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ARTIKLER
”Et barn er født”

King’s College Choir Cambridge
For de fleste af os forbindes julen uvilkårligt med sang og musik. Vi kender julens
salmer nærmest udenad, og børn som
voksne nyder at synge med og lade ens
egen stemme smelte sammen i koret af
alle de andres stemmer juleaften i kirken.
At synge med på de salmer, vi kender og
elsker, giver os en følelse af evighed og
enighed - at vi som enkelt individer indgår i et meget større fællesskab og i en
meget større historie, end blot os selv og
vores eget. For os danskere er julens salmer nok først og fremmest hyggelige og
stemningsfulde. Fulde af minder.
Men overalt i verden fejres julen med
sang og musik. Andre steder i verden syn2

ges andre salmer end dem, vi kender. For
andre kristne rundt om i verden er julens
budskab forbundet med et andet udtryk
end vores. Således også f.eks. i den engelsktalende verden. Her forbindes julen
i høj grad med salmen ”Hark! The Herald
Angels Sing”. Som findes i Den danske
Salmebog i en rigtig god oversættelse
”Hør, hvor englesangen toner”. Jeg tror,
salmens melodi efterhånden er bredt
kendt også i Danmark.
Den engelske salme er storladen, brusende smuk, højtidelig og ”himmelsk” i både
melodi og ord. Den har et helt andet udtryk end en hyggelig, dansk salme. Som
den engelske ærkebiskop af Canterbury

Rowan Williams siger om salmen, så kalder dens ord på vores overraskelse - den
peger på, at det helt uventede sker julenat, da Gud kommer til jorden, født som
et menneske. Vores fastlåste billeder af,
hvordan Gud er, og hvordan mennesker
er, bliver flyttet og fornyet, ved at Gud
kommer ind i verden i Bethlehem.
Som syngende kirkegænger løftes vi med
ind i himlenes himle, derfra hvor englesangen kommer julenat, og sammen med englene er vi med til at forkynde for hyrderne
på marken, at Kristus er født til jorden.
Salmen fejrer det mysterium, som sker
julenat, og som vi ikke forstår, men som
vi er en del af. Rowan Williams udtrykker
det sådan, at Gud ikke virker ved at bryde
ind i vores verden, men ved at fylde vores
verden ud indefra. Ved at det helt særlige
sker; at Gud ønsker at blive et menneske
sammen med mennesker.

Vi inviteres til at være med i genskabelsen af mennesket i Jesus Kristus. Vi rejses
op til livet ved genfødslen i Kristus - vores
forsvarsværker over for Gud og over for
andre mennesker falder, og vi ledes ind
på den vej, der vil føre os til fuldendelsen
i Kristus. I salmen får vi modet til at synge
med om den vej, der ikke er let at gå, som
er et mysterium, vi ikke forstår, men som
vi dog hele tiden går ad på vej mod fuldendelsen.
Jeg tænker, vi kan blive beriget og opbygget af at synge med på en engelsk salme,
der udtrykker julens budskab på en anden storslået måde, end vi lige er vandt
til. Men den engelske måde kan nu også
noget!
Sognepræst Karen Nedergaard

Minder fra et langt liv i Stige
Fortalt af pastor Prip i Lumby Sogns Kirkeblad
i december 1981
Ude på en af de små veje i Hedelundparken(1) bor en ældre mand helt alene.
Man skal lede lidt, før man finder huset, det adskiller sig ikke fra de andre
på vejen, bortset måske fra, at haven
er endnu mere velholdt end de øvrige
(som også er velholdte!). Tidligere behøvede man ikke at spørge efter, hvor
han boede. Tværtimod. Når fremmede
kom til Stige og spurgte efter en adresse på Skippervej, svarede man ikke:

»Det er lige i nærheden af kirken«, eller »Det er lige ved skolen«, så hed det:
»Det er henne ved siden af S´jørn«. Så
ved gamle Stigeboere, hvem der er tale
om. Det er Hans Jørgen Rasmussen,
som i næsten 50 år havde trikotage- og
manufakturhandlen ved siden af kirken. Der stod ikke skrevet i stjernerne,
at han skulle tilbringe det meste af sit
liv i Stige. Hans forældre flyttede en del
rundt på Nordvestfyn og endte i Alle3

sø, hvor Hans Jørgen Rasmussen, som
da var i konfirmationsalderen (han er
født i 1897) passede præstens heste og
kørte for ham, når han skulle til Broby
Kirke. Efter konfirmationen i 1911 fik
Hans Jørgen Rasmussen plads hos gartner Marius Larsen i Grønnegyden, hvor
han arbejdede i 3½ år. Derefter kom
han til Ejnar Larsen, også Grønnegyden. Det var under første verdenskrig,
Ejner Larsen var i længere tid indkaldt
til sikringsstyrken, og Hans Jørgen Rasmussen var med til at bygge et drivhus.
Tømreren, som skulle rejse huset, blev
syg og overlod meget af arbejdet til
den unge medhjælper. Det kom også
op at stå, og han havde sine egne planer med det drivhus; han ville gerne
dyrke blomkål i det. De andre gartnere havde blomkål på friland og i bænk,
men ingen havde endnu prøvet at have
dem i drivhus. Ejnar Larsen var da også
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skeptisk, men gik dog med til, at der
blev planter 500 blomkålsplanter. Resten af huset blev fyldt med tomater,
så kunne det ikke gå helt galt.

Pinselørdag, da Ejnar Larsen skulle på
torvet, var blomkålshovederne endnu
ikke særlig store, men han sagde alligevel, nærmest henkastet: »Vi skal vel
have noget af det skidt med i vognen«.
De skar så halvdelen af hovederne, og
ved frokosttid ringede Ejnar Larsen
hjem fra torvet: »Kan du skære de sidste blomkål, jeg har solgt de første, og
kan du få dem herud«. Det gjorde de
så, og da de kom hjem fra torvet om
aftnen, havde de stof med til et helt
sæt tøj. Blomkålshovederne var solgt
for 1 kr. stykket, mens den almindelige
pris var tre hoveder for 25 øre.(2)
Samme efterår kom Hans Jørgen Rasmussens tilkommende kone(3) hjem for
at lære syning. Hun skulle være hjemme ½ år, og i den tid var Hans Jørgen
Rasmussen flittig gæst i hjemmet. Den
næste sommer blev svigerfaderen syg
en lørdag og døde den følgende onsdag.
Det var så stort et chok for svigermoderen, så hun fik et nervesammenbrud og
måtte på Middelfart(4). Der var så kun to
svigerinder til at passe forretningen på
Skippervej. Den ene var tunghør og den
anden syg, så Hans Jørgen Rasmussen
blev hårdt presset af familien for at overtage arbejdet. Han snakkede med Ejnar
Larsen om det, og fik lov at prøve, samtidig med at han fik løfte om at kunne vende tilbage til gartneriet, hvis det ikke gik
med forretningen. I 1919 flyttede Hans
Jørgen Rasmussen så ned på Skippervej(5), og der blev han boende til 1966.
Det var hårdt arbejde i starten. Indtægterne var små, Hans Jørgen Rasmussen
måtte op hver morgen kl. 5 for at strikke

strømper. Efterhånden var fortjenesten
ved selv at lave strømperne dog så lille,
så han holdt op. Trods små kår i starten
klarede han og hans kone det dog, selv
om familien voksede stærkt, efterhånden blev det til syv børn.

Et par år efter, at Hans Jørgen Rasmussen
var flyttet til Stige, kom den store oversvømmelse. Vandet gik helt op til Skippervej. Nede i Rørkrogen så Hans Jørgen
Rasmussen et hus, som stod delvis under
vand. Vinduerne var skyllet væk, og en
divan lå og skvulpede ud og ind ad et af
de tomme vindueshuller. Ude på diget,
hvor lodserne bor, så han vandet skvulpe
over den såkaldte Hesseldahls Dæmning.
Pludselig væltede hele dæmningen som
en plovfure, og vandet strømmede ind i
baglandet, mens harerne flygtede for livet. Heldigvis lå Hans Jørgen Rasmussens
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hus i sikkerhed, så selv mistede han ikke
noget.
Huset var nabo til den gamle skole, og
en dag, hvor Hans Jørgen Rasmussen gik
i sin have bag rækværket ind til skolen,
hørte han et par unge mennesker komme på motorcykel. De skulle besøge lærer Hansen i skolen, men det første de
sagde til ham, var: »Jeg kunne ærlig talt
godt lide at se det menneske, der hedder
S´jørn. Andre steder bor folk ved siden
af kirken eller skolen, men her sagde alle
mennesker, vi spurgte om vej til skolen,
at den ligger lige ved siden af S´jørn«. Hans Jørgen Rasmussen havde meget
glæde af naboskabet til skolen.
En af hans fritidssysler var at bygge sin
egen radio. Det foregik i 1924, i radioens
barndom, efter opskrift i Familie Journalen. Alt til radioen blev fremstillet hjemme, så det var et større arbejde, som tog
det meste af et år. Det var en stor dag, da
de kunne høre den første udsendelse. De
fandt den tyske station Königswusterhausen og en schweizisk og en engelsk
station. Senere lykkedes det også at fange Moskva og Hilversum i Holland. Det
var store dage!
Trediverne var kriseår, også i Stige. Det
var vanskeligt at få pengene ind, men før
eller siden kom de alligevel. Hans Jørgen
Rasmussen har gemt sine gamle regninger, og det viser sig, at i en periode på
20 år var alle udestående fordringer på
nær 1100 kr.(2) kommet ind. Sommetider
kom folk helt uventet til penge. En gang
oplevede fiskerne i Stige det helt store
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åle-eventyr i Lumbystranden. De fyldte
den ene båd efter den anden med ål, og i
løbet af to nætter tjente de 3-4000 kr.(2),
så der blev betalt nogle regninger.
Var det småt med penge i trediverne, så
var der til gengæld mangel på varer under krigen. Alt var rationeret, men sommetider lykkedes det ad mærkelige veje
at skaffe ekstra portioner. Så var det til
gengæld vanskeligt at fordele varerne
retfærdigt, og kunderne var langt fra altid lige forstående, selv om Hans Jørgen
Rasmussen gjorde, hvad han kunne for
at alle skulle få noget.
Det var ikke bare kunderne og varemanglen, som gjorde livet besværligt. Myndighederne gjorde det ikke lettere. Der var
maksimalpriser på alt, og priskontrollen
kom jævnligt på besøg for at kontrollere,
at der ikke blev taget for meget. De var
meget nøjeregnende, blot een øre over
den tilladte pris kunne give bøder, så det
gjaldt om at have orden i regnskabet.
Mange af varerne blev fabrikeret i Midtjylland i Hammerum Herred. Her var det
tidligere almindeligt, at gårdmændene
havde lidt trikotageproduktion ved siden
af landbruget. Arbejderne sad i staldbygningerne med deres symaskiner, og her
kunne man være heldig at gøre et godt
køb. På en sådan gård fandt Hans Jørgen
Rasmussen et helt trapperum stoppet til
med bomuldsbukser. De skulle sælges
alle sammen på een gang. Da der blev
spurgt om prisen, sagde gårdejeren: »Gi´
et bud«, og da Hans Jørgen Rasmussen
havde budt, lød svaret: »Så er det er dit«.

navnlig da kunderne begyndte at få bil.
Varelageret måtte ændres, så der mere
blev satset på dagligvarer, men endnu da
Hans Jørgen Rasmussen holdt op i 1966,
var der tale om en god forretning. Det er
først i de senere år, at butiksdøden har
hærget også i denne branche.

Prisen var 25 øre pr. par. Den almindelige udsalgspris for den slags bukser var
70 øre, men da de var købt billige, bestemte Hans Jørgen Rasmussen sig for
at tage 48 øre for dem. Det mente han,
var et meget fordelagtigt tilbud, men i
flere år solgte han næsten ingen af bukserne. Han fik det råd at sætte prisen op
til 68 øre og to par for 1.30, og så blev
der pludselig rift om bukserne. En kunde
købte tolv par, og i løbet af en måned var
bukserne solgt. Kundepsykologi er ikke
altid lige let at finde ud af.
Som årene gik mærkedes konkurrencen
fra de store forretninger i Odense mere,

Når Hans Jørgen Rasmussen holdt op
i 1966 var det ikke, fordi han var blevet
gammel og affældig, men han havde
ikke mod på at fejre 50-års jubilæum og
foretrak at holde op inden da. Overgangen blev dog ikke så brat. Hans datter
overtog forretningen, og de næste syv år
hjalp Hans Jørgen Rasmussen, hvor der
var brug for det. Nu sidder han alene tilbage i sit hus i Hedelundparken. Når han
tænker på sine mange år i Stige, er han
ikke i tvivl: »Det har været en god tid«.
C.V.P. (1981)
Høstlyngen 54, Stige
Gang med 22 for at omregne til nutidskroner. Priser i 30´erne ganges ned 35
3)
Eleonora (Nora) Kirstine Jensen Hedelund, gift Rasmussen, født i Stige i 1897
4)
Sindssygehospital
5)
Skippervej 11, Stige
1)

2)

Annelise Bæk Hansen

Billeder:
1. Stige Manufaktur & Trikotage, Overgade (Skippervej) 11, Stige. Familiesammenkomst
hos Hans Jørgen og Nora Rasmussen i anledning af Ingvars dåb.
2. Yderst til højre Hans Jørgen Rasmussen, da han var korporal i Ålborg.
3. Ægteparret Nora og Hans Jørgen Rasmussen med deres børn Ruth, Jens Kjeld, Ingvar.
4. Manufakturhandler Hans Jørgen Rasmussen på sin 60-års fødselsdag i 1957. Billedet er
taget i butikken.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Onsdag 29. november

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste og Luthermiddag

Søndag 3. december

kl. 09.30

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Stige Kirke

kl. 11.00

Gudstjeneste 1. søndag i advent

Lumby Kirke

Onsdag 6. december

kl. 19.00

Julekoncert med Odensekoret

Søndag 10. december

kl. 19.00

Julen i Ord og Toner

Lumby Kirke

kl. 20.00

Gløgg og æbleskiver

Lumby Sognegård

Søndag 31. december

kl. 15.00

Nytårsaftensgudstjeneste

Mandag 1. januar

kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste

Stige Kirke

Onsdag 10. januar

kl. 16.30

Fyraftenssang

Stige Kirke

Mandag 22. januar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Mandag 29. januar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 31. januar

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Søndag 4. februar

kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste

Lumby Kirke

Mandag 5. februar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 7. februar

kl. 16.30

Fyraftenssang

Mandag 19. februar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Mandag 26. februar

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 28. februar

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste

Onsdag 28. februar

kl. 19.00

Foredrag med forfatter Ronald Risvig

Mandag 5. marts

kl. 11.30

Babysalmesang

Onsdag 7. marts

kl. 16.30

Fyraftenssang

Mandag 12. marts

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Mandag 19. marts

kl. 11.30

Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 21. marts

kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste
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Lumby Kirke

Stige Kirke

Lumby Kirke

Stige Kirke

Stige Kirke

Stige Kirke
Lumby Sognegård
Lumby Kirke
Stige Kirke

Stige Kirke

Gudstjeneste 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.
Under middagen underholdes der med
musik fra reformationen ved Midtfyns

Consort og citater fra bogen: ”Godbidder – Citater fra Martin Luthers frimodige tale omkring middagsbordet”, 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 lumby.sogn@km.dk senest torsdag
den 23. november. Prisen på middagen
er 50 kr. og der kan købes drikkevarer.
Man kan bestille kirkebil.
Menighedsrådet og sognepræsterne

Natten er fremrykket, dagen er nær!
Gudstjenester søndag den 3. december kl. 9.30 i Stige Kirke
og kl. 11.00 i Lumby Kirke
Vi fejrer 1. søndag i advent med gudstjenester både i Stige og i Lumby Kirke.
Det er en god anledning til at tage hul
på julens mange glæder, også de kirkelige. Som Paulus siger det i dagens læsning fra Romerbrevet, så er dagen nær!
I denne sammenhæng forstået som den
dag, hvor Gud lader sig føde ind i vores
verden, som barnet fra Bethlehem. 1.
søndag i advent markerer vores forberedelse til julen.

Vi indbyder til festlige gudstjenester med
et musikalsk islæt og efterfølgende kirkekaffe med kransekage og sekt.
Sognepræst Karen Nedergaard
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Julekoncert med Odensekoret
Onsdag den 6. december kl. 19.00 i Stige Kirke

Så er det allerede tid til at tænke på julekoncerter. I år holdes vores julekoncert i Stige Kirke og er lagt i hænderne
på Odensekoret. Selvom programmet
ikke er fastsat endnu, vil alle nok kunne

regne ud, at vi har at gøre med kormusik, som omhandler jul på en eller anden
måde. Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Julen i Ord og Toner
Søndag den 10. december kl. 19.00 i Lumby Kirke

Vi holder fast i denne traditionelle musikgudstjeneste, som måske er med til
at sætte os i julestemning allerede. Eller også giver den os et pusterum i den
travle juletid, hvor vi kan sætte os ned
og bare rive en time ud af stresset og
fordybe os i julesalmer og tekster, som
belyser julen fra flere vinkler. Efter
gudstjenesten er der gløgg og æbleski10

ver i Lumby Sognegård, hvor alle er meget velkomne. Der er også lejlighed til at
hilse på vores nye præst Anne Kathrine
Rafn Hauge, som skal være vikar hos os
de næste par måneder. Der kan bestilles
kirkebil.
Organist Dennis Dingfeld

Nytårsaften i Lumby Kirke
Søndag den 31. december kl. 15.00 i Lumby Kirke
Vi tager afsked med det gamle år og
byder det nye velkommen ved en stemningsfuld gudstjeneste nytårsaftensdag
søndag den 31. december kl. 15.00 i
Lumby Kirke. Vi vender både blikket mod
det forgangne og siger tak for alt godt, vi
fik. Men vi vender også blikket mod det
kommende i forventning og håb.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med et lille glas bobler i våbenhuset.

Sognepræst Karen Nedergaard

Gudstjeneste Nytårsdag 2018
Mandag den 1. januar 2018 kl. 15.00 i Stige Kirke
Den første dag i året mødes vi til gudstjeneste i Stige Kirke. Efter gudstjenesten er
der kransekage og sekt, så vi kan ønske
hinanden et godt nytår.
Sognepræst Mette Gabelgaard

Fyraftenssang
Vi fortsætter også 2018 med vores
sangmøder. Stige Kirke lægger rammen
til på følgende dage:
Onsdag den 10. januar kl. 16.30
Onsdag den 7. februar kl. 16.30
Onsdag den 7. marts kl. 16.30
Og selvfølgelig er der en kop kaffe bagefter.
Organist Dennis Dingfeld
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Hør, hvor englesangen toner

Kalkmaleri Rynkeby Kirke.
Hør, hvor englesangen toner:
Hil dig, konge, født i dag,
verdens frelser og forsoner,
fred til jord, Guds velbehag!
Vore røster vil vi føje
til triumfen fra det høje,
juble skal vi glad med dem:
Krist er født i Betlehem,
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

Hil dig, du, som fred os bringer,
retfærdssol med lys og vår.
Under dine stærke vinger
liv og lægedom vi får.
Du forlod din høje trone,
gav os livets gyldne krone,
byder sønderknuste ly,
giver lys og håb på ny.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

❦

❦

Kristus fra de høje himle,
Kristus, Gud i evighed!
Hjertet bæver, vi må svimle:
Gud til os på jord steg ned.
Skaberen som os sig klæder,
engle nu med os sig glæder,
syng med fryd hver bange sjæl:
Kristus, vor Immanuel.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

Hilset vær, du svar på længsel!
Skab i os dit ringe bo.
Opluk vore hjerters fængsel,
bo i os, og giv os tro.
Hør, hvor herligt Himmel-sangen
toner hist på hyrdevangen:
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.

Luk 2,14. Charles Wesley 1739. Dansk 1981. Henrik E. Frederiksen 1993
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
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Hverdagsgudstjenester

Mosaik, Galla Placidias Mausoleum i Ravenna
Vi mødes følgende tre onsdag til hverdagsgudstjeneste, denne gang i Stige Kirke:

Onsdag den 31. januar kl. 17.00 i Stige Kirke
”The Lord is my Shepherd” – Sognepræst Karen Nedergaard

Onsdag den 28. februar kl. 17.00 i Stige Kirke
”Narnia” – Sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge

Onsdag den 21. marts kl. 17.00 i Stige Kirke
”Engelske salmer” – Sognepræst Mette Gabelgaard
Hverdagsgudstjenesten er kort, ca. ½
time. Det er en lille pause i vores travle
hverdag, som giver lejlighed at sætte sig
ind på kirkebænken og lade roen falde
over en. Ved hverdagsgudstjenesten er

der musik og stilhed, en kort refleksion
og lægmandslæsning.
Præsterne
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"Matador og Kristendom"
Foredrag med valgmenighedspræst Ronald Risvig
Onsdag den 28. februar kl. 19.00 i Lumby Sognegård
"Mads, du som beder
til Gud... Jeg håber,
du takker ham for Ingeborg." Kristens ord
gør Mads lidt eftertænksom, og han svarer da også: "Ja, uden
hende var jeg måske
ikke så meget værd."
Hvortil Kristen kort bemærker: "Næh,
det var netop også det, jeg tænkte."
Citatet stammer fra "Matador og Kristendom. 24 fortællinger om vort liv" af Ronald Risvig. Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for en ny bog
om kristne værdier, som de afspejler sig

i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med
sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i
- men under det hele ligger den varme
og forløsende humor, der gør, at vi trods
alt rummer og ser hinanden som dem vi
er - på trods af alle skel - for humoren er i
sit væsen beslægtet med evangeliet.
Menighedsrådet indbyder til et spændende foredrag med valgmenighedspræst Ronald Risvig, som fortæller uddybende og levende om nye vinkler på
Matador. Alle er hjertelig velkomne og
der kan bestilles kirkebil.
Aage Bach Madsen

Babysalmesang i vinteren
Mandag den 22. januar kl. 11.30 i Lumby Kirke
Babysalmesang med musikpædagog
Rikke Petersen fortsætter mandag den
22. januar i Lumby Kirke.
Datoerne er den 22. og 29. januar, den
5., 19, og 26. februar og den 5., 12. og
19. marts.
Babysalmesang er gratis og man kan
tilmelde sig på kirkekontoret på tlf. 66
18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk
Præsterne
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SOGNENYT
Årets gang i Lumby og Stige Menighedsråd 2017

Den 27. september inviterede menighedsrådet til det årlige offentlige menighedsmøde i Lumby Sognegård. Det blev
et meget vellykket møde, hvor bl.a. menighedsrådsformand Inge-Lise Hansen og
næstformand Anni Jensen orienterede
om det kirkelige liv i vores sogne. Inge-Lise
Hansen åbnede mødet:

Det er glædeligt at læse, at der på landsplan er 71 % af præsterne, der føler deres
job som et kald! I vores sogne er Mette
Gabelgaard tilbage på fuld tid efter en sygdomsperiode i 2016. Karen Nedergaard,
Mette Gabelgaard og Anja Damkjær True
(50 %) har delt præsteopgaverne mellem
sig.

”I november 2016 var der menighedsrådsvalg. Her i Lumby og Stige Sogne havde vi aftalevalg, dvs. fredsvalg. Flere medlemmer fortsatte og nye kom ind. Vi er 14
valgte medlemmer og stedfortrædere.
Nye medlemmer giver ny inspiration, og
det er altid godt. Alle – valgte medlemmer
og stedfortrædere – deltager i møderne og
udvalgsarbejdet. Man byder ind med det,
man er god til og har overskud til. Anni Jensen blev valgt som næstformand og vi går
hånd i hånd og bruger hinanden.

Vi startede den nye periode med en temaeftermiddag omkring vores udvalgsarbejde
under overskriften ”Hvad kan vi gøre bedre?” Her deltog også kirkens ansatte, og
det gode oplæg blev drøftet. De nedsatte
udvalg fik dermed noget positivt at arbejde
frem mod.
Kirkebladet og hjemmesiden giver et godt
overblik over det kirkelige liv i vores to sogne. Internt har præsterne og de ansatte,
som et arbejdsredskab, fået etableret en
kalender på deres mobiltelefon. Efter en
indkøringsperiode har alle taget godt imod
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Årets gang i Lumby og Stige Menighedsråd 2017 (fortsat)
systemet, som giver et godt overblik over,
hvad der foregår i vores kirker, sognehus
og sognegård. Det udelukker naturligvis
ikke, at man tager en telefonsamtale - en
direkte dialog.
Lørdagsdåb bliver tilbudt én gang om måned, når der er behov for det. Vi synes selv,
vi har fået en ok balance. Nogle ønsker det
meget gerne, og andre vil hellere have søndagsgudstjenesten, tit kl. 9.30. Heldigvis
har vi mange dåb i vores kirker, selv om
statistikken på landsplan er bekymrende.
Et aktivt udvalg har arbejdet med, at Præstegårdsskoven bliver mere brugervenlig
for vores menighed og for lokalområdet.
Der er spændende fremtidsplaner i gang,
og der vil komme mere info i kirkebladet.
God vind til projektet!
På vores sidste møde med provstiet blev
emnet kirkegårde taget op. Her ændrer
tingene sig. Menigheden vælger anderledes, dvs. mindre gravsteder. Traditioner og
historien skal vi som kirke værne om, og
det støtter vores provsti os fuldt og helt i,
men vores arealer bliver for store, og det
bliver udfordringen fremover. Planen er, at
de tomme arealer bliver beplantede, så kirkegårdene også fremadrettet bliver et rart
sted at besøge.
Vi mangler en samlet bygning for ansatte
og menighed, som rummer præstekontor,
øvrige kontorer og samlingslokaler m.m.,
alt i alt én fælles arbejdsplads. Derfor tager
vi hul på noget spændende. På Stige Kirke16

gård er der et stort friareal midt på kirkegården. Her har menighedsrådet besluttet
at opføre en bygning til dette formål, et menighedshus. Alle de første ansøgninger er
kommet positive tilbage, så der er ikke noget til hinder for dette projekt. Byggeudvalget er trukket i arbejdstøjet, og der vil blive
orienteret løbende - men hav tålmodighed.
Begge vores sogne er blevet beriget med
nye boligområder: på Slettensvej, Nistedvej, og Haugevej. Her vil vi gøre en indsats,
som vi kunne kalde: ”Lær din kirke at kende”. Gode ideer efterlyses. Hvordan kunne vi invitere nye beboer i lokalområdet?
Hvem kunne vi gøre det sammen med? I
Lumby er kirken f.eks. med ved den årlige
Lumbyfest i skolegården.
Tak til ansatte, frivillige og menighedsråd
for et godt samarbejde. Vi går i fællesskab
de kommende opgaver positivt i møde. Tak
fordi I lyttede! Kom meget gerne med gode
ideer!”
Herefter overtog Anni Jensen ordet:
”Efter valg til menighedsråd udbydes der
en del kurser, bl.a. fordi der jo ofte er nyvalgte. Det var ingen undtagelse i år, og
vi er her i Lumby og Stige Menighedsråd
trofaste deltagere. Men vi startede faktisk 2017 med en invitation fra biskoppen til nytårskur i Odense Domkirke. Vi
var godt repræsenteret herfra, og havde
en lidt anderledes, men god oplevelse,
hvor vi blev trakteret med lutherkage og
lutherøl.

Igen i februar måned inviterede biskoppen til temadag på OCC, hvor vi kunne
deltage i forskellige workshop. Det var en
god dag, hvor vi bl.a. også mødte andre
menighedsråd.

et valnøddetræ. Vi startede dagen med
gudstjeneste i Lumby Kirke, og derefter
gik vi ned til Præstegården og afslørede
den plade, der er sat ved træet. Vi sluttede med kaffe og kage, en rigtig dejlig dag.

Det var lidt om tilbud udefra, men vi har
da også selv bedrevet noget. Alle har vist
hørt om 500-året for reformationen – lutheråret. Herunder er der i mange sogne
landet over blevet plantet et træ, og det
gjorde vi også. Det skete på en skøn solskinsdag torsdag den 25. maj på plænen
foran Lumby Præstegård, og vi valgte

Der kommer flere arrangementer her i
sidste del af året. Bl.a. bliver der onsdag
den 29. november efter hverdagsgudstjenesten i Lumby Kirke mulighed for i Lumby Sognegård at deltage i en middag lavet
som på Luthers tid.”
Inge-Lise Hansen og Anni Jensen

Årstema 2018: England

I 2017, som nu er ved at lakke mod enden,
kunne vi fejre reformationen. Det blev en
slags årstema i vores sogne. Det har inspireret os til den ide, at det egentlig kunne
give god mening i det hele taget af have et
årstema her i kirkerne.

Menighedsrådet og præsterne har derfor
besluttet, at vores årstema i 2018 bliver
England. Så må vi se, hvad godt der kommer ud af det.
Præsterne
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Konfirmander
Vi er godt i gang med konfirmandforberedelsen. I efteråret har vi arbejdet med
bøn, – konfirmanderne har blandt andet
skrevet deres egen bøn, blevet lidt klogere
på gudstjenesten og nadveren. Vi har brugt
tid på, at konfirmanderne har lært deres
kirker at kende, så det er rart og trygt at
komme i kirken.
I 2017 markeres 500 – året for reformationen, og derfor har reformationen også
været i spil i form af to temadage, som har
givet konfirmanderne et indblik i, og viden
om, hvordan Martin Luther og reformatio-

nen har sat sine tydelige spor hos os som
kirke, samfund og mennesker.

I januar 2018 skal konfirmanderne lave
deres egen gudstjeneste, så der vil i løbet
af januar måned være rig mulighed for få
en god gudstjeneste-oplevelse. Tag gerne søskende, forældre og bedsteforældre
med. I marts måned bruger vi en dag på, i
samarbejde med skolerne, at tale om, hvad
dannelse er. Det er et helt nyt samarbejde,
som vi i kirken meget ser frem til. April
måned er tid for pilgrimsvandring, en dejlig
dag med gudstjeneste, en fin gåtur langs
kanalen og traditionen tro slutter vi dagen
af med pølsevogn og juice.
Konfirmandforberedelsen og konfirmationen er en stor, og vigtig del af kirken, og
derfor er det en stor glæde at opleve glade,
spørgelystne og engagerede konfirmander.
Karen Nedergaard og Mette Gabelgaard

Minikonfirmander vinter 2018
Minikonfirmandundervisningen er folkekirkens tilbud for børn på 3.- 5. klassetrin,
et forløb, hvor man lærer kirken at kende
og omdrejningspunktet er dåb. I Lumby
og Stige Sogne gælder tilbuddet områdets
skoler på 4. klassetrin.
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. Stige Friskole og Stige Skole mødes
18

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

”En stor familie”

I begyndelsen af 1980’erne husker jeg, at
vi hjemme sad klinet til skærmen, når DR´s
serie af samme navn rullede over skærmen søndag aften: ”En stor familie” var
titlen. Vi følger de ansatte på et kontor i
forskellige situationer og med forskellige indstillinger til arbejdet og hinanden.
Medarbejderne både griner og græder.
Vi følger dem i besværlige situationer og i
meget grinagtige scener.
1. marts 2015 blev jeg ansat i Lumby og
Stige Sogne på 50 %. Der har været fuld
fart på med film i fællesskab, masser af
babyer og mødre til babysalmesang og
minikonfirmander fra de 4 skoler med
skuespil og dåbsoplæring. Der har været
et væld af gudstjenester og særgudstjenester med musik, bøn og refleksioner, hyggeligt samvær i sognehusene. Ja, når jeg
tænker tilbage, har der været fællesskab,
interesse og indlevelse i hinandens tanker
og måder at gribe hverdagens kirkelige liv

an. Der har været møder med mennesker i
sorg og glæde. Der har været livlige menighedsrådsmøder. Og nu kommer jeg tilbage
til overskriften! Alt dette opsummerer jeg
som ”en stor familie”.
”En stor familie” med et fælles sigte: kirkens og sognenes virke og vækst. Jeg har
oplevet et menighedsråd med overvældende åbent blik og altid parat til at give
den hele armen. Vi ved alle, at man er én
stor familie på godt og ondt. Vi har ikke altid været enige om, hvordan tingene burde gribes an – men vi har altid fundet en
løsning og respekteret hinanden derfor.
”En stor familie” – jeg siger jer alle TAK for
et par spændende og udbytterige år.
1. november begynder jeg et nyt kapitel, da jeg er blevet kaldet som præst til
Glamsbjerg Sogn.
Anja Damkjær True
19

Tak til Anja Damkjær True
Som det fremgår
her i bladet, så har
Anja Damkjær True
pr. 1. november fået
ansættelse som kirkebogsførende sognepræst ved Glamsbjerg og Køng Kirker.
Menighedsrådet vil
derfor gerne benytte lejlighed her til at

sige mange tak for en dygtig og flittig
indsats i vores sogne og godt samarbejde med ansatte, menighedsrådet
og kollegaer.
Vi ønsker Anja alt muligt godt i hendes
nye embede og et stort tillykke til hende og hendes familie.
Menighedsrådet, ansatte og kollegaer

Velkommen til Anne Kathrine Rafn Hauge
Den 15. november byder menighedsrådet
velkommen til sognepræst Anne Kathrine
Rafn Hauge, som vil

være vikar i Stige og Lumby Sogne de
kommende 4 måneder.
Menighedsrådet

Hjemmesiden
Hjemmesiden hedder www.lumbysogn.
dk og her kan man f.eks. se hvornår der
er konfirmation i 2021, finde ud af hvem
der arbejder på kirkegårdene eller bare
læse i gamle numre af kirkebladet.

Hvis ikke man lige kan finde sit nyeste kirkeblad for at se, hvornår der er gudstjeneste på søndag eller i hvilken kirke der
er babysalmesang i næste sæson, så har
Lumby og Stige Sogne en fin hjemmeside, hvor man kan finde de samme oplysninger og lidt til.
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Hjemmesiden opdateres løbende, så her
ligger også de nyeste oplysninger om
kirkernes aktiviteter, ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
Velkommen på hjemmesiden!
Kordegn Karen van Durme

Menighedspleje i Lumby og Stige Sogne

Præsterne og menighedsrådet har i fællesskab 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.
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.

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,
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. Nummeret er:

MobilePay

Lumby og Stige Kirke

56727
På menighedsrådets og præsternes vegne,
Sognepræst Anja Damkjær True

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. Hvis man er i tvivl om der er

kirkebil til et arrangement, må man altid
ringe til kirkekontoret.
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
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Stemningsbilleder fra en dejlig høstgudstjeneste
på Skovsbogård 2017
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LOKALE FORENINGER
Lumby og Omegns Borgerforening

Program vinter 2017-2018
Klub 96 hyggebanko i skolens aula
Mandag den 6. november kl. 19.30
Mandag den 4. december kl. 19.30
Mandag den 8. januar kl. 19.30
Mandag den 5. februar kl. 19.30
Mandag den 5. marts kl. 19.30

Fællesspisning i skolens aula
Torsdag den 14. december kl. 18.00 Ny
dato!
Tirsdag den 4. januar kl. 18.00
Onsdag den 14. marts kl. 18.00
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.

Babycafe
Babycafeen, som det sidste år har kørt
i sognegården, er desværre stoppet på

grund af manglende interesse.

Strikkecafe
Borgerforeningen fortsætter med at stå
bag strikkecafe i Lumby Sognegård den
2. og 4. mandag i hver måned kl. 19.0021.00. Har du lyst til at strikke/hækle
og hygge sammen med andre omkring
håndarbejdet, så kom og vær med. Du
bedes holde øje med borgerforeningens
udhængsskab ved ”købmanden”, for at
se om der evt. skulle være ændringer eller aflysninger i løbet af sæsonen.

Juletræstænding
Borgerforeningen opsætter juletræ i H.C.
Lumbye Parken.

I forbindelse med at juletræet tændes,
synges et par julesange, og der serveres
lidt til ganen. Alle er velkommen.
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Juleklip på skolen
Torsdag den 30. november kl 18.00 er der julestue på Lumby Skole. I forbindelse
med skolens juleklippeaften, har også borgerforeningen et værksted, hvor der er
mulighed for at bruge sine kreative evner.

Generalforsamling
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30
Medlemskab af borgerforeningen
koster kr. 100,- pr. husstand pr. år. For
enlige kr. 50,-.

For medlemskab kontakt kassereren
Minni Jensen 50 92 83 20 eller MobilePay: 71 78 46 07

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
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Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Slettensbo på Slettensvej 55, Søhus. Opført som gartneri i 1935 og nedrevet 1986
Adresse:

H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden
E-mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside:
www.lumby-stige-arkiv.dk
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
Se i øvrigt: www.arkiv.dk Her kan du søge materiale, der opbevares i mere end
500 danske arkiver.
Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv og
drives af frivillige. Foreningens område er den tidligere Lumby Kommune.
Foreningen udgiver hvert år et årsskrift med beretninger fra hele lokalområdet
og arrangerer medlemsaftener med film og foredrag m.m. samt ture med forskellige – i reglen – lokalhistoriske temaer.
Alle er velkomne på arkivet, og vi modtager gerne billeder, arkivalier og film af
almen interesse fra lokalområdet. Lad os bedømme, om dine gamle dokumenter, billeder og lignende er bevaringsværdige eller har almen interesse, inden du
kasserer dem! Er der noget, du kunne være interesseret i, så spørg! 

Bestyrelsen
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG
og Anne Kathrine Rafn Hauge = AH

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

Onsdag 20. december
Stige kl. 10.15, AH
Børnehavernes juleindledning

Mandag 25. december
Juledag
Stige kl. 9.30, AH
Lumby kl. 11.00, AH

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

Onsdag 20. december
Enrum Plejehjem kl.
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Tirsdag 26. december
Anden juledag
Stige kl. 11.00, KN

Onsdag 29. november
Lumby kl. 17.00, AH
Hverdagsgudstjeneste

Torsdag 21. december
Lumby kl. 8.15, KN
Juleafslutning Lumby
Skole

DECEMBER

Lumby kl. 9.30, MG
Juleafslutning Søhus
skolen

NOVEMBER

Søndag 3. december
1. søndag i advent
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Sekt og kransekage
Søndag 10. december
2. søndag i advent
Lumby kl. 19.00, AH
Julen i Ord og Toner
Tirsdag 12. december
Lumby kl. 14.00, MG
Adventsandagt
Søndag 17. december
3. søndag i advent
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
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Lumby kl. 10.30, MG
Juleafslutning Søhusskolen
Stige kl. 11.00, KN
Juleafslutning Stige Skole
Søndag 24. december
Juleaften
Stige kl. 14.30, MG
Stige kl. 16.00, MG
Lumby kl. 13.30, KN
Lumby kl. 15.00, KN
Lumby kl. 16.30, KN

Søndag 31. december
Nytårsaften
Lumby kl. 15.00, KN
Sekt og kransekage

JANUAR
Mandag 1. januar
Nytårsdag
Stige kl. 15.00, MG
Sekt og kransekage
Søndag 7. januar
1. søndag efter hellig
trekonger
Stige kl. 11.00, KN
Helligtrekonger
Torsdag 11. januar
Lumby kl. 19.00, MG
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 14. januar
2. søndag efter hellig
trekonger
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
Kirkekaffe

GUDSTJENESTER
Onsdag 17. januar
Lumby kl. 19.00, KN
Konfirmandgudstjeneste

Onsdag 31. januar
Stige kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 21. januar
Sidste søndag efter
helligtrekonger
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

Onsdag 31. januar
Lumby kl. 19.00, KN
Konfirmandgudstjeneste

Torsdag 25. januar
Stige kl. 18.00, AH
Minikonfirmandguds
tjeneste
Torsdag 25. januar
Lumby kl. 19.00, MG
Konfirmandgudstjeneste
Søndag 28. januar
Septuagesima
Stige kl. 9.30, AH
Lumby kl. 11.00, AH
Onsdag 31. januar
Enrum Plejehjem kl.
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

FEBRUAR

Søndag 25. februar
2. søndag i fasten
Stige kl. 9.30, AH
Lumby kl. 11.00, AH
Onsdag 28. februar
Enrum Plejehjem kl.
14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 4. februar
Seksagesima
Lumby kl. 19.00, MG
Kyndelmisse

Onsdag 28. februar
Stige kl. 17.00, AH
Hverdagsgudstjeneste

Søndag 11. februar
Fastelavns søndag
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN
Kirkekaffe

MARTS

Søndag 18. februar
1. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

Søndag 4. marts
3. søndag i fasten
Lumby kl. 9.30, KN
Stige kl. 11.00, KN

For dåbs- og familie
gudstjenester se
www.lumbysogn.dk
eller ring til kirke
kontoret.

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 9.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme senest mandag
den 22. januar 2018 på kvd@km.dk
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Hvor henvender jeg mig?
For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man kirkekontoret (hverdag)
eller én af sognenes præster (weekend).
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester
henvender man sig til kirkekontoret.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

KIRKEKONTOR

PRÆSTER

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

Sognepræst Karen Nedergaard, kbf.
H.C. Lumbyes Vej 40 A,
5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@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
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

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