpædagog Uffe Richter Hansen,
har et bredt alsidigt verdsligt repertoire - spændende fra danske sange - H.C.A.sange, folke-melodier - over populære
swing- musical- og popnumre til klassiske
værker. Koret akkompagneres af musiklærer Jørgen Ellekilde. På korets forårsrepertoire er bl.a. Tre sange af Kai Norman Andersen, sange af H. C. Andersen, forårssange samt musicalsange fra ”The Sound of
Music” og ”The Music of the Night”.
Alle er meget velkomne!
Dennis Dingfeld

FRA DE LOKALE FORENINGER
Pensionistforeningen Lumby – Stige – Søhus
Så er vi startet igen efter juleferien på vore hyggelige eftermiddage i sognehusene. I Lumby tirsdage og i Stige onsdage kl. 14-16.30. Hvis du kunne tænke dig
at deltage så kig ind til os, eller ring til mig på 66189438.
Lizzi Andersen, formand

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Maddemonstration:
Ø-tur i maj:

Torsdag den 3. april 2008 i Lumby Skole ved kogebogsforfatter Dorte Asbjørn.
Dato senere.

Nærmere oplysninger hos formanden Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66189121.

Lumby og Omegns Borgerforening
Forår 2008
Generalforsamling. Torsdag d. 28.
februar 2007 kl. 19.30 i skolens aula.
Her er din mulighed for at blive hørt
og få indflydelse – Mød talrigt op og
støt det lokale samfund.
Bestyrelsen.
Formand: Jens Peder Pedersen
tlf: 41 62 40 11
Kasserer: Verner Pedersen (på valg)
tlf: 65 95 59 47
Sekretær: Dennis Hansen
tlf: 65 95 56 42
Inge Christoffersen
tlf: 28 25 51 19
Hanne Schultz Sørensen
tlf: 65 95 52 05
Rikke Andersen (på valg)
tlf: 65 97 72 33

Anita Gilsing (på valg)
tlf: 66 19 22 21
Kontingent: Husstand: 80 kr. pr.år.
Enlige: 40 kr. 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:
Torsdag d. 27 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 grills. Bålet
tændes kl. 20.30.!

Børnedyrskue søndag d. 14. september kl. 13.30 foregår ligeledes på Lumby
Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening

LUMBY MØLLEGAARD
Lumby Mølle har fastlagt dette års
program, der igen indeholder en
række åbenthus arrangementer 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.
Bemærk! Mors Dag, der i år falder i
pinsen, afholdes ikke. Der afholdes i
stedet et Maj Marked ugen efter.
Dette marked vil dog ligne Mors
Dags arrangementet langt hen ad
vejen.

Aktiviteter i 2008
Majmarked, søndag d. 18. maj,
kl. 10-17:
Stort blomstermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, børnekræmmermarked, demonstration af
gammelt håndværk og m.m.
Dansk Mølledag, søndag d. 15. 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. 9. juli, kl. 19-21:
Rundvisning i møllen, Mølleboden
åben med salg af Øl, vand, is m.m.

Foreningen arbejder stadig kraftigt
på at skaffe penge til en renovering
af taget på stuehuset. Der arbejdes
også på en ny magasinbygning i parken bag møllen. Læs mere på
www.lumbymolle.dk og i Møllebladet nr. 22, der kommer på gaden i
starten marts måned.
Bestyrelsen

Vingesus, onsdag d.16. juli, kl.19-21:
Rundvisning i møllen, Mølleboden
åben med salg af Øl, vand, is m.m.
Vingesus, onsdag d.23. juli, kl.19-21:
Rundvisning i møllen, Mølleboden
åben med salg af Øl, vand, is m.m.
Vingesus, onsdag d.30. juli, kl.19-21:
Rundvisning i møllen, Mølleboden
åben med salg af Øl, vand, is m.m.

Vingesus, onsdag d. 6. august, kl. 1921: 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.

Mølle-nisse jul, søndag, d.23. november kl.10-16:
Gløgg og æbleskiver, dekorationer
og gran, juleklip, salg af nisser og
andre juleting.
Kontaktpersoner :
Jørgen Hansen ( Formand ):
tlf. 65 955115
Søren Hørslev Hansen:
tlf. 65 955847

Børnedyrskue, søndag d. 14. september, kl. 13-17:
Børn udstiller deres dyr i møllehaven
– mange fine præmier.

LOKALHISTORISK ARKIV
Som ny arkivleder på Lumby Sogns
lokalhistoriske Arkiv, vil jeg her sige
tak til min forgænger på jobbet, Pastor emeritus C.V. Prip for et godt og
vel udført job som arkivleder.
Jeg skal nu prøve på at gøre kunststykket efter. Det bliver ikke nemt,
men jeg skal gøre mit bedste.
Arkivleder:
Niels Th. Nielsen Cortlandvænget 17
5270 Odense N.
tlf. 66188368 ell. 41270623 E-mail:
ntnbdn899@cdnet.dk
Åbningstider er flg:
2. mandag 18.00 til 19.30 og
4. mandag. 18.00 til 17.00
eller efter aftale.

Tak til Lumby og Stige menighedsråd for det flotte initiativ til afholdelse af Kvartergudstjeneste.
”Efter gudstjenesten, hvor vi samledes til lidt at spise, kunne de lokale
foreninger præsentere sig selv og
fortælle lidt om, hvem de er og hvad
de laver. Der var en flot opbakning i
Lumby og jeg vil anbefale borgerne i
de øvrige områder inkl. foreninger,
til at bakke op om disse arrangementer”.
Niels Th. Nielsen

GUDSTJENESTELISTE
Søndag d. 24. februar
(3. s. i fasten)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Mandag d. 24. marts
(2. påskedag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 19.30: Sørensen

MARTS

Søndag d. 30. marts
(1. s. ef. påske)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 2. marts
(Midfaste)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil, lift

APRIL

Søndag d. 9. marts
(Mariæ Bebudelse)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 6. april
(2. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Søndag d. 16. marts
(Palmesøndag)
Lumby kl. 14: Nedergaard,
- familiegudstjeneste
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Søndag d. 13. april
(3. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil,
- kvartergudstjeneste

Torsdag d. 20. marts
(Skærtorsdag)
Lumby kl. 19.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Fredag d. 18. april
(Bededag)
Lumby kl.11: Nedergaard, bil, lift
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Fredag d. 21. marts
(Langfredag)
Lumby kl. 11: Nedergaard
Stige kl. 11: Sørensen, bil

Søndag d. 20. april
(4. s. ef. påske)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 23. marts
(Påskedag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil, lift
Stige kl. 11: Nedergaard

Se mere på Lumby Sogns hjemmeside:

www.lumbysogn.dk
- find gudstjenester,
prædikener m.m.

KLIP DENNE SIDE UD og hæng den op! Der er adresser på bagsiden.

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: 66187728
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: Torben Hedelund
Skippervej 58; tlf: 187728
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 Munkemaen 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
Gudstjenestelisten.
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 april 2008

