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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 i
november 2006

”Hvis du vil være fuldkommen….”
I bibelen fortælles, at Jesus engang
mødte en ung mand, som gerne
ville være fuldkommen. Han ville
gerne gøre alting rigtigt og godt,
sådan at ingen kunne sige ham noget på. Til Jesus fortalte han, at han
hele livet havde holdt de 10 bud,
hvilket han ikke fandt særlig svært.
Han var jo et pænt og ordentligt
menneske, så selvfølgelig hverken
stjal eller løj han, og slå et andet
menneske ihjel kunne da aldrig
falde ham ind. Han havde heller
ikke grund til at misunde nogen
noget, for selv var han velhavende
og ejede alt det, som han kunne
tænke sig.
Men det var ligesom ikke nok for
ham at overholde de 10 bud. Det
var der ikke udfordring nok i, for
det var jo ikke rigtig svært for
ham. Så han kommer til Jesus og
spørger, om der er flere bud, han
kan holde, sådan at han kan blive
et endnu bedre menneske. Ja, han
mener faktisk, at jo bedre han er til
at holde så mange bud som muligt,
jo mere Gud-velbehageligt må det
være, og jo større chance må han
have for at blive lukket ind i Guds
evige rige.
Han mener, at det må være den
sikre vej til frelsen at holde Guds
lov til punkt og prikke. Og han har
det billede af sig selv, at han faktisk
er et ret godt menneske, der klarer
at overholde Guds lov. Han kan da

i hvert tilfælde komme i tanke om
ikke så få andre, som slet ikke er
så gode til det, som han selv er. Så
han er ganske godt tilfreds med sig
selv. Han har altså med andre ord
stor selvtillid, når det gælder hans
egen godhed.
Men så rammer Jesus ham på det
ømme punkt: hans rigdom. Jesus
svarer nemlig, at hvis det virkelig
er hans intention at være fuldkommen, så skal han gøre det, som er
sværest for ham; nemlig dele hele
sin rigdom ud til de fattige og så
komme og følge Jesus. Det svar
bedrøver den rige, unge mand. For
det hverken kan eller vil han. Han
vil ikke dele sin ejendom ud til de
fattige. Og han vil ikke opgive sit
behagelig liv for at følge Jesus.
Og Jesus konkluderer, at så er det
da godt, at man ikke bliver frelst af
at gøre gode gerninger! Man skal
ikke være fuldkommen for at blive
frelst af Gud. Men Gud frelser i Jesus Kristus det menneske, som ved,
at fuldkommen bliver det aldrig.
Så derfor er der ligesom ikke andre
muligheder end at stole på Gud og
overlade frelsen til ham.
Selvom det er 2000 år siden, at Jesus mødte den rige unge mand, så
kender vi så udmærket hans stræben også i dag. Trangen til at være
fuldkommen, være synds- og skyldfri lever i bedste velgående den dag
i dag. I dag findes denne trang blot

i en lidt anden udgave. Den giver
sig udslag som trangen til at være
fuldkommen sund. Driften imod at
leve et perfekt liv uden at ryge og
uden at spise og drikke for meget
eller for usundt. Drømmen er det
rene liv uden luftforurening, uden
at komme i kontakt med sundhedsskadelige kemikalier, uden at
komme i nærheden af allergifremkaldende stoffer, hvad enten de
findes i parfume eller på kæledyr.
Ja, man kan næsten få det indtryk,
at det gjalt vor sjæls frelse, når man
i avisen ser, med hvor stor ildhu og
iver folk kaster sig ud i netop denne
debat. For selv er man selvfølgelig
nærmest fuldkommen. Nu gælder
det bare om at overbevise de syndere, som endnu ikke har forstået, at
de ødelægger andres liv med deres
usunde livsvaner, deres forurening
og stank og få dem til at slå ind på
en ny og sundere livsstil. Og hvis
de ikke gør det frivilligt, må man
jo tvinge dem. For helbredets skyld
forståes!
Vi har fået os en ny, moderne
lovreligion: Det sunde, rene liv.
Og for det mantra må alle menneskelige hensyn vige. For det må
rummeligheden og forståelsen for
hinanden vige. Med et ekko af hin
samtale mellem Jesus og den unge,
rige mand siges i dag til moderne
lovreligiøse, at fuldkomne bliver vi
mennesker aldrig. Ingen af os. Og
det siges tilmed til os, at vi bærer
hinandens liv i vores hænder. Vi er
også næste for det menneske, som

ikke helt kan leve op til det moderne mantra, der hedder sund livsstil.
Der skal også være plads til os, der
endnu ikke er helt perfekte.
Karen Nedergaard, sognepræst

Familie og Samfund – Lumby-Stige-Søhus

2006 – 2007
September
Mandag d. 25. september kl. 19.00
Besøg på Dalum Kloster
Oktober
Mandag d. 23. oktober kl. 19.00
Judith Lynggaard: ”Bag om brød”. Skolekøkkenet Lumby
Mandag d. 30. oktober kl. 19
Foredragsaften med Johannes Møllehave, sammen med Fyens Familie Landbrug
på Rugårdsvej 197. Kr. 75, 00 pr. person
November
Tirsdag d. 7. november kl. 16.00
Emnedag på LandboFyn. Program med tilmelding, se medlemskort.
December
Lørdag d. 9. december kl. 8.30
Juletur til den Gamle By i Århus. Opsamling Odense, Dannebrogsgade kl. 8.30.
Hjemkomst Odense kl. ca. 20.00. Kr. 448,00 pr. person.
Januar
Torsdag d. 11. januar kl. flg.
Besøg på Indslev Bryggeri.
Torsdag d. 25. januar kl. 19.00
Foredragsaften med Andreas P. Nielsen, kendt fra ”Dressine Banden”.
Sognegården Lumby.
Februar
Torsdag d. 8. februar kl. 19.00
Generalforsamling Lumby Skole.
Onsdag d. 14. februar kl. 19.00
Generalforsamling Vissenbjerg
Tilmelding: medlemmer: se sedler – øvrige: ring evt til:
Formand Anna-Marie Rasmussen: tlf. 66 18 91 21

Lumby
og Omegns
Borgerforening
Lumby og
Omegns
Borgerforening

Lumby Forsamlingshus
2006
Lumby Forsamlingshus
2006

vinter 2006/2007
Efterår ogEfterår
vinterog
2006/2007

Lørdag
denkl.
23/9-06
Høstfest:Høstfest:
Lørdag den
23/9-06
18.00 kl. 18.00

Klub 96hyggebanko
afholder hyggebanko
i skolens
aula på dage:
følgende dage:
Klub 96 afholder
i skolens aula
på følgende
2006:
2006:
Mandag
d.4.9. kl. 19.30
Mandag d.4.9.
kl. 19.30
Mandag
Mandag d.2.10. kl.d.2.10.
19.30 kl. 19.30
Mandag
d.6.11.
Mandag d.6.11. kl. 19.30 kl. 19.30
Mandag
Mandag d.4.12.
kl.d.4.12.
19.30 kl. 19.30
2007:
2007:
Mandag
d.8.1. kl. 19.30
Mandag d.8.1.
kl. 19.30
Mandag
d.5.2. kl. 19.30
Mandag d.5.2.
kl. 19.30
Mandag
d.5.3. kl. 19.30
Mandag d.5.3. kl. 19.30
Mandag
d.2.4. kl. 19.30
Mandag d.2.4. kl. 19.30
Hyggebanko
kun for medlemmer
ogBorgerforening.
Omegns Borgerforening.
Hyggebanko er kun forermedlemmer
af LumbyafogLumby
Omegns
Skolen
forbeholder
sig
ret
til
at
ændre
datoerne.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

lavermenu
3-retters
menu
kaffe og småkager
Lene laverLene
3-retters
+ kaffe
og+småkager
pris 125kr.pris 125kr.
vin,ølkan
og vand
kanamerikansk
købes+ amerikansk
lotteri
vin,øl og vand
købes+
lotteri
høsttale
høsttale ved
Karenved Karen
Kjøller
opAlle
til dans.
Alle er velkomne
Jes KjøllerJes
spiller
op spiller
til dans.
er velkomne
ELLA+LASSE
eller 50563972
tilmelding:tilmelding:
ELLA+LASSE
6595441465954414
eller 50563972

Juletræstænding
Juletræstænding
Borgerforeningen
opsætter
juletræ
ved købmanden.
Borgerforeningen
opsætter juletræ
ved
købmanden.
pyntes i samarbejde
medbørnehave.
Lumby børnehave.
Juletræet Juletræet
pyntes i samarbejde
med Lumby
I forbindelse
med at tændes,
juletræetsynges
tændes,
et par
I forbindelse
med at juletræet
et synges
par
julesange,
og
der
serveres
lidt
til
ganen.
julesange, og der serveres lidt til ganen.
Alle er velkommen.
Alle er velkommen.
d. 3. december
Søndag d.Søndag
3. december
Pyntes
kl.
15.30 ogkl.
tændes
Pyntes kl. 15.30 og tændes
16.00 kl. 16.00

Lumby Møllegaard.
Lumby Møllegaard.

Juleklip
Juleklip på
skolenpå skolen
I forbindelse
medjuleklippeaften,
skolens juleklippeaften,
I forbindelse
med skolens
har også har også
borgerforeningen
et værksted,
hvor
der er mulighed
for at
borgerforeningen
et værksted,
hvor der er
mulighed
for at
sineevner.
kreative evner.
bruge sinebruge
kreative
Mandag
d. 27. november
kl. 18.30-20.30
Mandag d.
27. november
kl. 18.30-20.30

jule - loppemarked:
Søndag
denfra
5/11-o6
fra -kl.
10.00 - 14.00
Stort juleStort
- loppemarked:
Søndag den
5/11-o6
kl. 10.00
14.00
effekter
kan afhentes.
ring på 65954410-50563972
effekter kan
afhentes.
ring på 65954410-50563972
eller afleveres
ved forsamlingshuset
lørdag
den 4/11kl.mellem
kl. 10.00-12.00
eller afleveres
ved forsamlingshuset
lørdag den
4/11 mellem
10.00-12.00
m.v.h. bestyrelsen
m.v.h. bestyrelsen

Lumby
Mølle ermed
arbejdet
med de kommende
På LumbyPåMølle
er arbejdet
de kommende
projekter projekter
sat i gang.sat i gang.
Det
drejer
sig
om
et
nyt
tag
til
stuehuset,
hvilket
er tiltrængt.
MEGET tiltrængt.
Det drejer sig om et nyt tag til stuehuset, hvilket er MEGET
Der er Der er
nedsat
en
arbejdspruppe,
der
skal
bekrive
projektet
–
og
så
skal
nedsat en arbejdspruppe, der skal bekrive projektet – og så skal der søges der
om søges om
midler
til
udførelsen.
Håbet
er
at
projektet
kan
sætte
i
gang
i
det
kommende
år.
midler til udførelsen. Håbet er at projektet kan sætte i gang i det kommende
år.
Et
andet
tiltrængt
projekt
er
en
magasinbygning
til
alt
det
udstyr,
der
bruges
ved
Et andet tiltrængt projekt er en magasinbygning til alt det udstyr, der bruges ved
arrangemeneterne.
Det er
det skalpåopføres
marken
ved savhuset.
I den
arrangemeneterne.
Det er planen
at planen
det skalatopføres
markenpåved
savhuset.
I den
forbindelse
søger
møllen håndværkere
folklyst
dertilhar
lyst til at hjælpe
forbindelse
søger møllen
håndværkere
eller andreeller
folkandre
der har
at hjælpe
med opførelsen
af bygningen.
med opførelsen
af bygningen.
Man kan henvende
sig til
Jørgen
(Tlf. 65955115)
Søren
(Tlf. 65955847)
hvis
Man kan henvende
sig til Jørgen
(Tlf.
65955115)
eller Søreneller
(Tlf.
65955847)
hvis
man
vil
deltage
i
dette
projekt.
man vil deltage i dette projekt.
Kommende
arrangementer
Lumby
Kommende
arrangementer
på LumbypåMølle
: Mølle :

Generalforsamling
Generalforsamling
d. 14.2007
februar
2007 ikl.
19.30 aula.
i skolens aula.
Onsdag d.Onsdag
14. februar
kl. 19.30
skolens
Her
er
din
mulighed
for,
at
blive
hørt
og få indflydelse.
Her er din mulighed for, at blive hørt og få indflydelse.

Møllemarked
d. 20.kl.
august,
Møllemarked
søndag d.søndag
20. august,
10-17.kl. 10-17.
Kræmmermarked,
Spillemandsmusik,
blomstertombola,
udstillinger
Kræmmermarked,
Spillemandsmusik,
blomstertombola,
udstillinger
og meget og meget
mere...... mere......

Borgerforenings
Jens
Peder Pedersen
65 95 40 11
Borgerforenings
formand formand
Jens Peder
Pedersen
65 95 40 11
Kontingent:
80,- pr. år.
enlige:
40,- pr. år.
Kontingent:
husstand:husstand:
80,- pr. år.
enlige: 40,pr. år.

Møllenisse
juld.søndag
d. 26. november,
Møllenisse
jul søndag
26. november,
kl. 10-16.kl. 10-16.
Julestue,
dekorationer,
kranse,
gløgg,
meget
Julestue, dekorationer, kranse, gløgg, musik og musik
meget og
mere
........mere ........

Støt lokalsamfundet
– bliv af
medlem
Lumby
og Omegns
Borgerforening.
Støt lokalsamfundet
– bliv medlem
Lumbyafog
Omegns
Borgerforening.

Se: mere
på : www.lumbymolle.dk
Se mere på
www.lumbymolle.dk

De kommende års konfirmationer
i Lumby sogn:

Ferie efterår 2006:

2007
Fredag d. 4. maj.
Lumby: 9.00 Lumby skole.
Stige:
11.00 Stige friskole.

2010.
Fredag d. 30. april.
Stige: 11.00 Stige friskole.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.

Sognepræst Karen Nedergaard har efterårsferie fra
fredag d. 27. okt. – tors. d. 2. nov., begge dage inklu.

Søndag d. 6. maj.
Lumby: 10.00 Søhusskolen B.
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige:
11.00 Stige skole B.

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.

Søndag d. 13. maj.
Lumby: 10.00 Søhusskolen A.
2008.
Søndag d. 27. april.
Lumby: 10.00 Søhusskolen B.
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige:
11.00 Stige skole B.
Torsdag d. 1. maj.
Lumby: 10.00 Søhusskolen A.
Søndag d. 4. maj.
Lumby: 11.00 Lumby skole.
Stige:
9.00 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: 9.30 Stige skole A
Stige: 11.00 Stige skole B

2011.
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.
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.

Sognepræst Werner Elof Sørensen har efterårsferie fra
lørdag d. 14. okt. – søndag d. 22. okt., begge dage inklu.

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. 18.
sept. Ansøgsningsskemaer fås hos sognepræst Werner Elof Sørensen eller på
legatets kontor, c/o advokat Henry Larsen, ”Domhusgården”, Albanigade
44, 5000 Odense C

De nye konfirmander 2006
De nye konfirmandhold starter i begyndelsen af september. De enkelte
hold får gennem skolen besked om, hvilken dato de skal starte.
Den første gang til konfirmandundervisning er en lang dag fra kl. 8-14. Det
er en introduktion til selve konfirmandsforberedelsen og til kirken. Den
lange dag er en god måde for konfirmander og præst at lære hinanden at
kende på. Efter den lange dag inddeles konfirmanderne i mindre grupper,
som hver især har en samtale med præsten om, hvorfor man har valgt at
blive konfirmeret, og hvad man forventer sig af forløbet. Derefter fortsætter konfirmandforberedelsen på traditionel vis med to lektioner én gang
ugentlig.
Der vil blive inviteret til orienterende forældremøder, for Søhusskolens
vedkommende allerede i august, og for Stige skole og Stige Friskole i januar
2007. Det hører med til konfirmandundervisningen, at man undervejs får
kendskab til gudstjenesten. De nye konfirmander vil derfor blive opfordret
til at deltage i sognets gudstjenester, meget gerne i selskab med deres forældre. Vi glæder os til at møde de nye konfirmander.
Sognepræsterne Werner Elof Sørensen og Karen Nedergaard

Gudstjenester

Søndag d. 15. okt.
(18. s. ef. Trin.)

August

Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 27. august
(11. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil

September

Søndag d. 3. sept.
(12. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag d. 10. sept.
(13. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen
Søndag d. 17. sept.
(14. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Nedergaard, bil,
høst
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag d. 22. okt.
(19. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag d. 29. okt.
(20. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil

November

Søndag d. 5. nov.
(Alle Helgen)
Lumby kl. 11: Nedergaard
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Søndag d. 12. nov.
(22. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 24. sept.
(15. s. ef. Trin.)

Søndag d. 19. nov.
(23. s. ef. Trin.)

Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil, høst

Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Oktober

Søndag d. 26. nov.
(Sidste s. i kirkeåret)

Søndag d. 1. okt.
(16. s. ef. Trin.)

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

December

Søndag d. 8. okt.
(17. s. ef. Trin.)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Søndag d. 3. dec.
(1. s. i advent)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil

Tur til Næsby Kirke og
Næsby Sognegård
Onsdag d. 27. september kl. 19-21.30 inviterer menighedsrådene i Lumby
og Stige i samarbejde med Johannes Wendt-Larsen, tidligere kirkeværge i
Næsby, på vegne af Næsby Menighedsråd, til et besøg i nabosognet Næsby.
Her stammer kirke og kirkegård fra slutningen af 1942, og på grund af
besættelsen blev kirken opført som et af de sidste kirkebyggerier, indtil det
igen nogle år efter 1945 blev muligt at opføre kirker.
Kirkens arkitektur blev et resultat af noget velkendt i det ydre, mens den
i det indre blev meget spartansk udsmykket. Det sidste har menighedsråd
gennem årene arbejdet meget med og kulminationen på anstrengelserne
kom bl.a. i forbindelse med kirkens 50 og 60 års jubilæer i henholdsvis
1992 og 2002.
Kirken blev oprindelig anbragt på en indtil da ubebygget bakke beliggende
midt imellem en samling gårde i den vestlige del og Næsby Station med
omgivende bebyggelse i byens østlige del. Med tiden er byens to dele vokset sammen med kirke og sognegård i centrum. Næsby Sogn har i dag en
befolkning på ca. 6650 beboere.
Der startes med en salme skrevet til indvielsen i 1942 ledsaget af organist
Ellen Wilbour på kirkens orgel. Efter Johannes Wendt-Larsens fortælling
inde i kirken er der kaffe og kage ved Næsby Menighedsråd i Sognegården,
hvor blade af Næsby historie vil blive fortalt udfra billedplancher udarbejdet i forbindelse med 50 års jubilæet. Endvidere vil det være muligt for
interesserede at erhverve et eksemplar af jubilæumsskriftet ”Næsby Kirke
60 år”.
Af hensyn til kaffebordet i Næsby Sognegård vil vi gerne bede om en tilmelding til arrangementet til kirkekontoret 66187066 eller lumby.sogn@km.dk
senest d. 22. sept.
Der bliver fælles transport i bus efter følgende plan:
Lumby Børnehave, Harlekinvej kl. 18.10
Stige skole, Stigevej 247 kl. 18.25
Æbleparken kl. 18.45
Ankomst Næsby kirke kl. 19
Man er selvfølgelig også velkommen til at køre i egen bil, og i givet fald
bedes det oplyst ved tilmeldingen.
Johannes Wendt-Larsen og aktivitetsudvalget

Bibelmaraton

Eftermiddagsmøder i
Søhus præstegård
Den første mandag i hver måned kl. 14-16.
Første gang efter ferien mandag d. 4. september.
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

Endnu en sæson venter forude med bibelmaraton! Vi er en gruppe på ca. 12
mennesker, som nu i flere år har været i gang med at læse bibelen fra ende
til anden. Og vi er endnu ikke færdige. Ikke fordi det er svært fremkommeligt at læse i bibelen, men fordi der simpelthen er en masse spændende at
tale om undervejs. Så vi giver os god tid for at få det hele med. Hver anden
tirsdag mødes vi i Lumby Sognegård fra kl. 19.30-21.30. Vi gennemgår og
diskuterer de kapitler fra bibelen, som vi har læst siden sidst.
Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, kan man sagtens
være med. Så alle er velkomne den første gang efter ferien tirsdag d. 12.
sept. kl. 19.30. Herefter mødes vi d. 3. okt., d. 24. okt., d. 7. nov., d. 21.
nov., 5. dec. Vi slutter hver gang med kaffe og kage og en god snak.
Sognepræsterne

Tak

Jazzkoncert

Jeg vil gerne sige tak for opmærksomheden i anledning af mit jubilæum
sidst i maj.
Tak til alle dem, der lagde et stort arbejde i arrangementet og tak for gaverne og de pæne ord og ønsker fra både dem, der deltog, og dem, der var
forhindret i det.
Venlig hilsen Werner Elof Sørensen

Stige kirke onsdag d. 6. september kl. 19.30
Det kendte orkester RIVERSIDE CITY BAND med 6 musikere spiller lyttevenlig traditionel jazzmusik. Repertoiret består af Marcher, Blues, Love
songs, Gospel og Spirituals.
Gratis billetter afhentes fra fredag d. 25. august på kirkekontoret, Stigevej 253, Stige.
Åbent mandag - fredag kl. 9 - 13 og torsdag kl. 16 - 18.

Alle Helgen 2006

Organist Ellen Wilbour

Her i sognet har vi genoptaget den gamle skik ved Alle Helgen-gudstjenesten at læse navnene op på dem, der er døde i årets løb. De pårørende til
årets afdøde fra Lumby Sogn vil få tilsendt en særlig indbydelse til disse
gudstjenester, men alle er naturligvis hjertelig velkomne til at deltage.
Vi læser navnene op på dem, der i årets løb er blevet bisat eller begravet fra
enten Lumby eller Stige kirke. Dem, som er blevet bisat eller begravet fra
kirkegårdskapellet eller fra en anden kirke, men som boede i Lumby sogn,
vil også få deres navn læst op.
Alle Helgen-gudstjenester i både Lumby og Stige kirker er søndag d. 5. nov.
kl. 11.
Sognepræsterne

Sangaften
Stige Sognehus onsdag d. 11. oktober kl. 19.30.
I anledning af, at 2006 er udnævnt til renæssanceår, synger vi sange og
salmer med tilknytning til denne periode. I pausen serveres der som sædvanlig kaffe og brød, og bagefter er der ønskekoncert, hvor man kan foreslå
sange.
Alle er velkomne.
Karen Nedergaard og Ellen Wilbour

Koncert

Minikonfirmander

Lumby Sognegård søndag d. 22. oktober kl. 15
Sangerinden Dorthe Elsebet Larsen vil give en flot og festlig koncert
akkompagneret af Børge Wagner på klaver. Dorthe Elsebeth vil være
kendt af mange i sognet, da hun er opvokset i Allesø. Hun er professionel
operasanger og optræder både herhjemme og i udlandet. Børge Wagner er
som bekendt nuværende byrådsmedlem og har en lang karriere som dirigent bag sig.
Eftermiddagen starter med kaffebord kl. 15, og selve koncerten begynder kl. 16.
Alle er velkomne.
Organist Ellen Wilbour

Siden 2003 har vi tilbudt undervisning af minikonfirmander for sognets 4.
klasser.
I år vil det foregå på den måde, at eleverne fra Stige Friskole, Lumby skole
og Søhusskolen undervises sammen her i efteråret, og eleverne fra Stige
skole undervises i forårsterminen.
Hvert forløb strækker sig over ca. 12 gange.

Renæssenceaften
– en oplevelse for alle sanser
I anledning af at 2006 er udnævnt til renæssenceår har vi i Lumby Sogn
besluttet at lave et flot arrangement d. 8. november kl. 18. I Danmark løber
renæssencen groft sagt fra 1500-1650.
Vi er endnu ikke færdige med at planlægge aftenens forløb, men det kommer til at foregå i Lumby Sognegård, og der vil blive fællesspisning (ægte
renæssencemad!), renæssencemusik ved ”Midtfyns konsort”, oplæsning af
biskop Peder Palladius´visitatsbog samt fælles afsyngelse af sange og salmer
fra perioden. Der vil formodentlig også blive en udstilling af billeder og
genstande fra renæssencen.
"Tilmelding til arrangementet fra 1. okt. - 1. nov. til kirkekontoret,
tlf. 66 18 70 66 eller på mail: lumby.sogn@km.dk. Ved tilmelding kan man
få oplyst evt. pris for at deltage i renæssenceaftenen.
Se i øvrigt de opslag, der omkring 1. okt. vil komme op på kirkens opslagstavler ang. arrangementet. Der er plads til ca. 70 deltagere, så det er "først
til mølle" - princippet, der gælder"
Lumby sogns aktivitetsudvalg

Vi mødes hver torsdag i enten Stige Sognehus eller Lumby Sognegård kl. 13
– 14.45. Her hygger vi os sammen, og så vidt muligt er sognets to præster
med, og engang imellem også vores kordegn og organist. Det betyder meget
for børnene at kunne dele tanker om kirke og kristendom med voksne, der
arbejder i kirken. Hver gang synger, spiser og leger vi sammen, og hver gang
hører børnene historier fra bibelen, fortrinsvis fra NT. To gange besøger vi
kirken, for at lære den at kende.
Vi slutter hele forløbet af med en familiegudstjeneste, hvor børnene medvirker.
Vi starter efterårssæsonen torsdag d. 7. september, og sender breve ud til de
implicerede ca. 14 dage før start.
Lærer Kirsten Schmidt

Høstgudstjenester 2006
Årets høstgudstjenester falder d. 17. sept. kl. 11 i Lumby kirke og d. 24.
sept. kl. 11 i Stige kirke. Traditionen tro byder menighedsrådene på kirkefrokost efter høstgudstjenesterne i henholdsvis Lumby Sognegård og Stige
Sognehus.
Præsterne vil fortælle lidt om efterårets arrangementer i sognet, og menighedsrådsformændende vil orientere om det forgangne års menighedsrådsarbejde.
Ved frokosten i Lumby sognegård deltager desuden Lisbeth Frandsen fra
Årslev, som er en efterkommer af sognepræst Anders Barfod, som var præst
i Lumby sogn fra 1731-1761. Hun vil fortælle om nogle ”træklodser” fra
Lumby Præstegårds gamle porthus, som nu er kommet tilbage til Lumby,
efter at de har været i hendes slægts eje i mange, mange år.
Af hensyn til indkøb af mad bedes man tilmelde sig til frokosten på kirkekontoret, tlf.
66187066 eller lumby.sogn@km.dk senest torsdagen før høstgudstjenesten.
Der er kirkebil til begge arrangementer, og alle er hjertelig velkomne.
Lumby og Stige Menighedsråd
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