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ARTIKLER

”Vi gør som vi plejer – or not!”
eller ”traditioner er til for at blive brudt!”
- hvad er liturgi for noget?
Vi kender nok alle til det, at dyrke traditioner. Til jul er der tradition for, at
vi spiser and og flæskesteg og til nytår
grønlangkål og kålpølser (man er vel
fra Sønderjylland!). Til pinse ser vi pinsesolen danse og til påske skal æggene
koges med en farvet serviet, så skallen
tager farve fra servietten. Børnene finder påskeæg i haven og mormor inviterer på påskemiddag. Der bliver rynket
lidt på næsen, når svigerfamilien holder fast i andre traditioner, som dyrkes
på deres hjemegn – ja, og det kan være
småting som: skal der være mandelsplitter i risalamanden og skal grønlangkålen splatte ud på tallerkenen eller
ligge som en fast afgrænset portion?
Traditionen kan have sin fordel ved sin
faste rytme, når hverdagen brydes af
højtiderne. Hverdagene kan have deres egen rytme, så vi ikke svæver som
et siv i vinden. Vi kan imødegå svigerfamiliens traditioner med bekymring,
men nok efterfølgende konstatere,
at julen alligevel blev fejret på festlig
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vis og at pinsesolen dansede, selvom
vi ikke var til stede som vi plejer! Når
en tradition brydes eller snarere erstattes af en anden tradition, så viser
det sig ofte at det slet ikke er så slemt,
når først middagsbordet er dækket og
feststemningen breder sig.
Tradition og liturgi har et fællesskab.
Traditioner er en tilbagevendende genkendelig rytme omkring en begivenhed. Ligeså med liturgi. Ordet liturgi
er kirkesprog – sådan har det ikke altid
været, men sådan er det i dag. Ordet
liturgi kommer fra det græske ord leiturgía, der er afledt af ordene laos,
som betyder folk, og ergon betyder
handling.
Oprindeligt havde liturgi ikke en specifik religiøs betydning, men refererede
til en offentlig handling eller tjeneste.
I dag bruges ordet liturgi i kirken og er
betegnelsen for den kristne gudstjeneste og dens ritualers forløb.

Når en gudstjeneste i Den Danske Folkekirke altid virker genkendelig, uanset
hvor i landet den finder sted, er det
fordi den følger de anvisninger, som er
angivet i folkekirkens ritualbøger. Der
er mulighed for variationer, men overordnet set har alle gudstjenester den
samme liturgi, som folkekirkens præster følger.
I gennem mange år har menigheden
i Lumby og Stige kirker vænnet sig til
en bestemt liturgi, som kirkernes 2½
præster brugte. I dag er det lidt anderledes. Som menighed vil man ved
gudstjenesterne i Lumby og Stige kirker blive præsenteret for forskellige
liturgier. Forskellighederne ligger i detaljerne og overordnet vil liturgierne
være genkendelige. Et eksempel på
variation er antallet af læsninger fra

Bibelen, som kan variere mellem 2 og
3. Et andet eksempel vil være om man
synger eller fremsiger Trosbekendelsen i fællesskab og et 3. eksempel om
dåben ligger først eller sidst i gudstjenesten. Om disse forskelligheder er
der blot at sige, at der ikke er en rigtig
eller forkert liturgi – men at liturgierne er velafprøvede og velfunderede og
naturligvis støttes af menighedsrådet
og biskoppen og ikke mindst afspejler
den enkelte præsts teologi. Vores opfordring vil være: Tøv ikke med at komme i kirke og tøv ikke med at spørge til
forskellighederne.
Traditioner er gode, men når traditioner
bliver til en hæmsko, må de brydes, og
man må glædes ved forskellighederne!
Sognepræst Anja Damkjær True

Rasmus Pedersen og Lumby Mølle
Møller Rasmus Pedersen lader for snart
200 år siden Lumby Mølle opføre efter
samme model som Svanemøllen i København. Den er, da den står færdig i
årene 1820 til 1850, centrum i et af de
største mølleanlæg i landet.
Rasmus Pedersen, der i 1816 ansøger
kongen om tilladelse til at bygge en
mølle i Lumby Sogn, er født i 1776 på
Dallund Mølle, som hans far har i fæster. Rasmus’ mor dør, da Rasmus er 5
år gammel, og hans far gifter sig igen
året efter. Da Rasmus er 20 år gammel, dør faren, og stedmoren gifter sig
igen samme år, hvorefter hendes mand
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overtager fæstet på Dallund Mølle.
Rasmus rejser nogle år efter farens
død til København, hvor han får arbejde som møllersvend hos sin svoger, da
denne i 1800 køber Svanemøllen. Opholdet i København bliver dog ikke af
længere varighed, for på Hasmark Mølle bor en ældre møllerenke, som i 1799
er blevet enke for tredje gang. Hendes
tredje ægtemand var bror til mølleren
på Dallund Mølle, som jo er gift med
Rasmus’ stedmor. Enken vil gerne afstå Hasmark Mølle til den nu 26-årige
Rasmus mod at få aftægt. Hun stiller
dog den betingelse, at han skal gifte sig
med hendes trofaste tjenestepige, den
22-årige Maren Jensdatter.

Parret bliver viet i Hjadstrup Kirke i oktober 1802, og i 1803 får Rasmus Pedersen fæstebrev på Hasmark Mølle,
som hører under Hofmansgave. Den
brænder dog omkring 1810, men med
økonomisk hjælp fra sin farbror, sin
svigerfar, samt Niels Hofman (Bang) på
Hofmansgave, bygger Rasmus Pedersen en ny mølle. Maren Jensdatter dør i
1812. Hun efterlader sig 6 børn: 4 drenge og 2 piger. Allerede et halvt år efter
gifter Rasmus sig igen med den 12 år
yngre gårdmandsdatter fra Norup, Anne
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Marie Nielsdatter. Der kommer 1813 og
1814 to drenge til den i forvejen store
familie, og endnu en dreng er på vej her
i 1816. De får yderlig fem børn, så I alt
fjorten børn sætter mølleren i verden!
Rasmus Pedersen håber, at det bare
er en formsag at få byggetilladelse i
Lumby, men her tager han gruelig fejl.
De omkringliggende mølleejere er ikke
interesseret i en konkurrent. Særlig
protesterer mølleren på Næsbyhoved
Mølle, som hyrer en dygtig sagfører for
at forhindre opførelsen af en mølle i
Lumby. Den 18. august 1817 får Rasmus
Pedersen dog tilladelse til at opføre en
mølle på Lumby-Taarup Mark, men kun
til grubbeværk, dvs. kun til at male gryn.
Den 13. oktober 1817 får han skøde på
et stykke jord, som han har købt af gårdmand Jeppe Jensen på Kvadrillegården
i Lumby. Det er her, han lader møllen
opføre, da han finder beliggenheden
ideel ved en af indfaldsvejene til Odense og med adgang til udskibningsstedet
i Stige, Odenses eneste havnemulighed
indtil 1863. Den står færdig i 1820. Tre
år efter underskriver kongen 29. marts
1823 tilladelse til grovmaling, dvs. fuld
mølledrift på Lumby Mølle.
Møllerfamilien bor stadig i Hasmark et
år efter, at der er givet bevilling til fuld
mølledrift i Lumby. De seneste 4 år har
der i Lumby været ansat en bestyrer til
at tage sig af den daglige drift. Den 1.
maj 1824 flytter Rasmus Pedersen og
Anne Marie til Lumby med 5 af børnene, hvorefter det hidtidige bestyrerpar
flytter ind på Hasmark Mølle. Rasmus

Pedersens ældste søn, Peder, vil senere
overtage Hasmark Mølle i 1830.

I 1837 opretter Rasmus Pedersen et
selvejertestamente. Det giver bl.a. Anne
Marie ret til at sidde i uskiftet bo, og indsætter Frederik som enearving mod, at
han skal svare de af sine søskende, der
endnu ikke er hjulpet i vej, hver 4000
rdb. Pengene skal blive stående i møllen
og må kun komme til udbetaling, hvis
børnene kommer i en stilling, hvortil
pengene er nødvendige, dog højst halvdelen på én gang. Ingen af Anne Marie
og Rasmus Pedersens børn bliver dog
gift og alle bliver boende på møllen hele
livet, så pengene aldrig kommer til udbetaling.
Rasmus Pedersen dør i 1857, og Anne
Marie sidder i uskiftet bo indtil sin død
i 1862. De 5 overlevende af hendes og
Rasmus Pedersens børn, 4 sønner og
en datter, Christiane, passer både møllen og landbruget for hende. Christiane kommer til at overleve sine brødre i
mange år, og efter at de er væk, må hun
selv klare både mølle og landbrug. Hun
har gode folk, men da hun kommer op i
firserne, må hun give op og sælge møllen. Det siges, at hun aldrig indtil da, har

tilbragt så meget som én nat udenfor
møllen. Det er hårdt for hende at skulle
væk fra sit hjem, men det er bestemt,
at hun skal bo hos sin halvbror Niels´
datter og svigersøn i Otterup. Hun får
sine egne møbler og ting med, men hun
savner sin elskede mølle. Tre måneder
efter, at hun er flyttet, dør hun den 20.
september 1911. En epoke er slut.
Det er som nævnt kun børn fra møllerens første ægteskab, der stifter familie, dog får én af Anne Maries sønner
to børn udenfor ægteskab. De kommer
begge på møllen, og er betænkt i Christianes testamente.
Her i nutiden har Tove Johansen og Helga Pedersen i Lumby sat sig for at finde
så mange af Rasmus Pedersens efterkommere som muligt. Materialet kan
ses på møllen i forbindelse med årets
arrangementer. Indtil nu har de fundet
omkring 1.000, fordelt over en stor del
af verden. De fleste bor dog i Danmark
og rigtig mange her omkring. Jo! Møller
Rasmus Pedersen har sat sine spor i verden...
Annelise Bæk Hansen
Kilde:
Annelise Bæk Hansen: Rasmus Pedersen
og Lumby Mølle (SLETTEN 2013 – Årsskrift
for nordfynsk lokal- og kulturhistorie)
Billeder:
Lumby Mølles Arkiv og Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv:
Rasmus Pedersen (daguerreotypi 1845)
Lumby Mølle i aktivitet ca. 1900
Maleri: Lumby Mølle med have og havehus
(Chr. R. Langly, 1923)
Plantegning af møllekomplekset.
5

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Fredag 4. marts

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Onsdag 9. marts

kl. 16.30 Fyraftenssang

Lumby Kirke

Fredag 11. marts

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Fredag 18. marts

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Søndag 20. marts kl. 14.00 Minikonfirmandgudstjeneste

Stige Kirke

Torsdag 24. marts kl. 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste og middag Lumby Kirke
Onsdag 30. marts kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste

Stige Kirke

Fredag 1. april

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Fredag 8. april

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Tirsdag 12. april

kl. 16.30 Foredrag med Inger Hjuler Bergeon

Stige Sognehus

Fredag 15. april

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Fredag 15. april

kl. 14.00 Forårsfest

Lumby Sognegård

Søndag 17. april

kl. 14.00 Pilgrimsvandring og gudstjeneste

Stige Kirke

Fredag 29. april

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Mandag 2. maj

kl. 19.00 Damekor til anden pinsedag

Lumby Sognegård

Tirsdag 3. maj

kl. 15.00 Sangeftermiddag

Lumby Sognegård

Mandag 9. maj

kl. 19.00 Damekor til anden pinsedag

Lumby Sognegård

Torsdag 12. maj

kl. 19.00 Forårskoncert med Trio Porto

Lumby Kirke

Fredag 13. maj

kl. 11.30 Babysalmesang

Stige Kirke

Mandag 16. maj

kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste

Lumby Mølle

Søndag 5. juni

kl. 15.00 Sommerkoncert med Midtfyns Consort Lumby Kirke

Mandag 6. juni

kl. 9.00

Søndag 31. juli

kl. 19.00 Sommeraftengudstjeneste
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Pensionistudflugt til Jylland

Æbleparken
Lumby Kirke

Babysalmesang
Fredag den 4. marts kl. 11.30 i Stige Kirke
Jeg hedder Rikke Petersen, er 40 år og
mor til to drenge. Jeg
er uddannet klassisk
fløjtenist og har i mange år arbejdet i folkekirken, både som sanger, musiker og leder af babysalmesang.
Babysalmesang retter sig mod børn fra
0 til ca. 9 mdr. Babysalmesang er 45
min. med ro, glæde og nærvær i smukke omgivelser. Gennem salmesangen
får barnet stimuleret de fleste af sine
sanser og undervisningen giver et tæt
og unikt samvær mellem barn og forældre. Undervisningen tager udgangspunkt i gamle og nye salmer, brugt
på en ny, sjov og inspirerede måde.
Efter timen vil der være tid til snak og
hyggeligt samvær over en kop kaffe.

Babysalmesang starter fredag den 4.
marts kl. 11.30 i Stige Kirke og fortsætter ugentligt til fredag den 13. maj,
med pause i uge 12, 16 og 18.
Tilmeldingen sker ved at sende en mail
til petersen.75@hotmail.com med
navn, telefonnummer og barnets alder. Babysalmesang er gratis og der er
et begrænset antal pladser. Medbring
gerne et tæppe hver gang.

Musikpædagog Rikke Petersen og
sognepræst Anja Damkjær True

Multi-Total-Teater med minikonfirmanderne
Palmesøndag den 20. marts kl. 14.00 i Stige Kirke
I februar og marts måned har 4. klasserne fra Stige Friskole og Stige Skole
været samlet til dåbsoplæring i Stige
Kirke. Vi har været på opdagelse i kirken og på kirkegården og stiftet kendskab til dåbens betydning, kraft og mysterium. Vi har sunget sammen og der
er blevet stillet mange gode og intelligente spørgsmål. Det er ren fornøjelse!

Minikonfirmanderne fra Stige Skole og
Stige Friskole opfører et moderne påskestykke med gode skuespilpræstationer, lydeffekter og kræs for øjnene.
Kom og vær med!
– Palmesøndag i Stige Kirke.
Sognepræst Anja Damkjær True
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Påskens bulder og brag

Påsken er uden tvivl kirkens største og
vigtigste højtid – ja, omdrejningspunktet og grundlaget for al kristendom –
om end julen er den største folkelige
højtid. Men giv påsken en chance! Her
står modsætningerne i kø: den stille
bøn og råb om hjælp. Råbet og tavshed. Kærlighed og forræderi. Larm og
larmende tavshed. Ja, påsken er fyldt
med grundmenneskelige følelser: skyld,
skam, vrede og tilgivelse, kærlighed og
overbærenhed. Påskens gudstjenester
indeholder det hele – og derfor er påsken så intens og kan på det nærmeste
presse luften ud af lungerne på os.
Langfredag lader Jesus Kristus sig dømme til døden på trods af sin uskyldighed – han går ind i døden og lader sig
hænge på korset, hvor råbet til Gud

sprænger vores trommehinder med
ordene: ”Min Gud, min Gud hvorfor har
du forladt mig”. Kan Gud forlade os?
Er Gud almægtig? Og kan han være afmægtig? Hvem eller hvad er Gud for os
i dag – 2000 år senere?
Ved gudstjenesten Langfredag, fredag
den 25. marts kl. 11.00 i Stige Kirke, vil
Jesu død understreges ved at flaget er
på halv stang, der vil være sparsomt
med lys og alterbordet vil stå bart. Til
gengæld vil Langfredags stærke budskab stå klart for os gennem musikken, de fantastiske salmer, læsninger
og bønner, og budskabet om Jesu død
for menneskers skyld opsummeres i en
prædiken.
Sognepræst Anja Damkjær True

Skærtorsdagsgudstjeneste og middag
Torsdag den 24. marts kl. 17.00 i
Lumby Kirke og Sognegård
Dagen inden Langfredag fejrer vi Skærtorsdag. Skærtorsdag (den rene torsdag) er den aften, hvor Jesus spiser
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det sidste måltid med sine disciple.
Nadveren i kirken afspejler Jesu måltid.
Måltidet er udtryk for, at Jesus med sin

død giver sit legeme og blod for menneskers skyld for at genoprette vores
forhold til Gud.
Intet måltid uden sladder og forræderi! Sådan også ved Jesu sidste måltid:
Judas, én af de 12 disciple, forråder
Jesus. Jesus udleveres til ypperstepræsterne og domstolen. Judas skjuler sit
forræderi med et kys. For at skjule, at
det er ham, der har forrådt Jesus, kysser Judas Jesus for at fortælle ypperstepræsterne, hvem de skal arrestere.
Judas kys kender vi i dag som ”et Judas
kys” – altså et kys hvor en ven bliver til
fjende; kærlighed erstattes af økonomisk berigelse; kærlighed erstattes af
selvhævdelse; kysset bliver redskab for
forræderi og svigt!
Skærtorsdag går vi all-in og der indbydes først til gudstjeneste i Lumby Kirke
kl. 17.00, hvorefter vi spiser et lækkert
måltid sammen i Lumby Sognegård.

Der serveres lam ved måltidet. Flere
gange i Ny testamente kaldes Jesus
Guds Lam og ved nadveren synger vi
den oldgamle salme ”O, du Guds Lam”.
Lammet er det traditionelle offerdyr i
den jødiske tempelkult og det dyr, som
slagtes til den jødiske påske for at mindes, at det var blodet fra et lam, som
engang reddede israelitterne fra død
og slaveri. Derfor er der en symbolik
i, at Jesus slagtes som et offerlam for
menneskers synders skyld.
Af hensyn til madlavning vil vi gerne
bede om tilmelding til kirkekontoret
senest mandag den 21. marts på tlf. 66
18 70 66 eller på lumby.sogn@km.dk,
hvor der også er mulighed for at bestille kirkebil. Det koster 100 kr. pr. person
for middag og drikkevarer. Alle er hjertelig velkomne.
Sognepræst Anja Damkjær True

Tintin – drømmen om den ideale europæer
Tirsdag den 12. april kl. 16.30 - 19.00 i Stige Sognehus
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Inger Hjuler Bergeon, præst i Odense
Valgmenighed, fortæller om tegneserien Tintin. Tegneren Hergé sagde selv,
at den var ”for alle mellem 7 og 77
år”. Når man læser Tintin gribes man
både af historierne og man griner af
de mange gags og misforståelser. Men
samtidig handler hvert eneste album
om en eller anden virkelighed, der var
på dagsordenen i Europa og verden på
det tidspunkt, hvor tegningerne blev
til. Så man bliver også klogere og man

rustes til at fatte mod, når det hele kan
se temmelig broget ud.  
Vi slutter eftermiddagen af med sandwich, øl og vand. Tilmelding til spisning gerne senest fredag den 7. april til
kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller
lumby.sogn@km.dk, hvor der også kan
bestilles kirkebil.
Alle er meget velkomne.
Aktivitetsudvalget

Forårsfest
Fredag den 15. april 14.00 - 16.30 i Lumby Sognegård

Menighedsrådet indbyder som vanligt
Lumby og Stige Sognes ældre til forårsfest. Den odenseanske duo REX &
LORENZEN opfører sange af hovedsageligt Aage Stentoft krydret med anekdoter og historier fra hans liv.
Der serveres kaffebord til 40 kr. pr.
person. Forhåbentlig vil gartnerne igen
i år donere blomster til uddeling ved
festen. Tilmelding gerne senest tirsdag
10

den 12. april til kirkekontoret på tlf. 66
18 70 66 eller på lumby.sogn@km.dk
Der er mulighed for at blive hentet ved
sin bopæl af en fra menighedsrådet,
hvis anden transportmulighed er udelukket. Aftal det venligst ved tilmeldingen.
Aktivitetsudvalget

Pilgrimsvandring og gudstjeneste
Søndag den 17. april kl. 14.00 ved Stige Kirke
På denne søndag holder vi pilgrimsvandring for alle konfirmander,
deres forældre og alle, som gerne vil
være med. Pilgrimsvandringen starter
og slutter ved Stige Kirke og vi runder
af med gudstjeneste i Stige Kirke ca.
kl. 17.00. Der er pølsevogn efter gudstjenesten.
Sognepræsterne Mette Gabelgaard og
Karen Nedergaard

Sangeftermiddag
Tirsdag den 3. maj kl. 15.00 i Lumby Sognegård

Tirsdag den 3. maj er der sangeftermiddag i Lumby Sognegård. Et egentlig tema findes ikke, men der bliver rig
mulighed for at synge og ønske mange gode sange fra højskolesangbogen.

Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest mandag den 2. maj kl. 12.00.
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld
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Forårskoncert
Torsdag den 12. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke
vi må håbe, at solen og varmen har
indfundet sig i lille Danmark igen.
Aftenen er lagt i hænderne på ”Trio
Porto”, et trio bestående af Anitta Nielsen (sopran), Rikke Petersen
(tværfløjte) og Minako Jensen (cembalo). Koncerten er ikke kun en oplevelse for ørene, men også for øjnene, da barokkens tid også vil vise sig
i kostumerne. Gå ikke glip af en smuk
aften i Lumby Kirke!
Der kan bestilles kirkebil på kirkekontoret senest onsdag den 11. maj kl. 12.00.
Torsdag den 12. maj i Lumby Kirke er
det tid til årets forårskoncert, hvor

Organist Dennis Dingfeld

Friluftsgudstjeneste anden pinsedag
Mandag den 16. maj kl. 10.30 på Lumby Mølle
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Traditionen tro indbydes igen i år til
gudstjeneste i det fri på 2. pinsedag i
samarbejde med vores nabosogne –
Allesø, Næsbyhoved-Broby og Næsby
sogne. Haven ved Lumby Mølle er den
stemningsfulde ramme omkring gudstjenesten. Gudstjenesten arrangeres
som et samarbejde mellem sognene i
distrikt nord i Hjallese Provsti, og derfor medvirker alle sognenes præster og
organister.
Efter gudstjeneste spiser vi vores medbragte mad i haven. Menighedsrådet
fra Allesø og Næsbyhoved-Broby giver
øl og vand til alle. Skulle vejret blive
regnfuldt, holdes gudstjenesten i Sjov
og Fritids store telt.

der skal stå for den musikalske del af
gudstjenesten. Vi har ligeledes planer
om nogle aktiviteter for børnene, i det
vi gerne vil gøre gudstjenesten til et
godt arrangement for alle aldre. Nærmere information herom følger på kirkens hjemmeside www.lumbysogn.dk.
Hvis man har behov for at blive hentet til gudstjenesten på sin bopæl, kan
man henvende sig til kirkekontoret
tlf. 66 18 70 66 eller på lumby.sogn@
km.dk senest onsdag den 11. maj, så
sørger vi for transport.
Husk madkurven og vel mødt til gudstjeneste i det fri.
Menighedsrådet og sognenes præster

Vi er i gang med planlægningen af gudstjenesten, så endnu vides ikke, hvem

Damekor til anden pinsedag
I år satser vi igen på at kunne samle
et lille kor til vores friluftsgudstjeneste, sammen med vores nabosogne.
Vi satser på et damekor, da det jo altid
kniber med herrestemmer. Vi øver to
gange. Det bliver mandagene den 2.
og 9. maj i Lumby Sognegård kl. 19.00
- 21.00. Så, har du lyst til at medvirke
ved friluftsgudstjenesten er der mulighed for det. Vel mødt!
Organisterne fra Lumby og Stige,
Næsby og Næsbyhoved-Broby
(Dennis, Anne og Mikkel)
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Sommerkoncert med Midtfyns Consort
Søndag den 5. juni 2016 kl. 15.00 i Lumby Kirke
lede sammen i et såkaldt blokfløjtekor eller
consort. Blokfløjterne havde på den tid en
lidt anden udformning og en lidt blødere
klang end moderne blokfløjter. Senere skiftede altblokfløjten til at være et soloinstrument, mens de resterende størrelser mere
eller mindre gled ud af billedet.
Ved koncerten spilles på blokfløjter
spændende fra den lille sopran til den
mere end mandshøje subkontrabas.
Traditionen tro afslutter Midtfyns
Consort sæsonen med en sommerkoncert i Lumby Kirke.
Midtfyns Consort er en musikgruppe, der
spiller musik fra middelalder, renæssance og barok på blokfløjter. Blokfløjten har
været kendt siden 1200-tallet og var et
fremtrædende instrument i renæssancen
og barokken. I renæssancen benyttede
man op til 7 forskellige størrelser, som spil-

Midtfyns Consorts musikale leder og dirigent er Michael Moser Thomsen, som
er uddannet ved det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Koncerten finder sted søndag den 5.
juni 2016 kl. 15.00 og efter koncerten er
Midtfyns Consort vært ved en forfriskning i Lumby Sognegård, hvor alle er
hjertelig velkomne.
Aktivitetsudvalget og Midtfyns Consort

Pensionistudflugt til Jylland
Mandag den 6. juni kl. 9.00 fra Æbleparken
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Der er begrænset antal deltagere, 120
personer.
Billetter sælges efter først til mølle
søndag den 22. maj fra Lumby Kirke efter gudstjenesten kl. 9.30 og Stige Kirke
efter gudstjenesten kl. 11.00.
Resterende billetter sælges fra kirkekontoret i åbningstiden mandag den
23. maj og tirsdag den 24. maj.

Sæt kryds i kalenderen for Lumby og
Stige Sognes pensionistudflugt.
Turen går i år til Jylland. Vi skal besøge Givskud Zoo og Østerhåb Kirke nær
Horsens.
Traditionen tro er der afgang fra Æbleparken kl. 9.00 efter opsamling i Lumby Tårup, Lumby, Stige og Søhus. Turen
går mod Horsens, hvor vi skal besøge
Østerhåb Kirke. Det er en spændende
moderne kirke fra 2011. Undervejs til
Horsens er man velkommen til at medbringe kaffe og brød, der kan nydes i
bussen. Middag får vi på Scandic Bygholm Park. Efter middagen sætter vi
kursen mod Givskud for at besøge Givskud Zoo. Løveparken åbnede i 1969
og parken bliver besøgt af mere end
350.000 gæster årligt. Eftermiddagskaffe bliver serveret i Givskud Zoo. Forventet hjemkomst til Æbleparken er ca.
kl. 19.00.
Pris for turen 250,00 kr. pr. person.

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
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Sommeraftengudstjeneste
Søndag den 31. juli kl. 19.00 i Lumby Kirke

Måske du har knoklet i haven hele dagen? Nydt dagen på stranden? Spist
jordbær med fløde eller drukket et glas
svalende hvidvin i liggestolen og nydt
træets lysegrønne blade som skygge
for solen… Måske der har været tankemylder i hovedet – besværlige tanker
og glædessmil på læberne… Dagen er
gået og selvom solen stadig varmer og
giver lys, så er aftenen ved at omfavne
os. Kirkeklokkerne afbryder måske dagens tanker og, selvom man ikke kom-
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mer i kirke ret tit, så kunne det være,
at det kunne lokke med en aftensgudstjeneste i Lumby Kirke. Rikke Petersen
vil give et par numre på tværfløjte, så
vi får mulighed for at nyde spæde sommertoner.
Vi mødes i Lumby Kirke søndag den 31.
juli kl. 19.00 til musik, fællessang og
fællesskab. VEL MØDT!
Sognepræst Anja Damkjær True

LOKALE FORENINGER
Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Program 2016
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.
Tirsdag den 5. april kl. 17.00 og kl. 19.00
Generalforsamling Region Fyn kl. 17.00 og kl. 19.00 foredrag med Anne Laxholm:
Mit liv med dans. Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg.
Onsdag den 20. april kl. 14.00
Vi skal til Vikingemuseet Ladby og se brodøsernes arbejde med Ladbytapetet.
Maj/Juni
Ø-tur. Dag og dato følger.
Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 66 18 91 21

Lumby og Omegns Borgerforening
Program 2016
Forårsrengøring i Lumby søndag den
17. april kl. 10.00-13.00
Alle, der er villige til at bruge en formiddag på at få vores landsby til at se
indbydende ud, mødes kl. 10.00 i skolens aula. H.C. Lumbyeparken (trekanten ved indkørslen til byen) skal have
renset mellem planterne og der skal
gøres rent i byen. Kl. 13.00 mødes vi
igen og følges ad til møllen, hvor vi spiser frokost.

Fællesspisning i skolens aula
Tirsdag den 8. marts kl. 18.00
Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 7. marts
kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 4. april kl. 19.30-ca. 21.30
Sankthansaften på Lumby Mølle
Der startes kl. 18.00 med fællesspisning i møllehaven.
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Man medbringer selv madkurven, og
har mulighed for at benytte de optændte grill.
Båltale af præst Anja Damkjær True
kl. 20.00, derefter tændes bålet.

Kontaktperson: Hanne Schultz Sørensen, tlf. 65 95 52 05,
Hanne.Schultz@skolekom.dk
Bestyrelsen

Aktiviteter på Lumby Mølle i 2016
Onsdag den 6. juli kl. 19.00 - 21.00
Vingesus
Onsdag den 13. juli kl. 19.00 - 21.00
Vingesus
Onsdag den 20. juli kl. 19.00 - 21.00
Vingesus
Onsdag den 27. juli kl. 19.00 - 21.00
Vingesus
Onsdag den 3. august kl. 19.00 - 21.00
Møllemarked
Søndag den 21. august kl. 10.00 - 17.00

Majmarked
Søndag den 22. maj kl. 10.00 - 17.00
Dansk Mølledag
Søndag den 19. juni kl. 10.00 - 17.00
Sct. Hans
Torsdag den 23. juni kl. 18.00 - 22.00
Vingesus
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For yderligere oplysninger se
www.lumbymolle.dk eller hold øje
med opslag og dagspressen i dagene
op til arrangementet.
Vel mødt på Lumby Mølle!
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Adresse:

H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden
E-mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk
Til digitale billeder: lumbylokalhistoriske@gmail.com
Arkivleder:
Bente Christiansen, træffes på tlf. 93 92 07 08
Formand:
Tom Bager
Åbningstider:
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
Arkivalier: 	Dokumenter, billeder og lignende bevaringsværdigt med
relation til Lumby og Stige Sogne modtages, dog ikke genstande.
Arrangementer: 	Generalforsamling 9. marts 2016 kl. 19.00 i aulaen på Lumby Skole.
	Efter generalforsamlingen er der demonstration på storskærm af www.arkiv.dk samt www.fynskebilleder.dk
	Forårsudflugten går til Assistens Kirkegård i Odense, hvor
formanden guider os rundt. Dato følger.
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SOGNENYT
Velbesøgt høstgudstjeneste

Søndag den 27. september 2015 var
sognenes kirke flyttet til Søhus. Vores
årlige høstgudstjeneste blev afholdt
i telt i meget smukke omgivelser ved
søen i Æbleparken.
Det blev en dejlig og uforglemmelig
gudstjeneste, hvor 175 kirkegængere
havde fundet vej til teltet. Vejret var
med os, det var mildt og solrigt, så vi
efter gudstjenesten kunne slå os ned
ved Æbleparkens bænke og borde og
nyde dagens frokost: røde pølser med
brød.
Vi havde en på én og samme tid både
uformel og højtidelig høstgudstjeneste,
og mange af de lokale beboere fik en
god og hyggelig dag i deres nærområde.

Stor tak for samarbejdet til Steen Hansen, som var meget velvillig og positiv
indstillet i forhold til hele arrangementet, og som gjorde en meget stor indsats for at få det hele til at klappe, og
som ikke mindst stod for sponsorering
og servering af frokosten.
For menighedsrådet og de ansatte ved
kirkerne er det altid en stor glæde,
når vores arrangementer lykkes og er
velbesøgte og værdsatte af brugerne.
Vi håber, at vi kan gentage successen
næste år. I løbet af året skal vi arbejde
med, hvor i sognene næste års høstgudstjeneste skal afholdes, på hvilken
lokalitet og i hvilke rammer. Det bliver
spændende at se, hvad det ender med.
Sognepræst Karen Nedergaard
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Den lille gudstjeneste og dåbs- og familiegudstjenester
”Den lille gudstjeneste”
Andet steds i
bladet er der
skrevet lidt om
sammenhængen
mellem liturgi og
tradition. Liturgien afspejler både
teologi og menighedens sammensætning. I Lumby og Stige kirker oplever vi en positiv holdning og glæde
ved de lokale kirker – og det er en rar
fornemmelse.
Liturgien som vi kender den om søndagen er i sin grundmodel opbygget med
henblik på, at kirkerne er fyldt hver
søndag. Sådan er virkeligheden desværre ikke. I stedet for at begræde det,
har præster og menighedsråd udarbejdet ”Den lille gudstjeneste”. ”Den lille
gudstjenestes liturgi vil vi bruge, når
der er færre end 5 til gudstjeneste. Vi
vil opfordre til, at vi samler os tættest
ved alteret, så gudstjenestens ramme
bliver et fællesskab. Hvis der er altergang forkorter vi i liturgien ligesom salmerne annonceres. Liturgien udleveres
i kirkerne, når den vælges til ved den
enkelte konkrete gudstjeneste.
Det skal understreges, at ”Den lille
gudstjeneste” ikke er en discountgudstjeneste, men liturgien er til-
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passet virkeligheden som menigheden danner den. Vi vil evaluere
ordningen efter et års tid. Derfor vil
vi gerne have feedback på brugen af
liturgien.
Dåbs- og familiegudstjenester
I Lumby og
Stige kirker er
der vedholdende tradition for
at bære sine
børn til dåb,
hvilket er højt
værdsat. Vi vil
gerne i højere
grad imødekomme familierne, så derfor er der nu mulighed for at ønske
dåb om lørdagen. Rammerne er dem,
at der tilbydes én lørdag om måneden. De vil ikke fremgå i kirkebladets
gudstjenesteliste, men vil løbende
blive annonceret på kirkens hjemmeside. Kontakt vores kordegn for ønske, så vejleder hun gerne. Dåbs- og
familiegudstjenester er åbne for alle
– ligesom dåb om søndagen til alle
tider vil imødekommes og være velkomne i samme grad som tidligere.
Sognepræster Anja Damkjær True,
Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard

Konfirmander 2016
Stige Kirke 5. maj kl. 9.30
Andreas Dalgaard Hansen
Casper Aulkjær Hede
Francisca Fionia Duelund Nuñez
Henrik Anker
Jonas Ravn Glintborg
Lucas Emil Sundien
Lærke Katrine Hansen
Mads Erik Seerup Parkov
Mathilde Thorup Lynbech
Mia Andersen
Natacha Nalini Rask Hansen
Rasmus Oliver Steuch
Victor Holm Fonnes
Stige Kirke 5. maj kl. 11.00
Benjamin Storm
Camilla Larsen
Caroline Fischer Kragh
Dan Nguyen Hentze
Emilie Bach Petersen
Emilie Ljungberg Andersen
Freja Ekander Jakobsen
Jakob Gramskov Lebeck Bennekov
Janus Svane Uhd Jepsen
Jonas Banke Kristensen
Jonas Madsen
Line Brink Schleemann
Mark Mørch Nielsen
Merle Mørch Nielsen
Mille Løkke Harboe
Niklas Madsen
Simon Rasmussen
Sofie Kristine Søe Binau
Sune Poulsen
Tristan Banke
Victor Melin-Damsgaard

Lumby Kirke 8. maj kl. 11.00
Annika Stokkebro Hansen
Cecilia Kern
Frederikke Munk Bach
Freya Smith Bøwig
Hjalte Gyrup Nielsen
Anna Michaelsen Jensen
Caroline Gyrup Nielsen
Christine From Kammersgaard
Isabella Alexandra Koch
Laura Elisabeth Andersen
Oliver Nymark Christiansen
Patrick Vinding Jepsen
Sarah Okonge Owino
Sofie Hjernø Jørgensen
Stige Kirke 8. maj kl. 11.00
Andrea Clement Thingholm
Augusta Rebekka Lund Pedersen
Christian Støchkel Vesterø
Emilie Venstrup Olesen
Ida Marie Darling Meng
Julie Bøgelund Vium
Magnus Böttern Nielsen
Marie Lindrup Pedersen
Markus Aksel Petersen
Mathias Hørslev Holm
Mette Nelleborg Thomsen
Mie Kristine Madsen
Pernille Lillelund Hansen
Rikke Ravn Bech Jensen
Sebastian Brendel
Signe Vedersø Keldorff
Simon Vestergaard Nielsen
Victoria Kjærbye Jensen
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Konfirmander i aktion
Konfirmanderne havde nogle dejlige
projektdage i vintermånederne. På en
fin solskinsdag i november cyklede vi
mellem Sognehus, Sognegård og Stige og Lumby Kirker og arbejdede med
teaterstykket ”Farfar krigsmand”, som
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blev opført af Teatertasken. I december
handlede projektdagen om Bjergprædikenen og i januar var alle konfirmander
inviteret til Dyrup Kirke, hvor der bl.a.
var kunst i ungdomshøjde og fælles aftengudstjeneste på programmet.
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Nyt fra kirkeværgerne

I løbet af foråret vil der blive opsat nye
orienteringstavler med regulativ for
plænegravsteder i henholdsvis Stige og
Lumby.
Opkrævning for gravstedsvedligeholdelse samt andre aftaler for gravsteder,
bliver fremover faktureret som E-post.
Dette sker i forbindelse med Post Danmarks portoforhøjelser.
Rigtig mange har bemærket, at der har
været tændt lys i kirkerne i julemåneden. Nej, vi har ikke glemt at slukke lyset. Det er et nyt tiltag i den mørke tid.

Udvendig belysning forbliver tændt til
omkring 1. marts.
Begge kirker får optimeret teleslyngeanlæg til nutidig standard. Vi har erfaret, at nye høreapparater ikke fungerer
optimalt med de ældre anlæg, som er
installeret på nuværende tidspunkt. En
udbygning af anlæggene vil gøre det
muligt at benytte alle typer høreapparater fremover. Hvis der er problemer
kontakt kirkebetjeningen.
Kirkeværgerne Kirsten Schmidt (Stige)
og Stig Olsen (Lumby)

Søhus Præstegård
Bispeengen 11 er nu solgt som familiebolig. Menighedsrådet byder den nye

familie hjertelig velkommen i Søhus og
Stige og Lumby Sogne.
Menighedsrådet
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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.
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.
For kørsel med liftbus kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 i åbningstiden.
Der er ingen kirkebil juleaften. Det er
gratis at benytte kirkebil og liftbus.
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

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

Kirkekontorets åbningstider
Kirkekontoret har fået nye åbningstider om torsdagen, således at åbningstider fra 1. marts er:

tidspunkter ikke passer, er det stadigvæk muligt at ringe til kontoret og aftale en tid uden for åbningstiden.

mandag – onsdag kl. 9.00 – 13.00 og
torsdag kl. 12.00 – 16.00. Hvis disse

Kordegn Karen Van Durme og menighedsrådet.
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Menighedsrådsmøder 2016
Torsdag 28. januar

kl. 18.30

Stige Sognehus

Menighedsrådsmøde

Torsdag 17. marts

kl. 18.30

Lumby Sognegård

Menighedsrådsmøde

Torsdag 26. maj

kl. 18.30

Stige Sognehus

Menighedsrådsmøde

Onsdag 24. august

kl. 18.30

Lumby Sognegård

Menighedsrådsmøde

Torsdag 29. september

kl. 18.30

Stige Sognehus

Menighedsrådsmøde

Torsdag 24. november

kl. 18.30

Lumby Sognegård

Menighedsrådsmøde

Præsternes ferie
Sognepræst Mette Gabelgaard: mandag den 4. juli til søndag den 31. juli
Sognepræst Anja Damkjær True: mandag den 4. juli til søndag den 24. juli
Sognepræst Karen Nedergaard: mandag den 25. juli til søndag den 14. august
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = AT

MARTS
Søndag 6. marts
Midfaste søndag
Lumby kl. 9.30, NN
Stige kl. 11.00, NN
Søndag 6. marts
Lumby kl. 19.00, KN
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 13. marts
Mariæ bebudelse
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN
Søndag 20. marts
Palmesøndag
Lumby kl. 11.00, AT
Stige kl. 14.00, AT
Minikonfirmandgudstjeneste
Torsdag 24. marts
Skærtorsdag
Stige kl. 11.00, AT
Lumby kl. 17.00, AT
Fredag 25. marts
Langfredag
Stige kl. 11.00, AT
Søndag 27. marts
Påskedag
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Mandag 28. marts
Anden påskedag
Lumby kl. 11.00, KN, kirkekaffe
Onsdag 30. marts
Enrum Plejehjem kl. 14.45, AT
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag 30. marts
Stige kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

APRIL
Søndag 3. april
1. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN
Søndag 3. april
Lumby kl. 19.00, KN
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 10. april
2. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, AT
Søndag 17. april
3. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, MG
Stige ca. kl. 17.00, MG
Pilgrimsgudstjeneste
Fredag 22. april
Store bededag
Stige kl. 11.00, MG, kirkekaffe
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Lørdag 23. april
Lumby kl. 11.00, NN
Konfirmation Centerklassen

Mandag 16. maj
Anden pinsedag
Lumby Mølle kl. 10.30

Søndag 24. april
4. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, AT

Søndag 22. maj
Trinitatis søndag
Lumby kl. 9.30, MG, kirkekaffe
Stige kl. 11.00, MG, kirkekaffe

Onsdag 27. april
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

MAJ
Søndag 1. maj
5. søndag efter påske
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Onsdag 25. maj
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
Søndag 29. maj
1. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN

JUNI
Torsdag 5. maj
Stige kl. 9.30, KN
Konfirmation Søhusskolen
Stige kl. 11.00, KN
Konfirmation Søhusskolen
Torsdag 5. maj
Kristi himmelfart
Lumby kl. 11.00, MG
Søndag 8. maj
6. søndag efter påske
Lumby kl. 11.00, MG
Konfirmation Søhusskolen
Stige kl. 11.00, KN
Konfirmation Stige Friskolen
Søndag 15. maj
Pinsedag
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN,
30

Søndag 5. juni
2. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG
Søndag 12. juni
3. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG, kirkekaffe
Søndag 19. juni
4. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, AT
Stige kl. 11.00, AT
Søndag 26. juni
5. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN
Onsdag 29. juni
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

JULI
Søndag 3. juli
6. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, AT
Søndag 10. juli
7. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 14. august
12. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, MG
Søndag 21. august
13. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, AT
Stige kl. 11.00, AT, kirkekaffe

Søndag 17. juli
8. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 28. august
14. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 24. juli
9. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, KN

Onsdag 31. august
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 31. juli
10. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 19.00, AT

SEPTEMBER

AUGUST
Søndag 7. august
11. søndag efter trinitatis
Stige kl. 11.00, MG

Søndag 4. september
15. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG
For dåbs- og familiegudstjenester se
www.lumbysogn.dk eller ring til kirkekontoret.

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34.
Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme senest onsdag den
20. juni 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. 12.00 – 16.00
Ellers efter aftale

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

MENIGHEDSRÅD

Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
ddingfeld@gmail.com
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

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

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

www.lumbysogn.dk

