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Den 31. oktober 2017 kan vi fejre et 
jubilæum, som er af største betyd-
ning for vores kirke – Den danske 
lutherske evangeliske Folkekirke – 
nemlig 500-året for de 95 teser, som 
blev startskuddet til reformationen. 
Det var augustinermunken Mar-
tin Luther, der i 1517 formulerede 
teserne og slog dem op på kirkedø-
ren i Wittenberg, så alle kunne læse 
dem og forholde sig til dem. Martin 
Luther selv havde ingen intentioner 
om at danne en ny kirke og havde 
overhovedet ikke i sin vildeste fan-
tasi forestillet sig, at det var, hvad 
det ville ende med. Han ønskede blot 
at starte en debat om nogle forhold 
i den katolske kirke, som han men-
te ikke stemte overens med bibelens 
ord. Han ønskede, at debatten skulle 
ende ud i, at nogle forhold i kirken 
ville blive ændret. Han ville med 
andre ord rense ud i det, som han 
mente, var en forkert udvikling i kir-
ken. Det handlede om den såkaldte 
afl adshandel. 
Altså den praksis at man kunne købe 
sig til afl ad. Det vil sige, at man kun-
ne frikøbe sig fra skærsilden, så man 
efter døden undgik en pinefuld tur 
gennem ildens rensende fl ammer, 
før man ny og ren kunne gå ind til 
den evige hvile i Guds himmel. Ikke 
blot kunne man købe afl ad for sig 
selv. Det kunne man også for sine 

afdøde slægtninge og venner og så-
ledes sikre, at de ikke skulle lide i 
skærsilden. Pengene, som kirken på 
den måde tjente, blev bl.a. brugt til at 
bygge nye kirker for og i det hele ta-
get til fi nansiering af mangt og meget 
i kirken. Kirken besad dengang me-
get store rigdomme og havde magt 
og indfl ydelse overalt i samfundet.

 
Martin Luther mente ikke, at man 
kunne fi nde belæg for en sådan prak-
sis i bibelens ord. Han mente, at hvis 
kirken skulle have en sådan praksis, 
så skulle man også kunne argumen-
tere for det ud fra bibelen. For bi-
belen var kirkens grundlag. Martin 
Luther havde nok den forestilling, at 
kirkens folk ville lade sig overbevise 
af hans argumenter, når de nu indså, 
at han havde ret. Men det var ikke, 
hvad der skete. Det viste sig hurtigt, 
at kirken ikke havde argumenterne i 
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orden, for den kunne selvfølgelig ikke 
på nogen måde fi nde legitimitet i bi-
belen for afl adshandlen. Kirken hav-
de nok heller ikke ligefrem lyst til at 
miste indtægten, så derfor endte det 
med, at Martin Luther blev anklaget 
for at være kætter. Da argumenterne 
hurtigt slap op, så sagde kirken sim-
pelthen, at ”det var, som det var”. Af-
ladshandlen var legitim, fordi paven 
sagde det. Dermed var debatten luk-
ket set med kirkens øjne. 
Martin Luther blev anklaget for rigs-
dagen i Worms. Da det skete, indså 
han, at han aldrig ville få en fair rets-
sag, for kirken havde ikke til sinds at 
debattere sagen, men at lukke mun-
den på ham. Det forhold gav Martin 
Luther en ny indsigt, som han ikke 
havde overvejet fra begyndelsen af 
– nemlig at pavens magt heller ikke 
var legitim. Fordi et menneske ikke 
kan være ufejlbarligt, kan alt, hvad 
et menneske siger naturligvis heller 
ikke være det. Martin Luther indså 
altså, at pavens stilling og autoritet 
ikke var gyldig ud fra bibelens ord.
Ved rigsdagen i Worms i 1521 for-
svarede Martin Luther sig, men blev 
dømt og erklæret fredløs. Ved gode 
venners hjælp lykkedes det ham at 
fl ygte, og han opholdt sig i skjul gen-
nem et par år på borgen Wartburg. 
Men det blev den begivenhed, som 
resulterede i dannelsen af en ny kir-
ke – den lutherske evangeliske kirke, 
som vi selv er en del af – og et brud 
med den katolske kirke. Ikke at Mar-
tin Luther egentlig ville mene, at der 
er to eller fl ere kirker i verden. Der 
er i virkeligheden kun én kirke, som 

vi alle døbes ind i. Men forskellige 
uenigheder har gennem historien re-
sulteret i, at der har udviklet sig for-
skellige kirkeretninger. 
Noget af det, som reformationen sta-
dig har af betydning for os, her 500 
år senere, er, at vi skal debattere reli-
giøse og trosmæssige spørgsmål. Og 
at man skal have argumenterne i or-
den, uanset hvilket synspunkt, man 
vil fremføre. I kirkelig sammenhæng 
er gode og overbevisende argumen-
ter dem, som kan hente legitimitet 
i bibelens ord. Det er stadig god lu-
thersk teologi her 500 år senere. 

Sognepræst Karen Nedergaard
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I middelalderen lå der i den sydlige 
ende af Lumby Sogn, i området ved 
Jonatanvænget, en landsby ved navn 
Særslev. En gård, kaldt Særslevhus, 
lå hvor Søhusskolen blev bygget. 

Søhus var navnet på jernbanestatio-
nen, der lå ved Nordfynske Jernba-
ne (Bogensebanen), som eksisterede 
mellem 1882 og 1966. Stationen blev 
placeret i Næsby Sogn - i dag Søhus-
vej 17, da der efter sigende ikke kom 
tilskud fra Lumby Kommune til den 
privatfi nansierede jernbanestræk-
ning. Da stationen blev nedlagt, blev 
den brugt som postkontor. På et kort 
fra 1842 ses, at et lille område øst 
for stationen, omkring det nuværen-
de Søhusvænget, hed Søhus. Senere 
på et kort fra 1928 hedder området 
Fædrenesgave. De områder, der i 
dag er en del af Søhus, blev betegnet 
som bl.a. Kluset, Særslev Mark, An-
derup Mark, Enrumgård og Rydde-
skov. Adressen på vores hus på Slet-
tensvej 98 - dengang gartneri - var 
Anderup Mark!

Klusetgården lå ca. der, hvor det 
tidligere Bulsø og rensningsanlæg-
get ligger i dag. Gården Ryddeskov 
lå lige midt på det, der nu er Filip-
pavænget, og hed i begyndelsen af 
1900-tallet også Særslevhus. 

Søhus var i 1921 betegnet som: ”en 
samling huse langs Slettens Lan-
devej mellem Rullekrogaarden og 
Staviaaen, samt enkelte fritliggende 
huse syd for Anderupvej og øst for 
Slettens Landevej”. I kirkebogen fra 
1931 står: Slettens Landevej ved Sø-
hus.

I dag breder Søhus sig over 3 sogne: 
Lumby, Stige og Næsby. Den syd-
ligste ende af Lumby Sogn har fra 
gammel tid heddet Kluset. I mid-
delalderen lå der ved Stavisåen et 
meget besøgt valfartskapel. For at 
komme fra Odense til Nordfyn måtte 
man færdes ad en dæmning benævnt 
Jordbroen eller Kluset Bro. Områ-
det her nord for Odense var domine-
ret af Næsbyhoved Sø og søen, Fyns 
næststørste (udtørret 1863), var så 
godt som omgivet af skov. Kluset, 
der fandtes frem til 1545, var et kapel 
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viet til Treenigheden. Kapellets jord 
var klosterjord og kloster hedder på 
latin claudio (indelukke), deraf nav-
net Kluset. Der er noget, der tyder 
på, at turen ad Kluset Bro var så fa-
refuld, at der var behov for et kapel, 
hvor man kunne ofre og bede for en 
lykkelig færd. Broen over åen ved 
rensningsanlægget har bibeholdt 
navnet Kluset Bro.

I 1945 var der omkring 60 huse i 
Søhus. I 1960´erne begyndte en ud-
vikling, som betød, at halvdelen af 
indbyggere i Lumby Sogn var bosat 
enten i Søhus eller Anderup.  

Indtil kommunesammenlægnin-
gerne i 1970 hørte Søhus til Lumby 
Kommune, og var præget af land-
brug og gartneri.  Mon ikke det også 
var ved den tid, at Slettens Landevej 
blev til Slettensvej? Fra midten af 
1950´erne blev der opkøbt jorde i 
området, og i 1963 opførtes de første 
parcelhuse. Søhus fi k hurtigt fordob-
let sit indbyggertal, ikke mindst pga. 
Jens Peter Kochs rækkehusbebyg-
gelse og etagebyggeri Æbleparken.  
Æbleparken er bygget fra 1971-1974 
og består af 512 lejligheder fordelt på 
16 blokke, i dag med en blanding af 
leje- og ejerlejligheder. 
Søhus havde nu skiftet karakter fra 
landbrugsområde til forstadsbebyg-
gelse, og omkring 1980 var befolk-
ningstallet steget til næsten 4000. 

Udviklingen fortsatte over Otterup-
vejen, som blev etableret i midten af 
1970´erne, til Bispeengen og Mun-
kemaen, der, som navnene fortæller, 
er gammel klosterjord - fra Sct. 

Knuds Kloster. Jorderne tilhørte 
Anderupgård, som i 1948 var blevet 
købt af Odense Kommune. Den store 
gård, der lå mellem det nuværende 
lyskryds ved Otterupvej/Anderupvej 
og hjørnet Anderupvej/Lille Rub-
jergvej, blev brækket ned i 1974. 
Da der i forbindelse med anlæg-
gelsen af Otterupvejen blev nogle 
arealer tilovers, besluttede man fra 
kommunens side at anvende dem til 
kolonihaver, hvorved Haveforenin-
gen Bernhardsminde opstod. Væn-
gerne øst for Slettensvej har så godt 
som alle æblenavne til minde om de 
æbleplantager, der lå her. Groløkke-
vænget har været planteskole.

Søhusskolen er bygget i 1978/79 som 
en såkaldt åbenplanskole. Det holdt 
dog ikke længe, da åbenplanløsnin-
ger viste sig at være en rigtig dårlig 
idé. Der kom skydedøre imellem, så 
lokalerne kunne åbnes og lukkes ef-
ter behov! 

Den store befolkningstilvækst i sog-
net fra 4.408 beboere i 1970 til 7.350 
i 1973 skabte også andre behov. Bl.a. 
var der brug for en præst mere ud-
over pastor Prip. Werner Elof Sø-
rensen blev derfor ansat som sogne-
præst i 1981 og fl yttede med familie 
ind i Søhus Præstegård, da den stod 
færdig i 1983. 

I 1960´erne var der, foruden et me-
jeriudsalg på Slettensvej 123 og et 
brødudsalg i Fædrenesgave - i dag 
Søhusvænget 12 - to købmandsfor-
retninger i Søhus, nuværende Slet-
tensvej 89 og Henovej 17. I 1945 åb-
nede Else og Hans Rasmussen en 
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lille købmandsbutik på Henovej. I 
1972 blev stuehuset lavet om til selv-
betjeningsbutik og Hans og Else fl yt-
tede ind i nabohuset – et af områdets 
ældste fra 1827. Da der i forbindel-
se med udstykningen skulle bygges 
et butikscenter, tilbød kommunen 
grundene på Rullekrovej til de hand-
lende i området, og det endte med 
at blive købmand Rasmussens søn, 
Mogens, der åbnede supermarkedet 
i Søhus Centret. 

Gården Enrum var i 1930 ejet af tre 
ugifte søskende. I 1950 beslutte-
de den sidst overlevende af de tre, 
Karen Hansen at forære gården til 
Lumby Kommune på den betingelse, 
at den skulle indrettes som alder-
domshjem med navnet Enrum.  Byg-
ningerne egnede sig dog ikke til for-
målet, hvorfor Karen Hansen yderlig 
forærede kommunen et areal
til opførelse af nye bygninger. Opga-
ven blev udført i 1953 i samarbejde 
med nabokommunen Allesø - Næs-
byhoved Broby. Stuehuset, hvor Ka-
ren Hansen fortsat boede, eksisterer 
stadig. Hjemmets første leder, Asta 
Toft Knudsen, var leder i 32 år!
Indtil først i 1930´erne – inden myn-
dighederne begyndte at interessere 
sig for badevandskvalitet - var der 
ved Stavisåens udmunding i kanalen 

en badeanstalt for drenge og mænd! 
Badeanstalten var et ca. 100 meter 
langt, indhegnet område.

Der var to udspringsvipper og ét to/
tre meter højt `udspringstårn´. For 
ikke-svømmere var der et lille bas-
sin, kaldt ´Kassen´. Kommunen 
havde ansat en svømmelærer, og det 
var gratis at benytte badeanstalten, 
hvor man kunne erhverve et frisvøm-
merbevis. Da piger og kvinder var 
forment adgang, behøvedes ikke ba-
detøj. Der var dog lige en undtagel-
se, når der kom fotografer på besøg, 
som fx et år omkring 1. november, da 
Fyens Stiftstidende kom på besøg for 
at forevige de tapre vikinger.

Annelise Bæk Hansen
Lokalhistorisk Arkiv

1) Her på snemarken ligger i dag Cortlandsvæn-
get og Boikenvænget. Øverst til venstre gården 
Ryddeskov. I baggrunden til højre kanalen.
2) Slettens Landevej i 1940´erne set fra nord. 
Huset til venstre er i dag det sidste hus inden 
Klusetvej.
3) Det smukke Slettensbo, Slettensvej 55 
måtte ´lade livet´ i 1986, da Bulsø overtog ejen-
dommen, som blev opført i 1935, 
hvor der var gartneri på stedet.
4) Badeanstalten ved Stavisåens udløb i kanalen.
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Onsdag den 4. marts kl. 16.30
Lumby Kirke

Onsdag den 8. april kl. 16.30
Lumby Kirke

I 2014 var det Stiges opgave at starte denne nye form for ”sangaften” op. I 
første halvdel af 2015 er turen så kommet til Lumby. I februar, marts og april 
skal sangglade sognebørn (og alle andre) sætte et kryds ved den første (og i 
april den anden) onsdag i disse måneder kl. 16.30 - 17.30. Vi fortsætter på 
sædvanlig vis med, at der bliver forberedt en eller to sange eller salmer fra 
organist og præst, og så er der ellers frit slag. Alle må komme med forslag og 
ønsker om sange og salmer, der er med i folkehøjskolesangbogen og salme-
bogen. Efterfølgende er der en kop kaffe og en - eller måske to - småkager.

Organist Dennis Dingfeld

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Torsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Fredag
Mandag
Søndag
Mandag
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KALENDER

KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Fyraftenssang

25.
   4.
25.
29.
   2.
   8.
17.
19.
   1.  

25.
31.
   1.

kl. 17.00
kl. 16.30
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 16.30
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 15.00
kl. 9.00

Hverdagsgudstjeneste
Fyraftenssang
Hverdagsgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Skærtorsdagsgudstjeneste
Fyraftenssang
Forårsfest
Pilgrimsvandring
Store Bededag
Pinsegudstjeneste
Sommerkoncert
Sommerudfl ugt

Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke
Lumby Kirke
Stige Sognehus
Stige Kirke 

Stige Kirke 

Lumby Mølle
 Lumby Kirke
Pensionistudfl ugt

februar
marts
marts
marts
april
april
april
april
maj
maj
maj
juni



Onsdag den 25. februar kl. 17.00
Stige Kirke

Tema: ”Her vil ties, her vil bies”
Sognepræst Karen Nedergaard

Onsdag den 25. marts kl. 17.00
Stige Kirke

Tema: ”Glæden, på trods”
Sognepræst Mette Gabelgaard

Vi fortsætter med hverdagsgudstjenester sidste onsdag i måneden kl. 17.00. 
Gudstjenesterne er korte og har hver et særligt tema.  Hver gang er der læg-
mandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Vi arbejder fortsat med 
formen på gudstjenesten, som bl.a. indeholder stille bøn og lystænding. Vi 
håber, at mange vil fi nde vej til disse anderledes gudstjenester i hverdagen. 

Sognenes præster

Palmesøndag den 29. marts kl. 14.00
Stige Kirke

Efterfølgende:
Eftermiddagskaffe i Stige Sognehus

Familiegudstjenesten er afslutning for minikonfi rmanderne fra Stige Skole 
og Stige Friskole. Minikonfi rmanderne medvirker ved gudstjenesten. 

Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe og hygge i Stige Sognehus.

Alle er velkomne!

Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster
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Hverdagsgudstjenester

Familiegudstjeneste med minikonfi rmander



Skærtorsdag den 2. april
Gudstjeneste i Lumby Kirke kl. 17.00

Påskemåltid i Lumby Sognegård

Efter gudstjenesten spiser vi et 
påskemåltid sammen i form af 
lammesteg og dessert med kaffe. 
Det foregår i Lumby Sognegård 
og koster 100 kr. pr. person 
for middag og drikkevarer.
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Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid

Af hensyn til planlægning af arrange-
mentet vil vi bede om en 
tilmelding til kirkekontoret 
senest mandag den 30. marts 
på tlf. 66 18 70 66 eller på 
e-mail: lumby.sogn@km.dk

Skærtorsdag er den aften i påske-
ugen, hvor Jesus spiste det sidste 
måltid sammen med sine disciple 
og indstiftede nadveren. Et fælles 
måltid udtrykker fællesskab mellem 
dem, der spiser sammen. Nadveren 
fortæller, at Jesus Kristus vil have 
fællesskab med os mennesker på 
trods af vores svigt og svig. Ligesom 
nadveren forkynder, at vi døbte har 
et fællesskab med hinanden.

Aktivitetsudvalget



Der serveres kaffebord til 40 kr. 
pr. person. Forhåbentlig vil gartner-
ne også i år give blomster til udde-
ling ved festen. 

Menighedsrådet vil med glæde hente 
de deltagere, som ikke har mulighed 
for selv at køre eller gå til arrange-
mentet, i bil. Ved tilmelding skal 
man derfor bede om at blive hentet.   

Tilmelding til forårsfesten gerne
senest tirsdag den 14. april 
på kirkekontoret på 
tlf. 66 18 70 66 eller på 
e-mail: lumby.sogn@km.dk
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Forårsfest

Pilgrimsvandring

Fredag den 17. april kl. 14.00 – 17.00
Stige Sognehus

Jeanette UlrikkeholmJeanette Ulrikkeholm

Aktivitetsudvalget

Søndag den 19. april kl. 14.00 - 17.30
ved Stige Kirke 

På denne søndag holder vi pilgrimsvandring for alle konfi rmander, deres 
forældre og alle, som gerne vil være med. Pilgrimsvandringen starter og 

slutter ved Stige Kirke.

Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard

Menighedsrådet indbyder sognenes ældre til forårsfest. I år har vi inviteret 
Jeanette Ulrikkeholm, som vil underholde med ”Gamle danske sange og 

viser”. Hun synger og akkompagnerer på guitar og lut.



Anden pinsedag
mandag den 25. maj kl. 10.30

Igen i år indbydes til gudstjeneste i det fri på 2. pinsedag i samarbejde med 
vores nabosogne – Allesø, Næsbyhoved Broby, Korup og Næsby Sogne. 

Gudstjenesten er i haven ved Lumby Mølle. Alle sognenes præster og
organister medvirker på dagen. 

Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i haven.
Vi giver øl og sodavand til alle. Skulle det mod forventning
blive dårligt vejr, holdes gudstjenesten i Sjov og Fritids telt. 

Hvis nogen har behov for at blive hentet på bopælen, man kan henvende sig 
til kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 eller på e-mail: lumby.sogn@km.dk

senest onsdag den 20. maj, så sørger vi for transport. 

Husk madkurven og vel mødt til gudstjeneste i det fri!

Menighedsrådet og sognenes præster
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Store bededag - Gudstjeneste og varme hveder

Friluftsgudstjeneste på Lumby Mølle

Fredag den 1. maj
Gudstjeneste i Stige Kirke kl. 11.00

Varme hveder i Stige Sognehus

På Store bededag er der gudstjeneste med musik og lægmandslæsninger i 
Stige Kirke. Efter gudstjenesten vil der blive serveret varme hveder

i Stige Sognehus. 

Alle er hjertelig velkomne.

Aktivitetsudvalget og organist Dennis Dingfeld



Traditionen tro holder Midtfyns Consort og dirigent Michael Moser
sommerkoncert i Lumby Kirke, denne gang i samarbejde med

Christian den IV´s Danseorkester, under ledelse
af Pernille Ebert Spissky. 

Programmet vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Efterfølgende byder Midtfyns Consort på et glas og
en lille sommerforfriskning i Lumby Sognegård,

hvor alle er hjertelig velkomne.
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Sommerkoncert

Pensionistudfl ugt

Midtfyns Consort og Christian den IV’s Danseorkester
Søndag den 31. maj kl. 15.00

Lumby Kirke

Aktivitetsudvalget og Midtfyns Consort

Sæt         i kalenderen
mandag den 1. juni

Turen er endnu i støbeskeen.
Vi tilrettelægger en tur
til Sønderjylland
med besøg på Koldinghus 
og Haderslev Domkirke.

Pris for hele turen 
inkl. middag og kaffe 
er kr. 250. 
 

I næste kirkeblad vil der være
program og dato for tilmelding til turen.

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
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FASTE AKTIVITETER

Lumby og Stige Sognes Dåbsklub

Vi har en dåbsklub, som man kan være medlem af, hvis man for nylig er ble-
vet døbt i Stige eller Lumby Kirke og bor i ét af sognene. I løbet af sine første 
leveår modtager dåbsbarnet nogle gaver og et brev fra vores præster, som kan 

bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse.

Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk. 

Sognenes præster og menighedsrådet

Et nyt hold minikonfi rmander starter i januar 2015. Denne gang er det 4. 
klasserne fra Stige Skole og Friskolen, som har mulighed for at være med. 

Undervisningen vil foregå i Stige Sognehus hver torsdag fra kl. 14.15 til 
16.00. Der bliver sendt invitationer ud først i det nye år. 

Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Minikonfi rmander



Program 2015

Marts          Onsdag den 4. marts kl. 17.00. GIØRTZ, Bredgade 24, Otterup 
          Ny, spændende butik med dametøj i alle størrelser.
April          Tirsdag den 14. april kl. 14.00. Omvisning på Ernsts Samlinger,
          Østergade 57, Assens. Et usædvanligt museum, der er skabt af
          sølvvarefabrikant Frederik Ernst.
April          Torsdag den 23. april – Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg
          Generalforsamling Region Fyn kl. 17.00 og foredrag kl. 19.00.
          Annemarie Morris ”Min kinesiske familie”.
Maj/Juni   Ø-tur. Dag og dato følger.

Formand Anna-Marie Rasmussen
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Foreningen holder møde hver onsdag kl. 14.00 i Stige Sognehus.
Før mødet kan man deltage i ældregymnastik 

på Stige Skole kl. 13.00.

Tilmelding og nærmere information hos
formand Thordis Jensen

mobil 40 40 38 60.

Pensionistforeningens bestyrelse

LOKALE FORENINGER

Stige – Lumby – Søhus Pensionistforening



Foreningens arkivalier dækker det gamle Lumby Sogn,
i dag Lumby og Stige Sogne.

Arkivets adresse:
H. C. Lumbyes Vej 9 C, 5270 Odense N 

Åbningstider:
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00

Arkivet holder lukket i juli

Evt. kan andet aftales med arkivleder Bente Christiansen,
som træffes i åbningstiden på tlf. 29 85 46 19 og

udenfor åbningstiderne på tlf. 93 92 07 08. 
E-mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk

E-mail digitale billeder: lumbylokalhistoriske@gmail.com
Formand: Tom Bager

Medlemskab: 75 kr. pr. år pr. medlem

Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med beretninger fra hele lokalområ-
det. Derudover arrangeres bl.a. medlemsaftner og ture med forskellige -

i reglen - lokalhistoriske temaer. 
Man skal ikke være medlem for at henvende sig på arkivet. 

Alle er velkomne! 
Når du rydder op i skabe og skuffer, i kælder eller på loftet, håber vi, at du 

tænker på os, inden gamle dokumenter, billeder og lignende kasseres. 
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Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Lad os bedømme, om det er bevaringsværdigt!

Generalforsamlingen
afholdes 

tirsdag den 31. marts 2015 kl. 19.00 
i Stige Friskoles aula.

Efter generalforsamlingen vil journalist Anders W. Bertelsen
(Sprogdoktoren) beretter om Odenses nyere historie.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980.
Her er mulighed for at stå sammen om ønsker

for landsbyens udvikling.
www.lumby.dk

Bestyrelsen:

Lumby og Omegns Borgerforening

Formand: Hanne S. Sørensen
tlf. 65 95 52 05

Hanne.Schultz@skolekom.dk

Kasserer:  Minni Jensen   tlf. 50 92 83 20
Sekretær:  Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19 
  Jane Jensen  tlf. 29 25 95 20
  Gaby Jeppesen  tlf. 66 18 96 90
  Ruth Madsen  tlf. 20 62 22 06
  Kai Bryld  tlf. 64 82 50 22

Aktiviteter på Lumby Mølle i 2015

 

For yderligere oplysninger – se
www.lumbymolle.dk

eller hold øje med opslag og dagspressen i dagene op til arrangementet.

Vel mødt på Lumby Mølle!

Bestyrelsen

Lumby Mølle

Majmarked
Dansk Mølledag
Sct. Hans
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Vingesus
Møllemarked
Børnedyrskue

Søndag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Lørdag

kl. 10.00 -   17.00
kl. 10.00 -  17.00
kl. 18.00 - 22.00
kl. 19.00 -  21.00
kl. 19.00 -  21.00
kl. 19.00 -  21.00
kl. 19.00 -  21.00
kl. 19.00 -  21.00
kl. 10.00 -   17.00
kl. 13.00 -   16.00

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

maj
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
august
september

7
1
3
1
8
5
2
9
3
2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
2
2

1
2
2
2
1



          Kontingent: Husstand: 100.- kr. pr. år
                    Enlige:         50.- kr. pr. år.
Da foreningen har generalforsamling umiddelbart 

inden udgivelsen af dette blad, kan bestyrelsen
have ændringer.  

Februar – august 2015

Forårsrengøring i Lumby
Søndag den 19. april kl. 10.00 - 13.00

Alle der er villige til at bruge en formiddag på, at få vores landsby til at
se indbydende ud, mødes kl. 10.00 i skolens aula. H.C. Lumbyeparken
(trekanten ved indkørslen til byen) skal have renset mellem planterne,

og der skal gøres rent i byen. 
Kl. 13.00 mødes vi igen og følges ad til møllen, hvor vi spiser frokost.

Fællesspisning i skolens aula
Torsdag den 12. marts kl. 18.00

Tilmelding ringes til Ruth, Inge eller Hanne
senest den 10. marts kl. 12.00.

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 2. marts kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 30 marts kl. 19.30 - ca. 21.30
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Sankt Hansaften på Lumby Mølle
Tirsdag den 23. juni

Der startes kl. 18.00 med fællesspisning i møllehaven.
Man medbringer selv madkurven, og har mulighed 

for at benytte de optændte grill.
Båltale kl. 20.00 derefter tændes bålet.

Formand Hanne Schultz Sørensen



Menighedsrådet arbejder med ansættelse af en ny sognepræst
i en 50 % stilling. Så snart ansættelsen er på plads
vil navnet samt dato og tidspunkt for indsættelsen 

offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag i begge kirker.

I april vil der komme en ekstra udgave af kirkebladet
med oplysninger om vores nye præst. 

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

I løbet af marts afvikler vi 4 projektdage (én for hver klasse), hvor konfi rman-
derne skal lave deres egen gudstjeneste. Gudstjenesterne foregår en hverdag 
om aftenen kl. 19.00 i Stige Kirke for konfi rmander fra Friskolen og i Lumby 

Kirke for konfi rmander fra Søhusskolen.
Se i øvrigt gudstjenestelisten. Her er alle velkomne til at overvære gudstje-
nesten og se, hvad der er kommet ud af dagens arbejde i konfi rmandstuen. 

Navnene på årets konfi rmander bliver offentliggjort i næste kirkeblad
og på vores hjemmeside: 

www.lumbysogn.dk

Sognepræsterne Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard

Konfi rmation 2015

Find seneste nyheder om
Konfi rmation 2015 på
special-hjemmesiden:
http://www.lumbysogn.dk/gudstjenester/
konfi rmation-2015/
Brug din iPhone eller smartphone og kom ind på 
siden ved scanning af QR-koden her til højre.

SOGNENYT

Ny præst til Lumby og Stige Sogne
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2016
Lørdag den 23. april:

Konfi rmation i Lumby Kirke, Centerklassen
Torsdag den 5. maj:

Konfi rmation i Stige Kirke, Søhusskolen
Søndag den 8. maj:

Konfi rmation i Lumby Kirke, Søhusskolen
Konfi rmation i Stige Kirke, Stige Friskole 

Konfi rmanderne fra Søhusskolen har frit valg med hensyn til konfi rmation
i enten Stige Kirke eller i Lumby Kirke.

2017 – 2020
Konfi rmationsdatoerne for 2017-2020 kan fi ndes på vores hjemmeside: 

www.lumbysogn.dk

Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard

Som vi alle har erfaret, foregår kommunikationen med de offentlige myn-
digheder mere og mere digitalt. Vi skal f.eks. søge om børnepasning eller 
melde flytning på kommunens hjemmeside, og får brev fra kommunen i 

vores digitale postkasse. 

Kirkekontoret er også en offentlig myndighed. Derfor skal man nu anmelde 
faderskab, søge om navngivning og navneændring og bestille attester på 

www.borger.dk
Efter at kirkekontoret har behandlet sagen, får man svar

i sin digitale postkasse. 

Digital selvbetjening

Kommende konfi rmationer
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Hvis man har brug for hjælp med det digitale, er man dog stadig meget vel-
kommen til at kontakte kirkekontoret i åbningstiden. Hvis man vil bestille 

dåb eller vielse, henvender man sig fortsat på telefon eller e-mail
til kirkekontoret. 

Kordegn Karen Van Durme



Kirkebil

Kirkebladet på mail

Spejderne fortsætter med at uddele
     kirkebladet i sognene.
          Vil man derudover gerne have
               kirkebladet pr. mail, kan man 
            sende sin mailadresse til 
     kirkekontoret:
lumby.sogn@km.dk

                       Kordegn Karen Van Durme

Spejd
    ki
         
        
         
    ki
lumb

                      Kordegn

Der er kirkebil frem og tilbage
til alle søndags- og helligdags-
gudstjenester kl. 11.00. 

Man kan blive hentet der-
hjemme ved at ringe til 
Odense Mini Taxi 
tlf. 66 12 27 12 
inden kl. 10.00 
søndag morgen.
Man bedes oplyse
kontonummer 3971.

For kørsel med liftbus kontakt 
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 
i åbningstiden. 
Der er ingen kirkebil juleaften. 
Det er gratis at benytte 
kirkebil og liftbus.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd
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APRIL

MARTS

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG

GUDSTJENESTER

Onsdag den 25. februar  
Stige Kirke kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste

Torsdag den 26. februar 
Stige Kirke kl. 19.00 
Konfi rmandgudstjeneste
Stige Friskole

MARTS
Søndag den 1. marts KN
2. søndag i fasten
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 

Torsdag den 5. marts 
Lumby Kirke kl. 19.00
Konfi rmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.a  

Søndag den 8. marts
3. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Torsdag den 12. marts 
Lumby Kirke kl. 19.00
Konfi rmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.b  

Søndag den 15. marts
Midfaste
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Torsdag den 19. marts 
Lumby Kirke kl. 19.00
Konfi rmandgudstjeneste
Søhusskolen 7.c  

Søndag den 22. marts
Mariæ bebudelsesdag
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Onsdag den 25. marts 
Stige Kirke kl. 17.00 
Hverdagsgudstjeneste

Søndag den 29. marts
Palmesøndag
Lumby kl. 11.00
Stige kl. 14.00, familiegudstjeneste

APRIL
Torsdag den 2. april
Skærtorsdag
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 17.00

Sognepræst Mette Gabelgaard
holder ferie fra fredag den 26. marts 

til og med mandag den 30. marts.

Sognepræst Karen Nedergaard
holder ferie fra fredag den 24. april

til og med torsdag den 30. april.

Præsternes ferie
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JUNIMAJ

Fredag den 3. april
Langfredag
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 11.00

Søndag den 5. april
Påskedag
Lumby kl. 11.00
Stige kl. 11.00

Mandag den 6. april
Anden påskedag
Lumby kl. 11.00 

Søndag den 12. april
1. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 19. april
2. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 26. april
3. søndag efter påske
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

MAJ
Fredag den 1. maj
Store bededag
Stige kl. 11.00

Søndag den 3. maj
4. søndag efter påske
Stige kl. 9.30, konfi rmation, KN
Stige kl. 11.00, konfi rmation, KN
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag den 3. maj
4. søndag efter påske
Stige kl. 9.30, konfi rmation, KN
Stige kl. 11.00, konfi rmation, KN
Lumby kl. 11.00, MG

Søndag den 10. maj
5. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30, konfi rmation, MG
Lumby kl. 11.00, konfi rmation, MG
Stige kl. 11.00, konfi rmation, KN

Torsdag den 14. maj
Kristi himmelfartsdag
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag den 17. maj
6. søndag efter påske
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag den 24. maj
Pinsedag
Lumby kl. 11.00
Stige kl. 11.00

Mandag den 25. maj
Anden pinsedag
Lumby Mølle kl. 10.30

Søndag den 31. maj
Trinitatis søndag
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

JUNI
Søndag den 7. juni
1. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag den 14. juni
2. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 21. juni
3. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
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SEPTEMBER

AUGUST

JULI

Søndag den 28. juni
4. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 21. juni
3. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 28. juni
4. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

JULI
Søndag den 5. juli
5. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 12. juli
6. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00

Søndag den 19. juli
7. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00

Søndag den 26. juli
8. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00

AUGUST
Søndag den 2. august
9. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 9. august
10. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag den 16. august
11. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag den 23. august
12. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag den 30. august
13. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

SEPTEMBER
Søndag den 6. september
14. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00, kirkekaffe

Næste kirkebladNæste kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 17.

Materialer kan sendes til kordegn Karen Van Durme
senest mandag den 16. marts

på e-mail: kvd@km.dk
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HVOR HENVENDER JEG MIG?

MENIGHEDSRÅD
KIRKEKONTOR

SOGNEPRÆSTERSOGNEPRÆSTER

Karen Nedergaard, kbf
Lumby Præstegård
H.C. Lumbyes Vej 40 A,
5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag

Mette Gabelgaard
Kontor: H. C. Lumbyes Vej 40B, 
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag

KIRKEKONTOR

Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253,
5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk

Mandag-onsdag kl. 09.00 – 13.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00
Ellers efter aftale

Lumby og Stige Sognes hjemmeside:
www.lumbysogn.dk

Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20
- telefontid kl. 12.00 – 13.00
Tlf. 29 24 78 32 - efter kl. 16.00
Lumby-stige@kirkegaard.mail.dk

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf. 29 61 34 87

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf. 66 18 75 01 / 66 18 77 28

MENIGHEDSRÅD

Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk

Næstformand Torben Hedelund
Tlf. 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man

kirkekontoret (hverdag) eller én af sognenes præster (weekend).

Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og
attester henvender man sig til kirkekontoret. 

Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.


