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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
Lars Skjerning Stougaard
Kordegn og kasserer
for begge Kirker
(Lis Winther, Nøddehaven 7,
5320 Agedrup, tlf. 66 10 76 15)
Stigevej 253
Tlf. 66 18 70 66
Fax. 66 18 93 66
E-mail: lumby.sogn@km.dk
Åbningstider mandag-fredag
kl. 09.00-13.00
torsdag tillige 16.00-18.00.
Lørdag efter aftale.
Organist ved Lumby
og Stige kirker
Ellen Wilbour
Granbakken 9
5462 Morud
tlf. 26 56 25 97
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

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40B
Tlf. 65 95 41 19
v/ Susanne Knudsen
Bodil Neergård Vænget 25
Tlf. 66 18 75 91
Graver Lumby Kirke
Kurt Henriksen
Telefon tid 12.00-12.30
Tlf. 65 95 45 20
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
Graver Stige Kirke
Carl Emanuel Povlsen
Strandholtvej 10, Stige
Tlf. 66 18 68 32
Træffes mellem kl. 12-13,
man.-tors.
E-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk
Sct. Nicolai Tjenesten
på Fyn, tlf. 70 11 01 20
Lokalhistorisk Arkiv
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

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
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
Næste kirkeblad
Udkommer
først i februar

Dagligdagens skæve forkyndelse
Det er jo som regel sådan, at vor
Herre har indrettet det så viseligt,
at jo mindre komisk sans folk har,
jo mere komiske er de.
Det gælder f. eks. ham, der med
livslede citerer dette russiske
ordsprog:
”Livet er en lidelse, men døden er
der heller ikke meget fornøjelse
ved.”
Hvis han ikke kan se det komiske
i sådan et sortsyn, bliver han selv
komisk. Nogen mennesker kan
godt se, at livet kan ende galt.
Men ligesom manden, der falder
ud fra et stejlt bjerg, på vej ned kan
sige:
”Indtil videre går det jo meget
godt,” sådan kan vi også trøste os
med noget galgenhumor.
Et er at tro på os selv og vor egen
gunstige situation, noget andet er,
at tro på Gud.
En mand, der er faldet ud fra en
høj skrænt, men som lige netop
har nået at gribe fast i en busk, han
klamrer sig til busken, medens han
råber om hjælp.
Pludselig lyder der en dyb stemme,
som kom den fra Himlen.
”Min søn, giv slip.”
Kort pause.
Så spørger manden der hænger i
busken:
”Er der andre deroppe.”
Hvad skal han tro?
Måske er der virkelig en god Gud,

der styrer det hele, og vil frelse ham
på trods af alle odds. Vi mennesker
laver det tit og ofte så broget for
hinanden, så det kan være svært at
tro, at Gud er god og vil frelse os.
Guds krav til os er, at vi først
og fremmest skal være mennesker,
som om det ikke er rigeligt.
Når vi prøver alligevel, så opdager
vi, at vi er ude at svømme, ligesom
alle de andre.
Vi skal leve i kærlighed med Gud
og mennesker for selv at kunne
bestå for Guds domstol. Hvis ikke
vi har gjort det, har vi kun vor
Herre at stole på.
Vi kan føle det, som manden der
gik hen og døde, efter forgæves
at have forsøgt at leve som et
ordentlig menneske. Gang på gang
var han dumpet i.
Nu står han så ved et sted, hvor
vejen deler sig.
Den ene vej går mod Himlen og
den anden mod Helvede.
Nu er han lidt af en vovehals, så
han tænker: ”Åh pyt, lad mig prøve
vejen til Himlen. Hvis det går galt,
kan det jo kun gå ad Helvede til.”
Den afdøde går så mod Himlen.
Nu er det sådan, at for at han
kan komme ind, skal han forbi
apostlen Peter, der sidder og passer
på indgangen. Han ser mange folk,
der går forbi, medens apostlen
sidder og læser i en stor bog.
Det er nok livets bog tænker den
afdøde.

Der står alle mine synder skrevet
op, og de er mange.
Han går helt i stå ved tanken.
I mens er der mange andre, der går
lige ind i Paradis.
Efter et stykke tid løfter Sct. Peter
hovedet og kikker ned på ham.
”Hvad står du der for?” Siger han.
”Gå du bare ind.”
”Ja, men det ville jeg også gerne,
men er det ikke livets bog med alle
mine synder, du sidder og læser i?”
Siger manden.
”Nej, alle dine synder er Jesus jo
død for på korset, dem skal du
ikke bekymre dig om, hvis du tror,
han også er død for dig.” siger Sct.
Peter.
”Gå nu bare ind i tro på vor Herre
Jesus Kristus. Jeg sidder bare og
læser Anders And.”
Nu kan det jo være meget godt
at tro på, at det nok skal gå efter
døden.
Men hvad så her medens vi er i
live.
Intet menneske kan leve uden at
tro.
Men det er ikke ligegyldigt, hvad
vi tror på.
Det er f.eks. ikke ligegyldigt, hvad
vi tror om vor næste. Vi skal helst
kunne fornemme, hvad det er for
et menneske, vi har foran os, og
hvad han eller hun er ude på.
En præst der var jæger tog sit gevær
med på sygebesøg til en afsides
liggende gård. Karlen på gården
skævede til geværet, da præsten
kom, og sagde: ”Konen er godt nok

sølle, men skal vi ikke lade hende
leve hendes tid ud?”
Vi kan også meget nemt komme
til at mistolke, hvad vor næste
gør og siger, som det skete, da en
præst skulle have forlorne tænder
hos tandlægen. Da han prøvede
dem, siger han: ” Jesus, Kristus.”
Tandlægen siger forskrækket: ”Er de
så grimme.” ”Nej.” Siger præsten.
Jeg har bare ikke kunnet sige Jesus
Kristus før uden tænder.
Sådan kan evangeliet forkyndes
på mange måder og i mange
sammenhænge, tragiske, komiske
og platte.
Evangeliet taler til os overalt i livet
i alle dets afskygninger.
Hvis vi kun tror, at de kan høres
i en højtidelig sammenhæng, så
går vi glip af dagligdagens skæve
forkyndelse.
Werner Elof Sørensen.

Minikonfirmander
Vi er nu godt i gang med undervisningen af mini-konfirmander. Vi har
hørt bibelhistorie og vi har lavet kors af perler. Næste gang skal vi mødes i
Lumby Kirke, hvor vi skal møde graver, organist og selvfølgelig præsterne,
og vi skal en tur op i tårnet.
Husk, at der er familiegudstjeneste den 10. december kl. 14 i Lumby Kirke,
hvor minierne medvirker i gudstjenesten. Alle er meget velkomne, også til
det efterfølgende traktement i sognegården.
Den 4. januar starter vi et nyt hold minikonfirmander . Denne gang er det
for 4. klasserne i Stige skole og 4.b på 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, 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.
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.

Ferie
Sognepræst Karen Nedergaard har vinterferie fra lørdag d. 17. til lørdag d.
24. februar.

Gudstjenester
November

Søndag d. 12. november
(22. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 19. november
(23. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 26. november
(Sidste søn. i kirkeåret)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard. bil

December

Søndag d. 3. december
(1. søn. i advent)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil
Søndag d. 10. december
(2. søn. i advent)
Lumby kl. 14.00: Nedergaard,
familiegudstjeneste,
minikonfirmander medvirker
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil
Søndag d. 17. december
(3. søn. i advent)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Julen

Stige kl. 15.00 - 16.30:
Sørensen
Mandag d. 25. december
(Juledag)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 11.00: Nedergaard
Tirsdag d. 26. december
(2. juledag)
Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard
Søndag d. 31. december
(Julesøndag)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen

Januar

Mandag d. 1. januar
(Nytårsdag)
Lumby kl. 14.00: Nedergaard
Stige kl. 14.00: Sørensen, bil
Søndag d. 7. januar
(1. søn. ef. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil
Søndag d. 14. januar
(2. søn. ef. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil
Søndag d. 21. januar
(3. søn. ef. Hellig 3 Konger)
Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 24. december
(Juleaften)

Søndag d. 28. januar
(Sidste søn. ef.
Hellig 3 Konger)

Lumby kl. 13.30 - 15.00 - 16.30:
Nedergaard

Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 4. februar
(Septuagesima)

Søndag d. 18. februar
(Fastelavn)

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11.00: Nedergaard, bil

Lumby kl. 11.00: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 11. februar
(Seksagesima)

Søndag d. 25. februar
(1. søn. i fasten)

Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11.00: Sørensen, bil

Lumby kl. 11.00: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: 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 21. november, 5. december, 9. januar, 23. januar, 6.
februar og 27. februar.
Karen Nedergaard og Werner Elof Sørensen.

Koncerter m.m.
Julekoncert i Stige kirke d. 4. december kl. 19.30
med gospelkoret ”Happy Voices”
Gløgg og æbleskiver bagefter i Sognehuset Stigevej 253.
Julen i ord og toner i Lumby kirke
13. 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.
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