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ARTIKLER
Bedeslag – når livet brydes af døden
og evigheden fortsætter…

Vi indbydes til gudstjenester, når kirkeklokkerne ringer. Når bedeslagene afrunder kirkeklokkernes slag indgydes der ro
i kirkerummet. Ro har vi behov for. Ro
og stilhed er en nødvendighed – både i
hverdagslivet, men også når døden og
dermed tabet har indfundet sig. Døden
kommer altid ubelejligt – også når døden
var ventet efter lang tids sygdom.
Kirkens klokkeringning og de afsluttende
bedeslag kan give ro i krop og sind. Når vi
står ved rustvognen og ser kisten i rustvognen, kan man overvældes ved, at det
med ét går op for én, at det er sidste gang,
man er i nærheden af det døde legeme.
Menighedsrådet og præster har i enighed besluttet, at vi som noget nyt i
Lumby og Stige Sogne afslutter med bedeslag, når vi står ved rustvognen. Det
giver ro, at bisættelsen afrundes med
bedeslagene, inden rustvognen kører
fra kirkegårdens paradisiske rammer og
ud i hverdagslivets tumult.
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Bedeslagene opfordrer til bøn og eftertanke. Bedeslagenes historie er lang
og mangfoldig og kan knyttes tilbage til
korstogene og Jomfru Maria. I en protestantisk kontekst tolkes bedeslagene
som symbol for Treenigheden: Faderen
og Sønnen og Helligånden.
Vi har behov for ro og kontinuitet i vores tilværelse. Døden bryder denne og
samtidigt er døden et vilkår for vores liv.
Derfor vil vi fremover sætte rammen for
vores liv med bedeslag ved rustvognen
ved kirkerne.
Klokken bryder stilheden med sine majestætiske slag. Langsomt kommer de
tre første slag:
Vi tror på Gud og bekender tre ting om
ham: Fader, almægtig og skaber. Kærligheden, der magter alt og skaber alt. Tilværelsens faste urokkelige holdepunkt.
Verdens skønhed, også fuglesangen og
det skønne lys, med tro og håb om, at

Gud vil os det godt – også når livet er
brudt af døden.
Så kommer de tre næste slag på klokken: Vi tror på Jesus og bekender tre ting
om ham: Kristus, Guds enbårne søn, vor
Herre. I tro og håb om, at Gud har sejret
over det onde og at opstandelsen også
er vores, når vi står over for døden.
De sidste tre slag lyder: Vi tror på Helligånden. Saml dine hænder og ånd på
dem, så de bliver varme. Sådan vil Gud
ånde på vores hjerte, så det forbliver
varmt. I tro og håb om at vores varme
hænder og varme hjerte kan varme vores medmenneske.

I kort form symboliserer de 3 gange 3
slag på klokken: Faderen og Sønnen og
Helligånden. Eller: Tro – håb og kærlighed.
På menighedsrådets og præsters vegne,
Sognepræst Anja Damkjær True

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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Lumbygaard og Skjoldborg
Fortsat fra sidste kirkeblad *
Saa gaar vi tilbage til Lumbygaard,
der hvor vi boede i otte Aar
der store Arbejder Anders har for
lod bygge en Lade og drænet Jord
bygget et Drivhus til røde Tomater
et til Agurker, store Krabater.
I Haven skuer vi ud over Fjorden
ned over Engen og Pløjejorden
saa blank og stille den Fjord kan ligge
naar bare Vindene vil sig skikke.
Men kommer fra Himlen der mere Vind
da trækker den straks paa Smilet ind
den mørk blaa kan blive paa ingen Tid
og snart er sort med Skumpletter i.
Se den en Aften, naar Vejret raser
Lynene blinker og Tordenen braser
og Vandet spejler de hurtige Lyn
for mig det var et storslaaet Syn.
Fra Havens Lysthus man kunde se
over Fjorden til Munkebo Bakke ned
paa Bænken sad jeg saa mangen Stund
i Tanken var jeg paa Vierøs Grund
et lille Smut til mit Barndomshjem
for mig det aldrig vil gaa i Glem.
Og sad vi i Haven Far og jeg
saa vidst vore Tanker gik samme Vej
naar vi en Stund fra Arbejdet hviler
Far mig favnet og glad han smiler
vi talte samme, hvor har vi det godt
paa Lumbygaard, vort lille Slot

❦
Tak til Gud Fader for vore Børn
for os har de taget saa mangen en Tørn
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gode og dygtige er de alle
ude og inde, hvor det kan falde.
Paa Lumbygaard var vi godt tilfreds
Far og jeg fyldte Aar, halvtreds.
Endnu var vi raske og let til Gang
jeg mindes, hvor Far sig paa Vognen svang
en – to – tre han sad der som Kusk
og kørte til Torvet i Sol og i Rusk.
Grønsager kostede mange Penge
snart var der udsolgt, det vared ej længe.
Manon var hans Hjælper. Tak skal hun ha´
fra mig tog hun Tjansen, derfor var jeg glad.
Paa Lumbygaard blev der Bryllupper holdt,
det har vor trende Piger forvoldt.
Den første var Rigmor, der fra os drog ud
som Gartner Svend Madsens unge Brud.
Ved Stige har han sit Gartneri,
har Drivhus og Bænke til alt Pilleri.
Vandværk til Drivhus og meget mér
alt er i orden saa lang man ser
i deres kønne og gode Hjem,
der er to Smaapiger voksen frem
Else og Gerda, de er saa milde
Else er nu i sit syvende Aar
lille Gerda det fjerde snart naar,
alene gaar de til Mormor af sted
og saa maa i Haven jeg lige med.

❦
Manon var den næste, der fra os tog
med Gartner Albert Larsen bort hun drog
paa Højløkke har han sit Gartneri
han dyrker Hvidkaal og Selleri
og alt hvad andet til Faget hører

med store Læs han til Torvet kører.
Han købte Jord og lod bygge sit Hus
frit det ligger for Vindens Sus,
men kønt tillige med Marken paa hæld
ved Høstakken faar vi Kaffe i Kvæld
fra Altanen ser man saa viden om
og Skibe, der op af Kanalen kom
hyggeligt er der i deres Hjem,
hvor nu to Smaabørn er vokset frem.
Poul Tage og Rigmor to vakre smaa
med gule Krøller og Øjne blaa
han laver Spilopper og muntert ler
med store Øjne Søspigen ser –
Den ældste Poul, en kær lille Dreng
til Graven jeg redte saa blødt hans Seng
kun to dage gammel, da han sov ind
i Døden stivned hans lille Kind.
En lille Tormod er kommet siden,
der kan jo ske saa meget i Tiden.

❦
Tilbage var nu vor lille Esther
til Hustru Valdemar hende fæster
paa Lumbygaard var der atter Fest
og Slægt og Venner blev buden til Gæst
nu blev hun gift vor yngste Pige
da vil for hende vi Hjemmet vige.
Da Esther fra Ungpigeflokken brød ud
som Valdemar Hansens unge Brud
Valdemar overtog Lumbygaard
og med Gartneriet godt det gaar
to Drivhuse har han bygget siden
maaske der kommer flere med Tiden.
To Smaapiger har de i deres Hjem
og Esther og Valde er glade for dem.
Gertrud, min Navne, saa elskelig er,
den lille Gunhild er ogsaa kær
de hjælpes ad at lege med Dukker,

Dukkens Haar den lille plukker.
En lille Rigmor er kommet siden,
der kan jo ske saa meget i Tiden.

❦
Saa købte vi Skjoldborg, Anders og jeg
og flytted til Huset ved Stige Vej
dog først bygged Far det hele om
fra Straatag paa Huset et Stentag kom
det pænt ta´r sig ud med Gavl og Kvist
en Villa det ligner nu forvist.
En prægtig Have, saa stor og skøn,
har selv lagt den an efter bedste skøn.
Paa Skjoldborg vi leved i trende Aar
for os da Tiden med Glæde gaar
jeg stilled med Huset og Far med Jord
for vores Have var meget stor
han planted Kartofler og Gulerod saar
for ham da Tiden saa hurtig gaar
vi sad i Haven og fik en Kop Kaffe
selv op paa Højen jeg kan den skaffe.

❦
Vi elsker begge vort Hus og Have
og talte - det er vor Alderdoms Gave
vi begge for det i vor Ungdom sled
naar vi blev ældre og leve i Fred
til vore Børn vi gik paa Besøg
helt op til Lumby Tankerne fløj.

❦
Far hos Albert høstede Kornet
han behøvede ikke at blæse i Hornet
med Æbleskiver og Saftevand
kom Manon og lille Poul Tagemand
saa var han glad vor gode Far
og han den lille paa Armen tar
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tænker som saa, naar han engang
skal høste Hvede og Havre lang.
Naar Høsten var omme og Efteraar kom
da hørtes Maskinen i Ladens Rum
for der at hjælpe var Far stolt
paa Højløkke da han sit Indtog holdt
i Maskinen han lægger Aks og Straa
igennem Maskinen det hele maa.

❦
Hos Svend og Rigmor vi var saa tit
hos dem gik Far og jeg saa frit
saa vel som hos vore andre Børn
og gerne for dem vil Far ta´ Tørn.
Hos Ludvig hjalp Far at støbe Grund
da Villaen byggedes op fra Bund
til den stod færdig han og tog Del
og da var hans Glæde fuld og hel.
Vi var der sammen som Ludvigs Gæst
for vi to gamle det var en Fest.
Som naar vi drog op til Lumbygaard
vi gennem Drivhus og Marken gaar
og mindes den Tid vi der havde Hjem
for os det aldrig vil gaa i Glem.
Du lille Hjem ved den alfar Vej
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Far og jeg har holdt meget af dig,
vi elsker din Have og Æbletræer
især naar de mange Æbler bær.

❦
Vi sad der i Haven saa mangen en Stund
Og takked Vorherre af Hjertets Grund
for vi fik lov at leve tilsammen
for gode Børn, som giver os Rammen.
Om os staar de sammen Haand i Haand
om os de slynged et Kærligheds Baand.

❦
Dette var slutningen på Gertrud Hansens
beretning formidlet af Annelise Bæk
Hansen
* De gamle kirkeblade ligger på
www.lumbysogn.dk
Billedet:	Fra venstre: Gertrud Hansen,
Manon, Anders Hansen, Esther,
en medhjælper, Rigmor, en
medhjælper, en ukendt
Billedet:	Fra venstre 3 generationer:
Anders Hansen, Gudmund
Hansen og Ludvig Hansen

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Fredag 11. august

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Fredag 18. august

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Fredag 25. august

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Fredag 8. september

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 13. september

kl. 16.30

Fyraftenssang

Fredag 15. september

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Søndag 17. september

kl. 11.00

Høstgudstjeneste og frokost

Skovsbogård

Fredag 22. september

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 27. september

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste og menighedsmøde

Lumby Kirke

Fredag 29. september

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 11. oktober

kl. 16.30

Fyraftenssang

Fredag 13. oktober

kl. 11.30

Babysalmesang

Søndag 22. oktober

kl. 14.00

Løvfaldsgudstjeneste

Tirsdag 24. oktober

kl. 15.00

Sangeftermiddag

Onsdag 25. oktober

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Lumby Kirke

Søndag 29. oktober

kl. 11.00

Reformationsgudstjeneste med Midtfyns Consort

Lumby Kirke

Søndag 5. november

kl. 11.00

Alle Helgen gudstjeneste og frokost

Onsdag 8. november

kl. 16.30

Fyraftenssang

Onsdag 29. november

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste og Luthermiddag

Søndag 3. december

kl. 09.30

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Stige Kirke

Søndag 3. december

kl. 11.00

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Lumby Kirke

Stige Kirke

Stige Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Stige Sognehus

Stige og Lumby
Stige Kirke
Lumby Kirke
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Babysalmesang i efteråret
Fredag den 11. august 11.30 - 12.15 i Lumby Kirke
Vi mødes første gang fredag den
11. august kl. 11.30 - 12.15 i Lumby
Kirke. På kirkens hjemmeside under
”Aktiviteter” er formålet og hensigten
med babysalmesang beskrevet.
Der finder man også kalender for
babysalmesang.
Tilmelding gerne til Anja på
tlf. 29 16 06 38 eller adt@km.dk
Babysalmesang er gratis.
Sognepræst Anja Damkjær True

Fyraftensang
Onsdag den 13. september kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 11. oktober kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 8. november kl. 16.30 i Stige Kirke

Så starter vi igen på en frisk omgang fyr
aftensang i Stige Kirke. Den anden tirsdag i månederne september, oktober
og november mødes vi kl. 16.30 i Stige
Kirke og synger to salmer eller sange
som Karen Nedergaard og organisten
har forberedt. Derefter er der frit valg
fra salmebogen og Højskolesangbogen.
8

Dette frie valg har sat organisten på
prøve et par gange allerede, men der
venter jo en kop kaffe, når vi er færdige,
så mon ikke det er et "plaster på såret"?
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld og
sognepræst Karen Nedergaard

Hvor holder vi høstgudstjenesten i år?
Søndag den 17. september kl. 11.00 på Skovsbogård

Vi har efterhånden fået opbygget en
god tradition med at rykke høstgudstjenesten ud af kirkerne og til et sted i sognene. På den måde kommer kirken ”ud
til os”, i stedet for at vi skal komme til
den. Det er godt, når det også er sådan,
det er. Engang imellem. Fordi det minder
os om, at kirken ikke blot er den fysiske
bygning, men også er noget levende.
Kirken er mennesker - kirken er nemlig
”bygget af levende stene”, dvs. os, som
Grundtvig skriver det i en kendt salme.

telt stilles op i haven, så gudstjenesten
kommer ”under tag”.
Som altid er der pølsevogn efter gudstjenesten. Selvom det går forbavsende
hurtigt at lave hotdogs til mange mennesker, så giver pølsevogns-køen jo
også lejlighed til at hilse på nogle af de
andre kirkegængere og få en god snak.
Man kan bestille kirkebil til gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkomne!

Denne gang flytter kirken ud på landet,
til Løkkegravene 91, på Anna-Marie og
Arne Rasmussens gård. Sjov og Fritids

Menighedsrådet og
sognepræst Karen Nedergaard
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Hverdagsgudstjenester
Onsdag den 27. september kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Gå derpå glad til din gerning” – om Luther og bøn

Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Luther”

Onsdag den 29. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
”Et kristent menneskes frihed”

Musik er Djævelens fjende!
Sådan skal reformatoren Martin Luther
have udtalt sig om gudstjenestens musik og sang. Tanken bag er, at musik
og fællessang forener menigheden og
derved jager Djævelen på flugt. Martin
Luther havde som middelaldermenneske en meget konkret opfattelse af det
onde og det gode.

Vores hverdagsgudstjenester lægger
vægt på musikken og salmesangen, og
på stilheden. Vi fortsætter her i efteråret vores hverdagsgudstjenester med
Luther–tema. Gudstjenesterne er enkle
og varer en ½ time.

Både det at lytte til musik og at synge salmer er som bekendt et fælles anliggende
– sang og musik forener mennesker og
gør glad, hvilket Djævelen ikke synes om
ifølge Luther.

Sognenes præster
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Vel mødt!

Hverdagsgudstjeneste og menighedsmøde
Onsdag den 27. september kl. 17.00
Lumby Kirke og Sognegård

Efter hverdagsgudstjenesten den 27.
september indbyder menighedsrådet til
møde for Lumby og Stige Sognes menighed i Lumby Sognegård.
Her vil vi orientere om årets gang i det
kirkelige arbejde med gudstjenester, aktiviteter, økonomi m.m. og drøfte fremtidsplaner for vores kirker i lokalområdet, nemlig Stige, Søhus og Lumby, med
særlig fokus på de nye boligområder.
Der bliver også mulighed for at hilse på
gamle og nye menighedsrådsmedlemmer
og stedfortrædere, som blev valgt for en

4-årig periode i november sidste år. Der
serveres en let anretning og drikkevarer.
Alle er velkomne, og der kan bestilles
kirkebil til kirken og hjem efter arrangementet.
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd
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Løvfaldsgudstjeneste
Søndag den 22. oktober kl. 14.00 i Stige Kirke

Søndag den 22. oktober fejrer vi en løvfaldsgudstjeneste i Stige Kirke kl. 14.00.
Vi er sammen til gudstjeneste og efterfølgende nyder vi – stående – en kop
kaffe eller te med lækker kage til.

nem et tag, så Jesus tvinges til opmærksomhed på ham. Vi møder i evangeliet Jesus som helbreder – kom og hør,
hvorfor det evangelium er relevant for
os i dag.

Vi skal høre om en syg mand, som ved
hjælp af sine venner, bliver firet ned gen-

Sognepræst Anja Damkjær True

Sangeftermiddag
Tirsdag den 24. oktober kl. 15.00 i Stige Sognehus
Tirsdag den 24. oktober kl. 15.00 er
der sangeftermiddag i Stige Sognehus.
Vi fortsætter med det gode princip, at
organisten vælger et par sange, han synes rigtig godt om, og så efter kaffen er
der frit slag fra Højskolesangbogen. Måske er der også en eller to luthersalmer
iblandt? Ja, for dem, der ikke har hørt
det endnu, så er det jo 500 årsdagen for
reformationen i år.
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld
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Reformationsgudstjeneste
Søndag den 29. oktober kl. 11.00 i Lumby Kirke
I anledning af 500 års-jubilæet i 2017 for Reformationen, vil vi forsøge at genskabe en
gudstjeneste, som den så ud på Luthers tid.
Reformationen betød, at gudstjenesten
ændrede karakter. Prædikenen, og dermed ordet, fik en central rolle. Prædikenen
skulle foregå på modersmålet i et enkelt og
forståeligt sprog, så ”Maren i kæret kunne
forstå den”. Ofte kunne en prædiken vare
en times tid. Nyt var også, at præsten fortolkede teksten, hvor han tidligere bare
havde gengivet teksten.
Vigtigt var det ligeledes, at børn blev døbt,
og at menigheden deltog i hele nadveren og
sang med. I det hele taget fyldte musikken

meget i gudstjenesten i den tidlige reformationstid.
Så kom og få en god og anderledes gudstjeneste-oplevelse.
Sognepræster Mette Gabelgaard,
Karen Nedergaard og Anja Damkjær True

Reformationsgudstjeneste med Midtfyns Consort
Søndag den 29. oktober kl. 11.00 i Lumby Kirke
Men hvad med musikken til Luthers tid?
Det vi ved er, at salmernes tempo var meget langsommere end det, vi er vandt til i
dag. Så hvis nogen brokker sig over et for
langsomt tempo nu til dags, så kunne de
godt pakke sammen til Luthers tid. Det
skal vi selvfølgelig også prøve at opleve
til reformationsgudstjenesten. Men bare
rolig, vi synger kun et par enkelte vers i datidens tempo, da vi ellers nok var nød til
at stille iltflasker op i kirken for at vi kan få
vejret igen. Ud over orgelet er der understøttelse af Midtfyns Consort, som med

deres smukke fløjteklang kan sætte os ind
i datidens tonesprog.
Organist Dennis Dingfeld
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Alle Helgen gudstjeneste og frokost
Søndag den 5. november kl. 11.00 i både Lumby og Stige Kirke

”Den kærlighedens gerning at erindre
en afdød” – sådan siger Søren Kierkegaard. Han kalder erindringen om en afdød for en trofast og uegennyttig form
for kærlighed. Og tilføjer, at igennem
det at erindre en afdød, lærer vi, at elske det konkrete menneske, der stadig
lever og er en del af vores liv.
Gudstjenesten på Alle Helgens søndag
er en god ramme omkring det at erindre en afdød. Mange mennesker har
den tradition på Alle Helgens søndag at
besøge kirkegården, lægge blomster og
tænde lys på gravene. I kirken samles
vi om en gudstjeneste, hvor evangeliet
14

om de dødes opstandelse og det evige
liv lyder til håb og trøst, hvor navnene
på årets afdøde her fra sognene læses
op, og hvor der gives rum til eftertanke
og stilhed.
Efter gudstjenesten er der fælles frokost
i Lumby Sognegård, ca. kl. 12.15. Alle er
meget velkomne. Af hensyn til indkøb vil
vi gerne bede om en tilmelding til frokosten til kirkekontoret, på tlf. 66 18 70 66,
eller på mail lumbysogn@km.dk
Der er kirkebil til begge gudstjenester.
Menighedsrådet og sognenes præster

Hverdagsgudstjeneste og Luthermiddag
Onsdag den 29. november kl. 17.00 i Lumby Kirke og Sognegård
Henk Helmantel

Den 29. november kl. 17.00 i Lumby Kirke
har hverdagsgudstjenesten overskriften:
”Et kristent menneskes frihed”. Efterfølgende serverer menighedsrådet middag
som på Luthers tid.
I gennemsnit drak hver person i Lutherhuset 2 liter øl om dagen. Vand kunne
man ikke drikke på den tid uden at blive
syg, men øl holdt sygdom fra døren! Det
var Katharina von Bora, Luthers hustru,
der stod for brygningen af øl i husholdningen. Det er ikke sikkert, at det er tilrådeligt, at drikke lige så meget øl, når vi

mødes til Luthermiddag – men vel mødt!
Under middagen underholdes der med
citater fra bogen: ”Godbidder – Citater
fra Martin Luthers frimodige tale omkring
middagbordet” skrevet af Jacob Ørsted,
Eksistensen, 2016. Her er et eksempel
– lad være med at læse videre, hvis du
har dårligt hjerte!: ”Vi spiser os til døde.
Drikker, sover, faster og skider os til døde.
Ja, vi har meget at være stolte af.” (s. 93)
Af hensyn til indkøb gerne tilmelding til
kirkekontoret, tlf. 66 18 70 66 eller på
lumbysogn@km.dk senest torsdag den
23. november. Der kan bestilles kirkebil.
Menighedsrådet og sognepræst Anja
Damkjær True

Et nåde-år for Herren
Gudstjenester søndag den 3. december
kl. 9.30 i Stige Kirke og kl. 11.00 i Lumby Kirke
Den første søndag i advent starter vi forfra på et nyt kirkeår. Der bladres frem til
den første søndag i alterbogen, nu fra 2.
tekstrække.
Det er kirkens ”nytårsdag”, og mange benytter sig af anledningen til at komme i
kirken og på den måde tage hul på julens
mange glæder. Salmerne til 1. søndag i
advent er velkendte, og vi hører om Jesus,
der i synagogen i Kapernaum udråber
et ”nåde-år for Herren” – et godt, nyt år!

Vi fejrer det nye kirkeår med et festligt
musikalsk indslag i
gudstjenesterne, og
vi byder efterfølgen
de på kransekage og
sekt i våbenhuset.
Vel mødt!
Sognepræst
Karen Nedergaard
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Konfirmation 2018
Kære kommende konfirmander
eller være noget bestemt. I kirken er vi
alle sammen mennesker, simpelthen –
alle er vi lige over for Gud.

Konfirmandforberedelsen begynder i
slutningen af august 2017. På Lumby og
Stige Sognes hjemmeside kan I finde en
plan for årets konfirmandundervisning,
og dato og tidspunkt for informationsog indskrivningsmøder.
I undervisningen lægger vi ikke vægt på
paratviden, men på at vi har det sjovt og
rart sammen og får talt om livets store
spørgsmål. Vi lærer kirken at kende,
om et sted hvor man ikke skal præstere

Vi skal bede, synge, lave vores egen gudstjeneste, se teater, på pilgrimsvandring og
spise hotdogs sammen og meget mere.
Undervisningen er tilrettelagt på den
måde, at den vil foregå dels på nogle hele
skoledage og nogle søndage. Ud over os
præster, vil I også møde en flok frivillige,
som også deltager i undervisningen som
medhjælpere – det er ansatte fra kirken
og medlemmer fra menighedsrådet.
Vi ses i august måned. Vi ser frem til at
møde jer og jeres forældre!
Mette Gabelgaard & Karen Nedergaard

Minikonfirmander i efteråret 2017
Minikonfirmandundervisningen er folke
kirkens tilbud for børn på 3.- 5. klasse
trin. Et forløb, hvor man lærer kirken at
kende og omdrejningspunktet er dåb.
I Lumby-Stige Sogne gælder tilbuddet
områdets skoler på 4. klassetrin.

Friskole og Stige Skole mødes den 11. og
18. og 25. januar 2018 i Stige Sognehus.
Alle praktiske oplysninger og tilmeldingsblanketter findes på kirkens hjemmeside www.lumbysogn.dk under ”Aktiviteter”.

Tidspunktet aftales med den enkelte
skole. Det gode samarbejde mellem kirke og skole i området gør det muligt, at
der annonceres på skolernes intranet
for klassetrinnet. Søhusskolen og Lumby
Skole mødes den 28. september, samt 5.
og 12. oktober i Lumby Sognegård. Stige

Hvis der er uafklarede spørgsmål, er man
velkommen til at kontakte sognepræst
Anja Damkjær True på tlf. 29 16 06 38
eller på adt@km.dk
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Sognepræst
Anja Damkjær True

SOGNENYT
Luther og det danske sprog
For nogle måneder var jeg i godt selskab.
Vi kom til at tale om sprogets betydning.
Min samtalepartner havde i sit arbejdsliv
arbejdet på en stor dansk virksomhed,
hvor virksomhedssproget var engelsk.
Langt størsteparten af de ansatte havde
dansk som modersmål, men med større
og større salg til hele verden, tog ledelsen af virksomheden beslutning om, at
virksomhedens sprog skulle være engelsk.
Man skelede ikke til, hvilket sprog der var
mest brugt på den enkelte afdeling placeret rundt om i hele verden – alle skulle
tale engelsk med hinanden. Min samtalepartner syntes i begyndelsen, det var
noget akavet at tale og skrive dokumenter og mails på engelsk, når modtagerens
modersmål var dansk.
Hun vænnede sig til det, og som årene er
gået, har hun mistet sit forhold til sit modersmål – siger hun. Hendes modersmål,
dansk, er for hende blevet neutraliseret
og sprog opfatter hun kun som en praktisk funktion.
Jeg blev noget forundret og måtte spørge, om der ikke var forskel i hendes
sprogbrug, når hun talte sit modersmål
i forhold til engelsk? Om hun kunne udtrykke det samme på de to sprog? Hun
påstod hårdnakket (synes jeg!), at hun
kunne udtrykke de samme nuancer og
følelser om hun talte engelsk eller dansk!
Vi talte dog dansk hele aftenen!

Marita Akhøj Nielsen (dr.phil. i nordisk filologi og cand.theol.) har skrevet: ”Hvor
for taler vi dansk? – om reformation og
sproget”, Eksistensen, 2016. Bogen er udgivet som en del af Eksistensens serie om
reformationen og dens virkningshistorie.
I bogen beskrives det, hvordan sprog i tale
og skrift påvirkes af handelsforbindelser,
af menneskevandringer, krige og politiske alliancer og ikke mindst 1500-tallets
opdagelsesrejsende. I 1300-1500-tallet
svingede det talte som skriftlige sprog
fra det latinske til plattysk og over mod et
dansk, som vi kan genkende i dag. Enkelte
af datidens forfattere begyndte at udtrykke sig på et personligt formuleret dansk.
Ligesom trykkekunsten gjorde det nemmere og billigere at nå ud til brede dele af
befolkningen og på den måde præge den
brede befolkning mod et ensartet sprog.
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Luther og det danske sprog (fortsat)
Hans Tausen havde studeret i Wittenberg
og blev overbevist lutheraner. I Wittenberg havde han oplevet gudstjenester på
tysk. Tausen havde blik for, hvilken saft
og kraft og påvirkning på menigheden en
tysk gudstjeneste med fælles salmesang
og fælles sprog havde for fællesskabet i
menigheden – i modsætning til den ellers
latinsktalte gudstjeneste i den katolske
kirke. Derfor kunne han, med kongeligt
beskyttelsesbrev, indføre gudstjenester
på dansk i Viborg i 1527. Han havde selv
oversat en del af Luthers salmer og endda
skrevet egne på dansk. I årene, der fulgte, vandt de danske salmer indpas i store
dele af kongeriget. Med udbredelsen af
salmerne på dansk opstod en forbindelse
mellem modersmålet og reformationens
indførelse i Danmark. Peder Palladius,
Sjællands biskop eller superintendent,
er en anden central person, når fokus er
modersmålet. Palladius oversatte Luthers
katekismus, hvori den kristne børnelærdom var beskrevet. Denne skulle præster
og degne undervise efter.

var ikke længere nogen trussel, og højtysk
blev det aldrig. Dertil lå sproget for langt
fra folkesproget, og reformationens pro
gram var netop at bruge landets mo
dersmål for at frelse landets indbyggere”
(”Hvorfor taler vi dansk” S. 47-48)

Christian III danske Bibel fra 1550 satte
også en standard for det generelle danske sprog, som i brede strøg kan genkendes i vores danske i dag, ligesom Thomissøns ”Den danske Psalmebog” fra 1569
prægede det danske prosasprog. Denne
første officielle salmebog til brug i kirkerne har sat standarden for, hvordan man
opbygger salmebøger også i dag.

Da min samtalepartner og jeg sagde farvel – vi blev aldrig enige, men vi skiltes og
hun vendte sig om og sagde, som det er
naturligt for hende: ”Mojn”.

”Reformationstiden betød altså en kolos
sal styrkelse af det danske sprog. Plattysk
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Store ord: ”…at bruge landets modersmål
for at frelse landets indbyggere”. Derfor
må vi spørge os selv: Er vores modersmål
blot en funktion, som min samtalepartner påstod? Er det praktisk med et fælles neutralt sprog, som fungerer for alle
uanset herkomst, kultur, sociale status
og mange flere parametre? Jeg tror det
næppe. Et neutralt sprog, hvorigennem
vi kan udtrykke os – at stræbe efter et
sprog som kun er funktion. Tegnsprog
eller ”tegn til tale” er heller ikke ensartet
over hele verden. Tegn til tale og tegnsprog er forskelligt, efter hvor du bor. Det
giver jo god mening, eftersom vi også i
dag bliver påvirket af vores omgivelser –
ligesom i middelalderen: folkevandringer,
krige, geologi, musik og poesi.

Jeg tror, vi skal forblive energiske med at
ville forstå hinandens sprog, bevæggrunde, mimik og stemmeføring og dermed er
vores sprog mere end en funktion. Vores
sprog er også følelser, poesi og nysgerrighed på det andet menneske.
Sognepræst Anja Damkjær True

Nyoprettet Menighedspleje i Lumby og Stige Sogne
Præsterne og menighedsrådet har i fællesskab og i enighed fundet det godt og kirkeligt, at sognene har en menighedspleje.
Derfor vil man fremover opleve, ved udvalgte gudstjenester og arrangementer i
sognegård og sognehus, at vi samler ind til
”menighedsplejen” i sognene.

som det er kendt i dag i vid udstrækning er
gratis at deltage i – man vil blot opleve, at
vi samler penge ind for at kunne afhjælpe
nød hos familier i sognene. Det er ganske
frivilligt, om man vil bidrage. Det er vigtigt
at understrege, at enhver møntstørrelse
gør en forskel.

Menighedsplejen er folkeligt kendt som
julehjælp. Sandheden er dog den, at der
kan være nød året rundt. Menighedsplejen kan eksempelvis betale et barns kontingentkort eller bidrage med et beløb til
konfirmationsfesten. Det er præsterne der
under tavshedspligten uddeler hjælp.

På menighedsrådets og præsters vegne,
Sognepræst Anja Damkjær True

Lovgivningsmæssigt skal pengene til menighedsplejen være indsamlede midler.
Derfor vil vi over året tilskynde til at bidrage til menighedsplejen. Dog er det sådan, at vi i menighedsrådet har besluttet,
at sognenes arrangementer til stadighed,

Tak til Flemming Jensen
Søndag den 28. maj takkede menighed og
menighedsråd af med vores mangeårige
graver Flemming Jensen i Stige Sognehus.
Flemming har tjent sognene i 20 år, de første mange år i Lumby og siden også i Stige.
Flemming har været en god og afholdt
medarbejder, der ikke er gået af vejen for
en kvik bemærkning, når vi mødte ham på
kirkegården. Menighedsrådet siger tak til
Flemming for ansvarsfuld og tro tjeneste.

Vi ønsker god
vind fremover
til pensionist
erne Pia og
Flemming.

Kontakt
person
Lisbeth Høg
Madsen
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Nye medarbejdere
Lumby og Stige Sogne har ansat nye medarbejdere. Det er graver Erik Petersen
og graver Pia Hjorth. Præster og menighedsrådet byder velkommen, og vi glæder os til samarbejdet fremover.
Kontaktperson Lisbeth Høg Madsen

Tak for blomster til forårsfest
Menighedsrådet vil gerne takke alle
gartnere for de mange smukke blomster,
som blev doneret i forbindelse med forårsfesten den 7. april i Stige Sognehus.

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 ligeledes bestille bilen hos Odense
Mini Taxa. 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

Pensionistudflugt 2017
Solen stod højt, humøret var højt, kan det
blive bedre, når 150 personer fra vores to
sogne tager afsted på udflugt? Turen over
Storbæltsbroen er en nydelse i sig selv,
når vejret er høj sol, og over broen skulle vi
i år, da turen gik til Øst- og Sydvestsjælland.
Første stop var Sct. Mikkels Kirke i Slagelse, hvor vi fik en spændende fortælling
om kirken og dens oprindelse. Derefter
kørte vi til Menstrup Kro, hvor der blev
serveret en god gammeldags oksesteg
med tilbehør. Um!! Den var bare god.
20

Godt mætte kørte vi af sted, videre ad
små veje igennem det skønne landskab
på det sydvestlige Sjælland, til Gavnø Slot,
hvor tulipanerne endnu blomstrede. Derud over var der andre ting at opleve, bl.a.
et meget smukt kapel. Så var vi kaffetørstige, og efter traven rundt i parken var
der plads til boller og lagkage til kaffen.
Mætte – ikke kun af mad, men af indtryk,
kørte vi hjemad mod Fyn, igen ad små
veje, og var hjemme ved Æbleparken, ca.
klokken 19.00. Næstformand Anni Jensen

Billeder fra Pensionistudflugten 2017
Der skal lyde en stor tak til vore tre guider, en i hver bus, for en godt tilrettelagt tur.
Vi ses i 2018.
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LOKALE FORENINGER
Stige Borgerforening
Vidste du…
At vi arbejder på
højtryk på at få udarbejdet en ”Stige
brochure”, hvor alle
foreninger, erhvervs
drivende, skoler og institutioner får lejlighed til at præsentere sig selv. Brochuren vil blive husstandsomdelt. Rigtig
mange er interesserede – så glæd jer til
den er klar.
At vi har inviteret vores skoler og børnehaver i Stige til at bruge Kahytten (det
gamle færgehus) i det daglige til udflugter m.m.
At vi har en fondsansøgning ved friluftsrådet hvor vi søger om kanoer til udlån
ved Kahytten, emnekasser (vandlaboratorieudstyr) samt midler til at få udarbejdet en masterplan for området ved
Kahytten.
At Stige Borgerforening sammen med
Stige Skole og Stige Friskole skal mødes
med Rådmand Jane Jegind i august ang.
etablering af sikker cykelsti mellem de to
skoler.
At der nu er opsat holdere med tilmeldingsinfo til Stige Borgerforening – hos
Spar Stige, hvis man vil være en aktiv del
af Stige Borgerforening. Ønsker du medlemskab af Stige Borgerforening har du
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flg. muligheder: Pris: 100 kr. pr. adresse/
husstand årlig
• Bankoverførelse
til kontonummer: 0933-11005276
• Mobile Pay på 40 80 84 82
– husk navn og adresse
At arbejdsgruppen bag ”Vi vil Stige – vi
bestemmer” er i fuld gang med at udarbejde materiale til alle i Stige, således at
I kan sætte ord på de eventuelle projekter, I mener skal udføres for de 200.000,
vi var heldige at modtage fra Odense
Kommune. Materialet bliver husstandsomdelt i uge 26.
At du skal huske at sætte kryds i kalenderen til den årlige juletræstænding som
afholdes søndag den 3. december 2017.
Husk der er
Kræmmermarked i Stigehallen
den 9.-10. september kl. 10.00 – 16.00
Ansvarlige: Stige HK. Indgang: 10 kr.

Lumby og Omegns Borgerforening
Program efterår 2017
Formand: 	Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05,
Hanne.Schultz@skolekom.dk
Kasserer:
Minni Jensen tlf. 50 92 83 20
Kontingent:
Husstand: 100 kr. Enlige: 50 kr.
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. Første gang er torsdag den 17.
august. 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.
Byfest Lørdag den 26. august er der
gadefodbold og sponsorcykelløb om
eftermiddagen og spisning i byens telt
i skolegården om aftenen. Borgerforeningen er en del af ”Sjov og fritid”, som
står for dette arrangement. Der følger
yderligere information.
Børnedyrskue Lørdag den 9. september
kl. 13.00 foregår der børnedyreskue på
Lumby Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding.
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. Vi starter
sæsonen mandag den 11. september.

Juletræstænding Der er juletræstænding i H.C. Lumby Parken søndag den 26.
november kl. 16.00. Vi håber, at rigtig
mange møder op og er med til at synge
et par julesange og tænde juletræet.
Julestue Torsdag den 30. november
kl 18.00 er der julestue på Lumby Skole.
Skolen står for arrangementet, men borgerforeningen deltager med et værksted,
og man er meget velkommen til at deltage selvom man ikke har børn på skolen.
Hyggebanko i skolens aula
Mandag den 4. september kl. 19.30
Mandag den 2. oktober kl. 19.30
Mandag den 6. november kl. 19.30
Mandag den 4. december kl. 19.30
Mandag den 8. januar kl. 19.30
Fællesspisning i skolens aula
Tirsdag den 26. september kl. 18.00
Onsdag den 25. oktober kl. 18.00
Torsdag den 7. december kl. 18.00
De først fremmødte til fællesspisning, bedes opsætte borde og stole og lægge duge
på. Alle er velkommen, tilmelding oplyses i
udhængsskabet.
Det kræver medlemskab af Lumby og Omegns Borgerforening at deltage i hyggebanko og fællesspisning.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

Bestyrelsen
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Program 2017
Tirsdag den 29. august kl. 12.30
Fra MENY i Søhus. Forsorgsmuseet,
Grubbemøllevej 13, Svendborg, Nordens
bedst bevarede fattiggård. Rundvisning
kl. 13.30 - 14.30, derefter kaffe.
Onsdag den 27. september kl. 17.00
Nyholmgaard Vin, Mejerivejen 23,
Marslev. Fyns største vingård, vi får
rundvisning og smagsprøver på vin.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 40 B.
Vi får besøg af en Falckredder, som vil
demonstrere hvordan man bruger en
hjertestarter.
Torsdag den 2. november kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg.
Lillian Hjort-West, ansat på Bornholms
Højskole, vil tage os med "Rundt i den
humoristiske verden".

Torsdag den 23. november kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej
40 B. Juleinspiration med blomsterdekoratør Jette Jensen.
Der er tilmelding og betaling for at deltage i foreningens arrangementer.
Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 66 18 91 21

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 tirsdag kl. 18.30.
Se også www.lumbyskytteforening.dk
Pistolskytterne starter efter sommerpausen den 28. august.
Riffelskytterne starter den 3. oktober.
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Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Anderupgaard lå mellem nuværende lyskryds Otterupvej-Anderupvej og hjørnet af
Anderupvej-Lille Rugbjergvej.Gårdens jord lå i området op til Slettensvej og ned til
kanalen. Gården blev revet ned i 1972, og jorden blev udstykket til byggegrunde.
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 Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv,
som drives af frivillige. Foreningens område er den tidligere Lumby Kommune.
Foreningen udgiver et årsskrift og arrangerer ture, foredrag, filmaftner m.m.
Se i øvrigt: www.arkiv.dk						
Bestyrelsen
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Anja Damkjær True = ADT

SEPTEMBER
Søndag 3. september
12. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, ADT
Lumby kl. 11.00, ADT
Kirkekaffe
Søndag 10. september
13. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG
Søndag 17. september
14. søndag efter trinitatis
Skovsbogård kl. 11.00, KN
Høstgudstjeneste og
frokost
Søndag 24. september
15. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
Onsdag 27. september
Enrum Plejehjem kl.
14.15, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 27. september
Lumby kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste og
menighedsmøde

Onsdag 25. oktober
Enrum Plejehjem kl.
14.15, MG
Plejehjemsgudstjeneste

OKTOBER

Onsdag 25. oktober
Lumby kl. 17.00, MG
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 1. oktober
16. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG
Søndag 8. oktober
17. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, ADT
Lumby kl. 11.00, ADT
Søndag 15. oktober
18. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN
Søndag 22. oktober
19. søndag efter trinitatis
Stige kl. 14.00, ADT
Løvfaldsgudstjeneste og
lidt lækkert

Søndag 29. oktober
20. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 11.00, KN, MG
og ADT
Reformations
gudstjeneste og festlig
kirkekaffe

NOVEMBER
Søndag 5. november
Alle Helgens søndag
Lumby kl. 11.00, MG
Stige kl. 11.00, KN
Frokost Lumby Sognegård
Søndag 12. november
22. søndag efter trinitatis
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47.
Materiale kan sendes til kordegn Karen Van Durme senest mandag den 9. oktober
på e-mail kvd@km.dk
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GUDSTJENESTER
Søndag 19. november
23. søndag efter trinitatis
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Onsdag 29. november
Enrum Plejehjem
kl. 14.15, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 26. november
Sidste søndag i kirkeåret
Stige kl. 11.00, MG
Kirkekaffe

Onsdag 29. november
Lumby kl. 17.00, ADT
Hverdagsgudstjeneste og
Luthermiddag

DECEMBER
Søndag 3. december
1. søndag i advent
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Kransekage og sekt

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

Billeder fra Pensionistudflugten 2017
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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

MENIGHEDSRÅD
Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk
Næstformand Anni Jensen
Tlf. 21 30 09 99
annibangj@gmail.com

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag kl. 12.00 – 16.00
Ellers efter aftale
Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de
Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20
Tlf. 29 24 78 32
lumby-stige@kirkegaard.mail.dk
Telefontid kl. 12.00 – 13.00
Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Kontakt tlf. 29 61 34 87
Værtinde: Ingrid Hansen
Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Kontakt tlf. 29 61 34 87
Værtinde: Kirsten Hedelund

www.lumbysogn.dk

