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Til samtlige husstande

Hvor henvender man sig?

Ved dåb, vielser og begravelse/
bisættelse, sjælesorg m. m.
henvender man sig til én af
sognets to præster. Ved fødsler,
navneforandring 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. 17.00-18.00, 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
kl. 17.00-18.00, undtagen
mandag, eller efter aftale

Lumby Sogns Kirkekontor

Lumby Sognegård

H.C. Lumbyes Vej 40B
Tlf. 65 95 41 19

Graver Lumby Kirke

Kurt Henriksen
Telefon tid 12.00-12.30
Tlf. 65 95 45 20
E-mail:
lumby-graverkontor@mail.dk
privat. Nøddehaven 11
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
Tlf. 66 18 77 28

Lars Skjerning Stougaard
Kordegn og kasserer
for begge Kirker
Stigevej 253
Tlf. & Fax. 66 18 70 66
E-mail: lumby.sogn@km.dk
Nye Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 09.00-12.00
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00.
Fredag kl. 09.00-13.00
Lørdag efter aftale.

Graver Stige Kirke

Organist ved Lumby
og Stige kirker

Lokalhistorisk Arkiv

Vakant, fungerende organist
Svend-Erik Wedin
Tlf. 65 94 24 15

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

Carl Emanuel Povlsen
Strandholtvej 10, Stige
Tlf. 66 18 68 32
Træffes mellem kl. 12-13,
mandag til torsdag
E-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk

Sct. Nicolai Tjenesten
på Fyn, tlf. 70 11 01 20

Lokalhistorisk Arkiv
H.C. Lumbyes Vej 9
holder åbent den 2. mandag
i måneden kl. 18.00-19.00
og den 4. mandag i måneden
kl. 15.00-17.00

Lumby Sogns hjemmeside

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
gudstjenester 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

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

Næste kirkeblad
Udkommer
i begyndelsen af maj.

”Hvorfor synger I aldrig gospel i kirken?”
En af ”sidegevinsterne” ved at være præst er, at man i selskabelig
sammenhæng skal stå til regnskab for alt, hvad kirken foretager
sig. Ligesom folkeskolelærere og
sygeplejersker og læger må forsvare
henholdsvis folkeskolen og sygehusvæsenet, når de i festligt lag røber, hvad de laver til daglig, sådan
tages man som præst til indtægt for
snart sagt alt, hvad der går i kirken.
Sådanne selskabelige samtaler indledes ofte med ord som ”Hvorfor
synger I aldrig gospel i kirken?”
eller ”Hvorfor er kirken så dårlig til
at sælge sit budskab?” eller ”Tror
du heller ikke på Gud?”. Sådanne
indledningsspørgsmål fører ofte
vidt omkring og ganske ofte til en
god samtale om det at være kirke
og kristen. Der lægges i sådanne
spørgsmål op til, at der skal gøres
status over kirkens situation. Hvordan går det egentlig i folkekirken?
Er det en sund og god virksomhed?
Eller er der meget tilbage at ønske?
Bruger vi kræfterne og resourcerne
rigtigt i folkekirken, og hvad får vi
egentlig udrettet, når det kommer
dertil? Spørgsmålet er let at stille,
men svaret er svært at give, for det
kommer an på, hvordan man ser
på det.
Går det godt i folkekirken? Ja, medlemsprocenten er da fortsat temmelig høj, omkring 83% af befolkningen er medlem, og det til trods

for de senere års indvandring af
mennesker med anden tro. Medlemsprocenten er dog langsomt,
men støt faldende, og det er klart,
at mange medlemmer ikke får så
meget valuta for deres kirkeskattekroner, for en del af medlemmerne bruger stort set kun kirken i
forbindelse med begravelse. Andre
medlemmer får en hel del mere ud
af skattekronerne eksempelvis ved
at deltage i gudstjenester jævnligt
eller deltage i nogle af de mange
studiekredse, arrangementer, undervisning og koncerter, som tilbydes i kirkeligt regi. Man kan
vel ikke påstå, at medlemmerne
ligefrem overrender kirken, men
på den anden side så er der ganske
mange mennesker, som hen over
årene finder vej hen i kirken af den
ene eller den anden årsag. Gudstjenestefrekvensen pr. medlem kan
vel dårligt kaldes en succes, da
kun omkring 2% af medlemmerne
jævnligt går i kirke. På den anden
side er det vel heller ikke så dårligt
endda, at omkring 40 % finder vej
hen i kirken til gudstjeneste mindst
én gang årligt. Det kommer jo an
på, hvordan man ser på det. Hvis
man medregner deltagelse i bryllup
og begravelse og almindeligt turistbesøg i kirken, ja, så er der ganske
mange medlemmer, som kommer
flere gange årligt.
Er kirken der, hvor medlemmerne

har brug for den, kunne man også
spørge? Er tærsklen til kirkedøren lav nok, når man står og har
brug for kirken og præsten? Igen
afhænger svaret af øjnene, der ser.
En undersøgelse viser, at medlemmerne er overordentlig tilfredse
med den service, de har fået i
forbindelse med bisættelse og begravelse. 9 ud af 10 svarer, at de
har været tilfredse med kirkens og
præstens arbejde, når det gælder
dødsfald. Så her må man sige, at
kirken er, hvor den skal være, er
let af få adgang til, og at den yder
den service, som folk forventer.
Men netop samtalerne i festligt
lag indikerer på den anden side, at
kirken på andre måder ikke altid
lever op til det, som folk forventer,
og som de kunne have brug for.
Mere gospel f.eks.? Selvfølgelig kan
man altid spørge, om det er kirkens
opgave til enhver tid og på enhver
måde at yde den service, som folk
forventer. For er vi, når alt kommer
til alt, en virksomhed, der har et
produkt, vi gerne vil sælge. Eller er
vi netop noget andet end det? Vi
er noget andet end en virksomhed,
tror jeg. Vi har et budskab, som vi
gerne vil forkynde for folk, og vi vil
gerne gøre det på en sådan måde,
at det er forholdsvist let for folk at
komme til at høre det budskab. På
den anden side vil vi selvfølgelig
ikke tvinge budskabet ned i halsen
på folk, og vi vil ikke ligefrem forfølge folk med kirkens budskab, for
man skal have lov at sige ”nej tak”.

Og man skal også have lov til i fred
og ro at være et folkekirkemedlem,
som kun bruger kirken til begravelse. På den anden side skal der også
være nogle passende tilbud til de
mennesker, som gerne vil have lidt
mere kontakt til kirken end kun
begravelse, men som på den anden
side måske netop føler, at tærsklen
til kirkens rum kan være lidt høj,
når det gælder deltagelse i den
almindelige gudstjeneste hver søndag. Dem, som måske gerne vil til
en koncert en gang imellem. Dem,
som gerne vil have deres børn døbt
i kirken og gerne vil konfirmeres og
giftes. Dem, som måske gerne vil
tage imod et tilbud om minikonfirmandundervisning osv. Dem, som
med andre ord gerne vil have en
passende anledning til at komme i
kirken. Og her kunne man jo lave
et væld af arrangementer og koncerter og tiltag, som ville være gode
til at skabe kontakt til forskellige
mennesker. Men problemet er, at
kirken ikke har uanede ressourcer.
Vi har ikke uendelige mængder af
penge og personaletimer. Så derfor bliver det altid et valg, hvad
man bruger tiden og pengene på.
Så man kan sige, at kirken på det
lokale sted gør det, så godt den nu
kan med de ressourcer og muligheder, man har til rådighed på det
enkelte sted.
For kirkens opgave er at forkynde
den kristne tro og bygge menigheden op lokalt. Og menigheden er
i vores tilfælde mange forskellige

ting. Menigheden er dem, som en
enkelt gang kommer og deltager i
en begravelse eller et bryllup. Menigheden er dem, som har deres
jævnlige gang i kirken, men også
dem, som kommer en gang i mellem ved særlige lejligheder. Menigheden er alle de mennesker, som vi
som personale og præster ved kirken får kontakt med i mange forskellige anledninger. Dem, vi taler
med i forbindelse med dåb, bryllup
og begravelse og navneændring.
Menigheden er så meget forskelligt, når vi taler om folkekirken.
Derfor er der simpelthen i sagens
natur en begrænsning for, hvad vi
kan gøre for det enkelte medlem.
Og derfor er der måske ikke altid
nogen tilbud fra kirkens side, som
man lige kan bruge. Derfor har vi
ikke gospel hver søndag, selvom
der måske er et behov for det, hvem
ved? Men en enkelt gang i mellem
så kommer der alligevel en gospel-

koncert. Derfor kan det måske nok
opleves sådan, at vi ikke altid er
gode nok til at sælge vores budskab
til de forskellige målgrupper. Men
vi gør vores bedste. Og selvfølgelig
tror vi da på Gud. Det er jo det, der
er selve kernen i kirken, og uden
troen på den treeninge Gud, ville
der meget snart ikke være nogen
kirke overhovedet. Kirke er så mange ting, og langt de flest medlemmer bidrager til det at være kirke
enten sjældent eller oftere. Men
alle er alligevel en del af helheden.
Dog ville der ingen kirke være, hvis
ikke der var mennesker, som så at
sige passede deres kirkegængerembede. Dem, som kommer i kirken
om søndagen, er nemlig dem, der
holder gudstjenesten og dermed
kirken i gang, så kirken også er der,
den dag man står og har brug for
den.
Karen Nedergaard, sognepræst

Minikonfirmander
Så er der startet et nyt hold minikonfirmander i sognehuset i Stige her i
januar. Der er 23 børn fra Stige skole og fra 4.B i Søhusskolen. Vi hygger os
hver torsdag med sang, fortælling og leg.
Palmesøndag den 1. april kl. 14 bliver der holdt familiegudstjeneste i Stige
kirke, hvor minierne vil medvirke i gudstjenesten. Bagefter er der kaffe og
kage i sognehuset. Alle er meget velkomne til at komme.
Lærer Kirsten Schmidt

Gudstjenester
Februar
Søndag d. 18. februar
(Fastelavn)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Børnekoret under ledelse af Ulrika
Grabe medvirker ved begge gudstjenester.
Søndag d. 25. februar
(1. s. i fasten)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Marts
Søndag d. 4. marts
(2. s. i fasten)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag d. 11. marts
(3. s. i fasten)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Søndag d. 18. marts
(Midfaste)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 25. marts
(Mariæ Bebudelse)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift
Stige kl. 9.30: Nedergaard

April
Søndag d. 1. april
(Palmesøndag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 14: Sørensen,
familiegudstjeneste,
afslutning minikonfirmander
Torsdag d. 5. april
(Skærtorsdag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 19.30: Sørensen
Fredag d. 6. april
(Langfredag)
Lumby kl. 11: Nedergaard
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Søndag d. 8. april
(Påskedag)
Lumby kl. 11: Sørensen
Stige kl. 11: Nedergaard, bil, lift
Mandag d. 9. april
(2. påskedag)
Lumby kl. 19.30: Nedergaard,
Anne Sophie Broholt Jensen
medvirker på horn
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag d. 15. april
(1. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Søndag d. 22. april
(2. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Søndag d. 29. april
(3. s. ef. påske)
Lumby kl. 11: Konfirmation
(Søhusskolen), bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Maj
Fredag d. 4. maj
(St. Bededag)
Lumby kl. 9: Sørensen
Stige kl. 11: Konfirmation
(Stige Friskole)
Søndag d. 6. maj
(4. s. ef. påske)
Lumby kl. 10:
Konfirmation (Søhusskolen B)
Stige kl. 9.30:
Konfirmation (Stige skole A)
Stige kl. 11:
Konfirmation (Stige skole B)

Søndag d. 13. maj
(5. s. ef. påske)
Lumby kl. 10: Konfirmation
(Søhusskolen A)
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Torsdag d. 17. maj
(Kristi Himmelfart)
Lumby kl.11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 20. maj
(6. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag d. 27. maj
(Pinsedag)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil, lift
Stige kl. 11: Sørensen
Mandag d. 28. maj
(2. pinsedag)
Lumby kl. 19.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Bibelmaraton
Det lange løb gennem bibelen fortsætter. Der er dog ikke tale om et udmarvende løb, der tærer på kræfterne. Men snarere om et løb, der giver nye
kræfter og ressourcer. Det er forunderligt at opdage, at bibelens mennesker
ligner os selv til forveksling, og at man kan bruge bibelens beretninger som
inspiration i sit eget liv. Vi mødes tirsdage fra kl. 19.30-21.30 i Lumby Sogne‑
gård på følgende datoer: 27. feb. 13. marts 27. marts og 10. april. Selvom
man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, kan man sagtens være med.
Vi løber ikke hurtigere, end at alle kan følge med. Vi slutter også altid af
med kaffe og kage og en god snak.
Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

Lumby og Omegns Borgerforening
Forår 2007

Generalforsamling
Onsdag d. 14. 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		
Kasserer:
Verner Pedersen		
Sekretær:	Dennis Hansen		
Inge Christoffersen		
Hanne Schultz Sørensen		
Rikke Andersen		
Anita Gilsing		

65
65
65
65
65
65
66

95 40 11 (på valg)
95 59 47
95 56 42 (på valg)
95 51 19 (på valg)
95 52 05 (på valg)
97 72 33
19 22 21

Kontingent: husstand: kr. 80.- pr. år.
enlige: 40.- 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:
Onsdag d. 28. februar kl. 18.00
Torsdag d. 22 marts kl. 18.00
Alle er velkommen, tilmelding i den røde
postkasse indenfor hos købmanden.

Pensionistudflugt
Dato for årets pensionistudflugt bliver mandag d. 11. juni. Turen går til
Kalundborgegnen. Nærmere program og tilmelding følger i næste kirkeblad.

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 grill. Kl. 20.30 tændes bålet.
Børnedyrskue
søndag d. 16. september kl. 13.30
foregår ligeledes på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.
Støt lokalsamfundet
– bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening!

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Marts
Onsdag d. 14. marts kl. 19.30
Anette fra Friendtex viser forårstøj. Aulaen i Lumby
April
Tirsdag d. 17. april
Eftermiddagstur med eftermiddagskaffe
på Ulriksholm og besøg hos
keramikler Ida Mortensen, Kertinge
Maj – Juni
Ud i det grønne
Meddeles senere, eller kontakt Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 66 18912

Ferie
Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie
fra mandag d. 19. februar – søndag d. 25. februar, begge dage inkl.
Sognepræst Werner Elof Sørensen har vinterferie
fra lørdag d. 17. marts – søndag d. 25. marts, begge dage inkl.

Så skal der atter bygges på Lumby Mølle
Gennem mange år har det været bestyrelsens store ønske at få bygget et
magasinhus til alt materiel, der bruges i forbindelse med arrangementerne
på Lumby Mølle. Efter at have lavet en projektbeskrivelse, søgte foreningen
midler hos flere fonde, herunder også erindringsmøntmidlerne. Det var
derfor en af de helt store julegaver, da Lumby Mølle modtog tilsagn om kr.
400.000,- til projektet med en ny magasinbygning. Nu mangler bare den
resterende finansering på omkring Kr. 200.000,-, så kan projektet sættes
igang. Dette sker forhåbentlig i løbet af foråret.

Dette års aktiviteter er fastlagt til følgende
Mors Dag, søndag d. 13.maj, kl. 10-17.
Dansk Mølledag, Søndag d. 17. juni, kl. 10-17.
Sct. Hans, lørdag d. 23. juni, kl. 18-22.
Åben Mølle, onsdag d. 4. juli, kl. 19-21.
Åben Mølle, onsdag d. 11. juli, kl. 19-21.
Åben Mølle, onsdag d. 18. juli, kl. 19-21.
Åben Mølle, onsdag d. 25. juli, kl. 19-21.
Åben Mølle, onsdag d. 1. august, kl. 19-21.
Møllemarked, søndag d. 26. august, kl. 10-17.
Børnedyrskue, søndag d. 15. 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

Folkekirken og de fremmede – Vorherre bevares
Under denne lidt provokerende titel vil flygtninge- og invandrerpræst Leif
Munksgaard, Odense holde foredrag i Lumby Sognegård, onsdag d. 25.
april kl. 19.30. Han vil fortælle om folkekirkens arbejde blandt flygtninge
og indvandere. Der vil som vanligt blive serveret kaffe og kage. Alle er
velkomne.
Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

Formanden for Stige Kirkedistrikts årsberetning
Samarbejde, åbenhed, ånd og tone
– og ikke mindst humor - er nogle
af de ord jeg oplever når jeg skal
tale om Stige Kirkedistrikt Menighedsråd. Jeg føler, at vi i fællesskab
og enighed løser opgaverne i rådet
og i de nedsatte udvalg. Endnu er
et kirkeår er ved at rinde ud – så vi
skal se lidt tilbage på, hvad der er
blevet udført i det forgangne år.
På kirkegården har vi fået afdækket vores affaldscontainere – og på
selve afdækningen er der nu blevet
anbragt nogle redskaber – river mv.
- således man ikke selv skal have
disse redskaber skjult bag ved gravstenen. På pladeplænen er gangene
blevet omlagt og der er opsat bænke. Foran indgangen til kirken er
der nu anlagt sten, hvor der i stensætningen er lagt et hjerte. Denne
belægning bevirker bl.a., - at det er
nemmere for gangbesværede, at gå
ind i kirken. De nygifte brudepar
bruger flittigt fotografering foran
kirken - hvor de bruger det lille
hjerte som symbol for deres kærlighed.
I kirken er flisegulvet slebet omkring alteret, og der er lagt nyt
tæppe i Skibet.
Vores kirkegårdsbestemmelser er
ligeledes blevet revideret. Endelig
er der nu lagt lys på vor kirke
– et meget smukt syn. Vort menighedsrådsmedlem Jan Svenstrup
har påtaget sig opgaven, at lave en

beskrivelse af de enkelte gravstene i
mindelunden.
I sognehuset er stolene blevet ombetrukket, et nyt loft i gangen – og
et nyt indgangsparti – vil blive
færdiggjort inden årets udgang.
Sognehuset har i årets løb været
meget benyttet – hvorfor det har
været nødvendigt at få vikarer der
kan hjælpe værten. Vi fejrede også
Pastor Werner Sørensens 25 års jubilæum i Stige Sognehus – det var
en dejlig dag.
På personalesiden har vi måtte
tage afsked med kordegneassistent Lis Winther som har søgt
andet arbejde p.g.a. besparelser på
netop denne stilling i 2007 i Lumby Sogns Kirkedistrikt. Ligeledes
har vor organist Ellen Wilbour
sagt sin stilling op – det betyder,
at vi nu i skrivende stund arbejder
på, at finde en kompetent afløser
der kan tage sig af koret, som Ellen
ledede med stor iver og engagement.
Aktivitetsudvalget har igen i år
– gjort en god indsats. Vor pensionistudflugt gik i år til Jylland – der
var tilmeldt 170 pensionister og
første mål var ”KRYB I LY” Kro ved
Taulov - her blev der serveret kaffe
med boller og kringle – men der
manglede den traditionelle lagkage
med flødeskum – og jeg kan love,
- at jeg skal gøre mit bedste for,
- at man til næste år – kan få lag-

kage med flødeskum. Derefter gik
turen til KOLDINGHUS, hvor der
var rundvisning. Udflugten sluttede med et besøg på Børkop Vandmølle, hvor der blev serveret en fin
middag. – alt i alt en dejlig tur.
Jazzkoncerten med Riwerside City
Band fyldte Stige Kirke til bristepunktet – dejligt at se så mange i
kirken – og opbakningen omkring
vore arrangementer.
Renæssanceaften var virkelig en
oplevelse for alle sanser. Menighedsrådene m.fl. lavede renæssancemad, og vi hørte om hvordan
man levede og tænkte i renæssancen. Der var renæssancemusik ved
Midtfyns Konsort, udstilling, fællessang og en beretning om Sjællands første lutherske biskop, Peder
Palladius. En dejlig aften i Lumby
Sognegård. Men der er mange andre tilbud til sognebørnene – bl.a.
sangaftner, foredrag, bibelmaraton,
eftermiddagsmøder, pinse,- høstgudstjenester, Alle helgens, minikonfirmander og kor.
På vores hjemmesiden kan man
nu læse præsternes prædiken på
skærmen – men det er nu efter min
mening bedre, - at høre til de talte
ord af præsten i kirken - i det virksomme liv.
De kommende år bringer igen store
udfordringer til kirkedistrikterne i
Lumby Sogn. På budgetsiden skal
vi imødese besparelser i kirkedistrikterne. Hvad dette medfører,
må vi naturligvis se på, når Kirkeministeriet og Provstiet melder

ud. I vore fællesmøder med Lumby
Kirkedistrikt og Stige Kirkedistrikt
arbejder vi fortsat på, at udvikle
målsætninger for det kristne liv
og vækst i vort sogn, og dermed
er medvirkende til, at fastholde
den Lutherske frihed i Folkekirkens
budskab.
Vi skal også i tiden se på muligheden for en sammenlægning af de
to kirkedistrikter.
Men det er de to menighedsråds
vigtigste opgave, sammen med kirkens ansatte at skabe de bedste
rammer for vore præster – for deres
virke i vort sogn.
På sigt skal vi også se på muligheden for en hjælpepræst til sognet
– da indbyggerantallet i vort sogn
stiger – og fordi vore dygtige præster – løber og cykler stærkere og
stærkere.
Vi skal ligeledes være bedre til at
tage imod nye tilflyttere i vort
kirkedistrikt – ved at lave en evt.
velkomsthilsen fra kirken der beskriver de tilbud vi har mv. - det
kunne gøres ved at invitere til en
gudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset.
Vi skal fortsat i samarbejde og i fællesskab løse de kommende opgaver
i 2007. Vi skal også deltage i de
kursustilbud der gives til menighedsrådsmedlemmer, så vi bliver
endnu bedre til at løse opgaver i
Stige Menighedsråd. Tak til personalet for veludført arbejde. Tak til
rådet og udvalgene for et godt og
frugtbart samarbejde.

Tak til vore to præster – vi er meget
glade for jeres virke her i sognet.

Torben Hedelund
Stige Kirkedistrikt Menighedsråd

Forårsfest 2007
Da Gartnerskolen er sat til salg, har vi i menighedsrådene besluttet at holde
vores traditionelle forårsfest fredag d. 16. marts kl. 14-16.30, dette
år i Stige Sognehus. Der vil være musikalsk underholdning v. Rosinante,
optræden v. børnekoret under ledelse af Urika Grabe, fællessang og kaffe
m. boller og lagkage. Pris: 40 kr., som opkræves på dagen. Tilmelding senest
mandag d. 12. marts til kirkekontoret 66 18 70 66. Ved tilmelding bedes man
oplyse, om man kører med bussen, eller om man selv sørger for transport.
Bussen kører efter nedenstående plan:
13.05 Gadekæret i Lumby Tårup
13.10	Lumby Præstegård
13.10	Brittavej
13.15 H. C. Lumbyes Vej v. Børnehaven
13.20	Lobovænget v. Enrum
13.25 Æbleparken v. Søhuscentret
13.30 Klostergården, Børnecentret
13.35	Blomsterhaven
13.40 Hedelundsparken v. Butikscentret
13.45 Stige kirke
13.50 Stigehaven
13.55 Stige Sognehus
Venlig hilsen og vel mødt! Lumby Sogns Aktivitetsudvalg

Eftermiddagsmøder i Søhus præstegård
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, er det stadig kærligheden, synden og døden, der er de store spørgsmål, vi tumler med. Derfor er det godt
at se, hvordan Jesu samtid tog imod ham. Måske kunne vi lære noget.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Personalenyt
Værtinde ved Lumby Sognegård Susanne Knudsen
har opsagt sin stilling pr.
1. februar 2007. Det er med
beklagelse, at Lumby Menighedsråd må tage afsked
med en dygtig og engageret
værtinde efter 12 års ansættelse. Susanne Knudsen har
med venlighed og indlevelsesevne ydet et stort arbejde for sognet.
Tak for godt samarbejde gennem årene fra Lumby Menighedsråd, personalet v.
kirken og præsterne
Lumby Menighedsråd søger ny
værtinde/vært, og stillingen vil
forhåbentlig allerede være besat,
når dette blad udkommer.
Kordegneassistent Lis Winther er
fratrådt sin stilling pr. 1. november og er blevet kordegn i Vor Frue
kirke, Odense. Hendes afsked skyldes, at kordegneassistentstillingen
i meget nær fremtid bliver nedlagt
på grund af besparelser. Det vil
også betyde, at kirkekontorets åbningstid bliver reduceret. Se i øvrigt info-siden her i kirkebladet ang.
de nye åbningstider.
Menighedsrådene, præsterne og
personalet ved begge kirker vil
gerne takke Lis Winther for en god
arbejdsindsats og et godt samarbej‑
de.
Organist Ellen Wilbour har ligeledes

valgt at opsige sin stilling på grund
af helbredsproblemer. Derfor søger
Lumby og Stige menighedsråd en
ny organist, som vi forhåbentlig
vil kunne ansætte i begyndelsen
af sommeren. Organist Svend-Erik
Wedin vikarierer i den periode,
hvor vi står uden fast organist, ligesom Urika Grabe har påtaget sig at
stå for koret i vakanceperioden. Vi
er dem begge meget taknemmelige
for deres hjælp med at få tingene til
at fungere.
Urika Grabes telefonnummer er:
66 10 11 56 elller 26 14 27 21, hvis
man er interesseret i at være med i
børnekoret.
Lumby og Stige Menighedsråd

Koncert med Syngedrengene fra Assens
Søndag d. 29. april kl. 16 i Lumby Kirke
Syngedrengene v. Vor Frue kirke i Assens er Danmarks ældste drengekor og
har i 2006 fejret sit 150-års jubilæum. Koret består af 17 drenge og 18 unge
mænd og voksne. Koret synger mange koncerter rundt omkring, især på
Fyn, men også lejlighedsvis i andre dele af Danmark.
I sommeren 2005 har koret været på en turné til Rio de Janeiro i Brasilien,
og i år er der planer om, at koret skal til Schweiz og Norditalien.
Til koncerten i Lumby kirke vil koret synge traditionel kirkemusik fra
renæssancen til nutiden, men også danske sange i nye arrangementer vil
være at finde i programmet.
Koret ledes af organist v. Vor Frue kirke i Assens, Finn Pedersen. Han er uddannet ved Musikkonservatoriet i København og har tidligere virket som
2. organist ved Helsingør Domkirke.
Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkomne.
Fungerende organist Svend-Erik Wedin
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