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NOVELLE OG ARTIKEL
Jul i mørke

Hun stak hovedet ud af porten og kikkede forsigtigt ned ad gaden.
Der lød et skud. En stor mand faldt
forover på fortovet.
Det sagde svop fra hans store mave.
Hun stod og så undrende på ham, halvvejs ude af porten.
Hun blev trukket ind i porten. Den
næste skudsalve lød ude på gaden.
Der lød et smæld i brostenene, og en
glasfacade blev ramt af kuglens genslag
ved siden af porten.
To sæt arme trak i den faldne og fik
ham ind i porten.
Han lå stille med blod ud af munden
og stive øjne.
Hendes mand så på hende og sagde:
”Lad os komme væk, inden der kommer flere skud.”
Han holdt hendes hånd, mens de
smuttede ind i gården og gennem en
låge, han kendte, ud i gården til den
anden gade. Her så hun ingen soldater.
”Hvad nu hvis der er nogen, der skyder?” sagde hun.
”Bare rolig. De kan ikke ramme os alle
sammen. Vi hopper ind i en opgang,
hvis der viser sig nogen.”
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Hun lukkede det sidste sollys ude,
da deres dør smækkede. Hun satte
sig i deres gamle sofa, og kikkede hen
på kakkelovnen. De skulle have tændt
op med det tørv, der lå i spanden og
brændet, som var bundet sammen
med noget ståltråd, så det lignede en
lagkage af opretstående pinde.
”Min mave er snart ligeså stor som
den mands på gaden. Den sparker nu.”
”Vi må tage på landet, hvis det bliver
værre.” Hendes mand lyttede ved døren. ”Tyskerne er desperate. De er ved
at tabe krigen. Vi får nok snart fred.”
Manden gik ud i deres lille køkken og
åbnede for vandet. Vandhanen hvæsede bare.
”Vi må ned til søerne.”
”Jeg henter.” Han greb en gryde.
”Jeg går med.” Hun stod nu lige bag
ham med en kedel i hånden.
”Jeg tør ikke være alene.”
”Så tager vi ligeså meget med, vi kan
slæbe,” sagde han.
Der kom nogen om hjørnet. Kedler
og gryder raslede, da de gik ind i en opgang. Det var nogen, de kendte, der gik

ned mod søen. Ude igen kunne hun se,
at der kun var få fodspor i sneen. Folk
holdt sig inden døre.
Han dyppede den store gryde i søen.
”Lad os få det overstået. Det kan være
en fælde. Måske har de lukket for vandet for at lokke os ud.”
”Vi har vand nok nu. Vi kan ikke slæbe
mere.” Hun tænkte på sin mave.
I skumringen kunne hun se, at flere var kommet ned til søen. De fyldte
vand i deres kedler, potter og gryder.
”Pas på! Soldater!” var der en, der
råbte.
Hendes mand trak hende nedad.
”Læg dig,” sagde han. Flere lagde sig
ned omkring dem. Hun kunne se nogle soldater på den anden side af søen
tage sigte.
”De kan ikke ramme,” var der en ung
mand, der sagde. Han stod et godt
stykke fra dem mellem folk, der lå ned.
Der lød et skud, og kæben blev skudt
af den unge mand.
Det var som om, hun selv blev ramt
i maven. Hun så, hvordan han stod og
grinede fjollet med sine overtænder,
inden han krummede sig sammen med
en gurglende lyd.
”Lad os komme væk.”
De skyndte sig gennem de små gader
til deres hjem.
”Vi glemte en kasserolle,” sagde hun.
”Pyt, vi reddede livet,” sagde han
med det rolige smil, hun var faldet for.
”Kendte du dem, der blev skudt,”
spurgte hun.
”Nej. Men forhåbentlig er der nogen,
der tager sig af dem.”

”Det kunne vi jo også have gjort,” sagde hun.
”Vi stod for langt væk. Der var nogen,
der var nærmere på.”
”Pludseligt står vi i første linje,” sagde
hun.
”Det gør du vist allerede,” sagde han.
”Sagde lægen ikke, at du ikke skulle
have det barn, hvis du ville overleve.
Barnet ville sikkert dø alligevel.”
”Jo, men han er jo ikke vor Herre, så
jeg tager chancen. Måske overlever vi
begge to.”
Deres øjne mødtes. ”Eller alle tre,”
sagde han.
Hun vidste godt, at han måske havde
været blandet ind i noget undergrundsarbejde mod tyskerne. Men hun sagde
det ikke til ham. Hun holdt mistanken
for sig selv. Der havde været blod på
hans tøj en dag. Hun vaskede bare tøjet
uden at sige noget.
Hun kom til at tænke på, at de havde
været i kirke en af adventssøndagene.
Det plejede de ellers aldrig. Prædikenen handlede om de ti brudejomfruer,
som faldt i søvn, da de skulle vente på
brudgommen for at komme med til festen. Da han endelig kom, havde kun
de fem olie til lamperne, så de kunne
få blus på og følge brudgommen.
”Det gælder om at være rede, når
tiden kommer,” sagde præsten. Hun
tænkte på sit barn og dets fødsel.
Han gik til alters. Det havde hun ikke
vidst, han kunne finde på. Måske havde han skudt nogen? Var der tilgivelse
for det? Det håbede hun.
Efter gudstjenesten havde præsten
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trukket ham til side udenfor kirken.
De havde snakket lidt. Hun kunne ikke
høre, hvad de sagde.
Hun sad overfor sin mand ved deres
vakkelvorne spisebord.
”Jeg tør ikke gå nogen steder her i
julen.”
Det bankede på døren. De for sammen
og tav.
”Det er bare mig,” sagde nabokonen.
Hun så sig rundt i stuen.
”Har I slet ikke pyntet op til jul?”
”Nej.”
Nabokonen så på hendes store mave.
”Det må være dejligt at skulle have et
barn. Vi kan ikke få nogen. Min mand
siger, at vi skal være glade for det i disse tider. Men det kunne nu alligevel
være skønt. Jeg ville bare spørge, om I
havde vand, for vi har ikke noget.”
”Vi har hentet noget nede ved søerne,” sagde hun. ”Men det var farligt. I
går var der en, der blev ramt af tyskerne. De skød underkæben af ham.”
Nabokonen gjorde en grimasse. ”Nu
skal I høre. Vi har en flæskesteg fra min
søster på landet og noget rødkål. Men
vi har ikke noget vand. Hvis vi må låne
noget af jeres vand, skal vi så ikke spise sammen juleaften, jeg skal nok lave
maden. Det er jo opover både med det
ene og det andet.”
”Husk at koge vandet,” sagde manden med et smil.
”Det er så det næste,” sagde nabokonen. ”De har også lukket for gassen.
Tænk jer her op til jul.”
”Den klarer vi,” sagde manden. ”Vi
har en spareovn, vi har købt henne hos
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cykelsmeden. Vi kan fyre med hvad
som helst i den, og lave mad på den.”
”Så går jeg ud og klunser lidt i gården
og finder noget brandbart,” sagde nabokonen og skævede til brænderullen.
”Vi har også lidt brænde.” sagde manden.
”Hvad nu hvis jeg føder i aften,” sagde
hun.
”Så må vi hellere have dig på hospitalet. Tyskerne skyder da vel ikke på ambulancerne?” sagde nabokonen.
Manden nikkede.
Julenat fik hun veer.
Han ringede. ”Min kone skal føde.”
”Vi sender en jordemor.”
”Ja, men overlægen sagde, der var
stor risiko for, at hun og barnet ville dø
under fødslen.”
”Nå, er det jer. Så sender vi en ambulance.”
Det blev en vanskelig fødsel. Hun troede flere gange, at hun skulle dø. Men
hun overlevede.
Hun kikkede ned til sin pige. Hun lå
helt stille, som manden i porten havde
gjort, med blod ud af munden. Der var
bare ikke blod i pigens mund.
Sygeplejersken tog hende op og forsøgte at få lidt liv i hende.
Hun så beklagende ned på hende.
Hende får du nok ikke meget glæde af,
så det ud, som hun ville sige.
Det gjorde ondt i underlivet, da hun
begyndte at hulke.
En mand i hvid kittel tog barnet fra
sygeplejersken. Ville han gå med det?
Hun rakte ud efter det. Han vendte
ryggen til hende, og gjorde noget ved

barnet. Det første vræl flænsede mismodet på stuen.
”Vi skal nok passe på dig,” sagde moderen, mens hun vuggede barnet i sine
arme.
Overlægen viste hende og barnet frem
for to studerende og forklarede dem,
hvor svær fødslen havde været. Hvor
lille chancen havde været for, at det gik
godt. Men her lå de så begge to i god
behold.
”Så er der noget ved at være læge,”
sagde han, inden han forlod stuen med
sine to studerende.
Nu kom faderen ind og så hende ligge
og smile til deres datter, medens hun
stoppede tøjet ned om hende.
”Var det de hellige tre konger, der
gik,” sagde han.
”Nej, sagde hun, jeg tror snarere, det
var tre hyrder. Men bare Herodes soldater ikke kommer efter os, så skal jeg
være glad.”
”Det er godt med dig min lille Maria,”
sagde han.
Anden juledag ringede telefonen på
fødeafdelingen. En sygeplejerske kom
og sagde, at der var telefon til Jens
Hansen.
Han kikkede stift på sin kone et øjeblik og sagde: ”Ja, det er mig.”
”Hvem var det?” spurgte hun, da han
kom tilbage.
”Det var besked om, at vi skal hjem.
Ambulancen venter på os.”
”Ja, men det er jo snart aften.”
”De skal måske bruge sengepladserne til nogle andre. Men lad os nu bare
tage af sted.” Hun prøvede at fange

hans blik, men han nøjedes med at
knuge hendes hånd hårdt og bestemt.
I stedet for at køre dem hjem, kørte
ambulancen fra Rigshospitalet og op
til Nordkysten. Hun kunne lugte havet,
saltvandet og den rådne tang. Der lå
en fiskekutter i havnen, kunne hun se i
den stjerneklare nat. Der var flere folk,
der var ved at gå ombord.
”Vi skal med,” sagde hendes mand.
”Hvordan kan vi være sikre på, at de
ikke melder os til tyskerne og får en dusør?” hviskede hun.
”Vi må tro dem,” var der en i flokken,
der sagde, ”ellers hører alting op.”
”Bogstaveligt talt,” sagde en anden.
Da kutteren var ude på åbent hav, så
de noget, der kunne ligne en tysk patruljebåd, der på lang afstand fejede
med en projektør hen over vandet.
”De kan se os,” hviskede hun.
Hun lagde sin hånd beskyttende om
sin piges hoved. Projektøren kom igen.
De kunne høre motorstøj fra deres
egen båd og patruljebåden i det fjerne.
”Vi har en chance for at nå svensk
farvand, hvis han giver den gas,” sagde
hendes mand.
”Men så aner patruljebåden uråd,”
sagde en fisker.
De fortsatte deres kurs med moderat
hastighed. Patruljebåden blev mindre
og mindre i horisonten.
”Er de dumme?” var der en, der sagde.
”Nej, der er nok bare et par mennesker
ombord,” sagde hendes mand.
”Måske det er i anledning af julen?”
sagde deres præst, der også var med
båden.
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Svenskerne stod på kajen med tæpper og varm kaffe. Ud af den svenske
ambulances vinduer så hun, hvordan
flere og flere biler kom til havnen for at
hente flygtninge. Et julehjerte dinglede
i ambulancens bagrude. Hvordan mon
Josef og Maria blev modtaget i Egyp-

ten i sin tid? Hun så de oplyste vinduer
skinne hende i møde i alle husene.
Werner Elof Sørensen
Billede: Hvile under flugten til Egypten,
af Gentile da Fabriano (1423)

Anderup – historisk set

Anderup ligger i trekantområdet mellem Stige, Søhus og Lumby. Drejer man
fra Slettensvej ad Anderupvej er der
omkring 2 km til Stige. Længere strækker området sig ikke. Hvor Søhus helt
frem til ekspansionen i 1900-tallet var
en ”håndfuld” huse, var Anderup en regulær landsby.
Anderup er nævnt første gang i 1302
som Andhrop i omtale af et væbnergods, der i 1400-tallet testamenteredes
til Sct. Knuds Kloster. ”Torp” betyder
udflytterbebyggelse, og Anderup er formentlig en udflytterlandsby fra Lumby.
Efter reformationen blev kronen (staten) den dominerende godsbesidder i
byen med i alt 10 gårde.
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I forbindelse med svenskekrigene 165760 havde staten pådraget sig stor gæld
for leverancer til hæren, og denne gæld
blev i mange tilfælde betalt med jord.
Landsdommer Jens Lassen, én af kreditorerne, fik på denne måde store besiddelser på Fyn, heriblandt Anderupgård og 6
andre bøndergårde i Anderup. Ejerforholdene i Anderup i 1688 så således ud.
Tre gårde var ejet af Sct. Knuds Kloster.
Én gård var lagt under det nyoprettede
rytterdistrikt, mens Jens Lassen besad
de resterende 6 gårde. De ene var som
sagt Anderupgård, som familien ejede i
nogle generationer – uden dog at bo der.
Anderupgård lå mellem det nuværende lyskryds Otterupvej-Anderupvej og
Anderupvej-Lille Rubjergvej. Det var en

såkaldt enestegård, der ikke er en herregård, men en gård, som ligger for sig selv
og ikke indgår i et dyrkningsfællesskab.
Gårdens jord lå i området op til Slettensvej og ned til kanalen.
I 1774 blev gårdene i Anderup solgt på
auktion. 4 gårde blev købt af de hidtidige
fæstere, mens resten kom i hænderne
på storkøbmand Eilschou i Odense. Eilschou oprettede som bekendt Marienlund Hovedgård, som også disse gårde
blev underlagt. Efter Eilschous enkes
død i 1801 blev Marienlunds fæstegårde
solgt til selveje.
I 1787 er Anderupgård ejet og beboet af
forhenværende kaptajn Christian Frederik Bülow. Gården, der i hele sin eksistenstid jævnligt bliver handlet, blev af samme grund aldrig en egentlig slægtsgård.
På et tidspunkt i 1800-tallet er gården
ejet af kancelliråd Peter Strøbæk. Efter
hans død gifter hans 62-årige enke sig
med sin 26-årige forvalter. Hun dør som
85-årig, hvorefter han et par år senere til
alles forfærdelse skyder sig på kirkegården.
Til Anderupgård hørte en del arbejderhuse, som efterhånden blev solgt fra.
Nogle af Anderups gamle huse har med
andre ord tilhørt gården.
Gårdene i Anderup lå på hver side af
den snoede landsbygade omtrent hvor
Anderupvej nu ligger, nemlig fra den
nuværende Otterupvej og videre ind
ad Enggårdsvej, som var en del af den
gamle landsbygade. Strækningen af An-

derupvej mellem Enggårdsvejs vestlige
udmunding og Munkemaen er af nyere
dato. I forbindelse med Anderupvejs omlægning, kom købmand Sloth til at ligge
på hjørnet. Jørgen Sloth og hans hustru
drev købmandsforretning her fra 1934 til
1973, hvorefter ejendommen blev omdannet til ældreboliger.
I forbindelse med de store landboreformer sidst i 1700-tallet flyttede flere af
gårdene ud på de jordlodder, de havde
fået tildelt af byjorden. Det skete ved
blokudskiftning, hvor landsbyens jorde
blev udskiftet i et mønster af mere eller
mindre firkantede arealer, kaldet blokke.
Kun de, der fik tildelt jord omkring deres
gård, forblev i landsbyen. Ud over gårdene var der en del huse, som lå mellem
gårdene og langs nuværende Enggårdsvej. I husene boede daglejere, små håndværkere samt enkelte søfolk.
Anderupgård skiftede som nævnt ofte
ejer og man sagde i sognet, at det var kedeligt, at der ikke var noget herskab på
Anderupgård. Bygningerne var forsømte
og hele niveauet i landsbyen sank. Under
1. verdenskrig dyrkede ejeren kål, som
han forvandlede til marmelade på egen
marmeladefabrik. Marmeladen blev
solgt til de sultne tyskere. Hans tilgodehavender i Tyskland var dog intet værd
efter landets økonomiske sammenbrud.
I 1948 blev den 230 tønder store gård
sat til salg. Lumby Kommune var interesseret i at købe gården, men havde ikke
midlerne. Derfor blev det Odense Kommune, der overtog gården for 600.000
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kr. (omkring 12,5 mio. i nutidskroner).
Det havde Lumby Kommune ikke noget
imod; heller det, end en byggespekulant. Ikke mindst satte man pris på, at
Odense Kommune, som største grundejer i Lumby Kommune, fortsat ville drive landbrug på gårdens jorder. Det blev
drevet sammen med kommunens andre
ejendomme under Elsesminde i Sanderum. Det Lumby Kommune have frygtet
var, at Odense Kommune, der på den tid
ikke selv havde store udvidelsesmuligheder, ville anlægge et industriområde
på det store areal. Beliggenheden ved
kanalen gjorde området meget velegnet
til det formål. Dette skete som bekendt
ikke. Efter kommunesammenlægningen
i 1970 blev det i 1972 besluttet at rive
gården ned og udstykke jorden til byggegrunde.

erne til tre sider, og over for det lange
stuehus med en nyere fløj i hjørnet mod
øst. Selve stuehuset var stort og herskabeligt. Der var grundmur mod gården og
smukt bindingsværk mod haven. Langs
fløjen mod den nuværende Otterupvej
lå gårdens indkørsel med træer på hver
side. På modsatte side førte en birkeallé
ud til vejen ved markerne. Markvejen var
den nuværende Lille Rugbjerg Vej. Bag
stuehuset lå en meget stor have med
gamle træer. Inden nedrivningen var der
tanker fremme om at bevare stuehuset
og indrettet det til kulturhus. Dette blev
imidlertid afvist af de besluttende myndigheder.

Hvordan Anderupgård har set ud i ældre
tid vides ikke, men frem til nedrivningen
så den således ud. Ud mod Anderupvej
lå en lang, høj bindingsværkslade med
en stor port ind til gårdspladsen. Gik
man ind ad porten, stod man på den
store gårdsplads omgivet af avlsbygning-

og oblatæske til Stige Kirke. Vinkanden
er ikke mere i brug, men kan ses i udstillingsmontren i Stige Sognehus. Indgraveret i alterkalkens fod står: Skænket af F.v.
Bülow, Anderupgaard 1886.
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I Stige Kirke er der dog minder fra Anderupgård. Den daværende ejer Herman
Fredrik von Bülow skænkede ”kirkens
hellige kar”, dvs. alterkalk, vinkande, disk

Annelise Bæk Hansen

Kilder:
Holger Mejlbjerg: Årsskrift for Lumby
Sogns Lokalhistoriske Forening 1998
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
V. Bang 1989: Anderup
Johannes Wendt-Larsen 2002: Stige Kirke og Menighed
Fyens Stiftstidende: 22. oktober 1950

Billeder:
Parti fra Enggårdsvej, købmandsforretningen Enggårdsvej 1, Anderupgård.
Parti fra Anderupvej.

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kalender
Søndag 29. november
Adventsgudstjeneste

kl. 11.00
Lumby Kirke

Onsdag 13. januar
Fyraftenssang

kl. 16.30
Lumby Kirke

Tirsdag 1. december
Babysalmesang

kl. 9.00
Stige Kirke

Onsdag 27. januar
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Stige Kirke

Tirsdag 1. december
Adventsandagt

kl. 14.00
Lumby Kirke

Torsdag 28. januar
Vinterbiograf

Torsdag 3. december
Julekoncert Braoinín

kl. 19.00
Stige Kirke

kl. 14.00
Stige
Sognehus

Søndag 6. december
Minikonfirmandgudstjeneste

kl. 14.00

Tirsdag 2. februar
Kyndelmisse

kl. 19.00
Lumby Kirke

Lumby Kirke

Søndag 7. februar
Fastelavnsgudstjeneste

kl. 11.00
Stige Kirke

Tirsdag 8. december
Babysalmesang

kl. 9.00
Stige Kirke

Onsdag 10. februar
Fyraftenssang

kl. 16.30
Lumby Kirke

Torsdag 10. december
Julen i Ord og Toner

kl. 15.00
Lumby Kirke

Onsdag 24. februar
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Stige Kirke

Torsdag 25. februar
Vinterbiograf

kl. 14.00
Stige
Sognehus

Onsdag 9. marts
Fyraftenssang

kl. 16.30
Lumby Kirke

Onsdag 30. marts
Hverdagsgudstjeneste

kl. 17.00
Stige Kirke

Torsdag 31. december kl. 15.00
Nytårsaftensgudstjeneste Stige Kirke
Fredag 1. januar
Nytårsgudstjeneste

kl. 15.00
Lumby Kirke

Søndag 3. januar
”Julen bæres ud”

kl. 9.30
Stige Kirke

Søndag 3. januar
”Julen bæres ud”

kl. 11.00
Lumby Kirke
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Første søndag i advent ”Vær velkommen Herrens år”
Søndag den 29. november kl. 11.00 i Lumby Kirke
fetier om Guds Riges komme gået i opfyldelse. Det er et glædeligt budskab til
alle, ikke mindst de fattige, fangne og
undertrykte.
Vi fejrer den kommende jul og det nye
kirkeårs begyndelse i Lumby Kirke med
en festlig gudstjeneste, hvor vi synger
de kendte og elskede adventssalmer
og hører om, hvordan Jesus i synagogen forkynder, at i dag er de gamle pro-

Efter gudstjenesten er der et lille glas,
kransekage, kirkekaffe og julebag i kirken, hvor vi kan julehygge og få en god
snak med menighedsrådsmedlemmer,
kirkens personale og præsterne.
Sognepræst Karen Nedergaard

Advent med Alzheimer Foreningen og Heimerkoret
Tirsdag den 1. december kl. 13.30 i Lumby Kirke og Sognegård
Der startes kl. 13.30, hvor menighedsrådsmedlem Annelise Bæk Hansen vil
fortælle om Lumby Kirke. Efter beretning og spørgsmål fra interesserede,
ca. kl. 14.00, er der andagt ved sognepræst Mette Gabelgaard. Efter andagten er der samling i Lumby Sognegård,
hvor der serveres kaffe. Ved kaffen underholder Heimerkoret under ledelse
af Jytte Damholm.
Tirsdag den 1. december får Lumby
Kirke besøg af Alzheimer Foreningen,
Odense & Nordfyn. Det er 3. år, foreningen indleder advent med et kirkebesøg og andagt.
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Alle er meget velkomne!
Alzheimer Foreningen og sognepræst
Mette Gabelgaard

Julekoncert med ensemblet Braoinín
Torsdag den 3. december kl. 19.00 i Stige Kirke

Årets lidt anderledes julekoncert bliver
torsdag den 3. december i Stige Kirke.
Denne aften er det ensemblet Braoinín
under ledelse af Carsten Rosenlund,
der gæster kirken med forrygende keltisk og irsk folkemusik, krydret med julestemning. Vel mødt!

Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest onsdag den 2. december
kl. 12.00.
Organist Dennis Dingfeld

”Kom og se…” Familiegudstjeneste med minikonfirmander
Søndag den 6. december kl. 14.00 i Lumby Kirke

Kom og mød de mange dejlige minikonfirmander fra Søhusskolen og Lumby Skole, når de både synger og opfører et moderne krybbespil. Det foregår
i Lumby Kirke søndag den 6. december
(2. søndag i advent) kl. 14.00 under
kyndig vejledning af vores kirkesanger
og skuespilkyndige Dorthe Boe Christensen.

Minikonfirmanderne har i løber af oktober og november været samlet i Lumby Sognegård og Kirke, hvor vi sammen
har været på opdagelse i kirken og på
kirkegården. De har været nysgerrige
og spørgelystne og givet mange smil og
været ivrige efter at gå på opdagelse i
de mange historier og emner, et kig ind
i det kristne univers åbner for.
”Kom og se…” minikonfirmanderne udfolde sig og vi indbyder efterfølgende til kaffe, kage og snak i sognegården. Vel mødt!
Anja Damkjær True, Ingrid Hansen og
Lisbeth Høg Madsen
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Julen i Ord og Toner
Torsdag den 10. december kl. 15.00 i Lumby Kirke og Sognegård

Traditionen tro holder vi en musikalsk
gudstjeneste med tekster, der hører
julen til, denne gang som eftermiddagsarrangement. Gudstjenesten er
en musikalsk blanding af menighedens salmesang, og orgelspil og sang
ved sopran Karen Høg Madsen. Efter
gudstjenesten er alle inviteret med til

julehygge i Lumby Sognegård, hvor der
serveres æbleskiver og gløgg.
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest onsdag 9. december kl. 12.00.
Organist Dennis Dingfeld og
menighedsrådet

Nytårsaftensgudstjeneste
Torsdag den 31. december kl. 15.00 i Stige Kirke
I år bliver der igen lejlighed til at gå i
kirke nytårsaftens dag og markere kalenderårets begyndelse ved at sige
Gud og hinanden tak for året, der er
gået og ønske alt godt for det nye år.

Efter gudstjenesten serveres et lille
glas og kransekage i våbenhuset.
Sognepræst Karen Nedergaard

Nytårsgudstjeneste
Fredag den 1. januar kl. 15.00 i Lumby Kirke
Nytårsdag fejrer vi den mere traditionelle nytårsgudstjeneste som en markering af det verdslige års begyndelse.
Bemærk at tidspunktet som noget nyt
er kl. 15.00 om eftermiddagen, så alle
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forhåbentlig kan nå at få sovet ud før
gudstjenesten.
Alle er meget velkomne,
Sognepræst Mette Gabelgaard

”Julen bæres ud”
Søndag den 3. januar kl. 9.30 i Stige Kirke
og kl. 11.00 i Lumby Kirke

Vi markerer julens afslutning i både
Stige og Lumby Kirker på Hellig 3 Kongers søndag, se gudstjenestelisten for
tidspunkter.
Der er Hellig 3 Kongers lys i begge
kirker. Det er en gammel tradition til
markering af, at julen er til ende. Lyset
har 3 arme, en for hver af De hellige
3 Konger. Når lysene var brændt ned
til der, hvor armene mødes, er julen
slut. Som ekstra effekt kunne der førhen være indstøbt en lille smule krudt
i lyset, så det sagde ”bang”, når julen
var slut.

Saa ender den rare Jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre Lys har vi tændte – tænk en Gang!for Kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en Julepresent;
vi ved det, for Faer har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille Bord
og ser, hvordan Lysene brænde;
naar de er slukkede, siger Moer,
at saa er Julen til Ende.
Efter gudstjenesten i Lumby Kirke er
den en lille forfriskning i våbenhuset
og lejlighed til at snakke lidt sammen.
Alle er velkomne,

I Peters Jul fra 1866 står der:
Se, nu er da Julen strax forbi;
det er Helligtrekongers Aften.

Sognepræst Karen Nedergaard
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Fyraftenssang
Onsdag den 13. januar kl. 16.30 i Lumby Kirke
Onsdag den 10. februar kl. 16.30 i Lumby Kirke
Onsdag den 9. marts kl. 16.30 i Lumby Kirke
fe med god 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!
Så starter vores månedlige sangkomsammen igen til januar. Denne gang
mødes vi i Lumby Kirke til en kop kaf-

Organist Dennis Dingfeld og
sognepræst Karen Nedergaard

Hverdagsgudstjenester

Onsdag den 27. januar kl. 17.00 i Stige Kirke
”De syv dødssynder” Anja Damkjær True
Onsdag den 24. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
”Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med” Karen Nedergaard
Onsdag den 30. marts kl. 17.00 i Stige Kirke
”Hvad er da et menneske” Mette Gabelgaard
Vi fortsætter med vores hverdagsgudstjenester de sidste onsdage i januar,
februar og marts, denne gang i Stige
Kirke. Hver af disse kortere gudstjenester har et særligt tema, og der indgår
lægmandslæsninger, musik, stilhed og
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tænding af lys i gudstjenesterne. Kom
og vær med til denne stille stund i en
måske lidt for travl hverdag.
Sognepræsterne Karen Nedergaard, Mette
Gabelgaard og Anja Damkjær True

Film-Fællesskab i Stige Sognehus
Film skal ses i fællesskab, samhørighed og i samtale!
Kom og nyd en film i fællesskab med
andre – Der serveres en kop kaffe og
lidt til ganen. Ingen tilmelding er nødvendig – og arrangementet er gratis.
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest dagen før kl. 12.00.

Vi ser film og tager en snak om de tanker filmen giver os.
Vel mødt!
Sognepræst Anja Damkjær True

Torsdag den 28. januar kl. 14.00 - 16.30 i Stige Sognehus
”10 timer til paradis”, 92 min. Instruktør Mads Matthiesen, 2011,
dansk tale og undertekster
Den voksne bodybuilder Dennis, der bor alene med sin
mor, vil frygtelig gerne have en kæreste. Da hans onkel
gifter sig med en thailandsk kvinde, får Dennis den idé
selv at tage til Pattaya for at finde kærligheden. Dog må
han stikke sin mor en hvid løgn om formålet med sin udlandsrejse. Dennis’ møde med den fremmede verden er
skræmmende og kaotisk, men måske får han alligevel heldet med sig?

Torsdag den 25. februar kl. 14.00- 17.00 i Stige Sognehus
“Som i himlen”, 132 min. Instruktør Kay Pollack, 2004, danske undertekster
Daniel Daréus er dirigent i verdensklasse. En dag beslutter
han sig pludselig for at trække sig tilbage fra musikscenen, og slå sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, der lokker det musikalske geni til at kigge forbi til deres øveaftener. Det får
konsekvenser. Ikke blot for det hurtigt voksende kor, men
bestemt også for Daniel.
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Kyndelmisse med Rydsåkoret
Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 i Lumby Kirke

En hyggelig aftengudstjeneste venter
os til kyndelmisse i form af en musikalsk aftenandagt med dejlig kormusik.
Det er første gang vi holder en aftengudstjeneste ved kyndelmisse, så kom
og vær med.
Kyndelmisse siges at være årets koldeste dag og markerer midvinter. I
katolsk tid fejrede man ”candalarum

misa” – lys gudstjeneste – på den 2. februar. Det gjorde man i længsel efter
mere lys og længere dage.
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest mandag den 1. februar
kl. 12.00.
Sognepræst Anja Damkjær True og
organist Dennis Dingfeld

Babysalmesang
ver vugget og lavet fagter, og så er der
også tid til en lille snak over en kop kaffe eller the.

I januar begynder vi med en ny sæson
babysalmesang for børn på cirka 2-8
måneder og deres forældre. Vi synger
salmer og børnesange, mens der bli16

Nærmere informationer om tidspunkt,
sted og tilmelding kommer ved opslag
og på vores hjemmeside i løbet af december. Babysalmesang er gratis.
Sognepræst Mette Gabelgaard og
musikpædagog Karen Høg Madsen

”Fastelavn er mit navn – boller vil jeg have…”
Søndag den 7. februar kl. 11.00 i Stige Kirke
Søndag den 7. februar er det fastelavnssøndag. Vi fejrer familiegudstjeneste i Stige Kirke kl. 11.00 – så mød op
– gerne udklædt! Måske vi er heldige,
at vi får lidt guf.
Vi kender alle den gamle sang, som bliver
sunget, når Spiderman, Anna fra Frost eller Aladdin eller et monster ringer på døren med raslebøtten. Det forventes, at
der efter afsyngningen bliver lagt lidt guf
i posen – eller måske en mønt.

I forbindelse med gudstjenesten er der
orienteringsmøde omkring minikonfirmandundervisningen (se omtale andet
sted i bladet).
Sognepræst Anja Damkjær True

FASTE AKTIVITETER
Bliv minikonfirmand!!!
Som minikonfirmand skal man være
nysgerrig på livet, på kirke, tro og kristendom. Vi skal synge og udfolde os
med drama over påskens fantastiske
og dramatiske fortælling.

Minikonfirmand er et tilbud her i sognene for elever på 4. klassetrin. I februar og marts inviteres eleverne fra
Stige Friskole og Stige Skole til minikonfirmandundervisning i Stige Sognegård
og Kirke.

Vi mødes i Stige Sognehus tirsdage den
23. februar og 15. marts i tidsrummet
12.00-16.00. Tidspunkterne er forhandlet i samarbejde med skolerne.
Skolerne tilbyder undervisning til de
elever, som ikke melder sig til minikonfirmandundervisningen. Vi afslutter
forløbet med en gudstjeneste palmesøndag den 20. marts kl. 14.00 i Stige
Kirke.
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Hvis du har lyst til at høre mere om,
hvad det vil sige at være minikonfirmand, så kom til familiegudstjeneste
søndag den 7. februar kl. 11.00 i Stige
Kirke. Efter gudstjenesten er der orienteringsmøde. Gudstjenesten vil være
børne- og familievenlig og have faste-

lavn som tema, og man er velkommen
til at komme i udklædningstøj! (se omtale andet sted i bladet)
Sognepræst Anja Damkjær True,
Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen

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 har kortspil, hyggeligt samvær, un-

derholdning og andre arrangementer.
Henvendelse til formand Thordis Jensen tlf. 40 40 38 60 for nærmere information.
Bestyrelsen

Nyt fra Stige Borgerforening

Vi har i øjeblikket dialogmøder med
Odense Kommune og Odense Havn
omkring overtagelse af Færgehuset
og området omkring færgelejet Færgehans. Vi er i gang med at gennemgå
lejekontrakten fra Odense Havn for
endeligt at beslutte, om Stige Borgerforening skal overtage området. Der
er flere forpligtelser i kontrakten, vi
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ikke ønsker at overtage, bl.a. eventuel
håndtering af jordforurening, fjernelse
af eksisterende dieseltank m.m.
En ansøgning til forstadspuljen er under udarbejdelse, bl.a. til ekstra bord
og bænkesæt, telt til brug til Skt. Hans,
opsætning af bænke langs kanalen og
udsigtspost med kikkert ved kanalen.

Derudover arbejder vi med:
- opsætning af hjertestarter, samt registrering af eksisterende
- planlægning af julearrangement 1.
søndag i advent
- vejforhold og cykelsti omkring Stige
Skole
- asfaltering af cykelstien langs kanalen
(Odense Kommune kontaktes)
- informationsmøde om Fibernet Stige

Har du et projekt til gavn for vores bydel, så beskriv projektet og hvordan du
tænker, det kan etableres, pris, frivillige hænder osv. Vi har brug for jeres
hjælp til udformning af projekter og frivillige hænder til gennemførelse heraf.
Følg med i Stige Borgerforening på Facebook og i de opsatte skabe ved Spar
og Stige Pizza.
Stige Borgerforening

Fra marts 2016 vil kontingentet til Stige Borgerforening være gældende for
hele husstanden.

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Program 2016
Torsdag den 14. januar kl. 18.30
Vinsmagning hos HOLTE VINLAGER,
Bredgade 18, Otterup.
Torsdag den 4. februar kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg. Foredrag med forstander på Rødding
Højskole, Mads Ryking Eriksen, ”Opbrudskultur - et signalement af Danmark
under hastig forandring”.
Torsdag den 11. februar kl. 19.00
Aulaen på Lumby Skole. Familie og Samfund afholder generalforsamling.
Onsdag den 9. marts kl. 15.00
Vi mødes vi til eftermiddagskaffe på Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade
1, Odense Havn. Efter kaffen er der rundvisning i huset.
Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21
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Lumby og Omegns Borgerforening
November 2015 - marts 2016

Klub 96 afholder hyggebanko i skolens
aula:
Mandag den 7. december kl. 19.30
Mandag den 4. januar kl. 19.30
Mandag den 1. februar kl. 19.30
Mandag den 7. marts kl. 19.30
Fællesspisning for alle i skolens aula:
Torsdag den 10. december
Torsdag den 14. januar
Tirsdag den 9. februar
Tirsdag den 8. marts
Tilmelding til Ruth på tlf. 20 62 22 06
eller Hanne på tlf. 65 95 52 05.
Der betales til spisningen: voksne 40 kr.,
børn 25 kr., børn under 5 år gratis.
Strikkecafe
Borgerforeningen fortsætter med at stå
bag strikkecafe i Lumby Sognegård den
2. og 4. mandag i hver måned kl. 19.0021.00. Har du lyst til at strikke, hækle
og hygge sammen med andre omkring
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håndarbejdet, så kom og vær med. Du
bedes holde øje med borgerforeningens
udhængsskab ved ”købmanden”, for at
se om der evt. skulle være ændringer
eller aflysninger i løbet af sæsonen.
Hyggebanko, fællesspisning og strikkecafe er kun for medlemmer af Lumby
og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.
Medlemskab af borgerforeningen koster 50 kr. pr. år eller 100 kr. pr. husstand
pr. år. For medlemskab kontakt kasserer
Minni Jensen på tlf. 50 92 83 20.
Kontaktperson: Hanne Schultz Sørensen, tlf. 65 95 52 05, Hanne.Schultz@
skolekom.dk
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 med arkivleder
75 kr. om året pr. medlem

Foreningen udgiver hvert år et årsskrift
med beretninger fra hele lokalområdet
og arrangerer medlemsaftner og ture
med forskellige - i reglen - lokalhistoriske temaer.
Kik ind og lad os bedømme, om dine
gamle dokumenter, billeder og lignende er bevaringsværdige, inden du kasserer dem!

Vi gør opmærksom på hjemmesiden
Arkiv.dk - Indgangen til din danmarkshistorie. Her kan du søge i alverdens
spændende materiale, som er registreret af over 550 arkiver i Danmark.
Bestyrelsen
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SOGNENYT
Orientering fra menighedsmødet
Søndag den 20. september 2015 holdt
menighedsrådet et offentligt menighedsmøde om det kirkelige arbejde i
Stige og Lumby Sogne.
Stige og Lumby har fået en ny præst,
Anja Damkjær True, som vi deler med
Pårup Sogn. Vi mærkede hurtigt, at
præsterne fandt sammen i et godt
team. En ny medarbejder betyder nye
tiltag og kræver god planlægning af
det kirkelige arbejde, hvilket fungerer
rigtig godt her hos os.
Mette Gabelgaard har kontor i Sognegården i Lumby og Anja Damkjær
True har, midlertidig, lånt et hjørne i
Stige Sognehus, indtil hun får fast kontorplads. Hos alle præster står døren
åben for menigheden til en samtale,
nemmest, hvis man lige ringer og aftaler.
I planlægning af det kirkelige arbejde
tager menighedsrådet hensyn til både
traditionerne og fornyelse. Vi arbejder
således, at de forskellige udvalg påtager sig hver deres opgaver. Udvalgene
sender referat ud, således at alle er
orienteret og trådene samles til menighedsrådsmøderne.
Den digitale verden fylder mere og
mere. Menighedsrådet og personalet
på kirkekontoret og graverkontoret
bliver konfronteret med nye systemer
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og gør i det daglige arbejde brug af de
nye, digitale kommunikationsredskaber. Eksempler er vores interne kalendersystem og vores SMS service for
konfirmanderne.
Kirkebladet er stadigvæk livsnerven
i vores kommunikation med menigheden. Her kan man finde alle oplysninger om vores gudstjenester og
aktiviteter, samt beskeder fra lokale
foreninger i Stige og Lumby. Samme
informationer og lidt til ligger på vores
hjemmeside, som bliver jævnligt opdateret og også er tilpasset mobil- og
tabletformat.
I fremtiden vil vi gerne forsøge at lave
lidt flere aktiviteter, som foregår om
eftermiddagen. Julen i Ord og Toner
kommer til at ligge den 10. december
kl. 15.00 i år, og der kommer 2 eftermiddage med film i januar. Ligeledes
vil der være flere aktiviteter, hvor man
kan bestille kirkebil. Til søndagsgudstjenester kan man selv ringe til taxaen,
til aktiviteterne kan man bestille kirkebil på kirkekontoret, senest dagen før.
Kasserer Arne Andersen redegjorde
for sognenes økonomi, mens Annelise Bæk Hansen orienterede fra aktivitetsudvalgets arbejde m.m.
Efterfølgende var der en god dialog
om det kirkelige liv i begge sogne.

Tak for et godt samarbejde til personale, menighedsråd og alle, der er
kommet i dag; det gavner fremtidens
kirkelige arbejde.
Hele årsberetningen vil blive lagt ud på
vores hjemmeside www.lumbysogn.dk

Sognenes seneste reviderede årsregnskaber er tilgængelige på www.sogn.dk
Menighedsrådsformand Inge-Lise
Hansen og næstformand Torben
Hedelund

Nyt fra kirkeværgerne
Flere gravsteder er i dag mærket med
bogstaverne: VK – vedligeholdes af kirkegården. Fremover vil alle gravsteder
blive mærket efter hvilken pasningsordning man har valgt for det enkelte gravsted. Er der behov for hjælp til
vedligehold af gravsted kan man kontakte kirkegårdsleder Kurt Henriksen
(kontaktoplysninger findes på bagsiden af kirkebladet).
Vi vil gerne orientere jer om, hvad der
sker på Lumby og Stige Kirkegårde.
Det har været en travl periode med
vedligehold af gravsteder og klipning
af hække. I denne periode har vi desværre konstateret, at nogle få gravsteder, som passes privat, mangler
vedligehold. Helhedsindtrykket af kirkegårdene får på denne måde et forkert udseende, dermed opstår der let
misforståelser omkring vedligehold.

På Stige Kirkegård vil der i nærmeste
fremtid ske en lille renovering omkring
de ukendtes grav.
Grandækning på begge kirkegårde er
påbegyndt og forventes afsluttet til
1. søndag i advent.
Venlig hilsen
Kirkeværgerne Kirsten Schmidt (Stige)
og Stig Olsen (Lumby)
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Kirkebil
Der er kirkebil frem og tilbage til alle
søndagsgudstjenester kl. 11.00. Man
kan blive hentet derhjemme 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.

Til arrangementer hvor der er kirkebil,
kan man bestille bilen på kirkekontoret
på tlf. 66 18 70 66, senest dagen før kl.
12.00 i kontorets åbningstid.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Der er ingen kirkebil juleaften. Det er
gratis at benytte kirkebil og liftbus.

Bogreolen
og gerne vil dele med andre, er du meget velkommen til at aflevere dem i Stige Sognehus. Vi stiller bøgerne i vores
bogreol og ideen er, at lave et lille minibibliotek, hvor alle kan komme med
bøger og låne en ny bog med hjem i kirkekontorets åbningstid. Vi har allerede
fået en lille håndfuld bøger, så kom og
kig forbi; måske finder du lige den bog,
du kunne tænke dig at læse.
Hvis du ligger inde med nogle gode bøger, som du ikke længere har brug for

Kordegn Karen Van Durme

Præsternes ferie
Sognepræst Mette Gabelgaard: lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar.
Sognepræst Anja Damkjær True: lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar.
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG,
Anja Damkjær True = AT
NOVEMBER
Søndag 29. november
1. søndag i advent
Stige kl. 9.30 KN
Lumby kl. 11.00 KN
Kirkekaffe, sekt og kransekage

DECEMBER
Tirsdag 1. december
Lumby Kirke kl. 14.00 MG
Adventsandagt
Onsdag 2. december
Lumby Kirke kl. 19.00 KN
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 6. december
2. søndag i advent
Stige kl. 11.00 MG
Lumby kl. 14.00 AT
Minikonfirmandgudstjeneste
Tirsdag 8. december
Lumby Kirke kl. 19.00 KN
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 13. december
3. søndag i advent
Lumby kl. 9.30 AT
Stige kl. 11.00 AT

Onsdag 16. december
Stige Kirke kl. 10.15 KN
Børnehavernes juleafslutning
Onsdag 16. december
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG
Plejehjemsgudstjeneste
Søndag 20. december
4. søndag i advent
Lumby kl. 9.30 KN
Stige kl. 11.00 KN
Torsdag 24. december
Juleaften
Lumby kl. 13.30, 15.00, 16.30 AT
Stige kl. 13.30, 15.00, 16.30 KN
Fredag 25. december
Juledag
Stige kl. 9.30 AT
Lumby kl. 11.00 AT
Lørdag 26. december
Anden juledag
Stige kl. 11.00 MG
Søndag 27. december
Julesøndag
Lumby kl. 11.00 MG
Torsdag 31. december
Nytårsaften
Stige kl. 15.00 KN, Sekt og kransekage
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JANUAR
Fredag 1. januar
Nytårsdag
Lumby kl. 15.00 MG, Kirkekaffe
Søndag 3. januar
Helligtrekonger
Stige kl. 9.30 KN
Lumby kl. 11.00 KN, Kirkekaffe
Søndag 10. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG
Søndag 17. januar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30 AT
Stige kl. 11.00 AT
Søndag 24. januar
Septuagesima
Lumby kl. 9.30 KN
Stige kl. 11.00 KN
Onsdag 27. januar
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag 27. januar
Stige kl. 17.00 AT
Hverdagsgudstjeneste
Onsdag 27. januar
Lumby Kirke kl. 19.00 MG
Konfirmandgudstjeneste
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Søndag 31. januar
Seksagesima
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG

FEBRUAR
Tirsdag 2. februar
Lumby kl. 19.00 AT
Kyndelmisse
Søndag 7. februar
Fastelavn
Lumby kl. 9.30 AT
Stige kl. 11.00 AT, Kirkekaffe
Familiegudstjeneste og orientering
Søndag 14. februar
1. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30 KN
Stige kl. 11.00 KN
Søndag 21. februar
2. søndag i fasten
Stige kl. 9.30 KN
Lumby kl. 11.00 KN
Onsdag 24. februar
Enrum Plejehjem kl. 14.45 MG
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag 24. februar
Stige kl. 17.00 KN
Hverdagsgudstjeneste
Søndag 28. februar
3. søndag i fasten
Stige kl. 9.30 MG
Lumby kl. 11.00 MG

MARTS
Søndag 6. marts
Midfaste
Lumby kl. 9.30 MG
Stige kl. 11.00 MG

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 9.
Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme senest onsdag den
20. januar 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

