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ARTIKLER

Himlens lys kom i dig til jord!
Martin Luther og julen
Vores reformator Martin Luther er forfatter til flere af de julesalmer, vi finder
i Den danske Salmebogs afsnit om Jesu
fødsel.
Martin Luthers julesalmer er nok ikke
dem, vi synger mest, bortset fra salmen
”Det kimer nu til julefest”, som vist nærmest kan betragtes som obligatorisk
ved juleaftensgudstjenesten. Martin
Luther har også forfattet julesalmen
”Loven være du, Jesus Krist”, som vi i
DK ofte synger på melodien ”Lille Guds
barn, hvad skader dig”. Ligeledes salmerne ”Fra Himlen højt kom budskab
her”, julesalme for børn, og ”Fra Himlen
kom en engel klar”, julesalme for voksne, samt ”En sød og liflig klang” er af
Luthers hånd.
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Når man synger og læser Luthers salmer, så slår det én, at han har dramatisk
talent. Han inviterer os til at høre, hvad
englen forkynder for hyrderne julenat
og til at følge med dem ind til Bethlehem
for at se det nyfødte Jesusbarn. Luthers
levende måde at berette om begiven
hederne på, får os til at se det hele for
os – den klare engel, som forkynder, at
nu er Gud og menneske blevet ét i Jesusbarnet. Hyrdernes stille glæde, da de går
ind i stalden og ser den nyfødte i krybben. Barnet, som svøbes i klude, fordi
Gud virkelig er blevet en lille frysende
nyfødt, der helt og aldeles er overladt
i menneskehænder. Luthers måde at
beskrive sceneriet på, får uvilkårligt
én til at tænke på de julekrybber, man
især finder i de katolske kirker. Luthers

julesalmer kan siges at være ”en julekrybbe i ord og på vers”.
Martin Luther forsøgte uden tvivl at sætte sit præg på den folkelige fejring af julen
og på den måde, man opfattede jule
budskabet på. Han ville gerne nedtone
betydningen af den katolske helgen Skt.
Nicolaus, som ifølge legenden kom med
gaver til de artige børn. Luther ville hellere have, at man skulle kaste blikket på
‘Das Christkind´ – Kristusbarnet, eller
Jesusbarnet – som i julen kommer med
gaver til ethvert menneske. Nemlig den
gave, at synden og døden er overvundet i Jesus Kristus, for nu at udtrykke
det rigtig luthersk. Med andre ord den
gave, at Guds evige skaberlys er kommet til jorden og har ”fundet herberg”,
eller bolig, i menneskehjerter, til tro,
glæde og håb for enhver.
I det hele taget betoner Luther i sine
julesalmer, at ”solopgangen fra det høje
vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge” (citat fra
Zakarias´ lovsang). Det er Gud Herrens
evige lys, der fødes ind i verden i Jesus‑
barnet. Gud og menneske forenes uadskilleligt ved barnets fødsel. Julenat sker
en mægtig guddommelig bevægelse
fra himmel til jord, Gud rører jorden og
alt det jordiske, og verden og mennesket løftes op mod det himmelske. Gud
tager menneskelivet på sig i alt sin realisme – hø, halm, kulde, fattigdom og
barske livsvilkår. Og skænker derved
menneske en lysfyldt, jordisk tilværelse, befriet fra synd og død, med glæde i
hjertet, kærligheden i behold, og blikket
fremtidsrettet med håb og tro.

Måske netop fordi Luther betoner Guds
evige lys, som i Jesusbarnet fødes til
jorden, opstod den legende, at også
juletræet er opfundet af ham. Reformatoren skulle en juleaften i 1536 have
været på vej fra kirken til sit hjem gennem en lille skov. Her så han stjernerne
glimte mellem de bladløse trækroner,
og de mindede ham om det himmelske
lys. Pludselig så han et grønt træ ved stien, hvor han gik. Han rev resolut træet
op og tog det med hjem, hvor han anbragte det på bordet i den fine stue.
Han satte lys på grenene og fortalte
sine børn om englene og det himmelske lys. Om historien har noget på sig,
fortaber sig i det uvisse, men et maleri
af Carl A. Schwerdgeburth, der malede
det i 1860erne, gav næring til myten om,
at det var Martin Luther, der opfandt
juletræet. Her ser man reformatoren og
hans hustru og børn i stuen i hjemmet
i Wittenberg, og juletræet, pyntet med
levende lys, står på bordet.
Men juletræet med de levende lys kan
så udmærket tjene til at fastholde os på
det, som ifølge Luther var det væsentlige i juleevangeliet – at himlens lys i Jesusbarnet kom til jorden og til mennesket.
Sognepræst Karen Nedergaard
Billedet: Luthers Weihnachtsfest
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Stemningsbilleder fra en svunden tid
Direkte afskrift af håndskrevet beretning
”Det gamle Hus og Slægtens Historie fra 1818 til 1929
som jeg har faaet den fortalt af min Svigermor
Maren Hansen, og som jeg selv har oplevet den!”

Gertrud Hansen, født Rasmussen Vierø
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Vor sidste Sammenkomst
i det gamle Hjem*

Den 10. Oktober 1927
Mor

Vi stævnet hid fra Øst og Vest
for sidste Gang vi er din Gæst
før Døren din man lukke til
for Livet og dets Farvespil
her er din Pige og din Dreng
som du saa vokse op i flæng
og her er de som Børn har valgt
du har dem alle sammenkaldt
her er din Søster med sin Mand
lidt graanet blev, mens Tiden rand
Astrids og Ludvigs Far og Mor
vi alle samlet om dit Bord
vi er her nu for sidste Gang
det Ord har Vedmod i sin Klang
vi takker dig du gamle Hjem
du vil os aldrig gaa i glem
en lille Sang vi synge vil,
til dig hun skrev min Søsterlil
du gamle Hus et skønt Farvel
før kommen er din sidste Kvæld
vi ønske vil for denne Slægt
som du har haft i Varetægt
at det fremdeles godt dem gaa
Velsignelse til Gerning faa
Ja, Herre tag dem i Din Haand
og før dem i Dit Ledebaand
Velsign og Du og det nye Hjem
at Lykken der maa følge dem.

Du gamle Hjem, som snart forsvinder
om dig vil jeg skrive disse Minder.
Og om den Slægt der hos dig har levet
i korte Træk, hvad de har bedrevet.
Hvem der lod dig bygge, det vides ej
og lagde dig tæt ved Alfarvej
med Ler man klinede op din Væg
af Rugens Straa lægges Tagets Skæg,
paa Bindingsværksstolper fast du stod
og mangen en Storm, har du staaet imod.
Din Stue var lav, dit Gulv var Ler
dog siden i Tiden du Bræddegulv ser.
Din Væg blev fornyet med brændte Sten
blev kalket og strøget til den var ren,
men nu er der gaaet mange Aar.
Langt over hundred, saa vist det naar
fra den Gang du stod i festligt Skrud
og modtog den første unge Brud
jeg ved du siden har modtaget fem
thi jeg var jo selv den ene af dem.

❦
Nu vil vort Blik vi tilbage vende
mod 1820 vor Tanke sende
da kom der en Mand fra Tørresø By
og du gik over til Slægter ny.
Manden, der købte, Hans Andersen hed

med din magre Jord han trofast sled
et lille Jordlod paa 5 Tønder Land
hørte til Huset, da han blev Mand.
Men Lykken vared for ham kun kort
hans unge Hustru snart maatte bort
dog Sorg og Glæde de følges ad
ad Aare hos ham den anden sad
hun fødte Sønnen, Hans Ludvig det var
og atter en Kiste ad Døren man bar,
saa flyttet den tredje Hustru ind,
jeg tænker hun havde et kærligt Sind,
som Mor hun blev for sin Søsters Dreng
hyggede om ham og redte hans Seng,
siden to Smaabørn voksede frem.
Du meget har set du gamle Hjem,
men dog jeg tror du med Glæde nød
den Træskoklapren der hos dig lød
som Barnelatter og stille Graad
alt taalmodig du hørte paa.

❦
Saa blev da sendt ud det første Kuld
for selv at tjene det røde Guld
tilbage hos dig blev en Far og Mor
som pløjer og saar og høster din Jord
Hans Ludvig blev køn, da han voksede
til, om ham er det nu jeg fortælle vil.

❦
Han tjente hos Bønder i flere Aar
før han til Soldat – Indkaldelsen faar,
blev Oppasser hos en stout General,
der Marens Hjerte blev ham tilfald
af Smeden i Ringe hun var en Datter
ung og køn med en munter Latter
deres Bryllup stod i Smedens Hus.

På Essen brændte der Brudeblus
i Gaarden det store Valdnøddetræ
bredte sin Krone gav Ly og Læ
du lille Hus ved den Alfar Vej
til Brudefærd har du pyntet dig
atter stod du i festlig Skrud
med aaben Dør for den unge Brud.
Velkommen, bød du i Stuen lav og
takker for Kvinden Hans Ludvig dig gav
paa Arbejde gik Hans Ludvig afsted
og sommetider var Maren med naar
Hansen – Tanggaard kom med sin Bør
i høsten at hjælpe for Pløjeløn.
Din Mark og Have de plantet til
med Frugttræer og Buske en enkelt Pil
alt blev hentet fra Vinhandler Haven
Maren var glad, og takkede for Gaven,
hun selv har plantet den store Bøg,
Hans Ludvig den hentet i Skoven høj,
hun var saa virksom den unge Kvinde,
og hun har sat sig saa mangt et Minde,
jeg tænker tit, hvis hun kunde se
sin Sønnesøns Værk, vil af glæde hun le,
selv om han rydder Buske og Træer,
dog hendes Grundlag det hele bær som
Mor og Hustru, du saa hendes Færden
du lille Hjem, som var hendes Verden
kun taveligt var der i Stuen din men
hyggeligt dog ved Tranlampens Skin.
Simestole til Hvile bød
paa Arnen brændte Tørven i Glød
og i dine Stuer der lyder atter
glade Stemmer og Barnelatter.
Fire Smaabørn sig tumler omkring
to Drenge laver saa kaade Spring
to Piger holder sig mere stille,
de er da ikke som Drenge vilde.
Marie og lille Maren Kirstin´
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lærer at karte Ulden helt fin
af Klotter maa der jo ingen findes
for jævn og pæn skal Traaden spindes.
Maren er flittig, spandt Hør og Blaar
som Rokkehjulet dog hurtig gaar.
Om Tenen snurre den Hørtraad fin
som siden væves til Bolster og Lin. Til
Knudsdags Marked det blev bragt ud
og solgtes der for højeste Bud.

❦
Den gamle Farfar der pusles om
til en Dag i Stuen hans Plads stod tom.
Hans Peter og Anders var
Drengenes Navn
og hurtigt de lærte at gøre lidt Gavn
imellem de tog med hinanden et Tav
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og stangede til saa Kasketten røg av`.
Til Tider de sad i den store Elm
og tittede til deres Mor som en Skælm.
De hjalp deres Far med at kulegrave
ude i Marken og i din Have.
De trillede med Jord fra det faste Land
og fyldte ved Tuen, hvor der stod Vand.
Ved Mellemmadstid da kom de i Fart
om Maden de kappes om største Part
imedens fik Maren sin Hjulbør i gang,
hun gravede Kartofler imellem hun sang
med Børen hun trilled til Adamsgade,
hvor Koner kom ud med Spande og Fade,
hun maalte Kartofler og tog imod Penge
snart har hun udsolgt, der varer ej længe,
til Gartneri har Maren stor Lyst
og nu maa Drengene ta´ deres Dyst
De hjælpes ad, saa godt de formaar

berede Jorden Hans Ludvig forstaar
han nylig har købt et Par Tønder Land
af Engene dernede i Bogøstrand.

❦
Nu fik de en Trækvogn, og siden en Hest
den gamle hvide, et sindigt Bæst
hos dem var der Glæde og du var stolt
da den i din Stald sit Indtog holdt
den sled saa trofast det gamle Skind
til en Dag i Stalden den blidt sov ind.
Saa fik de en rød og siden en brun
den var lidt rebelsk men blød og rund.
Nu kørtes til Tovet, Anders var Kusk
i Solskinsdage, i Regn og Rusk
han sælger Asparges, Jordbær og Kaal
Agurker, Meloner i rigelig Maal
med Gartneriet det fremad gik
alt var kommen saa godt i Skik.
Hans Peter bort til Odense ta´r
Anders blev Medhjælper hos sin Far.
Da var det jeg saa ham den unge Mand,
for ham mit Hjerte stod snart i Brand
jeg saa paa hans skønne Ansigt og Krop
det var i Friskolen paa Bankens Top
til Aftenskole vi sammen gik
og Resultatet at høre snart man fik
nu er Anders Hansen jo blevet forlovet
med Gertrud Vierø han Skridtet har vovet.
Lars Rasmussen Vierø hed min Far
paa Skonnerten ”Fanny” han Skipper var
vor Forlovelsestid den blev kun kort
Hans Ludvig Hansen næste Aar gik bort
da gik du i Arv til den yngste Søn
du lille gamle vaklende Røn
men dog før Brylluppet man tænkte paa,
da maa der en Ombygning foregaa

mod Væggenes Muresten Hammeren fløj
hvor før var Stilhed, der blev nu Støj
der brækkedes ned, der mures op
det gyste og skjalv i din gamle Krop
nye Vinduer blev sat ind
de bedre kan lune for Regn og Vind.
Din Bjælke man lagde op paa Rem
og siden man gipsede neden om dem.
Ved Pinsetid du stod og skinned i Solen
du vented paa hende i Brudekjolen
den 13. juni vort Bryllup stod
i Kirken vi loved hinanden Tro
min Far da boet i Snedkerens Hus
derinde brændte vort Brudeblus.

❦
Fortsættes…
Annelise Bæk Hansen
*Note:	Anders Hansens gartneri,
Haugevej 207
Billedet: Huset har tilhørt familien Hansen
fra 1820, først som husmandsbrug, senere som gartneri, i 1929
blev det revet ned af sognefoged
Ludvig Hansen og erstattet af den
nuværende villa.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Søndag 27. november

kl. 11.00

Adventsgudstjeneste med klokkespil Lumby Kirke og Sognegård

Tirsdag 29. november

kl. 14.00

Adventsandagt

Onsdag 30. november

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Torsdag 1. december

kl. 14.00

Fortælleeftermiddag

Mandag 5. december

kl. 19.00

Julekoncert med Ensemble Barocca

Søndag 11. december

kl. 19.00

Julen i Ord og Toner

Stige Kirke

Lørdag 24. december

kl. 13.00

Familie- og børnegudstjeneste

Stige Kirke

Lørdag 31. december

kl. 15.00

Nytårsaftensgudstjeneste

Torsdag 5. januar

kl. 14.00

Filmeftermiddag

Onsdag 11. januar

kl. 16.30

Fyraftenssang

Fredag 13. januar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Fredag 20. januar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 25. januar

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Fredag 27. januar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Mandag 30. januar

kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste

Lumby Kirke

Onsdag 8. februar

kl. 16.30

Fyraftenssang

Fredag 10. februar

kl. 11.30

Babysalmesang

Onsdag 22. februar

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Torsdag 23. februar

kl. 14.00

Filmeftermiddag

Fredag 24. februar

kl. 11.30

Babysalmesang

Onsdag 8. marts

kl. 16.30

Fyraftenssang
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Lumby Kirke og Sognegård
Lumby Kirke
Lumby Sognegård
Lumby Kirke

Lumby Kirke
Stige Sognehus
Stige Kirke

Stige Kirke

Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Stige Sognehus
Lumby Kirke
Stige Kirke

Maria det hedder jeg – Lumby Sogn lod mig støbe
Adventsgudstjeneste og fødselsdag for Lumby Kirkes klokke
Søndag den 27. november kl. 11.00 i Lumby Kirke og Sognegård
Lumby Kirke har to klokker, hvoraf den
yngste er støbt i 1491, og dermed har
525 års jubilæum i år. Det vil vi fejre!
Efter gudstjenesten i kirken samles vi i
Lumby Sognegård, hvor vi har besøg af
Erik Kure, som er organist og klokkenist.
Han vil fortælle os om vores klokke, som
blev fremstillet af Peter Hanssen.
Klokken hedder Maria og er støbt til Skt.
Katarinas ære. Billedet viser et relief på
klokken af Gud Fader med kongekrone,
Kristus på korset og Helligånden som
due (Odense bys historie I).
Menighedsrådet er vært ved en let anretning samt kransekage og sekt i anledning af det nye kirkeår. Man kan bestille
kirkebil til gudstjenesten og arrangementet i sognegården på tlf. 66 12 27 12
(kontonummer 3971).
Alle er velkomne!
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

P
Advent med Alzheimer Foreningen og Heimerkoret
Tirsdag den 29. november kl. 14.00 i Lumby Kirke og Sognegård
Tirsdag den 29. november får Lumby Kirke
besøg af Alzheimer Foreningen, Odense &
Nordfyn. Det er 4. år, foreningen indleder
advent med et kirkebesøg og andagt.

Vi starter kl. 14.00 med en andagt i Lumby
Kirke ved sognepræst Karen Nedergaard.
Efter andagten er der samling i Lumby
Sognegård, hvor der serveres kaffe.
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Menighedsrådsmedlem Annelise Bæk
Hansen vil fortælle om Lumby og viser
billeder. Ved kaffen underholder Heimerkoret under ledelse af Jytte Damholm.
Alle er meget velkomne!
Alzheimer Foreningen og
sognepræst Karen Nedergaard

På vej! – Fortælleeftermiddag
Torsdag den 1. december kl. 14.00-16.00 i Lumby Sognegård

Vi får besøg af de globale fortællere
Anne og Kristoffer, som har været 5 uger
i Cambodja gennem et projekt under
Danmission.
Danmission arbejder for at bevare Prey
Lang-skoven i Cambodja, som i generationer har været hjem og livsgrundlag
for omkring en halv million mennesker.
Skoven trues af ulovlig træfældning i
et korrupt samfund. Anne og Kristoffer
fortæller om, hvordan det er at være
kristen i et land, hvor kun 3 % er kristne,
og om kulturen, landet og hverdagen.
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Der sælges merchandise fra Cambodja,
20 kr. pr stk., så medbring småpenge og
vær med til at støtte en god sag.
Undervejs i eftermiddagen serveres
kaffe og kage. Man kan bestille kirkebil
på tlf. 66 12 27 12 (kontonummer 3971).
Alle er velkomne!
Sognepræst Karen Nedergaard

Julekoncert med Ensemble Barocca
Mandag den 5. december kl. 19.00 i Lumby Kirke

Så nærmer julen sig atter igen og der
skal afholdes julekoncert i vores sogne.
I år lægger Lumby Kirke rammerne til
en koncert med "Ensemble Barocca".
Der vil være musik fra barokkens tidsalder spillet på historiske instrumenter.
De fire musikere vil sikkert bringe os en

fantastisk musikoplevelse i kirkens smukke rammer. De medvirkende er: Carina
Tybjerg Madsen (sang), Merete Steffensen (barokviolin), Maria Rosenkilde
Qvist (barokcello) og Babett Hartmann
(cembalo). Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Julen i Ord og Toner
Søndag den 11. december i Stige Kirke kl. 19.00

Den 3. søndag i advent samles vi i Stige
Kirke kl. 19.00 til en aftensgudstjeneste
i advent- og julens lys med toner fra adventssalmer og julesalmer – bønner og
læsninger fra Bibelen. Julens fortælling
kender vi så godt med Josef og Marias
trængsler inden Jesusbarnet bliver født
julenat. Hvorfor gentage det år efter

år? Jo, fordi budskabet om, at Guds Søn
fødes til jord er et ufatteligt mirakel og
fortæller os om Guds kærlighed til sine
skabninger – os mennesker!
Efterfølgende serveres der æbleskiver
og gløgg i Stige Sognehus, hvor alle er
velkomne!
Sognepræst Anja Damkjær True”
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"Julen er børnenes fest” siger vi
Juleaften den 24. december kl. 13.00 i Stige Kirke
Derfor indbydes der, som noget nyt for
vores sogne, til en familie- og børnegudstjeneste juleaften.
Englen Signe vil rigtig gerne møde DIG
juleaften. Kom til familiegudstjeneste
juleaften i Stige Kirke kl. 13.00. Gudstjenesten varer cirka 45 minutter og er
for ALLE mellem 0-100 år! – der bliver
ramasjang i den!
Sognepræst Anja Damkjær True

Nytårsaftensgudstjeneste
Lørdag den 31. december kl. 15.00 i Lumby Kirke
På årets sidste dag ønsker vi traditionen
tro hinanden godt nytår med et glas
champagne og kransekage efter en
stemningsfuld gudstjeneste.
Sognepræst Mette Gabelgaard.
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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: livglæde og
livslede – liv og død og alt hvad der befinder sig i spændet der imellem. Gennem film får vi foræret billeder, ord,
musik og følelser, som skaber rammen
for en god samtale med andre. I filmklubben bydes på film, i fællesskab,
samhørighed og samtale, lidt til ganen
og en god snak om de tanker, filmen
lader gro frem hos os.

BEM ÆRK

!
N Y DATO

Vi ses i Stige Sognehus
kl. 14.00 – ca. 16.30.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Man kan bestille kirkebil på tlf. 66 12 27 12
(kontonummer 3971).
Sognepræst Anja Damkjær True

Torsdag den 5. januar kl. 14.00 i Stige Sognehus ”Luther”
119 min. Instruktør Eric Till, 2007, danske undertekster.
Med filmen ”Luther” begynder vi fejringen af 500 året for reformationen, som tog sin begyndelse i efteråret 1517 i Wittenberg.
Filmen vi skal se, beskriver Martin Luthers kamp med troen og
vantroen – vi følger ham i oversættelsesarbejdet, hvor den nådige
og kærlige Gud toner frem af de gamle skrifter. Vi følger ham i de
samfundsmæssige opgør, der følger hans nye tolkning af Bibelen
– opgør som vi i dag nyder frugten af!
Torsdag den 23. februar kl. 14.00 i Stige Sognehus ”I Lossens time”
93 min. Instruktør Søren Kragh-Jacobsen, 2013, dansk tale og undertekster.
Helen, som er præst, bliver kontaktet af forskeren Lisbeth med en
desperat bøn om hjælp. En ung mand er blevet sendt til en højsikkerheds psykiatrisk afdeling, efter at have dræbt et gammel par.
Den unge mand, som er en del af et eksperiment, hvor de indsatte
får ansvar for et kæledyr, forsøger at begå selvmord med den begrundelse, at det var Guds plan. I et kapløb mod tiden, begynder
de to kvinder en chokerende rejse dybere og dybere ind i sindet af
den unge mand, i håbet om at forstå ham og redde hans sjæl. Film
en bringer os ind i et intenst psykologisk drama, og om udgangen
er lykkelig eller ulykkelig er til debat.
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Fyraftenssang
Onsdag den 11. januar kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 8. februar kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 8. marts kl. 16.30 i Stige Kirke
Så starter vores månedlige sangkomsammen igen til januar. Også denne
gang mødes vi i Stige Kirke til en kop kaffe 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, man

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

Hverdagsgudstjenester
Onsdag den 25. januar kl. 17.00 i Stige Kirke
”Luther-rosen” Anja Damkjær True
Onsdag den 22. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
”Men glæd jer i Kristus…” Karen Nedergaard
Onsdag den 29. marts kl. 17.00 i Stige Kirke
”Synd tappert” Mette Gabelgaard
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I anledning af Luther-året 2017 har vi
her i sognene valgt, at vores hverdagstjenester alle skal have et Luther-tema.
Se i øvrigt klummen om Martin Luther
og hans salmer under Sognenyt her i
bladet.
Sognepræsterne Karen Nedergaard,
Anja Damkjær True og Mette Gabelgaard

Kyndelmissegudstjeneste
– tro det eller lad være! Lyset er på vej…
Mandag den 30. januar kl. 19.00 i Lumby Kirke
Kyndelmisse falder altid den 2. februar,
40 dage efter jul. Men vi tillader os at
fejre det et par dage tidligere. Vi mødes
til kyndelmissegudstjeneste mandag den
30. januar i Lumby Kirke kl. 19.00 til en
gudstjeneste sammen med Odinskoret.
Kyndelmisse er en lysfest, hvor vi fejrer,
at Jesus er kommet til verden som et lys

i mørket. I Bibelen finder man beretningen om den gamle mand Simeon, som
bryder ud i lovsang, idet han tager den
40 dage gamle Jesus i sine arme. Simeon
kalder Jesus for et lys.
Sognepræst Anja Damkjær True og
Organist Dennis Dingfeld
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Konfirmanderne laver deres egen gudstjeneste
Konfirmandgudstjenesterne er for alle
interesserede. De foregår i januar/
februar måned kl. 19.00 i Lumby Kirke.
Se i øvrigt gudstjenestelisten.

Vores konfirmander i Stige og Lumby
nøjes ikke med at gå til gudstjeneste
sammen med deres forældre og bedsteforældre i løbet af den tid, de går til forberedelse. De skal også selv prøve kræfter med at lave deres egen gudstjeneste.

I løbet af dagen arbejder konfirmanderne med udformningen af deres gudstjeneste. Gudstjenesternes tema er Jesu
bjergprædiken. Selve prædikenen er
”tre stationer” i kirken, som kirkegængerne skal gå rundt til. Ved stationerne
kan man opleve det, som konfirmanderne har arbejdet med i dagens løb.
Alle er velkomne!
Præsterne Mette & Karen

”Babysalmesang”
Fredag den 13. januar kl. 11.30 i Lumby Kirke
Babysalmesang er en musikalsk oplev
else for dig og dit barn; en sanselig
og motorisk udfoldelse under ledelse
af musikpædagog Rikke Petersen og
sognepræst Anja Damkjær True.
Vi mødes i Lumby Kirke følgende fredage
kl. 11.30: den 13., 20. og 27. januar, den
10. og 24. februar og den 10., 17. og 24.
marts. Der er plads til 10 børn på holdet,
foruden mor eller far. Om nødvendigt
har vi mulighed for at udvide med et
hold. Babysalmesang er gratis.
Tilmelding gerne til Anja på
tlf. 29 16 06 38 eller adt@km.dk
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For løbende information tjek Facebook
under ”Babysalmesang i Lumby og Stige
Kirker”.
Med tak til Rungsted Kirke for logo.
Sognepræst
Anja Damkjær True

Minikonfirmander 2017
Minikonfirmanderne får gennem leg,
musik og kreativitet en indføring i kirke
og kristendom.
Kom med din glæde og nysgerrighed til
nogle sjove eftermiddage!
Søndag den 8. januar kl. 11.00 i Stige
Kirke holder vi en familiegudstjeneste,
hvor der orienteres og kan stilles spørgsmål vedrørende minikonfirmandtilbud
det. Minikonfirmandoplæringen er gratis og dåb er ingen forudsætning.

I januar og februar tilbydes minikonfirmand-undervisning for Stige Skoles og
Stige Friskolens 4. klasser torsdage den
19. og 26. januar og den 2. februar kl.
12.00-16.00 i Stige Sognehus og Stige
Kirke. Datoerne er forhandlet i samarbejde med skolerne – så de børn der ikke
vælger minikonfirmandforløbet til, får
et tilbud på skolen. Vi afslutter med et
brag af en TEATER-GUDSTJENESTE opført af minierne søndag den 5. februar
kl. 14.00 i Stige Kirke. Efterfølgende er
der servering og hygge i Stige Sognehus.
Man kan melde sig til ved familiegudstjenesten eller finde tilmeldingsblanketten
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.
Sognepræst Anja Damkjær True

SOGNENYT
Luther-klumme: Martin Luther for fuld musik
I 2017 fejrer vi reformationsjubilæum. I
oktober 1517 slog Martin Luther sine 95
teser op på Slotskirkens store trædør i
Wittenberg. Teserne var yderst kritiske
i forhold til kirkens (den katolske) afladshandel. Martin Luther opfordrer til drøftelse om, hvorvidt afladshandlen havde
støtte i Bibelen eller ej. I perioden 1518-

1520 fører ledende teologer diskussioner
med Luther. Luther bliver under disse diskussioner mere og mere overbevist om de
kirkelige misbrug. Kirkens skal reformeres,
det vil sige føres tilbage til sin oprindelige
lære. For at gøre en lang historie kort fører disse diskussioner til, at Martin Luther
ekskommunikeres af den katolske kirke.
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Martin Luthers liv og levned – hans
virkningshistorie – ja, samtidens opbrudstanker er der skrevet mange gode
fremstillinger af. Blot for at nævne nogle få, kan Heinz Schilling: ”Martin Luther
– rebel i en opbrudstid” (2014, Kristeligt Dagblads Forlag) og Niels Henrik
Arendt: ”Martin Luther – Frihed” (2015,
Anis) nævnes. To meget forskellige bøger og begge læseværdige.
Luther har skrevet mange bøger og
oversat Gammel og Ny Testamente fra
originalsprogene hebraisk og græsk til
tysk. Musikken ved den katolske messe
bestod mest af munkesang på latin, og
derfor var der ingen menighedssang.
Luther var af den opfattelse, at musikken også var forkyndelse. Ikke uden
grund blev Martin Luther kaldt ”Nattergalen fra Wittenberg.” Han satte musikken højt og mente, at den havde fandtes siden skabelsens tid. Som ung havde
18

han modtaget musikundervisning, og
han kunne spille på både fløjte og lut.
Luther mente, at musik kunne glæde de
bedrøvede, opmuntre de fortvivlede,
neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive
Djævelen. Næsten al musik var gavnlig
og god, mente Luther, men den var allerbedst, hvis den blev brugt til at prise
Gud.
Luther omsatte Reformationens lære
til tysk poesi. Han skrev i alt 36 salmer,
hvoraf 21 salmer er repræsenteret i vores salmebog i redigerede og oversatte
udgaver. Flere er velkendte og yndede
salmer. Blandt andre: ”Nu bede vi den
Helligånd” (DDS 289), ”Vor Gud han er
så fast en borg” (DDS 336) og DDS 487
”Nu fryde sig hver kristen mand”. Han
har skrevet flere julesalmer, hvoraf den
kendteste nok er ”Det kimer nu til jule
fest” (DDS 94). Luthers salmer vandt
stor udbredelse både i og uden for Tysk-

land. Efter Luthers mønster begyndte
reformatorer i andre lande også at digte
salmer på deres modersmål. Hans Tausen oversatte flere af Luthers salmer til
dansk.
Salme 96 ”Fra Himlen kom en engel klar”
er ikke en alment kendt salme. Den er
skrevet af Martin Luther i 1543 – 3 år
før han dør. Salmen begiver sig ind i juleevangeliets forkyndelse af, at Kristus bliver menneske. Luther tager fat i Gammel
Testamente med forudsigelsen af Jesu
fødsel (vers 1-2). Og det understreges i
3. vers, at Jesus kommer til jorden, ikke
for Guds skyld, men for at blive vores
bror – altså for at, med vers 4: ”Gud er
med eder i al vor nød;…” Vi kan regne
med og stole på, at Gud er med os, når
”Helveds magt” er løs, da vi står i pagt

med Gud. Det er nærliggende, at Luther
her tænker på dåbens pagt. At salmen i
den danske salmebog står kategoriseret
under ”Jesu fødsel” må tilskrives salmens
titel og associationerne til englen, der
synger for hyrderne på marken: ”Nu giver agt på barnet svøbt, i krybben lagt”.
Størstedelen af salmen taler om, at nære
tillid til Gud og ”Lad fnyse her, lad rase
hist” (DDS 96, 6a) og da ”…tak da Gud af
hjertens grund, tålmodig, glad i allen
stund” (DDS 96, 6c-d).
Tålmodighed og tak skylder vi hinanden.
Vi skylder at bære vores liv med taknemmelighed og leve af hjertens grund i allen
stund!
Sognepræst Anja Damkjær True

Salme 96 i salmebogen: ”Den skal vi lære!”
Luther skrev salmer til menighedsbrug.
Han skrev salmer på tysk. Inden da havde
al salmesang foregået på latin – ligesom
prædikenen og alt andet ved den katolske
messe var på kirkens sprog: latin. Menigmand havde ikke en chance for at forstå
gudstjenestens indhold og variationer.
Det var en hjørnesten for Luther, at der
var sammenhæng og skabt en forståelsesramme mellem dagens evangelium,
prædikenen og salmer. Derfor skrev han
salmer på tysk (hans eget modersmål) på
bibelens grundlag til brug ved gudstjenesterne.

original salme skrevet af Luther at kende.
Derfor vil vi synge ”Fra Himlen kom en
engel klar” ved søndagens gudstjenester
hele december måned. Se mere i Lutherklummen: ”Luther for fuld musik”
Sognepræst Anja Damkjær True

Ved gudstjenesterne i Lumby og Stige
Kirker vil vi i december måned lære en
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Menighedsrådsvalg 2016
Den 13. september 2016 blev der afholdt orienterings- og efterfølgende
opstillingsmøde i Stige Sognehus. Der
var pænt fremmøde fra begge sogne
og god opbakning til menighedsrådets
arbejde.

Navnene på menighedsrådsmedlemmerne og stedfortrædere offentliggøres i næste kirkeblad og på hjemmesiden efter det konstituerende møde den
24. november.
Valgbestyrelsen

Resultatet blev “Aftalevalg“ for Stige og
Lumby Sogne. Vi fortsætter med et fælles menighedsråd på 14 medlemmer og
8 stedfortrædere.

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.
Der er ingen kirkebil juleaften. Det er
gratis at benytte kirkebil og liftbus.
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Til arrangementer hvor der er kirkebil,
kan man ligeledes bestille bilen hos
Odense Mini Taxa.

Stemningsbilleder fra høstgudstjenesten i Lumby-Tårup
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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, under
holdning og andre arrangementer.
Henvendelse til formand Thordis Jensen
tlf. 40 40 38 60 for information.
Bestyrelsen

Lumby Skytteforening
Adresse:
Formand:
Kasserer:
Kontingent:
		

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

Pistolskytterne: mandag kl. 19.00.
Riffelskytter børn: tirsdag kl. 18.30.
Riffelskytter voksne: torsdag kl. 19.00.

Se også www.lumbyskytteforening.dk
Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Nyt fra Stige Borgerforening
Den 31. marts 2016 afholdtes generalforsamling i Borgerforeningen.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Suppleanter:

Henrik Hørslev Hansen
Claus Anker
Steen Jakobsen
Charlotte Mathiesen, Mikael Thingholm og Annette Lennart Olsen

Maling og renovering af Kahytten (Færge Hans)
Vi har modtaget flere gode forslag til
Stige Borgerforening fik stillet færge
huset til rådighed af Odense Kommune.
hvorledes Kahytten kan anvendes til
Den 25. maj afholdtes Færgehus-åbning
fælles fornøjelse blandt andet indretog navnekonkurrencen endte med
ning til krabbefiskeri, m.m. – kom ende”Kahytten”.
lig med flere forslag.
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Skt. Hans
Den 23. juni afholdtes Skt. Hans på det
grønne område ved Valnøddevej. Et velbesøgt og hyggeligt arrangement med
Susanne Crawley som båltaler. Næste
år forventes arrangementet at blive udvidet – evt. med spisning, da Skt. Hans
aften er en fredag.
Foreningsmøder
Vi er gået i gang med foreningsmøder
under sloganet ”Vi vil Stige”, hvor alle
foreninger i Stige er inviteret. Ideen er
at skabe kontakt foreningerne imellem
så vi udnytter vores samlede ressourcer
og også hjælper hinanden med at skabe
opmærksomhed omkring de foreninger
der findes. Der er indtil dato afholdt 2
møder og vi opstarter arbejdet med en
husstandsomdelt præsentationsfolder i
efteråret, hvor alle foreninger vil kunne
præsentere sig. Der er kommet mange gode ideer til fælles arrangementer – der arbejdes blandt andet på en
”Stige-dag” (evt. dagen efter Skt. Hans)
hvor foreningerne er fælles om et dagsarrangement.

Opdager vi det, så har vi oparbejdet et
rigtigt godt netværk af byrådspolitikkere og embedsfolk, som vi tager fat i.
Juletræsfest
Næste arrangement fra Stige Borgerforening er juletræsfesten – som traditionen tro løber af stablen første søndag
i advent – så sæt kryds i kalenderen
søndag den 27. november om eftermiddagen. Nærmere info udsendes på
Facebook eller i de opsatte skabe ved
Spar (som vi håber vi snart får adgang til
igen) eller ved Stige Pizza.
Stige Borgerforening kan kontaktes via
mail; stigeborgerforening@gmail.com
På Facebook – søg ”Stige Borgerforening” eller via www.stigeonline.dk

Odense Kommune
Herudover deltager vi i arbejdet omkring SPAR, version 2, Høringsmøde
Meneta (de trafikale konsekvenser af
en udvidelse), Informationsmøde på
Søhusskolen vedr. SSP samarbejdet i
lokalområdet, Fibernet Stige, møder i
Odense Kommune omkring vores kommende kommuneplan / bybusdriften
m.m. Vi holder nøje øje med at der ikke
er beslutningsforslag i Odense Byråd
der har kedelige konsekvenser for Stige.
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Program 2016-2017
Onsdag den 7. december kl. 19.00
Aulaen Lumby Skole. Vi får besøg af Gitte
Nedergaard som er selvstændig frisør og
uddannet stylecoach. Gitte har sin salon i
Bredgade i Otterup.
Torsdag den 5. januar kl.19.00
Nytårskur hos STYRBÆKS, Slettensvej 223,
Odense N. Pia og Klavs Styrbæk har siden
årsskiftet 2014 fulgt Kvægtorvs-æraen
op med STYRBÆKS.

Torsdag den 9. februar kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg.
Anne von Lowzov, kommentator på TV
ved kongelige begivenheder.
Onsdag den 22. februar kl. 19.00
Aulaen på Lumby Skole. Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus afholder
generalforsamling.
Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 66 18 91 21

Lumby og Omegns Borgerforening
Program 2016 -2017
Formand:
		
Kasserer:
Kontingent:

Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05
Hanne.Schultz@skolekom.dk
Minni Jensen tlf. 50 92 83 20
Husstand: 100 kr. Enlige: 50 kr.

Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 7. november kl. 19.30
Mandag den 5. december kl. 19.30
Mandag den 9. januar kl. 19.30
Mandag den 6. februar kl. 19.30
Mandag den 6. marts kl. 19.30

Tilmelding ringes til Ruth på
tlf. 20 62 22 06
eller Hanne på
tlf. 65 95 52 05.
Der betales til spisningen:
voksne 40, børn 25, under 5 år gratis.

Fællesspisning i skolens aula
Torsdag den 27. oktober kl. 18.00
Torsdag den 8. december kl. 18.00
Tirsdag den 17. januar kl. 18.00
Onsdag den 8. marts kl. 18.00
Onsdag den 5. april kl. 18.00

Babycafe
Vi har i år startet en babycafe, så hvis
du er på barsel eller af anden grund er
hjemmegående med et mindre barn, er
du meget velkommen. Det foregår torsdage kl. 10.00-12.00 i Lumby Sognegård.
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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.
Strikkecafe
Hver 2. og 4. mandag i måneden
kl. 19.00-21.00 i Lumby Sognegård er der
strikkecafe. Alle som har lyst til at nørkle
med håndarbejde sammen med andre,
er meget velkommen. Du bedes holde
øje med borgerforeningens udhængsskabe ved ”købmanden” og i "Lumby
Parken", for evt. ændringer eller aflysninger i løbet af sæsonen.

Julestue
Torsdag den 24. november
kl 17.00- 19.30 på Lumby Skole. I forbindelse med skolens juleklippeaften, har
også borgerforeningen et værksted, hvor
der er mulighed for at bruge sine kreative
evner. Bemærk ændret tidspunkt.
Hyggebanko,fællesspisningogstrikkecafe
er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder
sig ret til at ændre datoerne.
Bestyrelsen

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.

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 store filer:
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
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv dækker Lumby, Stige, Søhus, Lumby-Tårup,
Beldringe, Anderup og Nisted. Se i øvrigt: www.arkiv.dk
Bestyrelsen
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = ADT

NOVEMBER
Søndag 27. november
1. søndag i advent
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Tirsdag 29. november
Lumby kl. 14.00, KN
Adventsandagt
Onsdag 30. november
Enrum Plejehjem
kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag 30. november
Lumby kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

DECEMBER
Søndag 4. december
2. søndag i advent
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG
Søndag 11. december
3. søndag i advent
Lumby kl. 11.00, KN
Stige kl. 19.00, ADT
Julen i ord og toner

Lumby kl. 9.30, MG
Juleafslutning
Søhusskolen
Lumby kl. 10.30, MG
Juleafslutning
Søhusskolen
Stige kl. 10.15, ADT
Børnehavernes
juleafslutning
Stige kl. 11.15, KN
Juleafslutning Stige Skole
Onsdag 21. december
Enrum Plejehjem
kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
Lørdag 24. december
Juleaften
Stige kl. 13.00, ADT
Familiegudstjeneste
Stige kl. 14.30, ADT
Lumby kl. 13.30, MG
Lumby kl. 15.00, MG
Lumby kl. 16.30, MG
Søndag 25. december
Juledag
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Søndag 18. december
4. søndag i advent
Stige kl. 11.00, ADT
Kirkekaffe

Mandag 26. december
Anden juledag
Lumby kl. 11.00, KN

Onsdag 21. december
Lumby kl. 8.00, KN
Juleafslutning
Lumby Skole

Lørdag 31. december
Nytårsaftensdag
Lumby kl. 15.00, MG
Champagne og
kransekage
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JANUAR
Søndag 1. januar
Nytårsdag
Stige kl. 15.00, KN
Søndag 8. januar
1. søndag
efter helligtrekonger
Stige kl. 11.00, ADT
Familiegudstjeneste
Tirsdag 10. januar
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 15. januar
2. søndag
efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Kirkekaffe
Torsdag 19. januar
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 22. januar
3. søndag
efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30, ADT
Lumby kl. 11.00, ADT
Onsdag 25. januar
Enrum Plejehjem
kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag 25. januar
Stige kl. 17.00, ADT
Hverdagsgudstjeneste

GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = ADT

Onsdag 25. januar
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste

Onsdag 22. februar
Stige kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 29. januar
4. søndag
efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

Søndag 26. februar
Fastelavnssøndag
Stige kl. 11.00, ADT
Kirkekaffe
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste

Mandag 30. januar
Lumby kl. 19.00, ADT
Kyndelmissegudstjeneste

FEBRUAR
Torsdag 2. februar
Lumby kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 5. februar
Sidste søndag
efter helligtrekonger
Lumby kl. 11.00, MG
Stige kl. 14.00, ADT
Familiegudstjeneste

MARTS
Søndag 5. marts
1. søndag i fasten
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
For dåbs- og familie
gudstjenester se
www.lumbysogn.dk
eller ring til kirkekontoret.

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet
uddeles i uge 9.
Materiale kan sendes til
kordegn Karen Van Durme
senest mandag den 23. januar
på e-mail kvd@km.dk

Søndag 12. februar
Søndag septuagesima
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Søndag 19. februar
Søndag seksagesima
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN
Onsdag 22. februar
Enrum Plejehjem
kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
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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
Sognepræst Anja Damkjær True
Kontor: Stigevej 253,
5270 Odense N
Tlf. 29 16 06 38
adt@km.dk
Fridag: mandag

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

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

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

www.lumbysogn.dk

