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Hvorfor dåb?

Jeg skal til dåb på lørdag. Den, der skal 
døbes, er 14 år og bor i hovedstads-
området, hvor det ikke er unaturligt 
at vælge dåb og konfirmation fra. Men 
hun vælger det altså til.

Hun er meget bevidst om sit valg og 
begrunder det på tre måder. For det 
første vil hun gerne være en del af det 
fællesskab, som dåben giver adgang til 
og som konfirmationsforberedelsen og 
-fejringen udfolder. For det andet synes 
hun at mange af historierne i bibelen 
er gode. Som eksempel nævner hun 
fortællingen om den fortabte søn. Og 
for det tredje taler hun om et religiøst 
blik, som hun synes er vigtigt og gerne 
vil have med: alt er ikke bare logik eller 
natur, tingene har også betydning.

Vi burde sætte Sophia, som hun hedder, 
til at undervise konfirmanderne her i 
Lumby og Stige sogne, for det kan ikke 
siges mere præcist. Kristendommen 
handler om at være med i et fællesskab, 
hvor en række fortællinger giver et an-
det blik på verden end det, vi har i kraft 
af vores egen fornuft og forstand.

Dåben er en markering af, at den døbte  
er Guds barn. Ethvert menneske er na-
turligvis et Guds barn. Og Gud giver 
ikke slip på sine børn, bare fordi vi ikke 
døber dem. Så dåben er med andre ord 
ikke til for Guds skyld. Den er til for vores 
skyld. Den verdensberømte danske 
filo sof og kristne tænker Søren Kierke-
gaard skriver et sted om det at bede, 
at bønnen ikke forandrer Gud eller 
virkelighed en. Bønnen forandrer den 
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bedende. På samme måde forholder 
det sig med dåben. Dåben forandrer 
den døbte. 

Dåbens forandring af den døbte er helt 
konkret og til at tage og føle på. Med 
dåben får den døbte for det første en 
særlig tilknytning til et ganske bestemt 
sted, nemlig dér, hvor dåben foregår. I 
en dansk sammenhæng er det typisk 
en kirke. Jo mere vi flytter rundt og rej-
ser ud, jo vigtigere er det at vi hver især 
har vores steder. For det andet giver 
dåben den døbte en tilknytning til en 
præst. En præst er en person, som sør-
ger for åndelig trivsel. Selv om vi i dag 
er materielt rige som aldrig før i histori-
en, er mange samtidigt fattige i ånden. 
Derfor bliver det mere og mere vigtigt 
med kontakt til nogle mennesker, der 
har fokus på den åndelige trivsel. For 

det tredje får den døbte ved dåben 
knyttet nogle personer til sig. Ved en 
barnedåb er der faddere, ved en vok-
sendåb er der vidner. At blive udnævnt 
til fadder eller vidne er på en måde at 
blive ordineret til præst for ét ganske 
bestemt menneske, nemlig den døbte.

Så hvorfor dåb? Fordi dåben forandrer 
den døbte og åbner døren til et hjem, 
ikke bare i himlen, men også på jorden.

Povl Götke, vikarpræst

Povl Götke er vikar for sognepræst Mette 
Gabelgaard under hendes sygemelding.

Billedet:
Billedkunstneren Per Bak Jensen sammen 
med Søren og Dennis foran sit dåbsbillede, 
som blev brugt ved gudstjenesterne i Stige 
og Lumby den 22. maj.

Hedager
Lumby Sogns yderste område i nordvest

Hedager, den lille landsby på under en 
halv snes ejendomme i Lumby Sogns 
yderste nordvest, fik først husnumre 
ved kommunesammenlægningerne i 
1970, og gadelys så sent som i 1992. 

Hedagervej 90, som var ejet af gart-
ner Poul Tingholm fra 1966 til 1975, 
var med sine 45.000 m2 drivhuse et af 
de største gartnerier i Danmark. På et 
tidspunkt var Tingholm en af verdens 
største blomsterproducenter med over  
7000 beskæftigede i sine projekter i 
Kenya. 

Fra omkring 1925 til 1943 er gården 
ejet af to søskende, som må afstå en 
del af jorden til den tyske værnemagt, 
der laver et af områdets mange flyver-
skjul her. Et flyverskjul er en primitiv 
bygning, der skjuler flyvemaskinerne, 
så de ikke kan ses fra luften.  Tysker-
ne havde udset sig Beldringe til militær 
flyveplads og Allesø til indkvartering af 
tyske soldater og anlæg af hangarer og 
flyverskjul. På arealerne omkring de to 
landsbyer skulle der anlægges en ring-
vej, flere flyverskjul og benzinanlæg 
m.m. Beboerne blev tvunget til at sæl-
ge – men det er en helt anden historie. 
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Pigtråd og vagtposter holdt nysgerrige 
på afstand, og hvis man skulle passere 
grænsen til det okkuperede område, 
skulle man være i besiddelse at et tysk 
Ausweiss. Det gjaldt også børnene, 
der skulle i skole i Lunde. De cyklede 
så med deres Ausweiss i hånden, men 
da de tyske vagter jo kom til at kende 
børnene godt, behøvede de ikke at stå 
af cyklen. 

I november 1944 bliver gården købt af 
Aksel Rasmussen, den senere sogne-
rådsformand i Lumby Kommune fra 

1954 til 1970. Han sælger dog gården 
igen i august 1945, hvor han køber 
Skovsbogaard i Løkkegravene. I dag 
ligger der en entreprenørvirksomhed 
m.m. på stedet. 

Aksel Rasmussen (1908-1983) kom-
mer fra Dalsgaard, Hedagervej 62, som 
er ejet af hans mor Anna Rasmussen. 
Dalsgaard ligger på grænsen mellem 
Lunde og Lumby Sogne (ettallet på kor-
tet). Gårdens jorder ligger i Lumby og 
bygningerne i Lunde.  

Aksels forældre køber gården i 1922, 
men da faderen dør i 1926, kun 46 år 
gammel, er det den blot 18 år gamle 
søn, Aksel, der træder i faderens sted. 
Han overtager både ansvaret for går-

dens drift og for sine tre yngre søstre, 
hvoraf den ældste er 16 og den yngste 
13 år. Søstrene skiftes til at være tjene-
stepiger derhjemme, indtil de kommer 
ud at tjene. Desuden er der to eller tre 
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karle til hjælp i mark og stald i det tra-
ditionelt drevne landbrug.

De er meget gæstfrie på Dalsgaard, 
men da privat bilkørsel ikke er tilladt i 
besættelsesårene, må besøgende lang-
vejs fra enten gå fra stationen i Beldrin-
ge eller håbe på, at et par af gårdens 
beboere kommer med hver en ekstra 
cykel og cykler dem hjem, som man 
sagde. 

Da Aksel gifter sig i 1934, overtager 
hustruen husholdningen, mens hendes 
svigermor passer blomster, have og 
høns samt står for ølbrygningen. Kun, 
hvad der ikke kan hentes i have, mark, 
hønsehus og stald, bliver købt – i Brug-
sen i Lumby Tårup. 

Om efteråret, kort tid efter at julegri-
sen er slagtet, holdes der pølsegilde for 
naboerne, hvor der spises fersk kød: 
flæskesteg og medisterpølse. Til hver-
dag – det var jo før dybfryserens tid – 
spises der saltet og henkogt kød. 

Badeværelse kendes ikke på gården, så 
Aksel og karlene vasker sig i bryggerset, 
hvor der er en bænk med to vaskefade, 
kroge med en række håndklæder, og 
en hylde med sæbe, tandkridt og tand-
børster. Kvinderne og børnene bruger 
et vaskefad i køkkenet, men én gang 
om ugen er det badedag. Så bliver der 
sat en stor balje fyldt med varmt vand 
ind i legeværelset. Det skal bemærkes, 
at alt vand til vask og husholdning bli-
ver hentet ved vandpumpen på gårds-
pladsen, hvor der også er vandingstrug 
til køer og heste. Husets opvarmning 

kommer fra kaminen i den store stue, 
kakkelovnene i de to andre stuer og 
brændekomfuret i køkkenet. I sovevæ-
relserne holder man varmen i sengene 
med varmedunke og hede sten pakket 
ind i avispapir.

Hedagervej er en fortsættelse af Lum-
by-Tårup-Vej. Den begynder der, hvor 
Lumby-Tårup-Vej svinger til venstre. 
Her ligger Hedagervej 1, Damgård, 
som blev opført på sin nuværende 
plads lige ved gadekæret i 1874. Går-
den er først regnet til Hedager efter 
kommunesammenlægningerne i 1970. 
Fortsætter vi videre ad Hedagervej, 
ligger der på højre side, inden vejen 
drejer til venstre, tre huse, nr. 40, 42 og 
44, som hører til Lunde. I nr. 40 boede 
den navnkundige kogekone Caroline 
Hansen, der var berømt for sin suppe 
og peberrodskød. Det siges, at hun var 
en meget håndfast dame, som jog de 
unge karle ud af forsamlingshusets 
køkken med suppeskeen, hvis de ville 
lave sjov med pigerne. De ældre bebo-
ere i Tårup og Hedager kalder, har jeg 
ladet mig fortælle, stadigvæk huset 
Carolines Hus, selv om hun flyttede til 
Stige omkring 1940.

Ejendommen Hedagervej 66 blev i 
1889 flyttet hertil fra Lumby Tårup, 
hvor den havde ligget over for gade-
kæret. Det var her Chresten Henriksen, 
der havde været med i krigen i 1864, 
boede. Huset er ombygget i 2014.

På Hedagervej 87 boede Peter Chri-
stensen, om hvem man sagde, at han 
var lidt af en eneboer. Han blev kaldt 
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Peter Harmonika, fordi han spillede 
på en harmonika med en klokke på. 
Det fortælles, at han, hvis han sad og 
malkede sine to køer og det blev tor-
denvejr, lod køer være køer, og løb op 
til naboen. Huset ligger ca. 200 m fra 
Hedagervej, og det forlyder ligeledes, 
at han altid bar sin cykel op til vejen, 
så den ikke blev beskidt. Når han skulle 
sætte penge i banken, og der ikke var 
helt hundrede kroner, lånte han resten 
hos naboen. 

Tidligere graver på Lumby Kirkegård, 
Børge Olsen (1931-2006) boede på  
Hedagervej 99. Det var byens ældste 
ejendom fra 1777, som han overtog 
efter sine forældre i 1964. Jeg har er-
faret, at han havde en ualmindelig flot 

have, og var meget dygtig til at snitte 
flyvemaskiner i træ. Det er bl.a. Børges 
beretning om Hedager, der ligger til 
grund for denne artikel.

Landsbyens tidligere så aktive land-
brugsliv er i dag afløst af andre akti-
viteter. Familielandbruget med jord, 
grise, køer, høns og ænder eksisterer 
ikke mere. Husene og gårdene er her 
endnu, og med lidt fantasi kan man, 
når man besøger den lille landsby, sta-
digvæk fornemme stemningen fra for 
ikke så længe siden.

Annelise Bæk Hansen

Kilder og billeder: Lokalarkivet i Lumby og 
Inge Allesø Rasmussen
Nyt billede: Egn fra 2016
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Fredag 26. august kl. 11.30 Babysalmesang Stige Kirke

Fredag 9. september kl. 11.30 Babysalmesang Stige Kirke

Søndag 11. september kl. 11.00 Høstgudstjeneste Lumby-Tårupvej 59

Tirsdag 13. september kl. 18.30 Gudstjeneste og valgmøde Stige Kirke

Onsdag 14. september kl. 13.00 Sensommertur Stige Sognehus

Onsdag 14. september kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke

Fredag 16. september kl. 11.30 Babysalmesang Stige Kirke

Fredag 23. september kl. 11.30 Babysalmesang Stige Kirke

Onsdag 28. september kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

Fredag 30. september kl. 11.30 Babysalmesang Stige Kirke

Søndag 9. oktober kl. 11.00 Familiegudstjeneste Lumby Kirke

Mandag 10. oktober kl. 16.30 Foredrag med Lars Bom Nielsen Stige Sognehus

Onsdag 12. oktober kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke

Onsdag 26. oktober kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

Torsdag 27. oktober kl. 15.00  Sangeftermiddag Stige Sognehus

Søndag 6. november kl. 11.00  Allehelgensgudstjeneste Lumby og Stige Kirker

Onsdag 9. november kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke

Søndag 20. november kl. 14.00  Minikonfirmandgudstjeneste Lumby Kirke

Torsdag 24. november kl. 14.00 Filmeftermiddag Stige Sognehus

Søndag 27. november kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med klokkespil Lumby Kirke

Onsdag 30. november kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste Lumby Kirke

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
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Babysalmesang

Fredag den 5. august kl. 11.30 i Stige Kirke

Babysalmesang retter sig mod børn fra 
0-10 måneder og deres forældre. Baby-
salmesang indeholder ro, nærvær og 
glæde som opøves gennem levende 
musik, sang og sanselig stimulering.
Vi mødes i Stige Kirke fredag kl. 11.30- 
12.30 den 5., 12., 19., og 26. august og 
den 9., 16., 23. og 30. september. 

Rikke Petersen er uddannet musikpæda-
gog og leder babysalmesangen. Tilmeld-
ingen sker ved at sende en mail med 
navn, telefonnummer og barnets alder til 
petersen.75@hotmail.com. Sognepræst  
Anja Damkjær True er til stede og åbner  
salmerne til et nutidigt sprog, som samti-
digt giver et blik ind i det kristne univers. 

Vi afslutter med en kop kaffe og en snak. 
Babysalmesang er gratis.

Følg også med på Facebook under ”Baby-
salmesang Stige Kirke”.

Sognepræst Anja Damkjær True
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Høstgudstjeneste – Hvor er vi henne i år?

Søndag den 11. september kl. 11.00 på Lumby-Tårupvej 59

I år fejrer vi høstgudstjeneste søndag 
den 11. september kl. 11.00 i laden 
hos menighedsrådsformand Inge-Lise  
Hansen, Lumby-Tårupvej 59. Kom og 
vær med!

Høstgudstjenesten er ikke en kirke-
lig højtid med fast plads i kirkeårets 
kalen der eller liturgi. Alligevel fejrer vi 
høstgudstjeneste og den placeres ofte 
i perioden 1. september til 4. oktober. 
Den periode kan kaldes ”skabelses-

perioden”, hvor man kan glæde sig over  
jordens mangfoldighed og fokusere på  
vores ansvar over for Guds skaber værk.  

Vi fejrer høstgudstjeneste i rette ram-
mer og fokuserer med tak på jordens 
frembringelser. Menighedsrådet byder 
efterfølgende på hotdog og lidt at drikke.  

Vel mødt!

Sognepræst Anja Damkjær True
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Sensommertur

Onsdag den 14. 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 sensommer-
tur, onsdag den 14. september 2016.

Vi kører en tur til Nordfyn, hvor vi vil se 
Klintebjerg Havn, Hofmansgave udefra 
og videre på små veje til Gyldenstens 
nye inddæmmede strand. Derefter går 
turen til Bogense, hvor vi får kaffe, boller  
og lagkage.

Bussen vil komme og samle os op ved 
Stige Sognehus kl. 13.00 og vi forventer  
at være tilbage kl. ca. 17.00. 

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, gerne senest 

onsdag den 7. september. 

Med venlig hilsen,
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Fyraftenssang

Onsdag den 14. september kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 12. oktober kl. 16.30 i Stige Kirke

Onsdag den 9. november kl. 16.30 i Stige Kirke

Så starter vores månedlige sang kom-
sammen igen til september. Denne 
gang mødes vi i Stige Kirke til en kop kaf-
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 lyst-
en til at synge sammen med andre. Kom 
frisk og glad!

Organist Dennis Dingfeld og sogne-
præst Karen Nedergaard
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Hverdagsgudstjenester

Onsdag den 28. september kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Hvordan finder jeg en nådig Gud? Hvordan kan jeg komme 

til tro, så kærligheden kan få plads i mit liv?” 
Povl Götke

Onsdag den 26. oktober kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Luther nåde” 

Anja Damkjær True

Onsdag den 30. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
Luthers salme nr. 543 ”Jeg lever – og ved hvor længe fuldtrøst” 

Karen Nedergaard

I anledning af Luther-året 2017 har vi 
her i sognene valgt, at vores hverdags-
tjenester fra efteråret 2016 alle skal 
have et Luther-tema. Se i øvrigt klum-
men om Reformationsjubilæum under 
Sognenyt her i bladet.

Sognepræsterne Karen Nedergaard, 
Anja Damkjær True og Povl Götke 
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Familiegudstjenester med minikonfirmander

Søndag den 9. oktober kl. 11.00 i Lumby Kirke 
Søndag den 20. november kl. 14.00 i Lumby Kirke

Der tilbydes minikonfirmand-undervis-
ning for Lumby Skoles og Søhus skolens 
4. klasser torsdage den 3., 10. og 17.  
november kl. 12.00-16.00 i Lumby 
Sogne gård og Lumby Kirke. Vi afslut-
ter forløbet søndag den 20. november 
med en gudstjeneste kl. 14.00. Dato-
erne er forhandlet i samarbejde med 
skolerne – så de børn, der ikke vælger 
mini konfirmandforløbet til, får et tilbud  
på skolen. 

Søndag den 9. oktober i Lumby Kirke  
kl. 11.00 holder vi en familiegudstjene-
ste, hvor der orienteres og kan stilles 
spørgsmål vedrørende minikonfirmand-
tilbuddet. Minikonfirmandoplæringen 
er gratis og dåb er ingen forudsætning. 
Vi sørger for transport fra Søhusskolen 
og eftermiddagsmad.

Man kan melde sig til ved familie-
gudstjenesten, eller finde tilmeldings-
blanketten på vores hjemmeside 
www.lumbysogn.dk/aktiviteter 
og aflevere den på kirkekontoret. 
Har du spørgsmål, så kontakt Anja på 
adt@km.dk eller tlf. 29 16 06 38.

Minikonfirmanderne får gennem leg, 
musik og kreativitet en indføring i kirke 
og kristendom. 

Kom med din glæde og nysgerrighed til 
nogle sjove eftermiddage!

Sognepræst Anja Damkjær True
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”Livet i krigens lys”
Foredrag med feltpræst Lars Bom Nielsen

Mandag den 10. oktober kl. 16.30 i Stige Sognehus 

Kom til et spændende foredrag med felt-
præst Lars Bom Nielsen i Stige Sogne hus. 
Lars Bom Nielsen har været udsendt som 
feltpræst ad flere omgange og bl.a. været 
i Afghanistan. Han vil især fortælle om, 
hvordan det er at leve videre herhjemme 
med, hvad han kalder ”broken heart di-
sease”. Foredraget varer et par timer og 
der serveres en sandwich undervejs. Der 
kan bestilles kirkebil senest torsdag den 
6. oktober kl. 15.00.

Aktivitetsudvalget

Sangeftermiddag

Torsdag den 27. oktober kl. 15.00 i Stige Sognehus 

Torsdag den 27. oktober er der sang-
eftermiddag i Stige Sognehus. Et egent-
lig tema findes ikke, men der bliver rig 
mulighed for at synge og ønske mange  
gode sange fra højskolesangbogen. 

Der kan bestilles kirkebil på kirkekon-
toret senest onsdag den 26. oktober  
kl. 12.00.

Vel mødt!

Organist Dennis Dingfeld
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Allehelgenssøndag

Søndag den 6. november kl. 11.00 i Lumby og Stige Kirker

Her i sognene er der efterhånden vok-
set en god tradition frem for at gå i kirke  
til Alle Helgens søndag. Også i år invite-
rer vi de pårørende til dem, der er døde 
i årets løb, til at deltage i guds tjenesten 
enten i Stige Kirke eller i Lumby Kirke. 
Ved gudstjenesten vil navnene på dette  
års afdøde blive læst op. 

Allehelgen er en god ramme omkring 
sorgen og mindet om vores kære døde. 
Mange familier besøger kirkegården, 
sætter blomster eller lys på graven og er 
med til gudstjenesten i kirken. Det sæt-
ter ord og handling på sorgen og tom-
heden, men også på håbet og glæden.  

Efter gudstjenesterne byder menig-
hedsrådet på fælles frokost i Stige 
Sogne hus, Stigevej 253. 

Gerne tilmelding til frokosten 
senest onsdag den 2. november til 

kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 
eller på lumby.sogn@km.dk 

Alle er meget velkomne både til guds-
tjenesterne og den efterfølgende fro-
kost.

Sognenes præster
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Film-Fællesskab i Stige Sognehus
Film skal ses i fællesskab, samhørighed og i samtale!

Der er noget forunderligt ved at se film i fællesskab – der er noget 
forunderligt i samhørigheden ved film – og der er noget forunderligt 

ved, at tale sammen om filmen bagefter.

Film fortæller om vores liv: livsglæde og 
livslede – liv og død og alt hvad der be-
finder sig i spændet der imellem. Gen-
nem film får vi foræret billeder, ord,  
musik og følelser, som skaber rammen 
for en god samtale med andre. I film-
klubben bydes på film, i fællesskab, 
samhørighed og samtale, lidt til ganen 
og en god snak om de tanker, filmen lader  
gro frem hos os.

Vi ses i Stige Sognehus kl. 14.00 –  
ca. 17.00. Tilmelding er ikke nødvendig.
Der kan bestilles kirkebil på kirkekon-
toret senest dagen før kl. 12.00.

Sognepræst Anja Damkjær True

Torsdag den 24. november 
kl. 14.00 - 17.00 i Stige Sognehus
”Mennesker bliver spist”, 100 min. 
Instruktør Erik Clausen,  
2015, dansk tale. Vinder af Gabriel- 
prisen i 2015

I ”Mennesker bliver spist” passer Herluf  
sit job som mekaniker, og når ar-
bejds dagen er slut, vender han hjem  
sig til sin hustru Ingelise. Sådan har 
det været i mange år, og ruti nen har 
for længst overtaget ægteskabet og 
dagligdagen – kun afbrudt af datter-
ens bryllupper – og nu står det tred-
je af slagsen for døren. Dagligdagens 
trummerum bliver afbrudt af konens  
utroskab samtidigt med, at han begyn-
der at glemme selv de vigtigste ting.

Torsdag den 12. januar 
kl. 14.00 i Stige Sognehus
”Luther”, 119 min. Instruktør Eric Till, 
2007, danske undertekster.

Torsdag den 23. februar
kl. 14.00 i Stige Sognehus
”I Lossens time”, 93 min. Instruktør 
Søren Kragh-Jacobsen, 2013, 
dansk tale og undertekster. 

Aktivitetsudvalget
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Konfirmation 2017

Kære elever på Søhusskolen og Stige 
Friskole, som skal konfirmeres i enten 
Stige eller Lumby Kirke i 2017,

Vi glæder os meget til at møde jer og 
jeres forældre. Konfirmationsforbered-
elsen starter sidst i august. På vores 
hjemmeside www.lumbysogn.dk kan I 
finde programmet for hele forløbet. Efter  
aftale med skolerne foregår konfir-

mationsforberedelsen som en kombi-
nation af nogle hele skoledage og nogle 
søndage.

Foruden os præster vil I komme til at 
møde mange andre, blandt andet frivil-
lige fra menighedsrådet og ansatte ved 
vores kirker. Vi ser det sådan, at konfir-
manderne er ”kirkens”, og at vi i kirken er 
fælles om forberedelse og konfirmation.

FASTE AKTIVITETER

Adventsgudstjeneste med klokkespil

Søndag den 27. november kl. 11.00 i Lumby Kirke

Første søndag i advent får vi besøg af 
organist og klokkenist Erik Kure, som vil 
fortælle om Lumby Kirkes ældste klok-
ke, som har 450-års jubilæum i år. Alle 
er hjertelig velkomne i Sognegården  
efter gudstjenesten til en god fortæl-
ling og lidt mad.

Aktivitetsudvalget
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Vi håber, at I vil blive glade for at være 
med i alt det, vi har planlagt for jer. Der 
er ingen eksamen og ingen test, så vi kan 
alle sammen slappe af og være os selv. 
Vi skal have det sjovt sammen, vi skal se 
og sanse, standse op og undre os, tænke  
højt og tale sammen om livets store 
spørgsmål og hverdagens små mirakler. 
Vi skal råbe og synge, bede og bekende. 
Vi skal også spise sammen, for måltidet 
er vigtigt i kristendommen. På mange 
forskellige måder kommer vi til at møde 
en anden verden, hvor alting er ander-

ledes, men alligevel genkendeligt. For 
Guds verden fletter sig hele tiden ind i 
vores verden.

Der er mulighed for at blive døbt forud 
for konfirmationen, efter aftale med 
præsterne. Vi tilbyder en fælles konfir-
mand-dåbsgudstjeneste for dem, der 
ønsker det.

Vi ses!

Povl Götke og Karen Nedergaard

Minikonfirmander 2016

Der tilbydes minikonfirmand-undervis-
ning for Lumby Skoles og Søhusskolens  
4. klasser torsdage den 3., 10. og 17. 
november kl. 12.00-16.00 i Lumby 
Sogne gård og Kirke. Vi afslutter forløbet 
søndag den 20. november med en guds-
tjeneste kl. 14.00. Datoerne er forhand-
let i samarbejde med skolerne – så de 
børn der ikke vælger minikonfirmand-
forløbet til, får et tilbud på skolen. 

Søndag den 9. oktober i Lumby Kirke  
kl. 11.00 holder vi en familieguds tjen-
e ste, hvor der orienteres og kan stilles 
spørgsmål vedrørende minikonfir mand-
tilbud det. Minikonfirmandoplæringen 
er gratis og dåb er ingen forudsætning. 
Vi sørger for transport fra Søhusskolen 
og eftermiddagsmad.

Man kan melde sig til ved familieguds-
tjenesten eller finde tilmeldingsblan-

ketten på vores hjemmeside 
www.lumbysogn.dk/aktiviteter  

og aflevere den på kirkekontoret. 
Har du spørgsmål, så kontakt Anja på 

adt@km.dk eller tlf. 29 16 06 38.

Minikonfirmanderne får gennem leg, 
musik og kreativitet en indføring i kirke 
og kristendom. 
Kom med din glæde og nysgerrighed til 
nogle sjove eftermiddage!

Sognepræst Anja Damkjær True
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2017
Søndag den 7. maj:
Stige: Stige Friskole

Fredag den 12. maj: 
Lumby: Søhusskolen

Lørdag den 13. maj: 
Lumby: Centerklassen

Søndag den 14. maj:
Stige: Søhusskolen

2018
Lørdag den 28. april: 
Lumby: Centerklassen

Søndag den 6. maj: 
Stige: Søhusskolen

Torsdag den 10. maj: 
Lumby: Søhusskolen

Torsdag den 10. maj: 
Stige: Stige Friskole

2019
Søndag den 5. maj:
Stige: Stige Friskole

Søndag den 5. maj:
Lumby: Søhusskolen

Søndag den 12. maj:
Stige: Søhusskolen

Lørdag den 18. maj:
Lumby: Centerklassen

2020
Søndag den 3. maj:
Stige: Søhusskolen

Søndag den 8. maj:
Stige: Friskolen

Søndag den 8. maj:
Lumby: Søhusskolen

2021
Søndag den 2. maj: 
Stige: Friskolen

Søndag den 2. maj: 
Lumby: Søhusskolen

Søndag den 9. maj: 
Stige: Søhusskolen

2022
Søndag den 1. maj: 
Stige: Friskolen

Søndag den 1. maj: 
Lumby: Søhusskolen

Søndag den 8. maj: 
Stige: Søhusskolen

Kommende konfirmationer

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 31. august.

Vi har kortspil, hyggeligt samvær, un-
der holdning og andre arrangementer.  
Henvendelse til formand Thordis Jensen  
tlf. 40 40 38 60 for information.

Bestyrelsen

LOKALE FORENINGER
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Lumby Skytteforening

Adresse:  Harlekinvej 74 (Lumby Skole)
Formand: Preben Jensen tlf. 22 33 32 12 
Kasserer: Lis Olsen tlf. 20 10 34 46
Kontingent:  Voksne 400 kr. / Børn 250 kr. /  
  Pensionister 300 kr. / Støttemedlem 100 kr.

Pistolskytterne starter den nye sæson 
mandag den 22. august 2016 kl. 19.00.
Sæsonen for riffelskytter starter for 
børn tirsdag den 4. oktober kl. 18.30. 
Sæsonen for riffelskytter starter for 
voksne torsdag den 6. oktober kl. 19.00. 

Se også www.lumbyskytteforening.dk

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Program 2016

Torsdag den 15. september kl. 19.00
Journalist Arne Mariager, velkendt 
klummeskribent til Fyens Stiftstidendes 
bagside om søndagen: "Mennesker jeg 
har mødt". Lumby Sognegård, H.C. Lum-
byes Vej 40 B.

Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00-15.15
Rundvisning med Peter Whitmarsh  
på Odense Teater, Jernbanegade 21, 
Odense. Vi ser bl.a. teatrets værksted-
er, skræddersalen m.m. Efter rundvis-
ningen er der kaffe og kage.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00
Foredrag med Peter Ingemann, journa-
list og tv-vært, kendt fra bl.a. Hammer-
slag på DR TV. Centrovice, Damsbovej 11,  
Vissenbjerg.

Onsdag den 23. november kl. 19.00
Museumschef Torben Grøngaard  
Jeppesen, Odense Bys Museer: "Udvan-
dring til Amerika". Hør om baggrunden 
for udvandringen. Lumby Sognegård, 
H.C. Lumbyes Vej 40 B.

Der er tilmelding og betaling for at del-
tage i foreningens arrangementer.

Formand Anna-Marie Rasmussen 
tlf. 66 18 91 21
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Lumby og Omegns Borgerforening

Program 2016

Formand:  Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05
Kasserer: Minni Jensen tlf. 50 92 83 20 
Kontingent:  Husstand: 100 kr. Enlige: 50 kr.

Babycafe 
Vi vil i år starte en babycafe, så hvis 
du er på barsel eller af anden grund er 
hjemmegående med et mindre barn, 
er du meget velkommen. Det vil foregå 
torsdage kl. 10.00-12.00 i Lumby Sogne-
gård og første gang er torsdag den  
8. september Der vil være mulighed for 
at købe kaffe, te og et stykke brød. Det 
kræver ingen tilmelding, men hvis du 
er interesseret i yderligere information 
kan du kontakte Annette Svanegaard  
tlf. 22 33 74 93.

Børnedyrskue 
Lørdag den 10. september kl. 13.00 på 
Lumby Mølle.

Strikkecafe 
Hver 2. og 4. mandag i måneden kl. 19.00 
-21.00 i Lumby Sognegård er der strik-
kecafe. Alle som har lyst til at nørkle  
med håndarbejde sammen med andre, 
er meget velkommen. Vi starter sæso-
nen mandag den 12. september.

Juletræstænding 
Søndag den 20. november kl. 16.00 i 
H.C. Lumby Parken. Vi håber, at rigtig 
mange møder op og er med til at synge 
et par julesange og tænde juletræet.

Julestue 
Torsdag den 24. november kl 18.00 på 
Lumby Skole. Skolen står for arrange-
mentet, men borgerforeningen delta-
ger med et værksted, og man er meget 
velkommen til at deltage selvom man 
ikke har børn på skolen.

Fællesspisning i skolens aula
Onsdag den 21. september  kl. 18.00 
Torsdag den 27. oktober  kl. 18.00
Torsdag den 8. 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, til-
melding oplyses i udhængsskabet.

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 5. september 
kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 3. oktober 
kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag den 7. november 
kl. 19.30-ca. 21.30
Det kræver medlemskab af borger-
foreningen, at deltage i hyggebanko  
og fællesspisning. Ret til ændringer  
af datoer forbeholdes, hvis skolen får 
arra ngementer, som kræver lokalerne.

Bestyrelsen
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Aktiviteter på Lumby Mølle i 2016

Børnedyrskue
Lørdag den 15. september 
kl. 13.00-16.00 

Mølle-nisse jul  
Søndag den 20. november 
kl. 10.00-16.00 

For yderligere oplysninger 
Se www.lumbymolle.dk eller hold øje 
med opslag og dagspressen. 

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
Medlemsskab:   75 kr. om året pr. medlem 
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 Foreningen udgiver et årsskrift, arran-
gerer ture, foredrag, filmaftner m.m. 
Arkivet drives af frivillige. Alle er vel-
kom ne på arkivet og vi modtager gerne  
dokumenter, billeder, film og lign ende  
bevaringsværdigt materiale med rela-
tion til Lumby og Stige Sogne. Grundet  
pladsmangel modtages dog ikke  
gen stan de.

Særlige arkivskatte er Pastor Urban Han-
sens (1883-1903) hånd skrevne sogne-  
beskrivelse i tre bind hvor han mere eller  
mindre udførligt beskriver samt lige 
personer i sognet, en del med foto-
grafier af de pågældende. Derudover  

Stige Skipperlaugs Arkiv fra 1756  
til 1895, optegnelser om lods eriet i Stige  
og på Odense Kanal til bage fra 1771, og 
Lumby Mølles Arkiv fra 1980 til 1992.  
Se øvrigt www.arkiv.dk

Bestyrelsen

Billedet: Huset på hjørnet af Nistedvej og 
Haugevej, set fra Nistedvej, ca. 1914.

Reformations-jubilæum 2017 – en klumme

I 2017 fejres 500-året for reforma-
tionen, som tog sin be  gyndelse i  
oktober 1517 i Wittenberg. Martin  
Luther slog sine 95 teser op  
på kirkedøren i Witten berg. Teserne  
var en hård kritik imod den  
katolsk-romerske tolkning af Bibelen,  
forståelsen af sakramenterne og af  
embedsforståelsen og den ka tolske  
kirkes hierarki med paven som repræ-
sen tant på jorden for Kristus. 

Efter en lang proces førte Martin  
Luthers kritik til, at han blev smidt ud  
af den katolske kirke – eks kom mu-
nikeret. Den evan gelisk-lutherske  
Kirke i Danmark bygger, som navnet 

SOGNENYT
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mere end antyder, på Martin Luthers  
lære. Ordet ”folkekirke” blev første gang  
brugt af P. Chr. Kierkegaard i 1841,  
og er blevet fastholdt siden (og står  
i grundloven af 1849) – men det er en 
anden historie, som vi må have til gode.

Næste år vil Reformationsjubilæet blive 
fejret og markeret på forskellig vis i hele 
Danmark – ja, i hele Europa. Fyens Stift 
har nedsat et udvalg, der arbejder på 
arrangementer af forskellig art, ligesom 
Hjallese Provsti gør. I Lumby og Stige 
Sogne arbejder vi i det lokale for at mar-
kere Reformationsjubilæet. Vi markerer 
reformationen og dens betydning ved 
at reflektere over et reformationstema 
og dens virkningshistorie i en klumme i 
kirkebladet. Vi tager forskud på fejrin-
gen ved efterårets ”Hverdagsgudstje-
nester”, hvor temaerne vil grunde over, 
hvad vores evangelisk-lutherske folke-

kirke står for. I januar 2017 vises filmen: 
”Luther” i Stige Sognehus. Filmen giver 
et fint vue over Martin Luthers liv, hans 
tanker og de historiske og religiøse op-
gør, han og bevægelsen bag ham stod 
overfor – og ikke mindst den Katolske 
Kirkes reaktion. 

Reformationen er nutid for os. Vores 
opgave er altså til stadighed at reflek-
tere over, hvad reformationen har at 
betyde for os nu og de næste 500 år. I 
kirkebladet og på kirkens hjemmeside 
kan I holde øje med, hvordan vi lokalt 
vil markere reformationen – og hermed 
en kærlig opfordring til at tage del i fej-
ringen i 2017.

Sognepræst Anja Damkjær True
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Menighedsrådsvalg 2016

Der skal i år være valg til menighedsråd. 
Hvem er vi? Hvor mange er vi? Hvad  
laver vi egentligt i menighedsrådet?

Det vil vi kort prøve at fortælle lidt om.
Helt overordnet påhviler det menig-
hedsrådet at virke for gode vilkår for 
evangeliets forkyndelse. Det betyder 
ikke kun, at vi viser os i kirken eller til 
mange af de arrangementer, vi har. 

Vi er et menighedsråd, to kirkesogne, 
og to kirker. Menighedsrådet består af 
14 valgte repræsentanter og 3 præster. 
Derudover deltager 8 valgte stedfor-
trædere, 1 medarbejderrepræsentant 
og kirkegårdlederen i menighedsråds-
møderne.

Hvad beskæftiger vi os med? Ja, opgaver-
ne er mange, og ret spændende at tage sig 
af. Vi har 2 kirker der skal vedligeholdes,  
1 sognegård, 1 sognehus, 1 præstegård, 
samt bygningerne på de 2 kirkegårde, 
og selve kirkegårdene. 

Menighedsrådet er arbejdsgiver for de 
ansatte på kirkekontoret og kirkegård-
en. Kontaktpersonen er bindeled mel-
lem menighedsråd og personalet og  
tager sig af personalesager sammen 
med menighedsrådet.

Som beskrevet i næste artikel, har me-
nighedsrådet også økonomiske opgaver.  
Kordegnen varetager det daglige regn-
skab, men det er kassereren og menig-
hedsrådets ansvar, at midlerne bliver 
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brugt ud fra det budget, der lægges 
hvert år, og at regnskabet er i orden.

Menighedsrådet er, måske allervigtigst, 
sammen med sognenes præster primus 
motor i det kirkelige liv i vores sogne. 
Alle de mange arrangementer vi har, det  
være sig babysalmesang, pensionistud-
flugt, sangeftermiddag, foredrag, hver-
dagsgudstjenester, specialgudstjenester  
ligesom høstgudstjenesten og pinse-
gudstjenesten, skal planlægges og for-
beredes. Det sker i de forskellige udvalg, 
hvor medlemmerne kan melde sig ind 
alt efter interesse og evner. Derudover 
hjælper menighedsrådet også gerne 
til med f.eks. konfirmandforberedelse, 
lægmandslæsninger ved gudtjenester 
eller kirkekaffe. 

Vil du gerne høre mere om vores spæn-
dende arbejde eller overvejer du at op-
stille til menighedsrådet, er du hjertelig 
velkommen til fælles orienterings- og 
opstillingsmøde for Lumby og Stige  
Sogne tirsdag den 13. september 2016 
kl. 19.15. Vi starter med en kort gudstje-
neste i Stige Kirke kl. 18.30 og fortsætter 
i Stige Sognehus med opstillings- og ori-
enteringsmøde. Der vil være en forfrisk-
ning, og der kan bestilles kirkebil senest 
mandag den 12. september kl. 12.00. 

Med venlig hilsen,

Valgbestyrelsen for Lumby og Stige 
Sognes Menighedsråd
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Økonomi i Lumby – Stige Kirkekasse

Menighedsrådet i Lumby og Stige har 
ansvaret for den økonomiske drift og 
vedligeholdelse af sognenes kirker og 
øvrige ejendom. Vores overordnede 
målsætning er, at få mest muligt kirke-
ligt aktivitet for pengene, og at byg-
ninger og faciliteter fremtræder venlige 
og velholdte. Bevillingen sker gennem 
et økonomisk fællesskab med Hjallese 
Provsti og de 22 sogne det omfatter. 
Hvert år i maj indsender vi et budget 
med drift- og anlægsønsker, som bliver 
behandlet på et samlet budgetsamråd 
i august. Herefter prioriterer provsti-
udvalget ud fra, hvad der samlet er til 
rådighed, og giver sognene tilbagemel-
ding om, hvad der er godkendt i hvert 
enkelt sogn. Hensigten med samarbej-
det i provstiet er bl.a. at harmonisere 
standarden i sognene, så ingen kirker 
forfalder, medens andre forgyldes.

I Lumby og Stige Sogne, der drives sam-
let, har det i de sidste år resulteret i en 
bevilling på ca. 4 mill. om året. Hoved-
parten bruges til lønninger til de ansatte 
ved kirkerne. En del går til energi som 
varme, lys og vand. En anden del til ved-
ligeholdelse af bygninger og endelig – i 
det omfang det godkendes – en andel til 
større vedligeholdes og anlægsarbejder, 
f.eks. kalkning af kirkerne, forbedringer i 
kirkerne, på kirkegårdene, i præstegård 
og sognehuse.

For at styre økonomien følges der løben-
de op på, hvad der er brugt og hvad der 
er til rest, dels gennem kvartalsvise 

 
regnskabsgennemgange i menigheds-
rådet, dels i bilagsudvalg. Alt bogføres 
omhyggeligt og godkendes årligt af såvel 
provsti som et eksternt revisionsfirma.  

Som nævnt under målsætninger er det 
menighedsrådets opgave at få mest 
muligt for pengene. Det betyder bl.a. 
at der ved større vedligeholdelses- og 
anlægsopgaver indhentes flere tilbud, 
og selv om vi gerne bruger lokale hånd-
værkere er det på lige vilkår med firma-
er uden for sognenes grænser. Ansæt-
telser, investeringer og prioriteringer 
som foretages af menighedsrådet bliver 
nøje vurderet ud fra, hvad vi mener, der 
kommer menigheden mest til gavn og 
at flest muligt får glæde af.

I det regnskab for 2015 som er god-
kendt og afleveret, er der foretaget 
forbedringer, der både kan ses og høres 
og desuden en del almindelige vedlige-
holdelse, som nok bedst kunne ses, hvis 
det ikke blev gjort.

Af større projekter kan nævnes omlæg-
ning af flisegangen langs Lumby Sogne-
gård fra p-plads til indgang, så den er 
væsentlig mere handikapvenlig. Andre 
projekter er en ny styring til klokke- og 
ringeanlæg i Stige Kirke, renovering af 
kapel og præstegårdshave i Lumby og 
skilte på kirkegårdene ved begge kirker.

Derudover ofres der stor energi, krea-
tivitet og omhu for løbende at tilbyde 
kirkelige og kulturelle aktiviteter, som 
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rummer både traditioner og fornyelse. 
Tilbuddene kan bl.a. ses her i bladet og 
på hjemmesiden og omkostninger i for-
bindelse med aktiviteter indgår i bud-
getter og regnskaber. 

Sognene er pligtige til at offentliggøre 
regnskab og budgetter. Ud over at vi 
orienterer på et årligt møde for menig-

heden og her i bladet kan regnskaber-
ne ses på: www.sogn.dk Søg på Lumby 
og Stige sogne eller indtast vejnavn og 
postnr. På Lumby eller Stige Sognes side 
vælges økonomi i menuen i venstre side 
og her er både budgetter og regnskaber 
som er godkendt tilgængelige.

Kasserer Arne Andersen

Orientering fra kirkeværgerne

Som mange nok har oplevet, er der 
kom met nye skilte på gravstederne. Her 
er en lille vejledning i, hvad de forskel-
lige skilte betyder. 

Passes privat 
Her er det gravstedsejeren som selv står 
for pasning samt vedligeholdelse.

Reserveret 
Gravstedet er forhåndsreserveret.

Vedligeholdes af kirkegården 
Her er det kirkegården som i henhold 
til kon trakt ordning står for pasning og 
vedligeholdelse.
'
De bedes henvende dem til graveren
Kirkegården mangler oplysninger om-
kring ejerforhold.

Kirkeværgerne Stige Olsen  
og Kirsten Schmidt
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Skøn pinsegudstjeneste på Lumby Mølle

Traditionen tro holdt Lumby, Stige,  
Næsby, Allesø og Næsbyhoved Broby  
Sogne fælles friluftsgudstjeneste på  

 
Lumby Mølle anden pinsedag. Vejret var  
med os og det blev en skøn dag med  
gudstjeneste, musik og fællesskab.
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NÆSTE KIRKEBLAD

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47. 
Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme  

senest mandag den 10. oktober på e-mail kvd@km.dk

Tak for blomster til forårsfest

Menighedsrådet vil gerne takke alle 
gartnere for de mange smukke blomst-
er, som blev doneret i forbindelse med 
forårsfesten den 15. april i Lumby 
Sogne gård. Ligeledes tak til de frivillige, 
der hjalp med indsamlingen.

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

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 kirkekon-
toret 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  

Menighedsrådsmøder 2016

Torsdag 29. september kl. 18.30 Stige Sognehus Menighedsrådsmøde
Torsdag 24. november kl. 18.30 Lumby Sognegård Menighedsrådsmøde  
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GUDSTJENESTER

Karen Nedergaard = KN, Anja Damkjær True = AT, Povl Götke = PG

SEPTEMBER
Søndag 4. september
15. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 11. september
16. søndag efter trinitatis
Lumby-Tårupvej 59  
kl. 11.00, ADT
Høstgudstjeneste

Tirsdag 13. september
Stige kl. 18.30, KN
Gudstjeneste optakt til 
valgmødet

Søndag 18. september
17. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, PG

Søndag 25. september
18. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN  
Kirkekaffe

Onsdag 28. september
Enrum Plejehjem  
kl. 14.45, PG
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 28. september
Lumby kl. 17.00, PG
Hverdagsgudstjeneste

OKTOBER
Søndag 2. oktober
19. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, PG
Lumby kl. 11.00, PG

Søndag 9. oktober
20. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, ADT
Familiegudstjeneste

Søndag 16. oktober
21. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, ADT
Lumby kl. 11.00, ADT 
Kirkekaffe

Søndag 23. oktober
22. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, PG
Stige kl. 11.00, PG

Onsdag 26. oktober
Enrum Plejehjem  
kl. 14.45, PG
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 26. oktober
Lumby kl. 17.00, ADT
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 30. oktober
23. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

NOVEMBER
Søndag 6. november 
Allehelgensdag
Lumby kl. 11.00, KN
Stige kl. 11.00, ADT

Søndag 13. november
25. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 20. november
Sidste søndag i kirkeåret
Stige kl. 11.00, NN  
Kirkekaffe
Lumby kl. 14.00, ADT
Familiegudstjeneste

Søndag 27. november
1. søndag i advent
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Onsdag 30. november
Enrum Plejehjem  
kl. 14.45, NN
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 30. november
Lumby kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

For dåbs- og familiegudstjenester se www.lumbysogn.dk eller ring til kirkekontoret.



Hvor henvender jeg mig?

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man kirkekontoret (hverdag) 
eller én af sognenes præster (weekend).
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender 
man sig til kirkekontoret. 
Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

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

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

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

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

Næstformand Torben Hedelund
Tlf. 66 18 77 28
torben.hedelund@outlook.com 

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

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag kl. 12.00 – 16.00
Ellers efter aftale

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

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

www.lumbysogn.dk


