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ARTIKLER
Hvad er meningen med livet?
”Does anybody know what we are living for?” Det spørgsmål stiller den engelske rockgruppe Queen i en af deres
sange. ”Ved nogen, hvad vi lever for”?
Det er et godt spørgsmål, men også et
stort spørgsmål. Det spørgsmål som
mennesker har stillet sig selv og hinanden igennem tider og slægter og stadigvæk gør. ”Hvad er meningen med livet?”
Spørgsmålet har igennem historien
skabt store filosofiske tanker og vigtige refleksioner. Samme spørgsmål
har ligeledes igennem historien skabt
grubleri, mismod og mørke sind. Nogle
gange er mennesker kommet frem til,
at det hele er meningsløst.
At få et svar på livets mening er ikke
umiddelbart ligetil. For hvad der skaber mening for dig, er ikke nødvendigvis det samme, som skaber mening for
mig, siger vi som bekendt til hinanden.
Det er i virkeligheden ligeså forskelligt,
som vi mennesker er forskellige. Sådan
må det være, først og fremmest fordi
svaret ofte hænger sammen med, hvad
vi hver især gerne vil med livet. Hvor
ofte udspringer meningen med ens
eget liv ikke fra vores eget indre centrum og er centreret omkring, ”hvor er
jeg, og hvad vil jeg gerne nu?”.
Endvidere hænger vores forståelse af,
hvad vi hver især finder meningsfuldt,
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uløseligt sammen med hvilket livssyn,
vi bærer med os. Et livssyn, der ofte er
skabt af de erfaringer og muligheder på
godt og ondt, vi har haft i vores liv – og
som selvfølgelig også er ligeså forskelligt, som vi mennesker er forskellige.
Grundtvig er en af dem, der giver et
klart svar på spørgsmålet. Der findes
en mening med det liv, vi lever. I 1839
skrev han i forbindelse med sine to sønners konfirmation, sangen ”Et jævnt og
muntert, virksomt liv på jord”. I sangen
udtrykkes, hvad der ud fra hans livserfaring, var vigtigt at holde sig for øje.
Og for Grundtvig er det i virkeligheden
så enkelt: ”At leve et jævnt, muntert,
virksomt liv på jord, for det ville han
ej med konger bytte”. Ja, han udtrykker tilmed, at ”et sådant liv ønsker han
for al sin æt” (alle sine folk), for heri
fandt han den sande mening med livet.
At leve i sin hverdag frit og frimodigt,
jævnt og muntert og virksomt er for
Grundtvig, hvad vores søgen efter mening med livet må resultere i.
Jeg tror, Grundtvig har ret. For er livet
netop ikke mest meningsfuldt og frugtbart, når vi vover at være - leve - elske
- handle - frimodigt, jævnt, muntert og
virksomt.
For Grundtvig var det tilmed enkelt,
hvordan det skulle kunne lade sig gøre
at leve sådan, for som han digter ”med

øjet, som det skabtes, himmelvendt,
lysvågent for alt skønt og stort hernede”. For Grundtvig handler det om, at
få fokus tilbage på, at livet er en gave.
I al dets modsætning. At få øjnene oplyst til at kunne se, hvor smukt livet
er i al dets enkelhed. Fyldestgjort fra

evigheden, er det i virkeligheden så enkelt. Tak kære Grundtvig, for også her
at lede os på rette vej med dit vid og
klarsyn.
God sommer,
Sognepræst Mette Gabelgaard

Strandager og Lumby Inddæmmede Strand

Kom man i tiden inden 1942 kørende ad
Slettens Landevej gennem Lumby og videre mod Otterup, lå Lumby Strand som
en smuk afveksling i landskabet.
Sejlede man ud og gik i vandet, stod man
i dynd til knæene. Ved sommertide var
der travlhed ved stranden, hvor gårdene i Lumby havde hver sin englod. Her
hentede man enghø og havde sine kreaturer gående. I middagsstunden hørtes
skramlen fra røgterens spande, når han
i sin lille gig kørte ud for at malke. I høhøstens tid slæbtes det tunge enggræs
sammen i stakke og ude på vandet satte
fiskerne deres ruser.
Ved efterårstiden blev stranden igen

overladt til sig selv. Kun ungkvæget
kunne undertiden gå ude så længe, at
en efterårsstorm med højvande kunne
komme bag på lodsejeren, som måtte af
sted med lygte og i robåd for at bjærge
kvierne, der befandt sig ude på strandengene. Kom der hård frost, blev stranden forvandlet til tumleplads for egnens
ungdom med skøjter og isslæder.
Den tyske besættelse af Danmark i 1940
gjorde danskerne bange for at komme til
at sulte, og rigsdagen vedtog at yde millionstøtte til ny landbrugsjord. I Statsradiofonien udtalte landbrugsministeren:
Vi er i nærheden af Fødevaremangel: og
vi må sætte vor Lid til den danske Jords
ydeevne. Bagefter sagde ministeren ja
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til at betale for at inddæmme Lumby
Strand i Odense Fjord. Det Danske Hedeselskab omregnede madværdien af
projektet til: én Måneds Forbrug af Rugbrød for hele Fyns Befolkning. På trods
af frygten for sult kunne de danske fødevareproducenter sagtens forsyne
tyskerne med pæne mængder af både
flæsk, ost og smør – efter, at vi selv havde spist os mætte.

dingsprojektet var at skabe beskæftigelse for at imødegå den frygtede
arbejdsløshed, og dette projekt betød
mange arbejdspladser, som skulle fordeles mellem de involverede sogne:
Odense, Lumby, Otterup, Østrup og
Lunde. Det viste sig dog, at landsognene ikke kunne stille med deres andel
af arbejderne, hvorefter Odense fik en
større andel end først tiltænkt.

ter (vandværk, vejanlæg og beplantning), som beløb sig til 10,4 mio. kr.
(2012-værdi) I 1955 kom en efterregning på 1,4 mio. kr. (2012-værdi) til ombygning af 4 broer, der allerede var gået
i forfald.

Lumby Strand blev inddæmmet i årene 1942 – 46. Det var Det Danske Hedeselskab, der stod bag projektet, som
gik ud på at lukke de to gab syd og nord
for Hasselø med en dæmning, der skulle føres tværs over Hasselø og videre
nordpå til Gudskov. Inddæmningen af
det omkring 500 hektar lavvandede
fjordområde tjente to formål. Det skabte ny landbrugsjord til nybyggerkolonien Strandager, som kom til at bestå af
25 statshusmandsbrug: 19 landbrug og
seks gartnerier, og det lettede vedligeholdelsen af kanalen at lukke de to gab.

Anlægsarbejdet startede i maj 1942, og
godt et år senere gik man i gang med at
pumpe vandet ud. Det var man færdig
med omkring august 1943, hvorefter
der, for at gøre jorden mere frugtbart,
blev pumpet dynd ind over området.
Herefter blev kanalerne, som tilsammen har en længde på 30 km, gravet. Efter traktorpløjning kunne jorden i 1944
tilsås for første gang. Jorden blev fordelt mellem Lumby og Østrup Sogne, og
Odense Kommune fik tildelt 30 ha som
depotplads ved kommende opgravninger fra kanalen. Efter et par år bedømtes arealet at være klart til udstykning.

På Lumby Lokalhistoriske Arkiv findes en
beretning af Margit Sørensen, der fortæller om sin barndom på Strandager.
Margit blev født i 1936. Hendes forældre var de første, der flyttede derud.
Huset, de boede i, var bygget af træ og
isoleret indvendigt med celotexplader. I
den ene ende af huset var der to rum:
et lille køkken samt en stue og soveværelse ud i et. I den anden ende af huset
var der plads til heste og senere en ko.
I begyndelsen skulle der hentes vand

De lokale gårdejere protesterede
sammen med de lokale fiskere, idet
gårdejerne var bange for at miste deres
gode græsningsjord og fiskerne deres
ålefangst og fiskeyngel. Højesteret gav
dem medhold, og først med landindvindingsloven fra november 1940 kunne
staten tilsidesætte de private protester
og gennemtrumfe inddæmningen. Der
var dog i sidste ende flertal for projektet
blandt lodsejerne, mens fiskerne blev
overhørt.
Formålet med statsstøtten til landvin4

De første interimistiske huse, hvor familierne boede de første 2-3 år, blev bygget allerede inden, der blev drænet.

i Lumby, og posten skulle de også selv
hente. I det første år var Margits familie den eneste, der boede på stranden.
De havde købt en ko, så de havde mælk
og smør. Der var ingen veje, og Margit
måtte gå til skole over markerne, der til
tider var meget plørede. I foråret 1947
begyndte der at komme flere beboere,
og de byggede alle et hus, som de senere brugte til hønsehus. Enkelte boede
i halmhuse. Også Margits 4 farbrødre
slog sig ned herude. I 1948 blev der givet byggetilladelser, men det var svært
at få materialer derud, da der ikke var
anlagt veje. Meget måtte transporteres på slæder, da lastbilerne kørte fast.
Margit og hendes familie flyttede ind i
deres hus lillejuleaften 1948, og selv om
der ikke var malet og tapetseret, kunne
de fejre jul i deres nye hus.
I dag er der kun få jordbrugere tilbage
på ´Stranden´.

Det var hårdt arbejde for nybyggerne
at opdyrke jorden, der siges at være så
fyldt med skaller, at der måtte bruges
solbriller i marken under roehakningen
pga. reflekserne. Nybyggerne manglede også de mest almindelige fornødenheder. Elforsyningen kom først efter et
par år, og vandet skulle hentes i Lumby.
Telefonen kom til Strandager i 1950.
Projektet endte med at vare i 4 år og
koste 58,6 mio. kr. (2012-værdi), hvortil
der kom de særlige koloniseringsudgif5

Dette var, hvad jeg have valgt at bringe
af den langt mere omfattende historie
om Strandager og Lumby inddæmmede
Strand!

Kilder: Kjeld Hansen Det tabte land - Fyn
Diverse arkivalier indleveret på Lumby
Lokalhistoriske Arkiv
Lumby inddæmmede Strand: Kortene
er fra 1883 og 1983 (Odense Kommune)
Billederne af Strandager: juni 2015 (Karen van Durme)

Annelise Bæk Hansen

Fyraftenssang
Onsdag den 9. september kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 21. oktober kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 11. november kl. 16.30 i Stige Kirke

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kalender
Onsdag 9. september
Fyraftenssang

kl. 16.30
Stige Kirke

Onsdag 16. september kl. 13.00
Sensommertur	Stige
Sognehus
Søndag 20. september
Gudstjeneste og
menighedsmøde

kl. 11.00
Lumby

Onsdag 23. september kl. 11.00
Babysalmesang	Stige
Sognehus
Søndag 27. september
Høstgudstjeneste

kl. 11.00
Søhus

Onsdag 30. september
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Lumby Kirke

Onsdag 7. oktober
Foredrag
Bjarne Nielsen Brovst

kl. 19.00
Lumby
Sognegård

Onsdag 21. oktober
Fyraftenssang

kl. 16.30
Stige Kirke

Onsdag 28. oktober
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Lumby Kirke

Torsdag 29. oktober
Koncert Duo 1702

kl. 19.00
Lumby Kirke

Søndag 1. november
Alle Helgens

kl. 11.00
Lumby og
Stige

Torsdag 5. november
kl. 15.00
Sangeftermiddag	Stige
Sognehus
Onsdag 11. november
Fyraftenssang

kl. 16.30
Stige Kirke

Onsdag 18. november
Foredrag Gudmund
Rask Pedersen

kl. 19.00
Stige
Sognehus

Onsdag 25. november
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Lumby Kirke

Torsdag 3. december
Julekoncert Braoinín

kl. 19.00
Stige kirke

Så starter vores månedlige sangkomsammen igen til september. Denne
gang mødes vi i Stige Kirke til en kop
kaffe og skøn musik. Karen Nedergaard og Dennis Dingfeld vil forberede et par sange og salmer, og så er
man ellers velkommen til at foreslå de

sange, som man gerne vil synge. Det
kræver ingen forudsætninger at deltage, ud over lysten til at synge sammen med andre. Kom frisk og glad!
Organist Dennis Dingfeld og sognepræst Karen Nedergaard

Søndag 25. oktober
kl. 14.00
Gudstjeneste og lagkage Stige
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Sensommertur

Babysalmesang

Onsdag den 16. september kl. 13.00 fra Stige Sognehus

For ældre borgere, som har tilknytning
til Sognehuset og Sognegården og som
ikke har kunnet deltage i den lange tur
i foråret.
Vi vil gerne invitere på en sensommertur, onsdag den 16. september 2015.
Her vil vi køre en tur til Kerteminde og
Nordfyn. Vi vil byde på kaffe med lagkage undervejs.
Bussen vil komme og samle os op ved

Stige Sognehus kl. 13.00 og vi forventer
at være tilbage kl. ca. 17.00.

Babysalmesang for børn på cirka 3-8
måneder og deres forældre begynder
onsdag den 23. september 2015 kl.
11.00 - 12.15 i Stige Sognehus.

Til babysalmesang synger vi salmer og
børnesange, mens der bliver vugget og
lavet fagter. Vi slutter af med en kop
kaffe eller the.
Kurset varer 8 uger og har plads til max
8 deltagere.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 66 18
70 66 eller mail kvd@km.dk
Vel mødt,
Sognepræst Mette Gabelgaard og musikpædagog Karen Høg Madsen

Der vil være en egenbetaling på 60 kr.,
som betales i bussen.
Der er begrænset antal pladser til turen.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 66 18
70 66, senest onsdag den 9. september.

Høstgudstjeneste ved Æbleparken i Søhus
Søndag den 27. september kl. 11.00

Med venlig hilsen,
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Gudstjeneste og menighedsmøde
Søndag den 20. september kl. 11.00
i Lumby Kirke og Sognegård
Lige efter gudstjenesten kl.
11.00 i Lumby
Kirke indbyder
Lumby og Stige
Sognes Menighedsråd til menighedsmøde i Lumby
Sognegård.
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På menighedsmødet vil der blive orienteret om årets gang, fremtidsplaner og
økonomi i Lumby og Stige Sogne. Der
serveres sandwich og drikkevarer.
Alle er velkomne og der er kirkebil til
kirken og hjem efter arrangementet.

Også i år indbyder vi til festlig, fælles
høstgudstjeneste, denne gang ved Æbleparken i Søhus, hvor der er sat telt
op. Efter gudstjenesten serveres pøl-

ser fra Søhus Grillen. Der er kirkebil til
høstgudstjenesten.
Gudstjenesteudvalget

Menighedsrådet
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Hverdagsgudstjenester
Onsdag 30. september kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Nu falmer skoven” Karen Nedergaard

”Livsmod og livsglæde”
Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst
Onsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Lumby Sognegård

Onsdag 28. oktober kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Tankemylder om lykke” Anja Damkjær True

skab, hvad end det er romaner, digte,
fortællinger, biografier eller løgnehistorier. Hans romaner tager udgangspunkt i konkrete episoder i hans eget
liv, som han så har digtet lidt videre på.

Onsdag 25. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Når dagene bliver kortere” Mette Gabelgaard
Vi fortsætter med vores hverdagsgudstjenester de sidste onsdage i september, oktober og november. Hver
af disse kortere gudstjenester har et
særligt tema, og der indgår lægmandslæsninger, musik, stilhed og tænding af
lys i gudstjenesterne. Kom og vær med

til denne stille stund i en måske lidt for
travl hverdag.
Sognepræsterne Karen Nedergaard,
Anja Damkjær True og Mette Gabelgaard

Kirkehøjskole i Næsby Sognegård

Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 senest tirsdag
den 6. oktober kl. 12.00.
Forfatter og tidligere højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst har en stor
læserskare til sit folkelige forfatter-

Aktivitetsudvalget

Gudstjeneste og lagkage
Søndag den 25. oktober kl. 14.00 i Stige Kirke og Sognehus
I anledning af vores sognepræst Karen
Nedergaards 50-års fødselsdag byder
menighedsrådet på kaffe og lagkage
i Stige Sognehus efter gudstjenesten
i Stige Kirke kl. 14.00. Alle er hjertelig
velkommen til at fejre dagen!

Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 11.00-15.00
Gudstjeneste og foredrag ”Det etiske dilemma” ved sognepræst Vita Andreasen

Menighedsrådet

Torsdag den 12. november 2015 kl. 19.30-21.30
Foredrag ”Mennesker på kanten af samfundet” ved Bettina Smed, Huset Zornig
For flere oplysninger om kirkehøjskolen se www.naesbysogn.dk
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Koncert med Duo 1702

Sangeftermiddag ”Den danske sang er en ung blond pige”

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Lumby Kirke

Torsdag den 5. november kl. 15.00 i Stige Sognehus

Denne torsdag i slutningen af oktober
er der koncert i Lumby Kirke med Duo
1702. Duoen består af Louise Hjorth
Hansen, fløjte og Katrine Immerkær
Kristiansen, orgel. Duoen har spillet
sammen i en del år og høstet mange
priser i ind- og udland. Der er virkelig
lagt op til en stor musikalsk aften, hvor
begge musikere vil vise, hvad de kan.
Vel mødt!
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 senest onsdag
den 28. oktober kl. 12.00.
Organist Dennis Dingfeld

Alle Helgens Søndag
Søndag den 1. november kl. 11.00 i Lumby og Stige Kirker
til at deltage, men alle er naturligvis meget velkomne både til gudstjenesterne
og den efterfølgende frokost. Alle Helgen er en lejlighed til at besøge kirkegården og se til gravstedet og mindes den,
man har mistet. Menighedsrådet byder
i år på fælles frokost i Lumby Sognegård
efter gudstjenesterne.
Gennem en årrække har vi her i sognene markeret Alle Helgens Søndag ved at
læse navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De pårørende vil forud for Alle Helgens gudstjenesterne modtage en særlig invitation
12

gamle, danske sange, som alle kender
og holder så meget af. Denne gang
afholdes det om eftermiddagen, da vi
gerne vil give alle mulighed for at komme. Der serveres kaffe undervejs.

Temaet for sangeftermiddagen er ”Den
danske sang er en ung blond pige”.
Omdrejningspunktet bliver de gode,

Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 senest onsdag
den 4. november kl. 12.00.
Organist Dennis Dingfeld

”Humor og Kristendom”
Foredrag med Gudmund Rask Pedersen
Onsdag de 18. november kl. 19.00 i Stige Sognehus
Sognepræst og forfatter m.m. Gudmund
Rask Pedersen holder
foredrag om Humor
og Kristendom i Stige
Sognehus. Humor og
Kristendom er nært
beslægtede.

Ikke desto mindre så er der en række
stærke fællestræk mellem humor og
kristendom, inklusive alvoren.
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 senest tirsdag
den 17. november kl. 12.00.
Aktivitetsudvalget

Henrik på 7 år siger: “Det kan godt være
lidt kedeligt at være kristen. I hvert fald
hvis man skal være det hele tiden.”

Vi vil gerne bede om en tilmelding til
frokosten senest tirsdag den 27. oktober til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66
eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster og menighedsrådet
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Julekoncert med ensemblet Braoinín

FASTE AKTIVITETER

Torsdag den 3. december kl. 19.00 i Stige kirke

Konfirmation 2016

Ja, selvom sommervarmen i skrivende
stund først lige er nået til vores breddegrader, så har vi faktisk allerede nu
datoen for årets julekoncert klar. Det
bliver torsdag den 3. december i Stige
Kirke. Denne aften er det ensemblet
Braoinín under ledelse af Carsten Rosenlund, der gæster kirken med keltisk
og irsk folkemusik, krydret med julestemning. Vel mødt!

De kommende konfirmander begynder
forberedelsen i september 2015. Onsdag den 2. september og torsdag den
3. september kl. 17.00 – 18.00 bliver
der afholdt informationsmøde i hhv.
Lumby Sognegård og Stige Sognehus,
hvor der gives oplysninger om tidspunkt for undervisningen og de kommende projektdage. Konfirmationer
2016 er på følgende tidspunkter:

Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 senest onsdag
den 2. december kl. 12.00.

Torsdag den 5. maj 2016:
Konfirmation i Stige Kirke
Søhusskolen

Organist Dennis Dingfeld

Film-Fællesskab – Sæt x i kalenderen
I januar og februar tilbydes vinterbiograf i Stige Sognehus

Søndag den 8. maj 2016:
Konfirmation i Lumby Kirke
Søhusskolen

I efteråret er eleverne fra 4. klasse på
Lumby Skole og Søhusskolen inviteret til
minikonfirmandundervisning. Undervisningen foregår på følgende datoer:

Vel mødt!

Tirsdag den 20. oktober
kl. 12.00 – 15.00 (evt. længere)
i Lumby Sognegård
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Konfirmanderne fra Søhusskolen kan
selv vælge, om de vil konfirmeres i Stige eller Lumby Kirke.
For nærmere information om konfirmation 2016 kan man se på www.lumbysogn.dk eller henvende sig til Mette
Gabelgaard på mga@km.dk eller Karen
Nedergaard på kane@km.dk
Med venlig hilsen,
Sognepræsterne Karen Nedergaard og
Mette Gabelgaard

Minikonfirmander 2015

Sæt allerede nu (i sommervarmen) kryds i kalenderen
torsdag den 28. januar kl. 14.00, hvor filmen ”10 timer til paradis” vises.
Torsdag den 25. februar kl. 14.00 ser vi filmen ”Som i himlen”.
Det er to nordiske film, som bliver omtalt i næste kirkeblad.

Sognepræst Anja Damkjær True

Søndag den 8. maj 2016
Konfirmation i Stige Kirke
Stige Friskole

Tirsdag den 24. november
kl. 12.00 – 15.00 (evt. længere)
i Lumby Sognegård
Forældrene vil modtage invitation og
tilmeldingsblanket, som kan afleveres
på kirkekontoret.
Sognepræst Anja Damkjær True,
Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen
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Kommende konfirmationer
2017
Søndag den 7. maj
Stige: Stige Friskole

2019
Søndag den 5. maj
Stige: Stige Friskole

2021
Søndag den 2. maj
Stige: Friskolen

Fredag den 12. maj
Lumby Søhusskolen

Søndag den 5. maj
Lumby: Søhusskolen

Søndag den 2. maj
Lumby: Søhusskolen

Lørdag den 13. maj
Lumby: Centerklassen

Søndag den 12. maj
Stige: Søhusskolen

Søndag den 9. maj
Stige: Søhusskolen

Søndag den 14. maj
Stige: Søhusskolen

Lørdag den 18. maj
Lumby Centerklassen

2018
Lørdag den 28. april
Lumby: Centerklassen

2020
Søndag den 3. maj
Stige: Søhusskolen

Søndag den 6. maj
Stige: Søhusskolen
Torsdag den 10. maj
Lumby: Søhusskolen

Søndag den 8. maj
Stige: Friskolen

Torsdag den 10. maj
Stige: Stige Friskole

Søndag den 8. maj
Lumby: Søhusskolen

LOKALE FORENINGER
Lumby, Stige og Søhus Pensionistforening
Foreningen holder møde hver onsdag
kl. 14.00 i Stige Sognehus.
Før mødet kan man deltage i ældregymnastik på Stige Skole fra kl. 13.00.
Vi starter igen efter ferien onsdag den
2. september.

Vi har kortspil – hyggeligt samvær, underholdning og andre arrangementer.
Henvendelse til formand Thordis Jensen tlf. 40 40 38 60 for nærmere information.
Bestyrelsen

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Program 2015
Torsdag den 20. august kl. 17.00
Guidet tur til Gyldensteen Strand,
Fyns største naturgenopretning.
Tirsdag den 22. september kl. 19.00
Blomstersmeden, Landevejen 156 i Oure.
Spændende butik, alt i blomster, tøj, smykker,
tasker, brugskunst og delikatesse.
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg.
Foredrag/peptalk med Anne Hjernø,
bl.a. kendt fra madprogrammer på DR2.
Mandag den 9. november kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 40 B.
Countrysanger Anni Filt, holder foredrag krydret med dejlige countrysange.
Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21
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Lumby og Omegns Borgerforening
August-november 2015
Strikkecafe hver 2. og 4. mandag i måneden kl. 19.00 – 21.00 i sognegården.
Alle, som har lyst til at nørkle med
håndarbejde sammen med andre er
meget velkommen. Vi starter sæsonen
mandag den 14. september.
Bestyrelsen
Formand:
Hanne S. Sørensen

tlf. 65 95 52 05

Kasserer:
Minni Jensen

tlf. 50 92 83 20

Sekretær:
Inge Christoffersen
Jane Jensen
Gaby Jeppesen
Ruth Madsen
Kai Bryld

tlf. 28 25 51 19
tlf. 29 25 95 20
tlf. 66 18 96 90
tlf. 20 62 22 06
tlf. 64 82 50 22

Kontingent:
medlem 50.- pr. år, husstand kr. 100.pr. år.
Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed for
at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling.
Børnedyrskue lørdag den 12. september kl. 13.00 foregår på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og
tilmelding.
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Juletræstænding i H.C. Lumby Parken
søndag den 22. november kl. 16.00.
Vi håber, at rigtig mange møder op og
er med til at synge et par julesange og
tænde juletræet.
Julestue på Lumby Skole torsdag den
26. november kl 18.00. Skolen står for
arrangementet, men borgerforeningen
deltager med et værksted, og man er
meget velkommen til at deltage, også
selvom man ikke har børn på skolen.
Fællesspisning i skolens aula
Tirsdag den 22. september kl. 18.00
Onsdag den 11. november kl. 18.00
Torsdag den 10. december kl. 18.00
De først fremmødte til fællesspisning
bedes opsætte borde og stole og lægge
duge på, da vi ikke længere har nogen
til denne opgave. Alle er velkommen,
tilmelding oplyses i udhængsskabet.

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 7. september
kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 5. oktober
kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 2. november
kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 7. december
kl. 19.30 - ca. 21.30
Butiksgruppen
Siden november 2014, hvor der var
borgermøde i skolens aula angående
genetablering af dagligvarehandel i
Lumby, har en gruppe arbejdet aktivt
med projektet. Der har været afholdt
ca. 10 møder, hvor rigtig mange ideer
og forslag er blevet vendt. Der er blevet gennemført en behovsundersøgelse, 2 har været på kursus i fondsøg-

ning, der var en stand med information
på Møllens Foreningsmesse og der er
etableret kontakt til en butik, som gerne vil levere dagligvarer bestilt på internettet. Der arbejdes i øjeblikket på,
om der kan etableres et midlertidigt
udleveringssted af dagligvarer, da et
køb af den tidligere købmandsbutik vil
trække ud.
Det kræver medlemskab af borgerforeningen at deltage i hyggebanko og
fællesspisning. Ret til ændringer af datoer forbeholdes, hvis skolen får arrangementer som kræver lokalerne.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af
Lumby og Omegns Borgerforening!
Bestyrelsen

Aktiviteter på Lumby Mølle 2015
ger, demonstration af gammelt håndværk og m.m.
Børnedyrskue
Lørdag den 12. september,
kl. 13.00 - 16.00
Børn udstiller deres dyr i møllehaven –
mange fine præmier
Møllemarked
Søndag den 23. august kl. 10.00 - 17.00
Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, udstillin-

For yderlige oplysninger
se www.lumbymolle.dk
Bestyrelsen
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Lumby Skytteforening
Adresse:

Harlekinvej 74 (Kælderen under Lumby Skole)

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Hjemmeside:

Preben Jensen tlf. 66 18 60 55
Rune Stengaard tlf. 65 95 57 51
Lis Olsen tlf. 65 95 53 46 / 20 10 34 46
www.lumbyskytteforening.dk

SOGNENYT
Tak for blomster til forårsfesten
Menighedsrådet vil gerne takke alle
gartnere for de mange smukke blomster, som blev doneret i forbindelse
med forårsfesten den 17. april i Stige
Sognehus. Ligeledes tak til de frivillige,
der hjalp med indsamlingen.

Pistolskytterne starter igen mandag den 24. august kl. 19.00.
Riffelskytterne starter første uge i oktober - tirsdag og torsdag kl. 19.00.

Menighedsrådet

Henvendelse for nærmere information gerne til bestyrelsen!
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Adresse:
E-mail:
Til digitale billeder:
Arkivleder:
Formand:
Åbningstider:

Medlemskab:

H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden
lumbylokalhistoriske@mail.dk
lumbylokalhistoriske@gmail.com
Bente Christiansen, træffes på tlf. 93 92 07 08
Tom Bager
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
Juli lukket
I øvrigt åbent efter aftale
75 kr. om året pr. medlem

Arkivet drives af frivillige. Lumby Sogns
Lokalhistoriske Foreningen, som omfatter Lumby og Stige Sogne, udgiver
hvert år et årsskrift, arrangerer ture,
foredrag, filmaftener m.m. Alle er
velkomne på arkivet, og vi modtager
gerne arkivalier, som kan have almen
interesse at opbevare for eftertiden.
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Når du rydder op i skabe og skuffer, i
kælderen eller på loftet, håber vi, at du
tænker på os, inden gamle dokumenter, billeder og lignende kasseres. Lad
os bedømme, om det er bevaringsværdigt!

Skibsfører Marius Jørgensen og Hustrus Legat
Ifølge fundatsen udbetales legatet én
gang om året som hjælp til trængende
borgere i Stige, fortrinsvis sådanne,
der har betydelige boligudgifter. Legatets størrelse er på portioner omkring
1000 kr.
Ansøgningsskemaer kan fås hos sognepræst Karen Nedergaard, H.C. Lumbyes

Vej 40, 5270 Odense N, tlf. 65 95 50 42.
Ansøgningen skal sendes til ovennævnte adresse senest mandag den 14. september. Legatet uddeles i slutningen af
september.
Sognepræst Karen Nedergaard

Præsternes ferie
Sognepræst Mette Gabelgaard:
lørdag den 17. oktober - søndag den 25. oktober
Sognepræst Karen Nedergaard:
lørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober
Sognepræst Anja Damkjær True:
lørdag den 10. oktober - fredag den 16. oktober

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

OKTOBER

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

Søndag den 4. oktober
18. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 AT
Stige kl. 11.00 AT

Søndag den 13. september
15. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30 KN
Lumby kl. 11.00 KN

Søndag den 11. oktober
19. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 MG
Stige kl. 11.00 MG

Søndag den 20. september
16. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG, Menighedsmøde

Søndag den 18. oktober
20. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30 AT
Lumby kl. 11.00 AT

Søndag den 27. september
17. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
Søhus kl. 11.00 KN

Søndag den 25. oktober
21. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 KN, Kirkekaffe
Stige kl. 14.00 KN, Lagkage

Onsdag den 30. september
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG

Onsdag den 28. oktober
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG

Onsdag den 30. september
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00 KN

Onsdag den 28. oktober
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00 AT

NOVEMBER
Søndag den 1. november
Alle Helgen
Lumby kl. 11.00 KN
Stige kl. 11.00 MG
Søndag den 8. november
23. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 MG
Stige kl. 11.00 MG, Kirkekaffe
Søndag den 15. november
24. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 KN
Stige kl. 11.00 KN
Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Stige kl. 9.30 AT
Lumby kl. 11.00 AT
Onsdag den 25. november
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG
Onsdag den 25. november
Hverdagsgudstjeneste
Lumby kl. 17.00 MG

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47.
Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme senest mandag den
19. oktober på e-mail kvd@km.dk
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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

KIRKEKONTOR

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

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

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

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag kl. 14.00 – 18.00
Ellers efter aftale

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@outlook.com

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

