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Til samtlige husstande

Hvor henvender man sig?

Ved dåb, vielse og begravelse/
bisættelse, sjælesorg m. m.
henvender man sig til èn af
sognets to præster.
Ved fødsler, navneforandringer
og attester m.m. henvender
man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor.
Sognepræst
Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11
Tlf.: 66 18 98 98
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
Tlf. 65 95 50 42
E-mail: kane@km.dk
Træffes bedst mellem 17.0018.00, undtagen mandag,
eller efter aftale.

Lumby Sognegård
H C Lumbyes Vej 40B
Tlf.: 65 95 41 19
Graver ved Lumby Kirke:
Kurt Henriksen
Telefontid mellem 12.00 og
12.30.
Tlf. 65 95 45 20
E-mail:
lumby-graverkontor@mail.dk
Privat: Nøddehaven 11, Bullerup
5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 75 64
Stige Menighedsråd
Formand: Torben Hedelund
Skippervej 58
Tlf. 66 18 77 28
Stige Kirke
Kirkeværge: Kirsten Schmidt
Ædelgranvænget 9
Tlf. 66 18 76 72

Stige Sognehus
Stigevej 253
Tlf.: 66 18 75 01
v/ Torben Hedelund,
Skippervej 58
Lumby Sogns Kirkekontor: Tlf: 66 18 77 28.
Lars Skjerning Stougaard,
kordegn og kasserer for begge
Graver ved Stige Kirke:
kirker
Carl Emanuel Povlsen
Stigevej 253
Strandholtvej 10, Stige
Tlf. og fax: 66 18 70 66
Tlf.: 66 18 68 32
Træffes bedst
E-mail: Lumby.sogn@km.dk
Åbningstider: Mandag.- torsmellem kl. 12 og 13.
dag kl. 9 -12, torsdag tillige
mandag – torsdag
kl. 16 –18, fredag 9-13.
E-mail: stige-kirkegaard@mail.dk
privat tlf: 66 18 90 33.
Organist ved Lumby og
Stige kirker.
Sct. Nicolai Tjenesten på Fyn
tlf. 70 110 120.
Dennis Dingfeld
Refsvindinge byvej 35,
Lokalhistorisk Arkiv
Refsvindinge,
5853 Ørbæk.
Lokalhistorisk Arkiv, H. C.
Tlf: 65 30 27 20
Lumbyes Vej 9, holder åbent
d. 2. mandag i måneden kl. 18
E-mail: dingfeld@web.de
- 19 og den 4. mandag i måneLumby Menighedsråd
den kl. 15 - 17.
Formand: Inge-Lise Hansen
Lumby-Tårupvej 59
Tlf. 65 95 51 31
Lumby Sogns hjemmeside
Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fischer
Kanefarten 30
Tlf.: 65 95 55 27

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

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder
er offentlige. Dog har kun
menighedsrådsmedlemmer tale og stemmeret.
Lumby Menighedsråd
holder altid sine møder i
Lumby Sognegård. Møde
tid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby kirke.
Stige Menighedsråd
holder altid sine møder i
Stige Sognehus. Møde tid
og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus.
Kirkebil
Kirkebilen kører alle sønog helligdage. Afgang fra
Æbleparken kl.10.35 og
Munkemaen kl. 10.40.
Ved henv. på tlf.: 64 82 14
66 kan man blive afhentet
på bopælen.
Én gang om måneden kan
man komme med liftbus
ved at ringe 64 82 14 66
inden fredag 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
nede i kirken.
Stige og Lumby menighedsråd.
Stige og Lumby
menighedsråd

Næste kirkeblad
Udkommer i
Februar 2008

Guds og næstens kald
i det personlige liv
Det er i det personlige liv, vi møder
Gud.
Når vi lever med vor Herre Jesus
Kristus og vor næste i Guds kærlighed, møder vi Gud i vort personlige liv.
Vi hører Guds kald og fordring til
os i kærlighed, og vi hører, at han
elsker os og tilgiver os, selv om vi
ikke altid har hørt ordentlig efter
Guds kald og fordring, og vi derfor
er gået glip at den velsignelse, der
ligger i, at adlyde Guds kald og
fordring.
Det er nemlig en velsignelse at høre både Guds kald og i tro på Gud
høre næstens kald, som et kald fra
Gud, for så kan vi bevare næsten
og os selv i Guds kærlighed.
Lad os se et eksempel.
Hvis vi skal løse en opgave på vort
arbejde, som alle er enige om, er
vigtig, så bliver vi glade og lykkelige, når den bliver løst på bedste
måde. Medens vi kan blive urolige
og nervøse, hvis vi ikke kan få den
løst.
Bare tænk på landmanden, der kan
se sin mark trænge til at blive høstet, men han kan ikke komme til
det på grund af vejret.
Hvis landmanden føler Guds kald
og sin sultne næstes kald og sin
kreditors kald til at få høstet, så er
det en velsignelse for ham, når det
lykkes, og det er noget, der plager
ham, når det ikke lykkes.

Sådan sætter Gud os til at høre
hans kald og næstens kald i vort
personlige liv, som så påvirker vort
daglige og offentlige liv. Vort liv
med Gud er ånden og sjælen i vort
liv.
Derfor er det så vigtigt, om det er
den sande Gud åbenbaret i Jesus
Kristus, der er centrum i vort liv,
om det er en afgud, eller det bare er
tomhed og angst, der er centrum i
vort personlige liv.
Werner Elof Sørensen.

Stige Kirkedistrikts årsberetning
for kirkeåret 2007
Så er endnu et kirkeår gået. Vi går
nu ind i det sidste kirkeår i det
nuværende
menighedsråds valgperiode.
Jeg vil da gerne her opfordre til, at
personer i menigheden der har lyst
og interesse til, at yde en stykke
arbejde inden for kirkens område,
at melde sig til undertegnede eller
medlemmer af menighedsrådet, da
vi skal have valg til menighedsråd
i november 2008.
I år har vi haft besøg af provstesynet – der ser på vedligeholdelse
af kirke, kirkegård, sognehus og
præstegård.
Provst Paw Kingo Andersen havde
ikke de store bemærkninger til
Stige Kirkedistrikt, men roste vor
velholdte kirkegård, så vi må betragte vores arbejde som vel udført.
Der udestår nu et anlæg af en
ny urnegård, som bliver anlagt
i begyndelsen af det nye år. En
renovering af vort gamle orgel skal
ligeledes iværksættes.
Vi har fået tilladelse til at fjerne
en kirkebænk i kirken der således
giver plads til personer der er kørestolsbrugere.
Vort menighedsrådsmedlem Jan
Svenstrup, som er vor registrant
af gravstene i mindelunden, har
lagt et stort stykke arbejde i, at
registrerer de gravstene og plader

som er opstillet i mindelunden,
og gengivet det i billeder der nu er
lagt ind på vores hjemmeside
www. lumbysogn.dk.
Ved provstesynet blev det dog slået
fast, at de fleste sten nu skal fjernes,
og kun de mest markante sten med
deres særegne vil blive stående.
Derfor vil der blive fjernet en hel
del sten i forbindelse med anlæggelse af den nye urnegård.
Fremadrettet vil der kun være vedligeholdelse af vor kirke, kirkegård, sognehus og præstegård, da
vi ikke for nuværende har de store
anlægsarbejder på programmet i
Stige Kirkedistrikt.
Fra Kirkeministeriet har vi modtaget en betænkning 1491
Folkekirkens lokale økonomi der
handler om forslag til en omkostningsbevist folkekirke.
Denne betænkning peger bl.a. helt
klart på, at kirkedistrikter i et Sogn
bør sammenlægges til et Sogn med
et menighedsråd og en kirkekasse.
Siden sidste valg har de to menighedsråd i Lumby Sogn samarbejdet om mange fælles opgaver,
og vi skal naturligvis anvende de
ressourcer som de to menighedsråd besidder til fælles bedste for
borgernes penge og dermed et
økonomisk forsvarligt grundlag.
På denne baggrund vil jeg opfordre menigheden til, at deltage i

en høring omkring dette vigtige
spørgsmål ved et møde, som vil
blive afholdt først i det nye år.
Da det måske ellers vil munde ud i,
at der kommer et direktiv fra Kirkeministeriet der anbefaler, at de to
kirkedistrikter lægges sammen, og
dermed danne et menighedsråd i
Lumby Sogn af hensyn til en økonomisk forsvarlig politik overfor
de af Provstiet tildelte midler.
Vi ønsker naturligvis selv, at gøre
vores indflydelse gældende overfor
disse anbefalinger.
Mange Sogne i og uden for Hjallese Provsti har set ”skriften på
væggen” og har ved et godt samarbejde enedes om, at danne fælles
pastorater og menighedsråd op til
valget i november 2008.
Efter sommerferien udsendte vi
her fra Stige Kirkedistrikt en lille
folder som i første omgang var
møntet på nye tilflyttere til kirkedistriktet, men vi valgte også at
udlevere den til allerede herboende i området. Folderen fortæller
kort om - hvem vi er – og hvilke
tilbud vi har at byde på til menigheden.
Vi har kun modtaget positive tilkendegivelser fra menigheden for
dette tiltag.
På denne baggrund vil vi i det nye
år invitere menigheden til kvartergudstjenester med efterfølgende
kaffe i sognehuset.
På personalesiden har vi fået ansat
en ny organist Dennis Dingfeld.
En kirkesanger til Stige Kirkedistrikt er i skrivende stund ved at

blive antaget. Vi har ligeledes fået
bevilget en hjælpepræst til Lumby
Sogn.
Det kommende år bringer igen
store udfordringer til de to menighedsråd i Lumby Sogn. Derfor
er det vigtigt, at vi fra starten
medinddrager kirkens ansatte i
processen.
Tak til menighedsråd, udvalg,
kirkens ansatte og vikarer for vel
udført arbejde.
Vi skal også i 2008 arbejde for,
at skabe de bedste vilkår for vore
dygtige præster ved deres udbredelse af det kristne liv og vækst
i vort sogn til glæde og gavn for
menigheden.
Må jeg hermed ønske alle en
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Torben Hedelund
Formand
Stige Kirkedistrikt Menighedsråd

Gudstjenester
November
Søndag d. 25. 11.
(Sidste søndag i kirkeåret)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

December

Søndag d. 2. 12.
(1. s. i advent)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 9.30 (Karen Nedergaard)
Søndag d. 9. 12.
(2. s. i advent)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 14.00 (Karen Nedergaard)
Søndag d. 16. 12.
(3. s. i advent)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Onsdag d. 26. 12.
(2. juledag)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 30. 12.
(Julesøndag)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Januar 2008

Tirsdag d. 1. 1. (Nytårsdag)
Lumby: 14.00 (Karen Nedergaard)
Stige: 14.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Søndag d. 6. 1.
(Hellig 3 Konger)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 13. 1.
(Sidste søn. ef. Hellig 3 Konger)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Søndag d. 23. 12.
(4. s. i advent)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 20. 1.
(Septuagesima)
Julen 2007.
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Mandag d. 24. 12. (Juleaften)
Stige: 9.30 (Karen Nedergaard)
Lumby: 13.30 – 15.00 – 16.30
(Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 27. 1.
Stige: 15.00 – 16.30 (Karen Nedergaard)
(Seksagesima)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Tirsdag d. 25. 12. (Juledag)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen)

Februar

Søndag d. 3. 2.
(Fastelavn)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 10. 2.
(1. s. i fasten)
Lumby: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Marts

Søndag d. 2. 3. (Midfaste)
Lumby: 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag d. 9. 3.
(Mariæ Bebudelsesdag)
Lumby: 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige: 9.30 (Karen Nedergaard)

Søndag d. 17. 2.
(2. s. i fasten)
Lumby: 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag d. 24. 2.
(3. s. i fasten)
Lumby: 11.00
(Werner Elof Sørensen, bil)
Stige: 9.30 (Werner Elof Sørensen)

Minikonfirmander
Vi er nu godt i gang med undervisningen af mini-konfirmander. Vi
har hørt bibelhistorie, og vi har
lavet hvide roser til juletræet. Vi
har været i Stige kirke, hvor vi har
mødt graver, organist og selvfølgelig præsterne, og vi har været en
tur oppe i tårnet.
Husk, at der er familiegudstjeneste
den 9. december kl. 14 i Stige Kirke,

hvor minierne medvirker i gudstjenesten. Alle er meget velkomne, også
til det efterfølgende traktement i
sognehuset.
Den 10. januar starter vi et nyt hold
minikonfirmander. Denne gang er
det for Lumby skole og Søhusskolen.
Vi sender indbydelser ud midt i december.
Kirsten Schmidt

Eftermiddagsmøder
i Søhus præstegård, Bispeengen 11,
5270 Odense N.
Den første mandag i hver måned
kl. 14-16.
Emnet er mennesker vi møder i det
nye testamente.
Menneskets grundvilkår har ikke
forandret sig de sidste 2000 år. På
trods af alle vore fremskridt i teknik og videnskab, skal vi stadig leve
vort liv i tro, håb og kærlighed, hvis
det skal lykkes rent menneskeligt.

Derfor er det godt at se, hvordan
Jesu samtid tog imod ham. Måske
kunne vi lære noget.
Næste gang 3. december, 7. januar,
4. februar, 3. marts, 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.
Sognepræst Werner
Elof Sørensen.

Bibelmaraton
Lumby sognegård H. C. Lumbyesvej 40B
Hver anden tirsdag i kl. 19.30.
Vi læser nogle stykker i Bibelen og
præsterne gennemgår det, hvorefter vi snakker om hvad det egentlig
kan betyde for os alle sammen.
Det er andre også velkomne til at

deltage i. Det kan sagtens nås, vi er
ikke færdige med Bibelen endnu.
De næste gange er 20. november,
8. januar, 22. januar, 5. februar, 26.
februar og 11. marts.
Karen Nedergaard og
Werner Elof Sørensen.

Ferie
Sognepræst
Karen Nedergaard har vinterferie fra lørdag d. 18. til søndag d.
24. februar.

Sognepræst
Werner Elof Sørensen har vinterferie fra fredag d. 7. marts til
fredag d. 14. marts.

Lumby-Stige-Søhus
pensionistforening
Er der slet ingen pensionistforening
i vores ende af Odense?
Jo, der er der skam, og det er en
gammel forening, oprettet af frivillige og stadig aktiv.
Menighedsrådene har venligst givet
os lov til, at benytte sognegården i
Lumby hver tirsdag, og i sognehuset
i Stige hver onsdag, begge steder kl.

14-16.30, så hvis du sidder derhjemme og kunne tænke dig at komme
til en hyggelig eftermiddag med
kortspil, eller bare en god snak, med
nogen du måske også kender, skulle
du se ind til os een af disse dage, du
vil blive godt modtaget.
Venlig hilsen
bestyrelsen.

Julekoncert
Stige kirke fredag
d. 11. 12. 2007 kl. 20.00
Julekoncert i Stige kirke med det
nye kammerkor fra Århus. Det nye
kammerkor fremgik som en fusion
af to kammerkor fra Århus området. Koret ledes af Anders Gaden,
som til dagligt er kantor og organist ved Helligåndskirken i Århus. Koret vil ved koncerten synge

nogle af de kendte julesalmer men
vil også være parat med et udvalg
af ny dansk musik. Selvfølgelig er
der også plads til, at menigheden
får rørt deres stemmebånd, idet
der også synges en fællessalme. Vel
mødt til en spændende koncertoplevelse.
Organist Dennis Dingfeld

Det nye Kammerkor under ledelse af Anders Gaden.

Julen i ord og toner
Lumby kirke onsdag d. 5. december kl. 19.30.
Medlemmer af menigheden læser julens tekster op og vi synger julesalmer
og hører julemusik.
Gløgg og æbleskiver bagefter i Sognegården H. C. Lumbyesvej 40B.
Organist Dennis Dingfeld
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