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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 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 17.00–18.00,
undtagen mandag, eller efter
aftale.

Lumby Sognegård

v. Ingrid Hansen,
Taksvænget 14, 66188748
H C Lumbyes Vej 40B
Tlf.: 65 95 41 19

Graver ved Lumby Kirke:

Kurt Henriksen
Telefontid 12.00–12.30.
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
Lumby Sogns Kirkekontor: v/ Torben Hedelund,
Lars Skjerning Stougaard,
Skippervej 58
kordegn og kasserer for begge
Tlf: 66 18 77 28.
kirker
Stigevej 253
Graver ved Stige Kirke:
Tlf. og fax: 66 18 70 66
Carl Emanuel Povlsen
E-mail: Lumby.sogn@km.dk
Strandholtvej 10, Stige
Åbningstider: Mandag–torsdag Tlf.: 66 18 68 32
kl. 9–12, torsdag tillige kl.
Træffes bedst kl. 12–13.
16–18, fredag 9–13.
mandag–torsdag
E-mail:
Organist ved Lumby og
stige-kirkegaard@mail.dk
Stige kirker.
privat tlf: 66 18 90 33.
Dennis Dingfeld,
Waldstr. 36, Flensburg,
Sct. Nicolai Tjenesten på
tlf. 0049-461-50518802
Fyn, tlf. 70 110 120
Mail: d-dingfeld@versanet.de

Lumby Menighedsråd

Formand: Inge-Lise Hansen
Lumby-Tårupvej 59
Tlf. 65 95 51 31

Lumby Kirke

Kirkeværge: Knud Fischer
Kanefarten 30
Tlf.: 65 95 55 27

Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv, H. C.
Lumbyes Vej 9, holder åbent
d. 2. mandag i måneden kl.
18–19 og den 4. mandag i
måneden kl. 15–17.
Lumby Sogns hjemmeside

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

Næste kirkeblad
Udkommer i
November 2007

Gudstjenesten
– en overset oase i hverdagen!
Jeg har engang hørt komikeren Jacob Haugaard fortælle om fordelen
ved at gå i kirke. Han forklarede
det ved at bruge en mand i sin bedste alder som eksempel. En mand,
som har en kone og to børn og et
spændende og krævende job. En
mand, som til hverdag har travlt
med arbejde og familieliv og alle de
praktiske gøremål, som hører med,
når man har eget hus og have. I
virkeligheden en meget almindelig
mand med en meget almindelig,
ganske lykkelig og travl tilværelse.
Som Jacob Haugaard retorisk
spurgte: ”Hvem kan så bebrejde en
sådan mand, hvis han bruger en
time søndag formiddag på at gå i
kirke?”. Det er der vel ikke nogen,
der kan? De fleste ville vel synes,
at det var helt i orden, hvis en sådan mand brugte en time om ugen
helt for sig selv. En time, hvor man
bare kunne sidde i stilhed og fred i
kirken og lade roen falde over sig,
og måske lade tankerne løbe. Eller
bare sidde og tænke på ingenting.
En time, som kunne bruges til at
oplade batterierne, inden han igen
begav sig tilbage til sin travle hverdag og sine mange gøremål.
Jacob Haugaard kommer her ind
på en lidt overset side af gudstjenesten; nemlig det med, at gudstjenesten kan være en mulighed for ro og
fordybelse midt i en travl hverdag.
Når man kommer til gudstjeneste,

så behøver man jo ikke at følge
med i det hele. Man behøver ikke
nødvendigvis forstå alt det, der
foregå. Man behøver ikke kende
salmerne eller vide, hvornår det er,
at man skal op og stå. Man kan jo
bare gøre som de andre, og så ellers
være tilstede i øjeblikket, fordybe
sig i sine egne tanker og føle roen
og freden krybe ind under huden.
Gudstjenesten kan være det sted og
den mulighed, man kan have, for
at holde pause i hverdagen.
Man kan deltage i en gudstjeneste,
uden at blive afkrævet svar på,
hvem man er, og hvorfor man er
kommet. Næsten ubemærket kan
man sætte sig ind på sin plads og
lige så stille gå igen, når gudstjenesten er forbi, uden at nogen kræver
én til regnskab for ens bevæggrunde. Uden at der bliver krævet noget
af en – hvor mange steder kan man
egentlig komme i dag, uden at der
bliver krævet noget af en? Man
kan bare komme som den, man
er, og med de forudsætninger som
man nu engang har. Og så kan det
da godt ske, at man sådan hen ad
vejen, når man er kommet flere
gange i kirken, begynder at se en
sammenhæng og en mening i det,
der foregår. Måske begynder man
at kunne genkende ritualet fra gang
til gang, og man begynder måske at
kunne genkende en salmemelodi.
Men pointen er, at kirkegang ikke

er en intellektuel præstation. I virkeligheden skal man bare være der,
når man går til gudstjenesten. Man
skal være stille for sig selv. Og så
kan det ske, at man midt i sin indre
stilhed, begynder at bede til Gud
og høre Guds stemme.
I Lumby og Stige Menighedsråd
har vi besluttet, at vi vil gøre en

indsats for at få lidt flere sognebørn
til at deltage i søndagsgudstjenesten. Indenfor de nærmeste par år
vil alle i sognet derfor modtage
en særlig indbydelse til at deltage
i én af årets mange gudstjenester.
Brug gudstjenesten som en oase i
hverdagen!
Sognepræst Karen Nedergaard

Alle Helgen 2007
Gennem nogle år har vi markeret
Alle Helgens søndag ved at læse
navnene op på dem, der er døde
i årets løb, i forbindelse med gudstjenesten. Det er gammel skik
på den måde at mindes de døde
med glæde og taknemmelighed.
Mange mennesker benytter tilmed
Alle Helgens søndag til et besøg på
kirkegården.
De pårørende til årets afdøde fra
Lumby Sogn vil få tilsendt en særlig indbydelse til at deltage i gud-

stjenesten, men alle er naturligvis
hjertelig velkomne.
Vi læser navnene op på dem, der
i årets løb er blevet bisat eller begravet fra enten Lumby eller Stige
kirke. Dem, der er blevet bisat elle
begravet fra kirkegårdskapellet eller
fra en anden kirke, men som boede
i Lumby Sogn, vil vi ligeledes læse
navnet op på.
Alle Helgens-gudstjenesterne er kl.
11 i begge kirker d. 4. nov.
Sognepræsterne

De nye konfirmander 2007
I løbet af september begynder konfirmandundervisningen i sognet. De
enkelte klasser vil gennem skolen få
besked om, hvornår undervisningen
finder sted.
Gennem nogle år har vi indledt
konfirmandundervisningen med en
lang dag fra kl. 8-14. Vi har erfaret,
at den lange dag er en god måde
for konfirmander og præst at lære
hinanden at kende på. Efter den
lange introduktionsdag inddeles
konfirmanderne i mindre grupper,
som hver især mødes med præsten
til en uformel samtale om, hvorfor
man har valgt at blive konfirmeret,
og hvad man kan forvente sig af
forløbet. Dernæst fortsætter under-

visningen på traditionel vis med 2
lektioner om ugen pr. hold.
Der vil undervejs i forløbet blive
inviteret til orienterende forældremøder. Desuden skal det nævnes,
at det hører med til konfirmandundervisningen, at man lærer gudstjenesten at kende. Derfor vil de
nye konfirmander blive opfordret
til at deltage i sognets gudstjenester,
meget gerne ifølge med deres forældre. Vi glæder os til at møde de nye
konfirmander.
Sognepræsterne
Werner Elof Sørensen og
Karen Nedergaard

Gudstjenester
September
Søndag d. 2. sept.
(13. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 9. sept.
(14. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil, lift,
HØST Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 16. sept.
(15. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil
Søndag d. 23. sept.
(16. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil
Søndag d. 30. sept.
(17. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil, lift,
HØST

Oktober
Søndag d. 7. okt.
(18. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil
Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 14. okt.
(19. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 21. okt.
(20. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil
Søndag d. 28. okt.
(21. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, kirkebil

November
Søndag d. 4. nov.
(Alle Helgen)
Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil, lift
Stige kl. 11: Nedergaard
Søndag d. 11. nov.
(23. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, kirkebil
Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 18. nov.
(24. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 25. nov.
(Sidste s. i kirkeåret)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, kirkebil
Søndag d. 2. dec.
(1. s. i advent)
Lumby kl. 11: Nedergaard, kirkebil, lift
Stige kl. 14: Nedergaard

Ferie
Sognepræst Karen Nedergaard har ferie i uge 40, fra mandag d. 1. okt. til og
med søndag d. 7. okt.
Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie i uge 41 og 42, fra mandag d. 8.
okt. til og med søndag d. 21. okt.

Høstgudstjenester 2007
Traditionen tro har vi i september måned høstgudstjenester med efterfølgende kirkefrokost og hyggeligt samvær.
I Lumby kirke er der høstgudstjeneste d. 9. sept. kl. 11 og derefter frokost i
Lumby Sognegård.
I Stige kirke er der høstgudstjeneste d. 30. sept. kl. 11 og derefter frokost i
Stige Sognehus.
Præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer i sognet, og menighedsrådsformændende vil orientere om det forgangne års menighedsrådsarbejde. Ved begge lejligheder er der desuden mulighed for at hilse på vores
nyansatte organist Dennis Dingfeld.
Af hensyn til indkøb af mad bedes man tilmelde sig kirkefrokosten på
kirkekontoret, tlf. 66187066 eller lumby.sogn@km.dk senest tirsdagen før
høstgudstjenesten.
Der er kirkebil både til gudstjenesten og kirkefrokosten, og alle er hjertelig
velkomne.
Lumby og Stige Menighedsråd

Lumby og Omegns Borgerforening
Efterår og vinter 2007/2008

”Sjov og fritid” arrangerer byfest i skolegården
lørdag d. 1. september. Se opslag i udhængsskabet ved købmanden.

Børnedyrskue på Lumby Mølle
søndag d. 16. september, kl. 13.30-16.00. Deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfolder fås på skolen og ved købmanden.

Klub 96 afholder hyggebanko
i skolens aula på følgende
2007:
Mandag d.3.9. kl. 19.30
Mandag d.1.10. kl. 19.30
Mandag d.5.11. kl. 19.30
Mandag d.3.12. kl. 19.30

dage:
2008:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

d.7.1. kl. 19.30
d.4.2. kl. 19.30
d.3.3. kl. 19.30
d.7.4. kl. 19.30

Hyggebanko er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

Juleklip på skolen
I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også borgerforeningen et
værksted, hvor der er mulighed for at bruge sine kreative evner.
Onsdag d. 28. november kl. 18.30-20.30

Juletræstænding
Borgerforeningen opsætter juletræ ved købmanden.
Juletræet pyntes i samarbejde med Lumby børnehave.
I forbindelse med at juletræet tændes, synges et par julesange, og der
serveres lidt til ganen.
Alle er velkommen.
Søndag d. 2. december
Pyntes kl. 15.30 og tændes kl. 16.00

Forsamlingshuset:
Husk: Høstfest i forsamlingshuset lørdag d. 22. sept. kl. 18.
Indbydelse følger senere.

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
September:
torsdag d. 13. kl. 14
Eftermiddagstur til ”De japanske haver”, Vøjstrupvej 43, Broby
Oktober:
torsdag d. 4. kl. 19
Besøgn hus kunstneren Jens Galschiøt, Banevænget 22, Næsby
Tirsdag d. 23. kl. 19
Foredragsaften med debat. Foredragsholder Leif Davidsen.
Landbogården, Rugårdsvej 197, Tarup
November:
tirsdag d. 6. kl. 19
Emnedag på LandboFyn. Program med tilmelding; se medlemskort.
December:
mandag d. 10. kl. 19
En aften med lokalhistoriker Johs. Wendt-Larsen. Lumby Sognegård.
Januar:
onsdag d. 16. kl. 19
Kaffe og The Huset, Vintapperstræde, præsenterer specialiteter.
Skolekøkkenet Lumby Skole
Februar:
torsdag d. 7. kl. 19
Generalforsamling. Aulaen på Lumby Skole
Torsdag d. 14. kl. 19.30
Generalforsamling KURSUS på Spurvelundsskolen
Tilmelding: medlemmer: se sedler – øvrige ring evt. til formanden
Anna-Marie Rasmussen, 66189121

Lumby Mølle

Møllemarked, søndag d. 26. august, kl. 10-17.
Børnedyrskue, søndag d. 16. september, kl. 13-17.
Mølle-nisse jul, søndag, d. 25. november, kl. 10-16
Se mere på: www.lumbymolle.dk
Med venlig hilsen
Lumby Møllegaard

Hvad er en kvartergudstjeneste?
Hvad har de nu fundet på, de
folkevalgte i hhv. Lumby og Stige
menighedsråd (selvfølgelig i samarbejde med vore præster Karen Nedergaard og Werner Elof Sørensen)
Vi har gennem de sidste par år
samarbejdet på tværs af de to menighedsråd, bl.a. ved afholdelse af
fællesmøder to gange om året, hvor
præsterne er kommet med oplæg til
drøftelse og debat.
Vi har efterfølgende diskuteret livligt, og her er der opstået mange
idéer til nye tiltag.
Der er flere tiltag ”i støbeskeen”,
men helt konkret vil vi nu afprøve
ideen med
KVARTERGUDSTJENESTE
Som udgangspunkt kunne vi godt
tænke os at gøre vore smukke kirker mere synlige og bruge dem til
mere end blot dåb, konfirmation,
bryllup og begravelse. Disse begivenheder er jo unikke i sig selv,
og en rigtig god tradition i Den
danske Folkekirke.
Men hvorfor ikke en gang imellem
blot gå i kirke for at overvære en
ganske almindelig gudstjeneste?
De fleste familier i dag har en utrolig hektisk hverdag, hvor stort set
hver en time er planlagt.
Stress, travlhed, frustrationer
over ikke at kunne nå det
hele, ulvetimer, døgnet har
for få timer! Kendte begreber for

de fleste!
Her er det så gudstjenesten kunne
være en mulighed for ro, fordybelse, afstresning midt i en travl
hverdag, stilhed og meditation.
Og så er det at gå til gudstjeneste
fuldstændig uforpligtende. Det er
ikke nødvendigt, at man forstår alt,
hvad der sker til en gudstjeneste.
Man kan bare gøre som de andre
og langsomt lære gudstjenesten at
kende. Man går netop ikke til gudstjeneste med sin fornuft, men med
hjertet.
Man skal egentlig bare være tilstede
og åben for, hvad der sker. Gudstjenesten er en mulighed for at
komme i dialog med sig selv – Gud
og bibelen - med afsæt i præstens
prædiken, som meget ofte kan relateres til vores egen dagligdag.
Altså en chance for at høre noget,
som man kan tage med sig hjem
og tænke lidt over. Vi vil også lige
pointere, at salmesang og orgelspil,
som er en stor del af gudstjenesten,
altid er en fornøjelse.
Gudstjenesten kan ligeledes (hvis
man ønsker det) være en mulighed
for fællesskab og kontakt til andre,
der også går i kirke. Men det er også
helt legalt, blot at komme til gudstjenesten og ”ellers være i fred”.
Dette indlæg skal betragtes som
optakt til en indbydelse fra menighedsrådene til de forskellige
kvarterer i menigheden (heraf or-

det). Vi vil snarest starte med at
indbyde de første kvarterer til gudstjeneste. Vi havde tænkt os, efter
kvartergudstjenesten, at byde på
frokost/kaffe til dem, der kunne
være interesseret.
Vi ønsker meget, at dette tiltag bliv-

er taget vel imod, til stor glæde for
hele kvarteret, menigheden, menighedsrådene og præsterne.
Lillian Madsen
På vegne af Lumby og
Stige Menighedsråd

Bibelmaraton
Èn af mine konfirmander spurgte
sidste år, hvad det der ”bibelmaraton” var for noget. Jeg tror, at han
forestillede sig, at det måske kunne
forgå sådan, at vi trænede til maraton, alt imens vi løb med en bibel
i hånden. Det, skal jeg skynde mig
at sige, er ikke tilfældet. Vi mødes
hver anden tirsdag i efteråret og
vinteren og taler om de 18 kapitler i
bibelen, som vi har læst siden sidst.
Vi kommer vidt omkring, og vi tager os god tid. Der bliver også tid til

kaffe og kage og hyggelig snak.
Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, så kan man
sagtens være med på holdet. Det
kræver ikke særlige forudsætninger.
Bibelmaraton foregår i Lumby Sognegård fra kl. 19.30-21.30. Efterårets datoer er: d. 4. og d. 18. september, d. 2. og d. 23. oktober, d. 6.
og d. 20. november.
Sognepræsterne

Skibsfører Marius Jørgensens
og hustrus legat
Legatet kan søges af borgere i Stige, der har betydelige boligudgifter. Legatet uddeles i portioner på
mindst 1200 kr. Ansøgningsfristen
er mandag d. 17. september. Ansøg-

ningsskemaer kan fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen eller på
legatets kontor, c/o advokat Henry
Larsen, ”Domhusgården”, Albanigave 44, 5000 Odense C.

Minikonfirmander
Også i år vil så vidt muligt alle
4.klasser i sognet blive tilbudt minikonfirmandundervinsning. Der

vil snarest komme brev ud med
nærmere oplysninger herom.
Lærer Kirsten Schmidt.

Ny organist i Lumby Sogn
Nogle af
jer har nok
lagt mærke
til, at organisten er
blevet et
nyt ansigt,
så derfor
er det nu
tid til at
præsentere
mig selv.
Mit navn
er Dennis Dingfeld, og jeg er ansat
som organist ved Lumby og Stige
kirker pr. 1.juli 2007. Jeg er født i
1982 i Flensborg. Min skolegang
havde jeg i den danske skole i Sydslesvig og sluttede i 2002 med studentereksamen fra Duborg-Skolen.
Fra 2002-2007 var jeg studerende
ved det Jydske Musikkonservatorium i Århus, hvor min hovedfagslærer var Frode Stengaard. I min
studietid har jeg ligeledes været til

mesterkurser rundt om i Europa
hos orgelverdenens store navne.
Siden juli 2007 har jeg så været
organist i denne menighed, efter
jeg har været i Ugle Herreds Danske
menigheder i 9 år.
For tiden bor jeg endnu i Flensborg, men dette ændrer sig, da min
forlovede og jeg (vi skal giftes til
oktober) flytter til denne dejlige
danske ø. Jeg håber, at jeg i min
tid her i menigheden kan få lejlighed til at glæde jer med noget
god orgelmusik til koncerter såvel
som til gudstjenesterne. Ligeledes
er korledelsen lagt i mine hænder. Koret starter den første onsdag
i september. Korskolen skal også
startes op igen. En nøjagtigt dato
følger senere.
Jeg glæder mig til at se menigheden
og lære den bedre at kende med
tiden.
Organist Dennis Dingfeld

Sangaften
Torsdag d. 1. nov. indbydes til sangaften i Lumby Sognegård kl. 19.30.
Vores nye organist Dennis Dingfeld
vil stå for aftenen og fortrinsvis
præsentere os for nogle af de alternative salmemelodier, som vi ikke
har tradition for at bruge i vores

kirker, men som kan være gode og
spændende at kende alligevel. Der
bliver også lejlighed til at synge de
mere velkendte salmemelodier.
Undervejs serveres der som vanligt
kaffe og kage. Alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget

Kirkekoret
Bemærk at Dennis Dingfeld starter
med koret igen første uge i september. Han vil tage kontakt til sognets

skoler og give nærmere besked om
tid og sted.

Folkekirken her og nu med
udgangspunkt i missionsbefalingen
Under denne overskrift holder tidl.
chefredaktør på Ekstra Bladet, Sven
Ove Gade, foredrag om sig bog "Ta´
et brækmiddel" onsdag d. 3. okt. i
Søhus Præstegård" Han opfordrer

folkekirken til at træde i karakter
midt i en ”ånds-svag” tid. Der er
kaffe og kage undervejs, og alle er
velkomne.
Aktivitetsudvalget

Peter´s ilddåb
Tirsdag d. 27. november kl. 19.30 i
Stige kirke får vi besøg af skuespilleren Caspar Koch. Han vil fremføre sin forestilling ”Peter´s ilddåb”,
der handler om disciplen Peters
liv og hans møde med Kristus,

og hvordan dette møde påvirkede
hans liv og gav ham en livsopgave.
Forestillingen varer 2 timer, og alle
er velkomne.
Aktivitetsudvalget

Eftermiddagsmøder
Den første mandag i hver måned
fra kl. 14-16 i Søhus Præstegård,
Bispeengen 11.
Emnet er: ”Mennesker vi møder i
det ny testamente”
Kirkebil til og fra Søhus præstegård:
Æbleparken kl. 13.45 og Munkema-

en v. postkassen kl. 13.50. Ved bestillingen af taxa på tlf. 64821466
kan man blive kørt til og fra bopælen.
Første eftermiddagsmøde er mandag d. 3. september.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Kommende konfirmationer.
2008.

2011.

Søndag d. 27. april.
Lumby: 10.00 Søhusskolen B.
Stige:
9.00 Stigeskoler
Stige:
11.00 Stige skole.
Torsdag d. 1. maj.
Lumby: 10.00 Søhusskolen A.
Søndag d. 4. maj.
Lumby: 11.00 Lumby skole.
Stige:
9.00 Stige friskole.

Søndag d. 1. maj.
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige: 11.00 Stige skole B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Søndag d. 8. maj.
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.
Stige:
11.00 Stige friskole.

2009.
Søndag d. 3. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen A
Lumby: 11.00 Søhusskolen B
Fredag d. 8. maj
Stige:
11.00 Stige friskole
Lumby: 11.00 Søhusskolen
Søndag d. 10. maj.
Stige: 9.00 Stige skole A
Stige: 11.00 Stige skole B

2010.
Fredag d. 30. april.
Stige: 11.00 Stige friskole.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Søndag d. 2. maj.
Stige: 9.30 Stige skole B.
Stige: 11.00 Stige skole A.
Søndag d. 9. maj.
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.

2012.
Fredag d. 4. maj.
Lumby: 9.00 Søhusskolen A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen B.
Stige:
11.00 Stige friskole.
Søndag d. 6. maj.
Stige:
9.30 Stige skole B.
Stige: 11.00 Stige skole A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.

2013.
Søndag d. 5. maj.
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige: 11.00 Stige skole B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Torsdag d. 9. maj.
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.
Stige:
11.00 Stige friskole.

Fremtidige konfirmationer.
Konfirmationen er en festdag for
hele familien. Den bliver gerne
planlagt lang tid i forvejen. Af samme grund offentliggør vi tiderne
for de næste 6 års konfirmationer
i kirkebladet hvert år i august-september nummeret.
Når først vi har meldt et tidspunkt
ud, er det derfor svært at ændre.
Skal der ske en ændring af tidspunkterne, skal det være på en
måde, så de familier, der har regnet
med vore tidspunkter, ikke kommer i klemme.
Da kommunen sløjfede 7. klasserne
på Lumby skole for ca. 4 år siden,
og anbefalede at man flyttede børnene til Søhusskolen, fik vi et problem, som vi forsøgte at løse ved at
fastholde det allerede lovede tidspunkt til Lumby konfirmanderne.
Samtidig bad Søhusskolen os om at
samle de to klassers konfirmationer
på samme dag. Det har vi gjort ved

at sætte en konfirmation kl. 9.00
og en kl. 11.00. En ordning vi har
kørt med for år tilbage.
Der kan så være nogen, der helst vil
konfirmeres på et andet tidspunkt.
Måske vil de helst have det kl. 9.00,
for at undgå parkeringsproblemer,
eller måske vil de helst have det kl.
11.00 af andre grunde.
De familier forsøger vi at komme i
møde ved at lave en alternativ dag
for søhuskonfirmanderne. I 2008
er det Lumby skoles tidspunkt den
4. maj kl. 11.00, der kan benyttes.
Det vil sige, at der fremover vil
være en alternativ dag for familier
fra Søhusskolen, der gerne vil have
et andet konfirmationstidspunkt
end klassens.
Den samme ordning har vi forsøgsvis lavet for konfirmanderne fra
Stige skolerne søndag den 27. april
2008 kl. 9.30 i Stige kirke.
Karen Nedergaard og
Werner Elof Sørensen.
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