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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 bedst mellem
kl. 12.00 og 13.00
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

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

Næste kirkeblad

- Find gudstjenester,
prædikener m.m.

Udkommer
i september 2006

Grænsen mellem det onde og det gode
Hvor går grænsen?
Min overfladiskhed bunder ikke så
dybt, siger Møllehave. Det skal som
nok passe. Men hvad er der egentlig på bunden af os.
I min barndom sagde vi, at vi var
gode nok på bunden, vi var bare
bundløse.
Storm P. sagde: Mennesket er godt,
hvorfor er det så ikke?
Paulus siger: Det gode jeg vil, det
gør jeg ikke, og det onde jeg ikke
vil, det gør jeg.
Menneskets indre er nok en kampplads for godt og ondt. Det er der
mange, der har set efter i sig selv og
fundet ud af.
Skal vi lukke øjnene for det og sige,
at vi er de gode, og det er de andre,
der er de onde?
Eller skal vi sige, at det er os alle
sammen, der er de gode, det er
bare omstændighederne, der er af
det onde. De politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse omstændigheder gør det gode menneske
ondt.
I så fald må vi jo tilbage til naturen
og leve som menneskedyret. Vi må
blive en slags orangutanger eller
gorillaer. Men mon vi bliver meget
bedre end en orangutang af at gøre
det? Mon abernes planet vil blive
et paradis?
Skal vi så bare lade 7 være lige og
nitten en snes? Eller skal vi gøre et
eller andet? Skal vi blive enige med

nogen om, hvad vi synes er godt
og ondt? Skal vi så kæmpe for det
gode og bekæmpe det onde?
Ja, hvis vi vidste med 100% sikkerhed, hvad det gode var, og hvad
det onde var, så var det jo en mulighed.

Grænsen
Der er mange der har forsøgt sig
med at sige hvad det gode er.
Min påstand er, at hvis vi retter
os efter de 10 bud fortolket i lyset
af det kristne kærligheds bud; Du
skal elske Gud, og du skal elske din
næste som dig selv, så gør vi altid
det gode.
Det forsøgte farisæerne på, men
deres resultater var nedslående.
De blev farisæere. D.v.s. nogle der
syntes, de var de rene og gode, og
de andre var de urene og onde.
Siden er mange andre gået i farisæernes fodspor med meget ringere programmer end farisæernes,
og resultatet er altid blevet det
samme. Dem der ikke fulgte programmet var de urene, de vantro,
de ikke bevidstgjorte, de politisk
naive, klassefjenderne, folkefjenderne, o.s.v.
Nogen de rene, de rettroende, de
bevidstgjorte, de politisk bevidste,
de klassebevidste og folket havde
ret til at træde på, efter de store
lederes anvisninger. Demagoger og
folkeforførere har der været mange

af. Nogle har haft bedre held med
sig end andre. De har derfor nået at
få slået flere ihjel i ”den gode sags”
tjeneste.
Men et er stadig sikkert, hvis vi rettede os efter Guds vilje og troede på
ham, så ville vi opføre os godt. Problemet er blot, at vi ikke gør det.
Den der om sig selv mener, at han
gør Guds vilje kan lytte til Jesus
der siger: ”I har hørt, at der er sagt
til de gamle: ”Du må ikke begå
drab,” og ”Den, der begår drab,
skal kendes skyldig af domstolen.”
Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes
skyldig for domstolen; den der
siger Raka(nar)! til sin broder, skal
kendes skyldig af Det Store Råd;
den, der siger: Tåbe! skal dømmes
til helvedes ild.” Her ser det ud
som om et par temperamentsfulde
herrer og damer ikke har de store
chancer for at gøre det gode. For
slet ikke at snakke om de psykologer, der siger, det gælder om at få
sin vrede ud. Brænd dog et par flag
eller lignende, hvis der er noget,
du er ophidset over. Men måske
skal de slet ikke opfattes sådan.
Svært ser det i hvert fald ud, altid
at skulle bevare roen, uanset hvad
vi bliver budt. ”Elsk jeres fjender,
og bed for dem der forfølger jer”
siger Jesus. Her er nok at øve sig
på, hvis vi vil være gode.
For slet ikke at tale om Jesu fortolkning til det 6. bud. ”I har hørt,
at der er sagt: ”Du må ikke bryde
et ægteskab”. Men jeg siger jer:

Enhver, som kaster et lystent blik
på en andens hustru, har allerede
begået ægteskabsbrud med hende
i sit hjerte.”
Hvis vi vil gøre det gode, skal vi
åbenbart forstå budene, ikke kun
som nogle bud vi skal overholde
overfladisk, så det ikke ser ud som
om de er overtrådt, men sådan så
vi heller ikke overtræder dem dybt
i vor sjæl.
Den var værre. Der bliver ikke meget plads for fordømmelse af dem,
der ikke gør Guds vilje her.
Ligesom det bliver lidt småt med
dem, der gør det gode.

Grænsekampen
Bibelen kender kun en der har gjort
det gode. Jesus Kristus. Men han
var jo også Guds åbenbaring til
menneskeheden.
Han var en forhånelse for alle jøder
og andre, der tror, at Gud ikke blev
menneske i Jesus Kristus guds søn.
Men en frelse for den, der tror, at
Jesus har opfyldt loven.
I påsken stiftede han nemlig en ny
pagt med os, så han bliver et med
os, når vi drikker vinen og spiser
brødet ved altergangen. Når vi tror
på, at vor Herre Jesus Kristus har
båret alle vore synder på korset, så
får vi hans legeme og blod. Gud
dømmer os så ikke efter vore egne
gerninger, men efter vor Herre Jesu
Kristi gerninger. Jesus dør så ikke
for sin egen skyld, men for vor
skyld. Han bærer derfor alle vore
overtrædelser af Guds bud og al vor

tvivl om, at Gud elsker os og tilgiver os og giver os evigt liv i troen på
vor Herre Jesus Kristus.
Det gode er gjort af Jesus Kristus.
Derefter har vi fået del i det i troen
på ham. Vi bliver frelst fra synd og
død ved Jesu offer og opstandelse i
påsken.

Guds sejr i os
Her står vi så og må indrømme om
os selv, at Gud selv var nød til at
sone vore synder. Det holder altså
ikke, at det er os, der er de gode og
de andre, der er de onde.
Men vi står også med modet til at
leve videre, som de ufuldkomne
mennesker vi er. Vi står med modet til at forsøge at leve i kærlighed med Gud og mennesker og
forsøge at gøre, som Gud siger, vi
skal. Vi tør elske vor næste, som
Gud elsker os uden at fordømme
hinanden.
Dommen er Guds. Den er allerede
afsagt, når vi ikke tror på Gud.
Vi er alle dømt. Men i troen på
vor Herre Jesus Kristus er vi også
tilgivet, så vi kan leve livet i kamp
for det gode mod det onde.
Vor kamp er ikke mod mennesker,
men mod det onde og for det
gode, som Gud har åbenbaret os.
Derfor bliver vi enige om nogle
menneskelige love, som er værd at
overholde for næstens skyld. Men
vi lader alle tro og tænke og tale,
som de vil. Det gør vi, fordi evangeliet om vor Herre Jesus Kristus
skal have frit løb i blandt os. Det

får det kun, hvis løgnen også frit
kan udtales iblandt os.
Derfor er der religionsfrihed i et
samfund, hvor lovgiverne har hørt
evangeliet og troet det. Som f. eks.
i det danske folk, hvis kirke er den
evangelisk lutherske.
Skal vi kunne leve i fred med hinanden, må enhver sørge for sin
egen samvittighed og lade sin næste sørge for sin egen samvittighed
i trossager. Hvis der er noget, man
ikke vil spise, skal ingen tvinge en
til det. Men man skal heller ikke
tvinge sin næste til at lade være
med at spise. o.s.v.
Vi er alle sammen syndere, må
vi have lov til at bekende, der
har Guds tilgivelse behov i Jesus
Kristus, og får det, når vi tror det.
Derfor kan vi frimodigt leve livet, som de syndere vi er uden at
fordømme hinanden som vantro.
Grænsen mellem det onde og Gud
går nemlig mellem Gud og os.
Evangeliet er, at Gud har gjort fælles sag med os i Jesus Kristus, så vi
er ét med ham i altergangen. Vi har
fået hans legeme og blod, og han
har fået vort legeme og blod, så vi
i fællesskab går vor død og vor opstandelse i møde.
Werner Elof Sørensen

Orgelkoncert
Lumby Kirke tirsdag den 2. maj kl. 19.30

Konfirmander
2006

Organist ved Munkebjerg Kirke, Michael Thomsen vil spille et varieret
og spændende program på det nye, dejlige orgel, som han har været konsulent på og derfor har et indgående kendskab til.

Konfirmation 7. maj
kl. 10.00 i Lumby kirke

Der er fri entré til koncerten, hvor alle er velkomne.

Pinsen i ord og toner
Stige kirke onsdag den 31. maj kl. 19.30
Medlemmer af menigheden læser bibeltekster afvekslende med sang og
musik. Tine Maj Antonsen, tidligere Stige medvirker på klarinet sammen med Kirstine Elise Pedersen på cello. Begge er studerende ved
Det Fynske Musikkonservatorium. Imellem læsninger og musikstykker
bliver der lejlighed til at synge med på pinsens dejlige salmer.
Aftenen slutter med kaffebord i Stige Sognehus.
Alle er velkomne!

Werner Elof Sørensens
25 års jubilæum
som præst i Lumby sogn søndag den 28. maj
Menighedsrådet inviterer sognets beboere og andre interesserede til Gudstjeneste og/eller reception søndag den 28. maj i Stige sognehus umiddelbart efter den sidste af de to gudstjenester i sognet Stige kl. 9.30 og
Lumby kl. 11.00.
Til receptionen skal der være tilmelding til kirkekontoret Stigevej 253.
Tlf. 66 18 70 66.
E-mail: lumby.sogn@km.dk
senest den 24. maj kl. 13.00 af hensyn til maden.

Ferie
Karen Nedergaard holder sommerferie fra 26. juni til 16. juli, og Werner
Elof Sørensen fra 17. juli til 6. august begge dage medregnet.

7b, Søhusskolen
Steffen Dolleris Hansen
Dennis Borg Pedersen
Kristian Ekander Jensen
Simon Holst Traberg-Larsen
Martin Diedrich
Nick Hilbert Jacobsen
Jannik Munk Rasmussen
Henrik Jagd Nielsen
Anders John Rützou Chilvers
Lasse Baaring Pedersen
Anders Tegen Hansen
Jacob Bom Stahlfest Madsen
Mark Sørige
Jennifer Alexandra Thorup
Ann Sofie Gunderstofte Andersen
Sandra Juel Brandt Hansen
Isabella Filtenborg Boll
Louise Schebye
Amy Liana
Hanks
Anne-Mette Buch
Ditte Helene Vaupell Rasmussen
Camilla Olesen

Konfirmation 7. maj
kl. 9.30 i Stige kirke
7a, Stige skole
Jimmy Deigaard Andersen
Jonas Rask Andersen
Morten Bro
Lasse Christoffersen
Mette Krüger Jensen
Morten Bæhrenz Jensen

Rasmus Jensen
Sabrina Vonsild Kristensen
Stine Madsen
Jannick Mertz
Marc Lund Mouridsen
Maria Nielsen
Martin Kolbe Nørum
Maiken Bianca Steen
Camilla Smaakjær Sørensen
Mie Bohn Trankjær
Morten Yndgaard
Anine Eshøj Østerby

Konfirmation 7. maj
kl. 11 i Stige kirke
7b, Stige skole
Nicolai Agerlund
Michella Skovsende Carlsen
Frederikke Rosa Christensen
Jesper Klarsø Christensen
Anders Rath Durand
Louise Bakbo Guldbrandsen
Sissel Juul Halle
Jonas Strauss Hansen
Kenny Boye Hansen
Stephanie Franka Hardy
Diana Esi Hooper
Amalie Høegsberg Jensen
Siff Nordtorp Jørgensen
Regine Petersen
Josefine Nowak Rasmussen
Simone Nowak Rasmussen
Morten Worre

Konfirmation 12. maj
kl. 10.00 i Lumby kirke
7a, Søhusskolen
Simon Blouner Hansen
Nicas Engelbrecht Korsholm

Martin Hansen
Jens Ravn Nikolajsen
Per Rosenborg Justesen
Lasse Skovgaard Lundbech
Lasse Toft Jepsen
Martin Lykke Mortensen
Jens Hasse Pedersen
Martin Hansen
Mikkel Falk Jørgensen
Mads Bakke Johansen
Lasse Berndorf Lyng
Tine Bøge Zebis
Jessi Berg Kristensen
Maria Borgels
Nanna Larsen
Anna Sofie Lamm Larsen
Cecilie Palmus
Cecilia Hammerich Sørensen
Camilla Munck Nielsen
Camilla Hansen

Konfirmation 14. maj
kl. 11.00 i Lumby kirke
Tidligere Lumby skole
René Hansen
Anders Bertram Buchholz
Tommy Sømod Pedersen

Konfirmation 14. maj
kl. 10 i Stige kirke
Stige Friskole
Cecilie Engelhard Blovsted
Julie Qvist Brodersen
Mathias Hou Christensen
Yasmin Christensen
Karoline Dyrløv
Jasmin Lee Hansen
Michael Wadstrøm Hansen
Nikolaj Busch Hansen

Jakob Hartig
Anne-Marie Johansen
Peter Mogren Kragelund
Line Stenstrup Kronsbjerg
Bjarke Bendixen Lund
Morten Juul Malmskov
Rasmus Fahlmann Nielsen
Kimmie Nelander Noer
Anne-Julie Qvist Pedersen
Jakob Lund Rasmussen
Alberte Skjold Schneider
Nicolaj Guldhammer Sørensen
Zenia Tordrup

Sommerudflugt til Koldingshus
& Børkop Vandmølle
for sognets pensionister
mandag den 12. juni 2006
Turen starter fra Søhus kl. 12.30
mod Taulov, hvor vi drikker kaffe på
Kryb-i-ly-kro ca. 13.30.
Klokken 14.30 går turen videre
til Kolding. På Koldinghus, der er
grundlagt i slutningen af 1200-tallet og opbygget gennem århundreder, hvor slottet har haft forskellige
funktioner som fæstning, kongeligt
residensslot, ruin og museum, vil
der omkring kl. 15.00 være en fælles
introduktion, hvorefter vi bevæger
os rundt på egen hånd - der er elevator til alle etager.
Kl. 16.45 kører bussen til Børkop
Vandmølle. Kl. 17.30/18.00 vil middagen, spinatfarseret svinefilet med
svampe og stegte kartofler samt
hjemmelavet is til dessert, blive serveret på Børkop Vandmølle, hvis
spændende historie kan følges tilbage til det 16. årh.
Efter middagen og indtil vi starter
hjemturen ved 20 - tiden, vil der
være mulighed for at besøge Mølleriet og Egnsmuseet, Farbror Svends
samling, som er indrettet i nogle af
udlængerne. Farbror Svends samling er et bemærkelsesværdigt lokalhistorisk museum omfattende
landbrugs – og håndværksredskaber fra gammel tid ...
Hjemkomsten er planlagt til ca. kl.
21.30

Tilmelding med angivelse af påstigningssted og ønskede bus: Søhus,
Lumby, Stige? (se køreplanen) til
kirkekontoret senest fredag den 26.
maj 2006 på telefon 66 18 70 66.
(Mandag-fredag 9.00-13.00. Torsdag
desuden 16.00-18.00.)
Turen koster 140,00 kr., som opkræves i bussen.
Stigebussen
Kirken
Stigehaven
Stigevej
v. pensionistboliger
Blomsterhaven
Hedelundparken
v. butikscenter
Æbleparken
Lumbybussen
Lobovænget
Lumby Tårupvej
Krydset Brittavej/
H.C. Lumbyes Vej
Harlekinvej
Lumby Børnehave
Æbleparken
Søhusbussen
Klostergården
Postkassen i Munkemaen
v. Bispeengen
Enggårdsvej v. postkassen
Æbleparken

kl. 11.45
kl. 11.50
kl. 11.55
kl. 12.00
kl. 12.05
kl. 12.15
kl. 11.45
kl. 11.55
kl.
kl.
kl.
kl.

12.00
12.05
12.10
12.20

kl. 11.45
kl. 11.55
kl. 12.05
kl. 12.15

Med venlig hilsen
Lumby Sogns Fællesaktivitetsudvalg

Gudstjenester
April
Søndag den 23. april
(1. søn. ef. påske)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige 9.30 (Karen Nedergaard)
Søndag den 30. april
(2. søn. ef. påske)
Lumby 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige 11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Maj
Søndag den 7. maj
(3. søn. ef. påske)
Lumby 10.00 (Konfirmation,
Søhusskolen B, Sørensen)
Stige 9.30 (Konfirmation,
Stige skole A, Nedergaard)
Stige 11.00 (Konfirmation,
Stige skole B, Nedergaard)
Fredag den 12. maj
(Bededag)
Lumby 10.00 (Konfirmation,
Søhusskolen A, Sørensen)
Stige 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Søndag den 14. maj
(4. søn. ef. påske)
Lumby 11.00 (Konfirmation,
Lumby skole, Sørensen)
Stige 10.00 (Konfirmation,
Stige Friskole, Nedergaard)
Søndag den 21. maj
(5. søn. ef. påske)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Torsdag den 25. maj
(Kristi Himmelfart)
Lumby 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag den 28. maj
(6. søn. ef. påske)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen,
jubilæum, bil)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen,
jubilæum, bil)

Juni
Pinse
Søndag den 4. juni
(1. pinsedag)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Mandag den 5. juni
(2. pinsedag)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige 19.30 (Karen Nedergaard)
Søndag den 11. juni
(Trinitatis)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Søndag den 18. juni
(1. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Søndag den 25. juni
(2. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige 9.30 (Karen Nedergaard)

Juli

August

Søndag den 2. juli
(3. s. e. trinitatis)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Søndag den 6. august
(8. s. e. trinitatis)
Lumby 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige 11.00 (Karen Nedergaard, bil)

Søndag den 9. juli
(4. s. e. trinitatis)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Søndag den 13. august
(9. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige 9.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag den 16. juli
(5. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)
Stige 9.30 (Werner Elof Sørensen)

Søndag den 20. august
(10. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige 9.30 (Karen Nedergaard)

Søndag den 23. juli
(6. s. e. trinitatis)
Lumby 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
Stige 9.30 (Karen Nedergaard)

Søndag den 27. august
(11. s. e. trinitatis)
Lumby 9.30 (Werner Elof Sørensen)
Stige 11.00 (Werner Elof Sørensen, bil)

Søndag den 30. juli
(7. s. e. trinitatis)
Lumby 9.30 (Karen Nedergaard)
Stige 11.00 (Karen Nedergaard, bil)
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