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ARTIKLER
RO
Jeg tror, rigtig mange mennesker i
dag har en stor længsel efter stilhed,
nærvær og ro.
Mange af os lever i dag så hurtige og
komplekse liv, at vi sjældent, eller ligefrem aldrig, har tid til at være ’rigtigt’ tilstede i nuet. Vi er altid videre
i det næste. Tankerne flyver hen til,
hvad vi skal nå om lidt, i aften, i morgen, på næste lørdag, næste år, osv.
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opretholde et inspirerende parforhold, have et præsentabelt hjem, opdrage vores børn perfekt, se godt ud,
tjene en halv million, have den største bil i vænget, osv. Men uanset om
vi taler om arbejdslivet eller privatlivet, er vi ganske enkelt ikke skabt til
at leve et liv med så høj aktivitet.
Og midt i et larmende samfund, hvor
mange af os har bildt os selv ind, at
det er rigtigt og vigtigt hele tiden at
være på, er stilhed – længsel efter ro
og fred - blevet et nyt parameter og
en mini-trend i vores samfund. En
længsel, som afspejles på forskellige
måder.

For mange er det arbejdslivet, der er
den helt store synder. Nu om dage
kan arbejdslivet, og den tid, vi vælger
at bruge på det, være ubegrænset.
Det kan godt være, at man kun er ansat i 37 timer sådan rent fysisk, men
psykisk kan der være tale om mange
flere timer. For i dag er meget arbejde bundet op på den psykiske del af
vores kunnen, og på teknologiske
vidunderhjælpemidler, som gør det
muligt at styre en milliardvirksomhed fra en tablet hjemme fra sofaen
samtidig med, at man måske snakker med konen, spiller kort med børnene, ser TV, læser Facebook, osv.
Så i dag er der faktisk ingen anden
grænse for vores bidrag til, og tilstedeværelse i, arbejdslivet, end den, vi
selv sætter.

Fx. læste jeg i en artikel, at DSB i de
senere år har øget antallet af stille-kupeer. Og når vi danskere skal
på charterferie, er der flere og flere af
os, der vælger ’børnefrie hoteller’. En
anden tendens udi at finde roen i sig
selv er mindfulness. Mindfulness går
ud på at være fuldt tilstede lige her og
nu, at have alle sanser åbne, at være
opmærksom på alle sine tanker, følelser, sanseindtryk uden at forholde
sig analytisk eller bedømmende til
det, vi oplever. Den tilstand er mindfulness.

Også i privatlivet hersker der blandt
mange en social forventning om, at
vi er højaktive og følger med. Vi skal

Stilhed er balsam for sjælen, det tror
jeg, at vi alle sammen hurtigt kan
blive enige om. Og kristendommen

har også noget væsentligt at sige om
stilhed.
For kristeligt set er ro og stilhed meget vigtigt. Ifølge biblen trak Jesus
sig indimellem tilbage for at bede og
tænke, og derved kunne han bedre
være noget for andre mennesker. Ligeledes søgte han også til templet for
der at finde ro til eftertanke.
For uden stilhed og ro så mister vi
mennesker jordforbindelsen til os
selv, andre og verden. Vi bliver forjagede mennesker, som mister nærværet, den sande glæde og mulighed for
at nyde og leve livet.
Vi kan møde Gud i stilheden, men
det kræver, at vi er stille, og kirken
er et af de steder, hvor vi kan være
stille med Gud. Kirken er et sted for
den personlige afvikling modsat personlige udvikling, som digteren Søren Ulrik Thomsen siger det et sted:
”Gudstjenesten er en måde at slippe
ud af selvoptagetheden, ud af besættelsen af hvem jeg er. I kirken er jeg
et menneske – simpelthen, og i kirken er vi alle lige overfor Gud. Her
har vi alle samme vilkår. Vi har alle
fået livet som en gave. Vi er alle fyldt
med fejl og vi skal alle dø”.
Og så er kirken et sted, hvor vi kun
skal foreholde til en ting, nemlig
foreholde os til Gud og det han vil
sige til os gennem de bibelske tekster
og stærke salmer, der fortæller om
menneskelivet på godt og ondt.

I kirken kan vi for en stund være stille, give os selv tid til ro - tid til ikke
at skulle præstere eller udrette noget
som helst. Og når gudstjenesten er
forbi, kan vi rejse os og gå ud derfra
med lidt fred i sjælen.
Gud,
Vi kommer ind i dit hus.
Fra hver vores sted
Med hver vores anledning
Her på kirkebænke er vi nulstillet
Tid til afvikling
Godt at du giver tegn fra dig
I Matthæus, Bach og Brorson
I vin, brød og ord
Vi rækker ud og du kommer os i
møde.
I dig Gud er vi alle et.

Sognepræst Mette Gabelgaard
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LUMBY BY
Et kort udpluk af en lang historie
Man regner med, at Lumby, Lyungby (byen med lyngen), har ligget 1,
hvor den ligger i mere end 1000 år.

hvor skolen H.C. L´s Vej 9 tages i
brug.

Bortset fra en periode i 1300-tallet,
hvor byen, sammen med Stige, er
pantsat til de holstenske grever, er
Lumby samlet som krongods indtil
1700-tallets krongodsauktioner.
I midten af 1100-tallet opføres på
byens højeste sted en lille, kullet
stenkirke 2, som udbygges i de næste århundrede. Tårnet mod vest og
våbenhuset mod nord tilføjes sidst
i 1400-tallet. Det begrunder vejens
forløb helt ind til tårnmuren. På
datidens mudrede veje har det ofte
været umuligt at færdes til fods forbi tårnet, hvilket giver en forklaring
på fodgængerkolonnaden gennem
tårnet 3, som ses aftegnet på tårnets
nordside.
1670 bliver landets krongodser inddelt i rytterdistrikter. Fæsteafgiften
afskaffes. Til gengæld skal bønderne
nu udruste og underholde et antal
ryttere. I forbindelse med rytterdistrikterne oprettes i 1720´erne såkaldte Rytterskoler, hvor alle sognets børn skal lære at læse, så de kan
tilegne sig den kristne børnelærdom.
Skolerne er alle opført efter samme
grundplan, og indeholder skolestue
og lærerbolig.
Rytterskolen H.C. Lumbyes Vej 524
fungerer som almueskole indtil 1923,
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Rytterskolen

Rytterdistrikterne nedlægges i 1764
og kronens gårde sælges til Marienlund Hovedgårds ejer, Peter Eilschou, som i 1777 opfører Eilschous
Hospital (H.C. L´s Vej 34) – den tids
alderdomshjem, beregnet for 6 mindrebemidlede personer fra Lumby
Sogn. Husets funktion som hospital
ophører i 1927.

Eilschous Hospital

Fra 1860 til 1894 har byen en landboskole (H.C. L´s Vej 37). Højskolen,
som den stadig kaldes, er tænkt som
en kundskabsskole i modsætning til
de Grundtvig/Koldske Høj- og Friskoler, der betegnes som sværmeriske.

Højskolen

På H.C. L´s Vej 51 ligger fra 1861 til
1955 Jørgensens Stiftelse for Lærerenker, kaldt Stiftelsen. Ejendommen
indeholder på den tid 3 lejligheder:
en stor i hver ende af huset til lærerenkerne, og en lille i midten til tyendet.

Stiftelsen

De fleste veje i byen er opkaldt efter
komponisten H.C. Lumbyes valse og
polkaer. Hans Christian Lumbye fødes i Kbh. i 1810. Hans far og farfar
er begge født i Lumby. Som soldat
får faderen tilnavnet Lumbye efter
fødebyen.
I tiden efter 1864 bliver der oprettet
mange skytteforeninger ud over det
ganske land, en slags hjemmeværn,
hvor de unge mænd får skydetræning, så de kan forsvare fædrelandet
mod kommende invasioner. Lumby
Skytteforening stiftes i 1867.
I 1883 fødes der en søn på Strandgaard (H.C. L´s Vej 60). Han får

navnet Jesper Peter Jespersen. Han
bliver bl.a. befalingsmandsuddannet og opnår i 1920 rang af kaptajn.
Kaptajn Jespersen udvikler en særlig stavgymnastik og fra 1927 og 25
år frem kan han høres på radioen i
programmet Morgengymnastikken.
Hans motto er: En sund sjæl i et
sundt legeme.
Lumby består i 1900 af 16 gårde og
et antal huse: 15 gårde på østsiden og
kun én på vestsiden. Udbygningen af
byen starter i 1900-tallets begyndelse med bebyggelsen syd for kirken.
1915 opføres Vestergaard (H.C. L´s
Vej 65). Indtil da har der kun ligget
én gård på vestsiden (H.C. L´s Vej
31), hvor kun stuehuset eksisterer i
dag. Denne gårds jorder er udstykket
til bl.a. Louisevej, en del af Brittavej,
Lumby Skoles 2. afdeling, sportspladsen m.m.
Lumby har eget elværk (H.C. L´s Vej
93) fra 1910 til 1922. I 1918 opføres
en ny smedjebygning (H.C. L´s Vej
19) til afløsning for den gamle smedje fra 1850´erne (H.C. L’s Vej 21).
Lumby Vandværk (Slettensvej 354)
er i drift fra 1934 til 1977 og Lumby
Andelsmejeri (Grønnegyden 152) fra
1890 til 1947.
Lumby Sogns daværende sogneråd
ønsker ikke jernbane til Lumby, så
Odense – Otterup – Bogense - banen, som er i drift fra 1911 til 1966,
føres derfor gennem den vestlige del
af sognet. Af- og påstigning foregår
ved et såkaldt trinbræt i Løkkegravene.
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På et tidspunkt i 1940´erne får Lumby en landevejskro, (H.C. L´s Vej
66). Den første omfartsvej bliver
anlagt i 1956. Ejendommen er oprindelig et husmandssted, hvor den
daværende ejer og hans hustru starter et pensionat. Kroen (med ny ejer)
bliver i 1960´erne kendt viden om og
er i flere år meget besøgt. Kroen lukker i 1992.
Det skal også nævnes, at der under
besættelsen bliver hentet tonsvis af
læs grus fra grusgravene i Lumby til
anlæggelse af tyskernes flyveplads i
Beldringe.
I 1954 flytter skolen fra H.C. L´s Vej
til Harlekinvej, og kommunekontoret, der har haft til huse H.C. L´s Vej
5, flytter ind i den gamle skole.
I 1965/66 er elevtallet på Lumby

Skole, pga. det store byggeboom i
Søhus, vokset fra 200 til 600 og der
bygges en ny skolefløj. Smedegyden,
den lille vej, der går fra smedjen til
Bladstrupvej, lukkes i forbindelse
med udvidelsen, og bliver sydfra drejet om til H.C. L´s Vej. Den får navnet Cecilievej.
Efter de store landboreformer i
1780´erne bliver byens jorder i 1794
udskiftet som en såkaldt stjerneudskiftning, hvor de nye markskel danner en stjerneform med landsbyen
i centrum. Herved får den enkelte
gård sin jord samlet uden at skulle
flytte væk fra landsbyen 5. Den beslutning kan vi glæde os over den dag
i dag, da det er en af de væsentligste
årsager til, at Lumby By har bevaret
sit landsbypræg.

Annelise Bæk Hansen

1) Der er mindelser om landskabet i Hedager.
2) En kullet kirke er uden tårn.
3) Se Johannes Wendt-Larsens: Lumby Kirke og Menighed s. 21.
4) Herefter benævnt: H.C. L´s Vej. Adresserne er fra omkring midten af
1960´erne, da de fleste af de nuværende gade - og vejnavne indføres
kommunalt.
5) I dyrkningsfællesskabets tid helt fra middelalderen er den dyrkede jord delt
i 3 vange, hvor hver gård har sine agre fordelt på måske 20 eller flere forskellige steder, så alle får del i både den gode og den dårlige jord.
Kilder:
Lumby Lokalhistoriske Arkiv; Johannes-Wendt Larsen (Næsby);
Tove Johansens (Lumby) m.fl.
På www.lumby.dk vil der ligge en tidslinje for Lumby By og billeder.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
K
R
Kalender
Onsdag den 5. november kl. 16.30 Fyraftenssang
Onsdag den 26. november kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste
Søndag den 30. november kl. 13.30 Adventsgudstjeneste og
Julekoncert
Onsdag den 3. december kl. 19.00 Julen i Ord og Toner
Onsdag den 31. december kl. 15.00 Nytårsaftensgudstjeneste
Onsdag den 28. januar
kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste
Onsdag den 4. februar kl. 16.30 Fyraftenssang
Onsdag den 25. februar kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste
Onsdag den 4. marts
kl. 16.30 Fyraftenssang

Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke

Fyraftenssang
Onsdag den 5. november kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 4. februar kl. 16.30 i Lumby Kirke
Onsdag den 4. marts kl. 16.30 i Lumby Kirke
I 2014 var det Stiges opgave at starte denne nye form for ”sangaften” op. I
første halvdel af 2015 er turen så kommet til Lumby. I februar, marts og april
skal sangglade sognebørn (og alle andre) sætte et kryds ved den
første onsdag i disse måneder kl. 16.30 - 17.30.
Vi fortsætter på sædvanlig vis med, at der bliver forberedt en eller to sange
eller salmer fra organist og præst, og så er der ellers frit slag. Alle må komme
med forslag og ønsker om sange og salmer, der er med i folkehøjskolesangbogen og salmebogen.
Efterfølgende er der en kop kaffe og en - eller måske to - småkager.
Organist Dennis Dingfeld
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Hverdagsgudstjenester
Onsdag den 26. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
Sognepræst Karen Nedergaard
Onsdag den 28. januar kl. 17.00 i Stige Kirke
Sognepræst Mette Gabelgaard
Onsdag den 25. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
Sognepræst Karen Nedergaard
Vi fortsætter med hverdagsgudstjenester sidste onsdag i måneden kl.
17.00. Gudstjenesterne er korte og
har hver et særligt tema. Hver gang
er der lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden.
Vi arbejder fortsat med formen på
gudstjenesten, som bl.a. indeholder
stille bøn og lystænding. Vi håber, at
mange vil finde vej til disse anderledes gudstjenester i hverdagen.
Sognenes præster

Adventsgudstjeneste
og julekoncert med Sine Nomine
første søndag i advent
Søndag den 30. november kl. 13.30
Stige Kirke
Selvom vi ”kun” har 1. søndag i advent, så er det dog en god ide allerede
at blive sat i julestemning den dag.
Efter en festlig adventsgudstjeneste
kommer koret ”Sine Nomine” og
synger julekoncert for os.
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Sine Nomine vil synge et blandet
program af ca. en times varighed.
Koret har sunget mange koncerter i
Danmark, Tyskland, Norge, Sverige
samt Polen. Koret ledes siden 1978
af Claus Clausen.
I anledning af det kirkelige nytår
bydes der på kransekage og sekt
i våbenhuset.

Sine Nomine

Vel mødt til gudstjeneste og koncert!
Koncerten slutter i god tid, så man kan nå at være med
til tændingen af juletræet i Stige kl. 16.00.
Organist Dennis Dingfeld

Julen i Ord og Toner
Onsdag den 3. december kl. 19.00
Lumby Kirke
Ligesom julefrokoster er en fast tilbagevendende tradition, således er
det også med ”Julen i Ord og Toner”.
Kom og oplev en smuk gudstjeneste
med masser af sang og musik. Medlemmer af menigheden læser tekster
op, der hører julen til.
Efterfølgende er der desværre ikke
julefrokost, men dog gløgg og æbleskiver i Lumby Sognegård.
Gerne tilmelding senest
den 26. november til
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld
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Nytårsaftensgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00
Lumby Kirke
Vi fejrer årets afslutning ved årets sidste hverdagsgudstjeneste
nytårsaftensdag kl. 15.00 i Lumby Kirke. Efterfølgende er der sekt
og kransekage i våbenhuset, hvor alle er hjertelig velkomne.
Sognenes præster og menighedsrådet

FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER
FA
ER
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har en dåbsklub, som man kan være medlem af, hvis man for nylig er
blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke og bor i ét af sognene. I løbet af sine
første leveår modtager dåbsbarnet nogle gaver og et brev fra vores præster,
som kan bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse.
Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk.
Sognenes præster og menighedsrådet

Minikonfirmander
Et nyt hold minikonfirmander starter i januar 2015. Denne gang er det 4.
klasserne fra Stige Skole og Friskolen, som har mulighed for at være med.
Undervisningen vil foregå i Stige Sognehus. Der bliver sendt invitationer ud
først i det nye år med nærmere information om tidspunktet.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster
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LOKALE FORENINGER
Stig
St
Stige
ige – Lumby – Søhus Pensionistforening
niiin
n
ng
n
g
Foreningen holder møde hver onsdag kl. 14.00 i Stige Sognehus.
Før mødet kan man deltage i ældregymnastik på Stige Skole kl. 13.00.
I løbet af året er der forskellige arrangementer,
som man kan melde sig til:
Juleafslutning
16. december 2014 kl. 13.00
Lumby Forsamlingshus

Sæsonstart
7. januar 2015 kl. 14.00
Stige Sognehus

Gymnastik
7. januar 2015 kl. 13.00
Stige Skole

Generalforsamling
21. januar 2015 kl. 14.00
Stige Sognehus

Tilmelding og nærmere information hos
formand Thordis Jensen
mobil 40 40 38 60.
Pensionistforeningens bestyrelse

Familie og Samfund
Lumby – Stige – Søhus
Program 2014 – 2015
November
Onsdag den 26. november kl. 19.00
Aulaen på Lumby Skole
Julehygge med Holger Mejlbjerg
som vil fortælle om ”Kanalen og Lodserne”
Januar
Torsdag den 15. januar kl. 19.00
Skolekøkkenet Lumby Skole
Spansk aften
med kostvejleder Christina Bach Talbro
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Februar
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00
Aulaen på Lumby Skole
Familie og Samfund afholder generalforsamling
Marts
Onsdag den 4. marts kl. 17.00
GIØRTZ, Bredgade 24, Otterup
Ny, spændende butik med dametøj i alle størrelser
Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21

Lumby
Lu
L
umb
mby Sogns Lokalhistoriske Forening og
g Arkiv
Arki
kiv
Foreningens arkivalier dækker det gamle Lumby Sogn,
i dag Lumby og Stige Sogne.
Arkivets adresse:
Åbningstider:

H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00

Evt. kan andet aftales med arkivleder Bente Christiansen,
som træffes i åbningstiden på tlf. 29 85 46 19 og
udenfor åbningstiderne på tlf. 93 92 07 08.
E-mail:
E-mail digitale billeder:
Formand:
Medlemskab:

lumbylokalhistoriske@mail.dk
lumbylokalhistoriske@gmail.com
Tom Bager
50 kr. pr. år pr. medlem

Man behøver ikke være medlem for at henvende sig på arkivet. Alle er velkomne, så kig ind! Vi efterlyser alt – bortset fra genstande - af lokalhistorisk
interesse. Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med beretninger fra hele
lokalområdet. Derudover arrangeres bl.a. medlemsaftner og ture med forskellige - i reglen - lokalhistoriske temaer.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Lumby Mølle
Aktiviteter på Lumby Mølle i 2014 og 2015
Mølle-Nisse Jul
Majmarked
Dansk Mølledag
Sct. Hans

Søndag den 23. november kl. 10.00 – 16.00
Søndag den 17. maj kl. 10.00 – 17.00
Søndag den 21. juni kl. 10.00 – 17.00
Tirsdag den 23. juni kl. 18.00 – 22.00

For yderligere oplysninger – se www.lumbymolle.dk eller hold øje med
opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet.
Vel mødt på Lumby Mølle
Bestyrelsen

SOGNENYT
Mindeord
Mi
M
iindeord for Peter Allesø Rasmussen
en
Med Peter Allesø Rasmussens pludselige og tragiske død på vej hjem fra
Æbelø, har Lumby Sogn mistet en af sine ildsjæle i foreningslivet. Peter var
aktiv såvel politisk som i Lokalhistorisk Forening, samt i den lokale skytteforening. Han var desuden en uvurderlig hjælp for menighedsrådet og kirkens
personale. Specielt med IT opgaver, men også med andre praktiske gøremål
var Peter behjælpelig som noget naturligt og uopfordret.
Hvor stort hans engagement og hjælpsomhed har været, blev synligt i kredsen af familie, venner og bekendte, som ønskede at tage afsked med Peter ved
hans bisættelse d. 11. september. Sjældent har Lumby Kirke været så fyldt til
bristepunktet, så smukt pyntet og sjældent har taget på kirken i den grad været ved at lette under salmesang og orgelbrus, som ved denne smukke afsked.
Peter vil først og fremmest blive savnet som ægtemand til Karen, som far til
Jeppe og som søn af Anna-Marie og Arne.
For resten af sognets beboere og langt udenfor sognet vil han særligt blive
savnet og husket for sin hjælpsomhed og sit engagement, for sit uhøjtidelige
væsen og sans for humor samt for sin store og brede interesse for samfundsforhold, IT og teknik, og ikke mindst for naturen.
Æret være Peter Allesø Rasmussens minde.
Personale og menighedsråd ved Lumby og Stige Sogne
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Årets gang i menighedsrådet
Menighedsrådet bygger på fællesskabet, som giver os en god basis for
arbejdet sammen med lokalområderne i vores sogne.
Sognepræst Werner Sørensen er gået
på pension. Her pr. 15. september
2014 er sognepræst Mette Gabelgaard ansat i stillingen. God vind til
Werner Sørensen og velkommen til
Mette Gabelgaard.
Medlem Jan Svendsen har byttet
med stedfortræder Gurli Knudsen
på grund af ændret job. Tak til Jan
Svenstrup og velkommen til Gurli
Knudsen som nyt medlem.
Konfirmationsundervisningen
er
ændret i forbindelse med den nye
skolereform. Vi har afsat flere økonomiske midler til opgaven, samt
mere tid til planlægningen. Præsterne holdt bl.a. et møde for personale
og menighedsråd, så alle er klædt på
til opgaven. Undervisningen er kommet godt i gang med 4 veloverståede
projektdage i september. Vi glæder
os over, at årgangen 2014/2015 er på
80 konfirmander.
Vi har i årets løb holdt 5 forretningsudvalgsmøder og 6 menighedsrådsmøder.
Der arbejdes rigtig godt med opgaverne i menighedsrådets mange udvalg. Her bliver arrangementerne
planlagt, med tradition og fornyelse.
Her er det også vigtigt at få arrangementerne fordelt i forhold til lokal14

foreningernes aktiviteter. Referater
sendes pr. mail rundt til menighedsrådet og personale, og giver et gennemgående overblik over, hvad der
foregår. Alle er gode til at holde sig
opdateret.
Af de mange aktiviteter i sognene
kan nævnes: fortælleaftener, sangaftener, påskemåltidet skærtorsdag,
forårsfest for sognenes ældre, koncerter, sommerudflugt for de ældre,
friluftgudstjenesten,
høstgudstjenesten og fyraftenssang. Hverdagsgudstjenesterne, med hver deres
tema, musik, stilhed og salmesang,
har menigheden taget godt imod.
Kom og prøv det, det giver fællesskab og gode oplevelser.
Kirkekoret er gået sammen med
Næsby Kirkekor. Flere børn giver
flere muligheder, og gør det sjovere
for børnene at synge i kor. Hos os tilbydes der til gengæld fyraftenssang
og sangaftener. Organisten hjælper
også til på konfirmanddagene og ved
minikonfirmandundervisningen.
Vores kirkeblad giver god og fyldestgørende information om, hvad menighedsrådet arbejder med. En side i
bladet, ”Kalender”, er til opslagstavlen. Så er man inviteret til arrangementerne med tid og sted.
Derudover kan man finde oplysninger på sognenes hjemmeside. Hjemmesiden er overgået til et nyere system, som er lettere at opdatere og

redigere, hvilket er en nødvendighed
i tiden.
I forbindelse med personregistrering
skal man nu oftest henvende sig på
kirkekontoret digitalt. På sigt skulle
det effektivisere registreringsarbejdet og give plads til andre opgaver
udført på kirkekontoret.
Hjallese Provsti har afholdt 2 temadage med overskriften ”Hvad gør
bedre kirke?”
Præsterne og 4 medlemmer deltog i
nogle meget inspirerende dage, hvor
vi har taget det med hjem, der passer
til vores menighed, og arbejder videre med det.
Menighedsrådet holdt også et møde
med biskop Tine Lindhardt og provst
Paw Kingo Andersen angående præstestillingen. Vi kom bredt omkring
det kirkelige liv ved vores to kirker
sammen med det lokale forenings-

liv. Der blev lyttet og uddybet med
en god dialog, og det var en god aften. Senere kom der brev fra Kirkeministeriet, som gav tilladelse til, at
bopælspligten for Søhus Præstegård
ophæves.
Tallene fra kirketællingen fra Stige
og Lumby Kirker ligger pænt positivt. Hen over vinteren vil vi arbejde
videre med tallene og fortælle mere
om resultaterne.
Alle i menighedsrådet og personalet
deltager positivt i arbejdsopgaverne
for kirkernes liv og vækst i lokalområderne. Tak til alle!
Hvis man har brug for mere information, kan man gå ind på vores hjemmeside www.lumbysogn.dk, eller tag
gerne en opringning til en af os.

Formand Inge-Lise Hansen og næstformand Torben Hedelund
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Økonomi
Ø
se
e
konomi i Lumby - Stige Kirkekasse
Menighedsrådet for Lumby og Stige
har ansvaret for den økonomiske
drift og vedligeholdelse af sognenes
kirker og øvrige ejendom. Vores
overordnede målsætning er at få
mest muligt kirkelig aktivitet for
pengene, og at bygninger og faciliteter fremtræder venlige og velholdte.

For at styre økonomien følges der
løbende op på, hvad der er brugt
og hvad der er til rest, dels gennem
kvartalsvise regnskabsgennemgange
i menighedsrådet, dels i et bilagsudvalg. Alt bogføres omhyggeligt og
godkendes årligt af såvel provsti som
et eksternt revisionsfirma.

Bevillingen af kirkeskattekroner
sker gennem et økonomisk fællesskab med Hjallese Provsti og de 22
sogne, provstiet omfatter. Hvert år
i maj indsender vi et budget med
drifts- og anlægsønsker, som bliver
behandlet på et samlet budgetsamråd i august. Herefter prioriterer
provstiudvalget ud fra, hvad der
samlet er til rådighed, og giver sognene tilbagemelding om, hvad der
er godkendt i hvert enkelt sogn.
Hensigten med samarbejdet i
provstiet er bl.a. at harmonisere
standarden i sognene, så ingen kirker forfalder, mens andre forgyldes.

Som nævnt under målsætninger, er
det menighedsrådets opgave at få
mest muligt for pengene. Vi driver
altså kirkerne som enhver anden
forretning, dog med den undtagelse, at vi ikke tilstræber et overskud.
Det betyder bl.a., at der ved større
vedligeholdelses- og anlægsopgaver
indhentes flere tilbud, og selv om vi
gerne bruger lokale håndværkere, er
det på lige vilkår med firmaer uden
for sognenes grænser.

I Lumby og Stige Sogne, der drives
samlet, har det i de sidste år resulteret i en bevilling på ca. 4 mio. om
året. Hovedparten bruges til lønninger til de ansatte ved kirkerne. En
del går til energi som varme, lys og
vand. En anden del til vedligeholdelse af bygninger og endelig – i det
omfang det godkendes – en andel til
større vedligeholdelses- og anlægsarbejder, f.eks. kalkning af kirkerne,
forbedringer på kirkegårde, i præstegårde og sognehuse.
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Ansættelser, investeringer, aktiviteter og prioriteringer, som foretages af menighedsrådet, bliver nøje
vurderet ud fra, hvad vi mener, der
kommer menigheden mest til gavn
og at flest muligt får glæde af.

Kasserer Arne Andersen

Kontaktpersonens opgaver
At være valgt som kontaktperson i menighedsrådet betyder, man har fået det
ansvarsfulde job at være personalechef for kirkens ansatte, dog ikke præsterne, der refererer til biskoppen.
Kontaktpersonens opgaver er først og fremmest at være ”forbindelsesperson” mellem de ansatte og menighedsrådet.
Det er kontaktperson, der holder MUS, eller Medarbejder-UdviklingsSamtaler. Ansættelser og lønforhandlinger sorterer ligeledes under
kontaktpersonen.
Som kontaktperson har man medansvar for gode og sunde psykiske og
fysiske arbejdsforhold for de ansatte.
Det er et ansvarsfuldt job at blive
valgt som kontaktperson, men også
spændende, og jobbet udføres i en
god demokratisk og samarbejdende
ånd.
Kontaktperson Lisbeth Høg Madsen
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Konfirmation 2015
Rettelse:
Af hensyn til vinterferie i uge 7 er pigernes projektdag flyttet
fra 8. februar til 25. januar.
Vi er kommet godt i gang med konfirmandsæsonen 2014-2015. Der er 4 hold
konfirmander i år – 3 hold fra Søhusskolen og 1 hold fra Stige Friskole.
I år afvikles undervisningen som projektdage, hvoraf de første i september er
veloverstået.
Vi deltager i en projektdag i Dyrup Kirke i januar sammen med konfirmander
fra andre sogne. I januar og februar afholder vi selv projektdag i Lumby Sognegård med film og aktivitetsløb, og i løbet af marts afvikler vi 4 projektdage
(én for hver klasse), hvor konfirmanderne skal lave deres egen gudstjeneste.
Gudstjenesterne foregår en hverdag om aftenen kl. 19.00 i Stige Kirke for
konfirmander fra Friskolen og i Lumby Kirke for konfirmander fra Søhusskolen. Se i øvrigt gudstjenestelisten. Her er alle velkomne til at overvære gudstjenesten og se, hvad der er kommet ud af dagens arbejde i konfirmandstuen.
Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard

Find seneste nyheder om
Konfirmation 2015 på
special-hjemmesiden:
http://www.lumbysogn.dk/gudstjenester/
konfirmation-2015/
Brug din iPhone eller smartphone og kom ind på
siden ved scanning af QR-koden her til højre.

Konfirmation 2016
Lørdag den 23. april
Torsdag den 5. maj
Søndag den 8. maj

Konfirmation i Lumby Kirke
Konfirmation i Stige Kirke
Konfirmation i Lumby Kirke
Konfirmation i Stige Kirke

Centerklassen
Søhusskolen
Søhusskolen
Stige Friskole

Konfirmanderne fra Søhusskolen har frit valg med hensyn til konfirmation i
enten Stige Kirke den 5. maj eller i Lumby Kirke den 8. maj.
Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard
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Velbesøgt høstgudstjeneste
Søndag den 28. september blev der afholdt en meget velbesøgt fælles høstgudstjeneste for Stige og Lumby Sogne på gartneriet Stige Blomster.
Mange frivillige hjalp til med at gøre klar, pynte op og
servere en lidt anderledes høstfrokost bagefter.
Enkelte stemningsbilleder fra dagen.
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Hjemmesiden opdateres
Lumby og Stige Sogne har en hjemmeside

www.lumbysogn.dk
I forbindelse med skift af system er hjemmesidens layout blevet opdateret.
Der er fald-ned menuer og den øverste del af siden har fået nogle billeder
fra sognet indsat. På hjemmesiden kan man finde mere om Lumby
og Stige Sogne, og hvad der foregår.
Hjælp os med at gøre hjemmesiden bedre!
Flere afsnit af hjemmesiden er stadig under opbygning, og det vil være
dejligt, hvis brugere af siden vil hjælpe os og melde tilbage om
eventuelle fejl og mangler og med konstruktiv ros eller ris.
Mails kan sendes til min mail: pjepse@mail.tele.dk
PR- medarbejder og layouter Per Henrik Jepsen

Digital selvbetjening
Som vi alle sammen har erfaret, foregår kommunikationen med de offentlige myndigheder mere og mere digitalt. Vi skal f.eks. søge om børnepasning
eller melde flytning på kommunens hjemmeside, og får brev fra kommunen
i vores digitale postkasse.
Kirkekontoret er også en offentlig myndighed. Derfor skal man nu anmelde
faderskab, søge om navngivning og navneændring og bestille attester på
www.borger.dk Efter at kirkekontoret har behandlet sagen, får man svar i
sin digitale postkasse.
Hvis man har brug for hjælp med det digitale, er man dog stadig meget velkommen til at kontakte kirkekontoret i åbningstiden. Hvis man vil bestille
dåb eller vielse, henvender man sig fortsat på telefon eller e-mail til kirkekontoret.
Kordegn Karen Van Durme
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Kirkebladet på mail
Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene.
Vil man der udover gerne have kirkebladet pr. mail,
kan man sende sin mailadresse til kirkekontoret:

lumby.sogn@km.dk
Kordegn Karen Van Durme

Kirkebil
Der er kirkebil frem og tilbage
til alle søndags- og helligdagsgudstjenester kl. 11.00.
Man kan blive hentet derhjemme ved at ringe til
Odense Mini Taxi
tlf. 66 12 27 12
inden kl. 10.00
søndag morgen.
For kørsel med liftbus kontakt
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
i åbningstiden.
Der er ingen kirkebil juleaften.
Det er gratis at benytte
kirkebil og liftbus.
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Præsternes ferie
Sognepræst Mette Gabelgaard
har vinterferie
fra 7. februar til 15. februar 2015.
Sognepræst Karen Nedergaard
har vinterferie
fra 16. februar til 25. februar 2015.
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG
Søndag den 23. november MG
Sidste søndag i kirkeåret
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkebil
Onsdag den 26. november KN
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00
Søndag den 30. november KN
1. søndag i advent
Lumby kl. 11.00, kirkebil
Stige kl. 13.30

DECEMBER
Søndag den 7. december MG
2. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Søndag den 14. december KN
3. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Onsdag den 17. december KN
Børnehaverne
Stige kl. 10.15
Søndag den 21. december MG
4. søndag i advent
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Onsdag den 24. december
Juleaften
Lumby kl. 13.30, 15.00, 16.30 KN
Stige kl. 13.30, 15.00, 16.30 MG
Torsdag den 25. december
Juledag
Lumby kl. 11.00 MG
Stige kl. 11.00 KN
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Fredag den 26. december KN
2. juledag
Stige Kl. 11.00
Søndag den 28. december MG
Julesøndag
Stige kl. 11.00
Onsdag den 31. december MG
Nytårsaften
Lumby kl. 15.00

JANUAR
Torsdag den 1. januar KN
Nytårsdag
Stige kl. 14.00
Søndag den 4. januar MG
Helligtrekongerssøndag
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag den 11. januar KN
1. søndag efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Søndag den 18. januar MG
2. søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Søndag den 25. januar KN
3. søndag efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Onsdag den 28. januar MG
Hverdagsgudstjeneste
Stige kl. 17.00

FEBRUAR
Søndag den 1. februar MG
Septuagesima
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Søndag den 8. februar KN
Seksagesima
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe
Søndag den 15. februar KN
Fastelavn
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 22. februar MG
1. søndag i fasten
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
Onsdag den 25. februar KN
Hverdagsgudstjeneste
Stige kl. 17.00

MARTS
Søndag den 1. marts KN
2. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt og velsignet nytår!
Præsterne, menighedsråd og ansatte

Næste Nummer
Næste kirkeblad uddeles i uge 9
fra den 23. februar til den 1. marts 2015.
Materiale kan sendes senest mandag den 12. januar
til sognepræst Mette Gabelgaard
e-mail: mga@km.dk
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Hvor henvender jeg mig?
For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse
kontakter man én af sognenes præster.
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester
henvender man sig til kirkekontoret.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.
SOGNEPRÆSTER
Karen Nedergaard, kbf
Lumby Præstegård
H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag
Mette Gabelgaard
Kontor: H. C. Lumbyes Vej 40B,
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag
KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk
Mandag-onsdag kl. 09.00 – 13.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00
Ellers efter aftale
Lumby og Stige Sognes hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20 om dagen
- telefontid kl. 12.00 – 13.00
Tlf. 29 24 78 32 - efter kl. 16.00
Lumby-stige@kirkegaard.mail.dk
Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf. 29 61 34 87
Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf. 66 18 75 01 / 66 18 77 28
MENIGHEDSRÅD
Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk
Næstformand Torben Hedelund
Tlf. 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

