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Hvor megen opstandelse kan Opstandelsen bevirke?

I løbet af de senere måneder, har der 
været megen polemik og diskussioner 
omhandlende Jesu opstandelse – om 
Jesu opstandelse var fysisk eller ej. 
Baggrunden for dette er for så vidt ikke 
interessant – det interessante er, at en 
sådan diskussion må kalde på en reflek-
sion. Hvad er der med den opstandelse? 
– hvorfor kan Opstandelsen rumme så 
megen opstandelse – så at sige!

For mig har opstandelsen – opstandel-
sestroen - altid ligget som et grundlag 
for mit liv – mere eller mindre reflek-
teret, gennemtænkt eller sågar for-
ståeligt. Opstandelsen var bare. Den 
seneste tids debat har skubbet mig ind 
i eftertænksomhedens rum, hvor op-

standelsens ”bare” eller opstandelsens 
indlysende livsgrundlag, måtte igen-
nem hjernevrideren og måske/måske 
ikke få et nyt eller andet lys over sig.

”Hvad forstår jeg ved opstandelsen? ” 
”Ingenting” vil mit svar være. ”Jamen 
du er da præst” vil nogen indvende. 
Det kan jeg bekræfte og tilføje: ”Netop 
derfor”. Jeg kan aldrig gøre mig (eller 
andre) opstandelsen begribelig eller 
forståelig.  Opstandelsen vil altid være 
ubegribeligt og uforståeligt – ja, vil 
altid være et mysterium og derfor er 
billedsproget en langt bedre måde for 
mig at tale om opstandelsen, da den jo 
heller ikke kan være erfaringsbåret.

ARTIKEL
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Salmerne fører os ind i et virvar af bil-
leder. Én af mine yndlingssalmer er sal-
mebogens nummer 69 ”Du fødtes på 
jord” (Tekst Lisbeth Smedegaard Ander-
sen, 1984, 1996. Melodi Erik Haumann, 
1997), hvor der i 3. vers står: 

Fra fødsel til død, 
dér færdes vi sikkert på ordet, der lød

da kvinderne, tynget af sorg og fortræd
fandt hvidklædte engle i gravmørkets 

sted.
Din død var en dåb 

til tro og til håb.

Kvinderne finder graven tom. Der er 
ikke vidner på opstandelsen, men op-
standelsen gribes i tro ud fra den tom-
me gravhule. Kvinderne bevæger sig ud 
af gravens mørke og tilbage til hverda-
gen med Ordet der lyder ind i deres og 
vores tilværelse fra fødsel til død om tro 
og håb. Tro og håb om hvad? Det synes 
jeg vers 5 og 6 giver et godt bud på. 

Til liv her på jord
er brødet og vinen på alterets bord.

Dér kommer vi trætte, dér knæler vi ned; 
du løfter dit ansigt og lyser Guds fred.

I dig får vi ord
til bønnen fra jord.

Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv, 
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,

som sendte sit Ord
i dig her til jord.

I nadverens brød og vin får vi mod på at 
leve i tro og håb i vores hverdagsliv og 
i tro og håb på livet efter døden – det 
evige liv. Hvordan det evige liv udfolder 
sig, eller hvordan vi kommer fra a til b, 
gives der ingen konkrete svar. Det må vi 
overlade til troen og håbet på, at Gud 
ikke lader os alene, men holder os fast 
til hans Ord om, at vi altid er knyttet til 
ham gennem dåben og nadveren.  

Jesu opstandelse er en begivenhed, men 
en begivenhed som evighedens nedslag 
(Kristus) i tid og rum (vores hverdag). På 
den vis foregriber Kristus tidernes ende 
for mennesker og verden, som også 
Lovprisningens ord ved dåb og begra-
velse understreger: ”Lovet være Gud, 
vor Herre Jesu Kristi Fader, som har gen-
født os til et levende håb ved Jesu Kristi 
opstandelse fra de døde”. Jesu opstan-
delse er afsættet og kilden til, at vi kan 
holde livsmodet oppe, når livet er svært 
– med opstandelsen som kilde og fun-
dament for vores liv kan vi komme med 
vores tvivl, vores anfægtelser, vores 
længsler og afsavn. Med opstandelsen 
er vi sat fri til at tale med Gud, som de 
mennesker vi er, og med de anfægtelser 
vores liv er sat i. 

Jesus brød dødens magt og opstod til 
himlen påskesøndag – og med hans op-
standelse bliver vores tro næret og ind-
gyder håb om, at opstandelsen også er 
for os den dag vi står ansigt til ansigt 
med døden.

Opstandelsen kan altså ikke måles og 
vejes, sættes på formler ej heller føl-
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ger opstandelsen en logisk tankerække. 
Opstandelsen kan hverken begribes, 
tegnes eller sættes på undervisnings-
kort som en logisk tankerække for ude-
nadslæren –  opstandelsen gribes i tro. 
Opstandelsesberetningerne – og min 
tro på Jesu opstandelse og ikke mindst 
min tillid til at opstandelsen også er 
for mig, kan jeg lige så lidt forstå, som 
jeg kan forstå teorien om Big Bang. Big 
Bang-teorien, som oftest sammenlignes 
med skabelsesberetningerne.  Opstan-
delsestro og skabelsesberetningerne og 
teorien om Big Bang er lige uforståelige 
for mig. Men på hver deres måde, så 
fortæller de noget om det at være men-
neske i verden. Skabelsesberetningerne 
i første Mosebog fortæller mig, at alt er 
skabt af Gud i kærlighed – en tryghed 
ved en Gud som ind i enhver tid bøjer 

sig mod mig og lytter til min fortvivlelse 
og glæder – og opstandelsen giver mig 
håb og tro på at opstandelsen også gæl-
der mig. Big Bang- teorien giver mig et 
nøgternt beskrivelse af, hvordan man i 
et videnskabeligt sprog antager, at jor-
den er skabt.

Dermed står skabelsesberetningerne, 
opstandelsestro og teorien om Big 
Bang ikke som modsætninger for mig, 
men snarere som størrelser som for-
tæller mig noget væsensforskelligt om 
det at være menneske.

”Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv, …”

Sognepræst 
Anja Damkjær True

Kalender

Søndag den 19. april  kl. 14.00  
Pilgrimsvandring  Stige Kirke

Torsdag den 23. april kl. 19.00 
Gentlemen of Jazz Lumby Kirke

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

Mandag den 25. maj kl. 10.30 
Pinsegudstjeneste Lumby Mølle

Søndag den 31. maj  kl. 15.00 
Midtfyns Consort Lumby Kirke 

Mandag den 1. juni kl. 09.00 
Sommerudflugt

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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Forårskoncert

Gentlemen of Jazz
Torsdag den 23. april kl. 19.00 i Lumby

Den 23. april kl. 19.00 slår Lumby Kirke 
dørene op til hyggelig koncert. Vi går 
mod lysere tider og det skal koncer-
ten også bære præg af. Aftenen er lagt 
i hænderne af ”Gentlemen of Jazz”. 
Gruppen gæstede os allerede for et par 

år siden med stor succes. Som navnet 
afslører er det et jazzet program vi får 
præsenteret denne aften. Vel mødt!

Organist 
Dennis Dingfeld

Pilgrimsvandring

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

På denne søndag holder vi pilgrimsvan-
dring for alle konfirmander, deres for-
ældre og alle, som gerne vil være med. 
Pilgrimsvandringen starter og slutter 
ved Stige Kirke.

Sognepræsterne 
Mette Gabelgaard og
Karen Nedergaard

Store Bededagsgudstjeneste og varme hveder

Fredag den 1. maj kl. 11.00 i Stige Kirke og 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
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Friluftsgudstjeneste på Lumby Mølle 

Anden pinsedag, mandag den 25. maj kl. 10.30

Igen i år indbydes til gudstjeneste i det 
fri på 2. pinsedag i samarbejde med vo-
res nabosogne – Allesø, Næsbyhoved 
Broby, Korup og Næsby Sogne. Guds-
tjenesten 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 for-
ventning blive dårligt vejr, holdes guds-
tjenesten i Sjov og Fritids telt. 

Hvis nogen har behov for at blive hen-
tet på bopælen, kan man 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 guds-
tjeneste i det fri!

Menighedsrådet og sognenes præster
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Fælles Folkekor til 2. pinsedag - kom og syng med! 

Er du glad for at synge og kan du godt 
lide at synge sammen med andre? Så 
meld dig til det store fælleskor, som skal 
synge til friluftsgudstjenesten 2. pinse-
dag, den 25. maj ved Lumby Mølle. 

Hvis du vil være med i koret, skal du 
deltage i to øveaftener i Næsby Sog-
negård hhv. den 7. maj og den 21. maj 
kl. 19.00-21.00, hvor vi vil lære det, der 
skal synges og desuden hygge os over 
en kop kaffe eller the. 

Koret ledes i år af Anne Buch Hansen 
og Dennis Dingfeld, der er organister 
fra hhv. Næsby og Lumby og Stige.

Tilmelding til: organist@naesbysogn.
dk senest den 12. maj med angivelse af 
navn, telefonnummer og mailadresse.

Vi glæder os til at se dig!

Dennis Dingfeld og Anne Buch Hansen

Sommerkoncert med Midtfyns Consort  
og Christian den IV’s Danseorkester 

Søndag den 31. maj kl. 15.00 i Lumby Kirke

Traditionen tro holder Midtfyns Consort 
og dirigent Michael Moser sommerkon-
cert i Lumby Kirke, denne gang i samarbej-
de med Christian den IV ś Danseorkester, 
under ledelse af Pernille Ebert Spissky. 
Efterfølgende byder Midtfyns Consort 
på et glas og en lille sommerforfriskning 
i Lumby Sognegård, hvor alle er hjertelig 
velkomne.

Aktivitetsudvalget og 
Midtfyns Consort
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Pensionistudflugt 2015 

Mandag den 1. juni

Afgang fra Æbleparken kl. 9.00
Hjemkomst til Æbleparken ca. kl. 19.30

Turen går i år til Sønderjylland. Vi skal 
besøge Koldinghus – Jyllands sidste kon-
geborg - hvor vi efter en introduktion 
får mulighed at se slottet på egen hånd. 
Middag får vi på Hotel Koldingfjord. Kol-
dingfjord var tidligere Julemærkesana-
torium for tuberkulosesyge børn, men 
siden 1990 har det fungeret som hotel. 
Turen går videre til Haderslev Domkir-
ke, hvor vi får en rundvisning. Kirken 
stammer fra 1200-tallet, men blev først 
domkirke efter Genforeningen i 1920. 
Eftermiddagskaffen får vi på Frederiks-
høj Kro, også kaldet Den Gamle Græn-
sekro, nord for Christiansfeld. 

Man er velkommen til at tage en kande 
kaffe og brød med hjemmefra, og nyde 
det i bussen undervejs. Alle kan deltage 
og der vil være hjælpere, hvis man er 
gangbesværet. Der er opsamling med 
bus fra Lumby, Stige og Søhus.

Pris kr. 250,00 pr. person, inkl. entre, 
middag og kaffe.
Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding og betaling efter først til 
mølle. Der er plads til 120 deltagere.

Billetsalg den 14. maj i Stige Kirke efter 
gudstjenesten.

Billetsalg den 17. maj i Lumby Kirke 
efter gudstjenesten.
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Billetsalg den 18. og 19. maj 
fra Kirkekontoret.

Lumbybussen
Lobovænget kl. 8.15
Lumby-Tårup-vej  kl. 8.20
Brittavej  kl. 8.25
Harlekinvej  kl. 8.30 
Lumby Børnehave kl. 8.35
Æbleparken  kl. 8.45

Stigebussen 
Stige kirke  kl. 8.15
Stigehaven  kl. 8.20 
Stigevej 
v. pensionistboliger kl. 8.25
Haugevænget  kl. 8.30

Hedelundparken 
v. butikscenter kl. 8.35
Æbleparken  kl. 8.45

Søhusbussen
Klostergården kl. 8.15
Postkassen Munkemaen 
v. Bispeengen kl. 8.20
Enggårdsvej 
v. postkassen kl. 8.25
Æbleparken kl. 8.35

Samlet afgang fra Æbleparken kl. 9.00

Med venlig hilsen,
Aktivitetsudvalget

Dig – mig og kirken

Vi er sammen om at være kirke – vi er 
sammen om at lytte til Det glædelige 
budskab om vores liv set gennem kri-
stendommen. Når vi er sammen om 
dette betydningsfulde for vores liv, må 
vi også sammen grunde over, på hvor 

mange måder dette Glædelige budskab 
kan udfolde sig. Den dialog glæder jeg 
mig til at være en del af i Lumby og 
Stige Sogne. Dialogen er jeg en del af, 
fordi menighedsrådet har udpeget mig 
til at varetage den halve præstestilling, 

SOGNENYT
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som har været ledig over en periode. 
Hermed vil jeg gerne takke menigheds-
rådet for den tillid og imødekommen-
hed, der er udvist mig. Ligeledes en tak 
til alle medarbejderne ved kirkerne – 
jeg glæder mig til samarbejdet.

Stillingen er 50% af en fuldtidsstilling. 
De andre 50% varetager jeg et præste-
embede i Paarup sogn. Betyder det så, 
at jeg kun yder halvt i Lumby og Stige? 
Svaret derpå er kort og godt nej! Jeg 
vil gøre mig umage og yde mit bedste 
med de opgaver, jeg kommer til at va-
retage – både ved gudstjenester og kir-
kelige handlinger og de tilbud og arran-
gementer som over tid vil blive strøet 
ud over sognene – sådan at kirken ikke 
bliver defineret ved dig – mig og kirken, 
men bliver defineret ved: dig – mig i 
kirken! På den vis kan vi sammen bygge 
videre på en levende og nærværende 
kirke, hvor Det glædelige budskab ly-
der i forskellige rammer og til forskelli-
ge menigheder med forskellige behov.

Jeg har været præst siden 2007. Mit før-
ste embede var i Vesthimmerland, hvor 
jeg og min familie boede i 4 år, og hvor 
jeg drog mine første erfaringer som 
præst. I 2011 flyttede vi til Fyn, hvor jeg 
var så heldig at varetage først et vikariat 
i Paarup, siden nogle måneder i pasto-
ratet Glamsbjerg-Køng-Vedtofte-Ørsted 
og Søllested. Minsandten om jeg ikke 
fik muligheden for at komme til Paarup 
igen, hvor jeg i sidste omgang har været 
2½ år – og denne tilknytning vedbliver 
for nuværende på halv tid. 

Oprindeligt stammer jeg fra Sønder-
jylland, hvor mine forældre stadig 
bor. Min mand, Andreas, og jeg har 3 
børn, Rebekka (12 år), David (9 år) og 
Jonathan (7 år). 

Jeg glæder mig til at blive en del af sognet 
i samarbejde hermed, samt nye kollega-
er og samarbejdsrelationer i sognene.

Sognepræst 
Anja Damkjær True

Konfirmander 2015

Konfirmation søndag den 3. maj 2015 
Søhusskolen - Karen Nedergaard

Stige Kirke kl. 09.30
Amalie Laage Hansen
Anders Lennart Olsen
Andreas Højgaard
Caroline Lindegaard Jensen
Caroline Nørgård Larsen
Emilie Sofie Andersen

Ida Schneider Jakobsen
Julie Rasmussen
Kamilla Winther Granberg
Kristopher Bartholin Eilschou Märcher
Mads Anker Nielsen
Maria Juul Larsen
Peter Lennart Olsen

Stige Kirke kl. 11.00
Cecilie Johansen



11

Emil Lykkegaard Thura
Kirstine Rosendal Hoffmann Langer
Louise Lundgren Larsen
Lærke Damgaard Nielsen
Mads Lykkegaard Thura
Mads Sloth Thingholm
Maria Dupont Vestergaard
Mikkel Parsberg Christensen
Morten Axelgaard Hvistendahl
Oliver Johansen
Sif Poulsen
 
Konfirmation søndag den 10. maj 2015 
Søhusskolen - Mette Gabelgaard

Lumby Kirke kl. 09.30
Benjamin Støvring Fyhn
Casper Brandt Kjeldsen
Cecilie Vesterskov Kjærsgaard
Clara Heden Monrad
Emma Esbjerg Gammelgaard 
Freja Ngan Kjærulff
Jacob Bjerg Eskilsen
Johan Hougaard
Jonas Gjødesen Mikkelsen
Julie Svaneklink Bergh
Lucas Kruse Andersen
Malica Cicilie Nielsen
Martin Nordquist Lang
Mathias Jensen
Mille Duelund Dorka
Philip Møldrup Svensson 
Victor Lucas Nielsen
William Sundgård Anker

Lumby Kirke kl. 11.00
Axel Borg
Frederik William Storm
Frida Bendt
Ida Hasselstrøm Jørgensen

Jeppe Nymann Thorup
Laura Krog
Kathja Lykke Larsen
Kristoffer Hardon Lykkegaard
Lasse Frimodt Falk Christensen
Mads Hasselstrøm Jørgensen
Marius Bang Larsen
Patrik Schouw Enghuus
Rasmus Peter Mosbæk
Sallie Jakobsen
Sebastian Thykjær Nielsen
Sebastian Ladegaard
Sissel Roya Madsen
Thea Celinn Lerche Roe

Konfirmation søndag den 10. maj 2015 
Stige Friskole - Karen Nedergaard

Stige Kirke kl. 11.00
 Andreas Sølvbjerg Petersen
Anton Mannerup Roll Madsen
Daniel Jakob Jensen
Ida Langskov Hansen
Kasper Hedelund Jensen
Kevin Ronnie Mile
Laurits Hildebrand Christiansen
Marie Kirstine Lund
Nanna Hedelund Jensen
Nynne Rendbæk
Oliver Kanstrup
Oliver Vadgaard Nielsen
Oskar Simonsen Christiansen
Rasmus Borregaard Nielsen
Signe Dupont Hoffmann Langer
Signe Rude Madsen
Stine Hjortebjerg
Tor Audun Nedenskov Jørgensen
Trine Lund Sørensen
Victor Krogh-Hansen
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Dementi

Artiklen om Søhus, som blev skrevet 
af Annelise Bæk Hansen og publice-
ret i sidste kirkeblad, står helt for for-
fatterens egen regning. Lumby Sogns 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv kan 
derfor på ingen måde holdes ansvarlig 
for artiklens indhold, og henvendelser i 
forbindelse med artiklens indhold skal 
rettes til forfatteren.   

Oplysningerne i artiklen om åbenplan-
skoler er ikke forfatterens holdning, 
men taget direkte fra Statens Bygge-

forskningsinstituts publikation angåen-
de åbenplanskoler:

http://www.sbi.dk/byggeteknik/
bygningsfysik/lydisolering/lydfor-
hold-i-undervisnings-og-daginstituti-
onsbygninger-lydbestemmelser-og-an-
befalinger/lydblivertilstoj 

Redaktør 
Karen Van Durme og Lumby 
og Stige Sognes Menighedsråd 

Præsternes ferie

Sognepræst Mette Gabelgaard holder 
ferie fra torsdag den 18. juni til og med 
mandag den 20. juli.

Sognepræst Karen Nedergaard holder 
ferie fra mandag den 20. juli til og med 
mandag den 17. august. 

Sognepræst Anja Damkjær True holder 
ferie fra lørdag den 18. juli til og med 
mandag den 10. august.



13

Gudstjenester

Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, 
Anja Damkjær True = AT

APRIL

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

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

Onsdag den 29. april
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG

MAJ

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

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

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

Torsdag den 14. maj
Kristi himmelfartsdag
Stige kl. 11.00 AT, Kirkekaffe og billetsalg

Søndag den 17. maj
6. søndag efter påske
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG, Kirkekaffe 
og billetsalg

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

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

Onsdag den 27. maj 
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG

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

JUNI

Søndag den 7. juni
1. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30 MG
Stige kl. 11.00 MG, Kirkekaffe
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Søndag den 14. juni
2. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG

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

Onsdag den 24. juni
Enrum Plejehjem kl. 14.45

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

JULI

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

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

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

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

AUGUST

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

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

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

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

Onsdag den 26. august
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG

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

SEPTEMBER

Søndag den 6. september
14. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30 AT
Stige kl. 11.00 AT, Kirkekaffe
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NÆSTE KIRKEBLAD

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34. Materiale kan sendes til 
kordegn Karen Van Durme senest den 22. juni på e-mail kvd@km.dk



Hvor henvender jeg mig?

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.

PRÆSTER

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

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

Sognepræst Anja Damkjær True
Kontor: Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 29 16 06 38
adt@km.dk
Fridag: mandag

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

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. 9.00 – 13.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00
Ellers efter aftale

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
Tlf. 29 24 78 32 - efter kl. 16.00
lumby-stige@kirkegaard.mail.dk 
Telefontid kl. 12.00 – 13.00

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

www.lumbysogn.dk


