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Velkommen igen, Guds engle små
Det fortælles, at Grundtvig julemorgen i 1825 skulle prædike i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn (kirken
med det snoede spir). Kirken var
sikkert fuld af mennesker, for på det
her tidspunkt var Grundtvig efter2

hånden en kendt mand, hvis prædikener mange gerne ville lytte til.
Glad og nærmest ”lysende”, ifølge
øjenvidner, går Grundtvig på prædikestolen, hvor han slutter med at
læse sit digt ”Velkommen igen Guds

engle små”, som han havde skrevet
natten før. Digtet står som nr. 99 i
vores danske salmebog – i dag en
velkendt og elsket salme, der nærmest må betragtes som ”et must” at
synge til gudstjenesten juledag den
25. december.
Salmen handler om englene, som
julenat kommer ned fra himlen og
træder ind det mørke, frostklare
danske vinterlandskab. Julenat er
det tidspunkt, hvor himlen sænker
sig til jorden, og hvor englene og
stjernerne lyser op i mørket. Da Jesus blev født i stalden i Betlehem
viste englene sig og lovpriste Gud
med sang, og hver julenat ser vi
englene igen. Julenat er der ingen
afstand mellem jord og himmel, og
Grundtvig lader englene gå på besøg i hvert eneste hjem og hos hvert
eneste menneske. Sammenlignet
med de himmelsale, hvorfra englene kommer, er vores jordiske hjem
beskedne og fattige, som stalden i
Betlehem var det.
Salmen byder Guds engle velkommen julenat. Salmen bygger også
på en fortælling fra GT om patriarken Jakobs drøm i Betel. I en drøm
ser Jakob en stige, der når op i himlen, og på stigen, fra himmel til jord,
og fra jord til himmel, vandrer Guds
engle, og som Jakob udbryder, da
han vågner af sin drøm, så er Gud
virkelig på dette sted. ”Det er Guds
hus, det er himlens port”.
Grundtvig lader englene vandre
på stigen igen julenat – ja, englene færdes overalt i ”det landskab”,
vi forbinder med julen – hos de små

børn i vuggerne, på stien på vej hen
til kirken, ja, englene vandrer på
”salmens tonestige”, som dansede
og hoppede de på noderne til de
julemelodier, der synges og spilles i
kirken til julegudstjenesten.
Når børnene vågner julemorgen,
da skal de ikke vente længere, for
nu er Gud kommet til jorden. Nu er
jord og himmel blevet ét. Guds Rige
er kommet. Grundtvigs pointe er, at
vi er ”samtidige” med begivenhederne i Betlehem, når vi hører julebudskabet, synger julesalmerne og
fejrer julen. Det, der skete julenat i
Betlehem, kaster sit lys og sin glæde
ind over vores nutidige tilværelse.
Måske havde Grundtvig også den
dybere tanke omkring sit juledigt, at
han ønskede sig, at kirken skulle live
op igen og tage et alvorligt opgør
med den rationalisme og fornuftsdyrkelse, der prægede tiden. Hele
salmen kan ses som en bøn om, at
julen må være begyndelsen på en
ny tid med nyt mod på livet. At kirken må genfinde sin kraft og styrke i
budskabet om, at himlen kom til jorden den nat, Jesus blev født.
I en dansk nutid kan vi vel med ligeså
stor selvfølgelighed som på Grundtvigs egen tid synge med på det
håb. Det har vi lige så meget brug
for i dag som dengang. Gå selv på
opdagelse i Grundtvigs smukke og
stærke digt og kom i kirken julemorgen og syng med på salmen.
Karen Nedergaard
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Min konfirmation i marts 1949

Beretning af forfatter og lokalhistoriker
Johannes Wendt-Larsen, søn af sognepræst i
Lumby Sogn, Karl Povl Larsen
Min mor, Maren Larsen, skrev gennem mange år dagbog om begiven
heder i hverdag og fest, mens vi boede i Lumby Præstegård i årene fra
1942 til 1968. Disse optegnelser indgår i efterfølgende fortælling.
Udensbys gæster
Lørdag den 26. marts kom de første udenbys gæster. Det var moster
Dotte (Dorthea) og onkel Johannes, sognepræst i Svendborg, fars
fire brødre på Sjælland: Christian,
Johannes, Valdemar og Erik med
koner samt tillige onkel Jens, enkemand efter fars afdøde søster Elisabeth. Vejret var køligt forårsvejr.
Konfirmationen flyttet i sidste øjeblik fra Lumby Kirke til Stige Kirke
Min konfirmation var flyttet fra Lumby
Kirke til Stige Kirke, fordi vores kogekone, Klara Sørensen fra Søhus,
selv havde datteren Tove, der skulle
konfirmeres i Lumby Kirke. Det gode
ved Stige var, at holdet kun var
på fem drenge og to piger dette
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år. I Lumby var der 13 drenge og
15 piger. Stige Kirke var pyntet med
tulipaner og levkøjer i hver eneste
stolestade. Højtideligheden forløb,
som jeg havde forventet og havde
fået fortalt i forvejen.
Spisning på et lidt
usædvanligt tidspunkt
Middagen var af hensyn til gæsterne fra København sat til kl. 14.00, for
at man kunne nå toget med afgang
fra Odense kl. 18.00. Den gamle
præstegårds største lokale, kaldet
”salen”, var pyntet på bordene med
primulaer i skåle og rød-hvide papir
strimler. Min mor havde for første
gang i livet fået en ny lang kjole og
far var i smoking.

Gæsterækken
Gæsterne var nærmeste familie og
omgangskreds i sognet: Vilh. og Doris
Ingerslev, læge i Søhus, Valborg Juul,
Holmegård, Laura Larsen, Anderup,
Anna og Magnus Hansen, Lumby,
førstelærer og kirkesanger Leschly
Sørensen og hustru Agnes, Lumby,
andenlærer og organist Peder J. Pedersen og hustru Kirsten, Lumby, lærerinde Karen Sebach, Lumby, førstelærer og kirkesanger Johs. Hansen
og hustru, Stige, lærerinde frk. Bahr,
Stige, fru Land Hansen, enke efter førstelærer Land Hansen, Lumby, gartneriejer Petra Jørgensen, Lumby, og
sekretær i Kirkens Korshær i Odense,
Knud Nielsen. I alt 32 personer – men
det var der fint plads til i den store
kvadratiske sal mod havesiden.
Kogekonen fru Sørensen havde lagt
planen for middag og øvrige trakte
menter. Til start suppe med kødboller,
asparges, gulerødder og selleri efter
fulgt af en fiskeret i portionsanretning
bestående af rødspættefilet, mayon
naise og rejer. Hoved
retten var
flæskesteg med hvide, brunede og
franske kartofler suppleret med rabar
berkompot. Desserten var et over
flødighedshorn. Til maden serveredes
rødvin og sodavand samt et glas
hedvin til kransekagen.

Pauser under spisningen
Undervejs blev der sunget et par
sange fra sangbogen benyttet til
møder i præstegården. Vigtigst var
det nok, at moster Dotte fra Svendborg sammen med sin mand Johannes havde begået en velskrevet konfirmationssang om hovedpersonen
på den velkendte melodi ”Jeg er
havren”, udformet som et stilehæfte
i skolen. Barndommen i Hejlskov
Præstegård mellem Skive og Viborg
nær Limfjorden omtales først.
Talerrækken
Som konfirmand var jeg ikke særlig
begejstret for dette punkt i festen,
men jeg husker da, at efter min fars
velkomst fik ”professionelle” talere
som onkel Johannes i Svendborg, farbror Johannes, lærer og kirkesanger
samt organist i Hejninge ved Slagelse, samt meget tydeligt læge Ingerslev, Søhus, ordet. Sidst i talerrækken
rejste farbror Christian sig og overrakte mig på fars families vegne den
gave, som jeg allerhelst ville have, et
armbåndsur med indgravering på
bagsiden: J.H.L. 27-03-1949.
Andre gode gaver
Jeg fik også en standerlampe, som
jeg ikke rigtig kunne bruge, da jeg
endnu ikke havde fået mit eget
værelse. Til det skrivebord, som jeg
heller ikke havde, fik jeg en skrive5

bordsmappe til personlige ting. Forsiden af den store mappe i læder
var prydet med et danmarkskort.
Ligeledes et fotoalbum med læderomslag med den store Jellingesten
på forsiden. I Odense hos herrebeklædningsmagasinet Svend A i
Kongensgade havde vi indkøbt mit
førte jakkesæt. Desværre af dårlig
pasform og efterkrigskvalitet, så det
blev ingen succes. Fra far og mor
fik jeg også et læderindbundet Nyt
Testamente af nærmest lommeformat, som jeg fortsat har i dag, med
gode ønsker for min fremtid.
Første dags afslutning på festen
Da de togrejsende var taget af sted
ved 17-tiden, samledes de resterende om the/kaffe og kager i løbet
af aftenen. Alle gæster var gået kl.
23.00, hvilket mine forældre fortalte
var meget ualmindeligt, men godt
for værtsparret og fru Sørensen.
Andendagsgæster til
kaffe og kransekage
Mandag den 28. april fik vi andendagsgæster til kaffe, vin og kransekage. Blandt gæsterne var givere,
som ikke var med i første omgang.
Men der var også gengangere fra
Lumby om søndagen.

kone Magda Hansen med sønnen
Svend Aage, Lumby. Gengangere
var også nogle af lærerpersonalet på
Lumby Skole, hvor min søster AnnaLene nu repræsenterede familien.
Festen set i bakspejlet
Konfirmationsfesten var som den
slags skulle være, da jeg var barn.
Der var tale om en familiebegivenhed suppleret med vigtige personer
fra fars virke som sognepræst og fars
og mors vennekreds og dermed en
lejlighed til, at man leverede det
bedste, som de takket være fru Sørensen kunne præstere. I dag tænker
jeg også, at festen må have været
en voldsom økonomisk belastning.
Heldigvis var der nu to år til, at min
søster Anna-Lene skulle konfirmeres,
og denne gang igen med fru Sørensen ved roret og selvfølgelig denne
gang i Lumby Kirke.
Johannes Wendt-Larsen,
august 2018
Formidlet af Annelise
Bæk Hansen

NOTE

Trediedagsgæster
til spisning
Fra denne lidt mærkelige begivenhedhusker
jeg Klara og Gjermund
Sørensen og døtrene
Tove og Solvejg, Søhus,
præstegårdsforpagterfamilien Gunder
og Sara Jensen, Lumby, og servitricen
fra søndagen og ugentlig rengørings6

Det oprindeligt latinske ord konfirmation
betyder bekræftelse af den dåb, som man
modtog som spæd. Da ingen af gode grun
de kan have nogen erindring om egen dåb,
så er det konfirmationen, der huskes. Bedst af
piger og med mange detaljer og indvævet
i mange følelser. Derfor er kvinder normalt
gode til at erindre konfirmationen, mens
drenge har et mere praktisk forhold til be
givenheden! Det er min erfaring fra mange
samtaler forud for medvirken til nedskrivning
af en levnedsskildring.

Der er altså tale om en lokalhistorisk begivenhed af stor betydning, men da jeg for nylig blev
opfordret til selv at fortælle om min egen konfirmation, så blev jeg gjort opmærksom på, at
konfirmationen tillige kan anvendes i ergoterapeutisk omsorgsarbejde med ældre og især
demente. Det finder jeg oplagt, fordi konfirmationen er en begivenhed af største betydning i
et menneskes følelsesliv.
Inden for egen familie har jeg oplevet, at den demente i forbindelse med sin 80 års fødselsdag
blev meget oplivet og talende ved at blive præsenteret for en moderne fortælling i ord og
billeder ”Fra Fødsel til Firs År” via computer og projektor på en stor skærm. Skulle denne erin
dringsskitse af egen konfirmation kunne medvirke til inspiration for andre, så er belønningen
allerede sket. – Johannes Wendt-Larsen, medio august 2018.

BILLEDER

1. Lumby Gamle Præstegård1943. Mandag den 7. september 1942 ankom en ny præstefamilie
til Lumby Præstegård beliggende 8 km nord for Odense ved Slettensvej. Selve boligen var
meget gammel og meget stor. Den venstre tredjedel fra 1739 i overkalket bindingsværk var
arbejdsplads for ”tyendet”, dvs. køkkenpiger og stuepiger og vaskekoner. Mens den højre to
tredjedel opmuret i brændte mursten i 1804 var beregnet for ”herskabet”, dvs. præstefamilien
bestående af mand og kone og sædvanligvis flere børn samt huslærer. Denne gamle ”kasse”
fungerede stadig som hjem for en ny tids præstefamilie bestående af mand, kone, en dreng
og en pige. Hvert forår var det nødvendigt for murermester Christiansen, Lumby, og første
mand Manggaard, Stige, at lappe med mørtel og kalke.
2. Pastor Larsen, Anna-Lena og Johannes på gårdspladsen 1949.
3. Et så stort hus krævede hjælp ved arrangementer i præstegården som præstekonventer,
menighedsrådsmøder, ungdomsmøder og familiefester. 1948-49 stod netop en konfirmation
for døren, den 1. søndag i april 1949, idet min konfirmation ville blive markeret som en af de
sjældne familiesammenkomster. I Søhus boede en kendt kogekone i private hjem, Klara Sø
rensen. Hun boede med sin mand Gjermund Sørensen og deres to piger Tove og Solvejg i et
lille selvbygget hus, nabo til lægehuset med Vilhelm og Doris Ingerslev og deres 4 børn. Fru
Sørensen, som hun kaldtes, var et ”jern”, der både kunne klare køkken og servering med mors
hjælp. Men desværre fik min mor afslag på hendes hjælp, idet datteren, Tove, skulle konfir
meres i Lumby Kirke samme dag. Løsningen på det dilemma blev at flytte min konfirmation til
Stige Kirke en uge tidligere, søndag den 27. marts. Her ses fru Sørensen fotograferet i rotunden
i haven ved Lumby Præstegård en sommerdag samme med far og mor.
4. Stige Kirkes indre fotograferet omkring 1935. Ved min konfirmation var kirkens erstatning for
et egentligt orgel, kaldet harmonium, flyttet væk fra sin oprindelige plads til venstre for præ
dikestolen i koret. Den nye plads var på et pulpitur i tårnet, men her virkede lyden meget
spinkel. Der manglede et rigtigt orgel, som kom i 1947. Ved datidens gudstjenester var det en
selvfølgelighed, at Stige Skoles førstelærer, Johs. Hansen, var kirkesanger, mens andenlærer
Anton Frederiksen, trakterede harmoniet som organist. Efter datidens skik klædte den cyklen
de præst om i Stige Skole, hvorefter lærer Hansen og far i ornat spadserede de 100 meter hen
til kirken ad Skippervej, hvor de blev budt velkommen af graver Albert Wadstrøm og organist
Frederiksen.
5. Moster Dotte (egentlig Dorthea) og hendes mand Johannes, sognepræst ved Sct. Nicolaj
Kirke i Svendborg, stod bag festens eneste sang, men hvilken sang! Moster Dotte skrev teksten
på den meget anvendte melodi: ”Jeg er havren” på hele 12 vers, og onkel Johannes gav san
gen et elegant omslag så hver sang fik udseende af et skolehæfte.
6. Halvanden måned efter min konfirmationsdag kom første linje i konfirmationssangen til at
passe, idet jeg i begyndelsen af maj fyldte 15 år og i den anledning blev fotograferet af en den
kendte portrætfotograf Merlin i Vestergade i Odense med dette resultat til følge.
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KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Torsdag 29. november
Julekoncert med
Fynsk Cantilena

kl. 19.00
Stige Kirke

Søndag 2. december kl. 9.30
Adventsgudstjeneste	Lumby Kirke
Søndag 2. december
Adventsgudstjeneste

kl. 11.00
Stige Kirke

Søndag 9. december
kl. 19.00
Julen i ord og toner og Lumby Kirke
gløgg og æbleskiver	og Sognegård
Søndag 23. december kl. 16.00
Musikgudstjeneste	Lumby Kirke

Mandag 4. februar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Onsdag 13. februar
Fyraftensang

kl. 16.30
Stige Kirke

Mandag 18. februar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Torsdag 21. februar
kl. 18.00
Børnegudstjeneste
Stige Kirke og
og fællesspisning	Sognehus
Mandag 25. februar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Onsdag 27. februar
kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke

Søndag 30. december kl. 11.00
Lille julegudstjeneste
Stige Kirke

Mandag 4. marts
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke

Mandag 31. december kl. 15.00
Nytårsaftensdag	Lumby Kirke

Mandag 11. marts
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke

Tirsdag 1. januar
Nytårsdag

kl. 15.00
Stige Kirke

Onsdag 13. marts
Fyraftensang

kl. 16.30
Stige Kirke

Onsdag 9. januar
Fyraftensang

kl. 16.30
Stige Kirke

Torsdag 14. marts
Babysalmesang
afslutning

kl. 17.00
Lumby Kirke

Mandag 14. januar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Mandag 21. januar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Mandag 28. januar
kl. 9.30
Babysalmesang	Lumby Kirke
Onsdag 30. januar
kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke
Søndag 3. februar
kl. 14.00
Kyndelmisse	Lumby Kirke
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Onsdag 27. marts
kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste Stige Kirke

Julekoncert
Torsdag den 29. november kl 19.00 i Stige Kirke
Julekoncerten er i år lagt i hænderne på koret Fynsk Cantilena. Koret
har mange år bag sig allerede og
har lagt deres vægt på a capella
musik. Det ledes af Claus Wilson, som
til dagligt er organist ved Fredens
Kirke i Odense. Kom og hør noget
god musik og få stresset lidt af i den
begyndende juletid. Vel mødt!
Dennis Dingfeld

Julen i Ord og Toner
Musik og salmesangsgudstjeneste
Søndag den 9. december kl. 19.00 i Lumby Kirke

Efter engelsk forbillede og traditionen tro samles vi i kirken for at synge
nogle af julens salmer, lytte til skøn
orgelmusik og høre de bibelske tekster, der hører julen til, læst op i kirken af ”forskellige stemmer”.

vi synge salmerne stående og lytte
til musik og læsninger siddende.

Vi indbyder til en stemningsfuld musikgudstjeneste i december som optakt til julen. Efter engelsk tradition vil

Vel mødt!

Efter gudstjenesten er der gløgg og
æbleskiver i Lumby Sognegård, hvor
alle er hjerteligt velkomne.
Dennis Dingfeld og
Karen Nedergaard
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Helt ind under jul - 4. søndag i advent
Søndag den 23. december kl. 16.00 i Lumby Kirke

Sonia Brandes

I år falder 4. søndag i advent på den
23. december, og derefter følger
jule
aften, juledag og 2. juledag.
Det er mange gudstjenester lige
efter hinanden, så derfor bliver
guds
tjenesten den 23. december
lidt anderledes. Det bliver en efter
middagsgudstjeneste kl. 16.00, hvor

der lægges stor vægt på sang
og musik. Vi vil synge nogle af de
advents
salmer, vi ikke har nået de
første 3 adventssøndage, og vi vil
begynde lidt på julens salmer.
Dennis Dingfeld sidder ved orglet, og
Rasmus Strid spiller trompet til og giver
også et solonummer, vores kirke
sanger Dorthe Boe Christensen vil
synge en solo, og præsten læser dagens tekster og måske et lille juledigt.
Efter gudstjenesten er der en kop
kaffe og en julesmåkage. Kom og
få sind og sangstemme stemt til den
forestående højtid.
Annette Jørgensen

”Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred”
Lille julegudstjeneste
Søndag den 30. december kl. 11.00 i Stige Kirke
Der er mange
gudstjenester
i
julen, og særligt
i år falder kalenderen sådan, at vi
har rigtig mange
kirke
dage i julen
Rembrandt 1669
og
nytåret. Søn”Simeon i Templet”
dag mellem jul og
nytår falder på den 30. december og
kan let overses af kirkegængerne.
Så derfor ”slår vi et særligt slag” for
julesøndag 2018!
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Søndagen handler om Josef og
Marias besøg i templet i Jerusalem
med Jesus, 40 dage efter hans fødsel.
Her møder de 2 gamle mennesker,
Simeon og Anna, som ”genkender”
barnet som Kristus, Guds søn og verdens frelser. Denne søndag kaldes
af og til ”de gamles søndag”.
Vi holder en lille gudstjeneste, hvor
trompetist Rasmus Strid medvirker.
Karen Nedergaard

Nytårsaften og nytårsdag i Lumby og Stige
Mandag den 31. december kl. 15.00 i Stige Kirke
Tirsdag den 1. januar 2018 kl. 15.00 i Lumby Kirke
tjenester nytårsaftensdag og nytårsdag. Vi vender blikket mod det
forgangne og siger tak for alt godt,
vi fik. Men vi vender også blikket
mod det kommende i forventning
og håb.

Vi tager afsked med det gamle år
og byder det nye velkommen ved to
stemningsfulde eftermiddagsguds

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et lille glas bobler i våbenhuset.
Præsterne

Fyraftensang
Onsdag den 9. januar kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 13. februar kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 13. marts kl. 16.30 i Stige Kirke

Det er sundt for krop og sjæl at synge, har tyske forskere fundet ud af.
Når vi synger, aktiverer vi hele kroppen, og det skulle efter sigende styrke immunforsvaret, ligesom den fysiske aktivitet frigiver endorfiner, så vi
føler os godt tilpas.
I hver tilfælde er det sikkert og vist,
at man bliver glad af sang, og at
det er hyggeligt at mødes og synge sammen i kirken. Øvelse gør som
bekendt mester. Jo mere vi synger,
jo bedre bliver vi til det!

Også i 2019 mødes vi i Stige Kirke til
sang og en kop kaffe. Vi følger vores
faste “program”, idet vi starter med
en eller to nye sange og så er der
ellers frit slag fra højskolesangbogen
og salmebogen.
Det kræver ingen forudsætninger at
deltage, ud over lysten til at synge
sammen med andre.
Kom frisk og glad! – Dennis Dingfeld
og Karen Nedergaard
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Babysalmesang i Lumby Kirke
Mandag den 14. januar kl. 9.30 i Lumby Kirke
Babysalmesang retter
sig mod børn fra 0 til ca.
9 mdr. Babysalme
sang
er 45 min. med ro, glæde og nærvær i smukke
om
givelser. Gennem salmesangen
får barnet stimuleret de fleste af sine
sanser og undervisningen giver et
tæt og unikt samvær mellem barn
og forældre. Undervisningen tager
udgangspunkt i gamle og nye salmer, brugt på en ny, sjov og inspirerende måde. Efter timen vil der være
tid til snak og hyggeligt samvær
over en kop kaffe.

Vi mødes første gang mandag den
14. januar kl. 9.30 i Lumby Kirke og
fortsætter ugentligt – dog med undtagelse af uge 7, hvor der er vinterferie – til og med mandag den 11.
marts. Torsdag den 14. marts kl. 17.00
holder vi afslutning i kirken, og her er
søskende og bedsteforældre meget
velkomne til at være med.
Tilmelding sker ved at sende en mail
til lumby.sogn@km.dk med navn, telefonnummer og barnets alder. Babysalmesang er gratis og der er et
begrænset antal pladser. Medbring
gerne et tæppe hver gang.

Sognepræsterne og musikpædagog Rikke Petersen

Hverdagsgudstjenester i det nye år
troen på Gud Skaber, og hvad gudsbilledlighed vil sige i en grundtvigsk
sammenhæng.
Onsdag den 27. februar
kl. 17.00 i Stige Kirke
Onsdag den 27. marts
kl. 17.00 i Stige Kirke

Onsdag den 30. januar
kl. 17.00 i Stige Kirke
”Med øjet, som det skabtes,
himmelvendt”
Ordene er at finde i Grundtvigs sang
”Et jævnt og muntert virksomt liv på
jord”. Det handler om 1. trosartikel,
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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.
Sognepræsterne

”Kyndelmisse slår sin knude”
Lysmesse søndag den 3. februar kl. 14.00 i Lumby Kirke
Der knytter sig forskellige traditioner
til kyndelmissefejringen, om hvad
man skal spise og drikke og om forskellige vejrvarsler. Vejret på dagen
varslede efter sigende forårets komme, og man sagde, at hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kan
holde den 19. ved jorden, så skulle
foråret snart være på vej.
Fra gammel tid har man i kirken markeret midvinter, eller årets koldeste
dag. Men også en dag, hvor man
faktisk kan se og mærke, at lyset nu
har fået mere magt. Foråret er med
andre ord på vej.

Vi fejrer kyndelmisse i kirken med levende lys, musik og kirkekaffe.

Karen Nedergaard

Børnegudstjeneste med en musikalsk fortælling
og efterfølgende spisning i Stige Sognehus
Torsdag den 21. februar kl. 18.00 er der børnegudstjeneste i Stige Kirke
Minikonfirmand
erne medvirker,
og det gør også
Anja Præst og
Maren Hallberg,
der spiller og
synger en fortælling: ”Den lille
Sjæl”, der handler om emner
som Gud, følel
ser og sjælen. ”Den lille sjæl” begiver
sig ud på en eventyrlig rejse til Følelsernes Ø-hav. Her møder den en dreng,
og sammen besøger de Glædens
Ø, Sorgens Ø og Vredens Ø. Den lille
sjæl erkender, at livet er en lang rejse
i Følelsernes Ø-hav, og at Gud og

drengens venskab hjælper den på
dens rejse.
Kom og vær med til en spændende
koncert, der er for hele familien, små
såvel som store.
Efterfølgende er der spisning i Stige
Sognehus. Det koster 20 kr. for voksne (pengene går til Lumby og Stige
Sognes Menighedspleje) og er gratis for børn. Af hensyn til maden vil vi
gerne have tilmelding til spisningen
senest fredag den 15. februar til kordegn Karen Van Durme, tlf: 66 18 70 66,
eller kvd@km.dk
Annette Jørgensen
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SOGNENYT
Det grundtvigske – tema 2019

Constantin Hansen 1862 ”N.F.S. Grundtvig”

De sidste par år har vi her i sognene haft et årstema. I 2017 var vores
tema Martin Luther og reformation,
i 2018 har temaet været England og
det anglikanske. I 2019 bliver vores
tema det grundtvigske.
Der er tale om en lidt forsinket markering af, at vi i 1868 fik valgmenighedsloven, som gjorde det muligt at
danne grundtvigske valgmenigheder. Det betød i praksis, at en kreds
af mennesker kunne danne deres
egen kirke og ansætte en præst.
Valgmenighederne er selvstændige kirker med egen bestyrel
se,
men de er også samtidig en del af
Den danske Folkekirke.
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Det er altså ca. 150 år siden, vi fik de
første valgmenigheder i Danmark. I
dag er der både valgmenigheder,
som bygger på det grundtvigske,
men der er i årenes løb også kommet andre valgmenigheder til med
en anden baggrund.
I løbet af 2019 vil vi på forskellige
måder beskæftige os med det
grundtvigske. Vores tre hverdagsgudstjenester i januar, februar og
marts handler om trosbekendelsen,
om Faderen, Sønnen og Helligånden, og om Grundtvigs fremhævelse af trosbekendelsen som et udtryk
for sand kristendom.
Præsterne

Kollekter i gudstjenesten

Hver gudstjeneste indledes og afsluttes med en kollekt. Kollekt betyder egentlig: at samle, indsamling.
I kirken samler vi os, sammen, til
bøn, når præsten indleder med at
sige: Lad os alle bede. Det er lidt forskelligt, hvilke kollekter vi bruger – vi
præster har flere muligheder for at
vælge nogle skrevne bønner. Jeg
vælger som regel kollekter, der er
skrevet af Holger Lissner fra hans
bog: Kollekter og bønner, Aros 2009.
Annette Jørgensen

Kollekter betyder bønner og henviser til de bønner, vi bruger i gudstjenesterne. Til hver søn- og helligdag
hører en bestemt kollekt, eller en
bøn. Vi præster kan vælge mellem en række forskellige samlinger
af kollekter. Den ældste samling er
skrevet af Veit Dietrich og går helt
tilbage til reformationstiden. Der
findes også nyere og helt nye samlinger. I det nye kirkeår, som starter
1. søndag i advent 2018, bruger jeg
Elof Westergaards kollekter: Guds
tjenestens bønner, Aros 2012.
Karen Nedergaard

Minikonfirmandundervisning for 4. klassetrin 2018-2019
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. For de, der går i 4. klasse i
efteråret 2018 og foråret 2019 vil minikonfirmandundervisningen komme til
at ligge i begyndelsen af 2019.

Børn fra Stige Friskole og Stige Skole
inviteres til at komme den 24. janua r
og den 7. og 21. februar 2019. Børn
fra Søhusskolen og fra Lumby Skole
inviteres til at komme den 14. og 28.
marts og den 11. april 2019.
Efter nytår annonceres der på skoler
nes intranet og de praktiske oplysninger vil være at finde på kirkens hjemmeside.
Sognepræsterne
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Nyt fra kirkegårdene

Så er efteråret startet og graverne
har travlt på kirkegårdene. Vi synes,
de gør et flot stykke arbejde, og at
vores kirkegårde virker pæne og velholdte.
Træerne ind mod børnehaven i Stige er fældet og i løbet af efteråret
vil der blive plantet blandede buske
her. Den store hæk, der dækker af
for urnegravstederne samme sted,
vil ligeledes blive fjernet, og der bliver plantet en ny hæk.
Vi er blevet spurgt om, hvad vi gør
med gamle gravsten. Proceduren er
den, at når et gravsted skal nedlægges, spørges ejeren, om han ønsker
at tage stenen med sig. Hvis ikke,
køres den til stenhuggeren. I tilfælde
af, at vi mangler en kontaktperson til
gravstedet sættes et skilt ved gravstedet om, at vedkommende skal
henvende sig på kontoret. Hvis der ingen henvendelse har været i løbet af
et år, slettes gravstedet. Stenen køres
til opbevaring i depot og på længere sigt til destruktion.
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Alle kirkegårde har her i sommer fået
besked fra kirkeministeriet om, at
usikre gravsten skal sikres. Det er især
sten på sokler, der kan være i fare for
at kunne vælte, og det er gravstedsejeren, der er ansvarlig for sikringen.
Kurt Henriksen vil henvende sig til de
pågældende ejere og tilbyde, at kirken tager sig af det for en rimelig pris.
Inden vi ser os om er vinteren på
vej, og graverne skal i gang med
grandækning. Arbejdstilsynet har
udsendt vejledning mht. grandækning. Det har de gjort for at give de
ansatte bedre arbejdsstillinger. De
anbefaler, at der laves dekorationer
indenfor, som lægges ud på gravstedet. På vores kirkegårde i Lumby og
Stige laver vi et mix, så der både bliver dekorationer og almindelig grandækning på gravene her til vinter.
Med venlig hilsen,
Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
og kirkeværger Stig Olsen
og Kirsten Schmidt

Stemningsbilleder fra høstgudstjenesten i Stige
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LOKALE FORENINGER
Lumby Skytteforening

Lumby Skytteforening har eksisteret
i mange år. Foreningen blev dannet
den 1. april 1867, og har siden starten
af 1960`erne haft til huse på Lumby Skole, hvor den har fast bopæl i
skolens kælder.
Der er nok ikke det barn fra lokalområdet, som ikke har været nede
i foreningens lokaler, og forsøgt sig
med en skydning eller to, og det er
ikke sjældent, at vi hører udtalelsen:
”Her gik jeg til skydning”, fra forældre
til deres børn.
Lumby Skytteforening er til for alle:
børn og unge (fra 7 år) såvel som
18

voksne. De ældste medlemmer er
over 80 år, og har gennem mange år været forbi kælderen til den
ugentlige skydning. Nogle er stadig
aktive skytter, og andre kommer
med både børn og børnebørn.
Skytteforeningen har altid haft ry for
at være et hyggeligt sted, hvor alle
generationer var og er velkomne.
I efteråret er der – og har i rigtig
mange år været, skoleskydning for
5. klasserne, hvor eleverne kommer
fra de lokale skoler, hvilket tæller skoler som Næsby, Lumby, Søhus, Stige,
Stige Friskole og Kroggårdsskolen.
Ca. 150 elever vil være en skydning

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

rigere, når alle skoler har været
igennem. Mange af børnene har
ikke noget kendskab til skydesporten,
når de kommer, og udviser glæde
og overraskelse, når de kommer ind
på skydebanen. De elever, som ikke
synes en enkel skydning er nok, kommer tilbage og skyder om tirsdagen.

fra kl. 19.00 komme til at skyde med
pistol. Pistolskytter skal være fyldt 18
år. Er det riffelskydning, der har fang
et din interesse, så har du mulighed
en om tirsdagen fra kl. 18.30.
Vi håber på at se nogle nye medlemmer i løbet af sæsonen, unge
som ”gamle”. Alle er velkomne.

Lumby Skytteforening har omkring
90 medlemmer. Medlemmerne fordeler sig således, at ca. 20 af dem er
børn og unge, ca. 30 er pistolskytter
og ca. 40 skyder med riffel.
Har du lyst til at udfordre dig selv med
en skydning, kan du mandag aften

Med venlig hilsen,
Skytteforeningens bestyrelse
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Stige Borgerforening
Vi har nydt sommeren og starter året
op med at udforme
en ansøgning til bydelspuljen.
Denne ansøgning indeholder blandt
andet en ansøgning omkring økonomiske midler til
•
El-skabet til fællesarrangementer
på det grønne område. Denne
kunne ikke realiseres indenfor beløbsrammen i borgerne bestemmer og derfor søges der nu til denne via bydelspuljen.
• Ligeledes søger borgerforening diverse ting til afholdelses af fælles
arrangementer: kaffemaskine og
kander, popcornmaskine mm.
Borgerne bestemmer
Det har været for svært at få projekter ført igennem og pengene
er som tidligere skrevet omfordelt:
Flydebro og EL- skab realiseres ikke.
Derfor fordeles pengene til: Fællesspisning, Musikarrangement, Bænke ved petanque baner og Kryb i
Ly-telt og bålpander til bl.a. Sankt
Hans. Der er ikke søgt midler i år ved
denne pulje, da processen før og efter har medført en række spørgsmål
og uforudsete forhindringer f.eks.
forsikring ved etablering af ting i det
offentlige rum.
Øget cykelsikkerhed
I borgerforeningsregi arbejdes der
forsat på, at etablere bedre cykelforhold særligt på Stigevej.
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Klub
Der vil igen opstå et klubtilbud i Stige
to eftermiddagen om ugen. Odense Kommunens strategi med at lave
klubcenter på tværs af bydele bliver
ikke brugt og derfor genetableres
lokale klubtilbud 10 steder i Odense,
hvor Stige er et af disse. Frivillige foreninger er invitereret med ind i dette
arbejde.
Stigefolderen
Stigefolderen som skal fortælles om
vores bydel, lader vente på sig. Vi er
nået i hus med alt materialet, men
afventer layoutpris og tidsramme.
Politisk
Der følges forsat med i, hvad der er
på dagsorden ved møder i Odense
Kommune og pt er den forsatte opmærksomhed på busdrift og hvad
der sker ved etablering af letbanen.
Kahytten
Kahytten bruges forsat
af skole og intuitioner på
deres udflugter i nærområdet. Midlerne fra
Borgerne Bestemmer har
givet udstyr til brug af udforskning
af naturen i nærområdet: vandkikkerter, fiskenet, lup og gips til at tage
aftryk af dyrespor.
Nye projekter
I Stige Borgerforenings bestyrelse
er der enighed om, at der pt ikke
igangsættes projekter grundet arrangement i Borgerne Bestemmer,
cykelsti, klub og den daglige tilsyn
med kahyt og udlån af denne.

Arrangementer Stige Borgerforening
Åbent hus på Meneta
I samarbejde med Meneta arbejdes der på at afholde et åbent husarrangement, hvor dele af virksom
heden kan oplevelse. Dato meldes
ud så snart denne kendes.
Juletræstænding
Traditionen tro afholdes dette 1. søndag i advent 2. december 2018
Kl. 15.00 start ved Min Købmand –
julesange, æbleskiver og gløgg og
kalde på julemanden
Kl. 15.45: fælles optog til Stige Pizza,
hvor træet tændes.

Generalforsamling
Stige Borgerforening
Torsdag den 21. marts kl. 19.00 på
Stige Skole. Mød endelig op og nyd
et stykke kage og hør om borgerforening og deltag i de fælles snakke
omkring fremtiden. Og hvis du sidder med lyst til at træde ind i be
styrelses er der mulighed for dette.

Musikarrangement med tilskud fra
Borgerne Bestemmer
4. december er der Julekoncert med
Sinne Eeg og Jacob Christoffersen,
Stige Friskole kl. 20.00. Entre 100 kr.

Lumby og Omegns Borgerforening
Formand:
Hanne Schultz Sørensen tlf. 65 95 52 05
Sekretær:
Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19
Medlemmer:
Jane Jensen tlf. 29 25 95 20
Gaby Jeppesen tlf. 66 18 96 90
Eileen Streymoy tlf. 40 53 27 03
Kai Bryld tlf. 64 82 50 22
Palle Olesen tlf. 23 45 52 11
Kontingent:
Husstand: 100 kr.
Enlige: 50 kr.

Klub 96 afholder hyggebanko
i skolens aula kl. 19.30 - ca. 21.30
Mandag den 3. december
Mandag den 7. januar
Mandag den 4. februar
Mandag den 4. marts
Mandag den 1. april
Fællesspisning
i skolens aula kl. 18.00
Torsdag den 6. december
Onsdag den 16. januar
Torsdag den 14. marts
Onsdag den 10. april
Tilmelding: læs mere på næste side.
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Lumby og Omegns Borgerforening
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,- / u/5 år gratis.

Strikkecafe
Borgerforeningen fortsætter med
at stå bag strikkecafe i Lumby Sognegård den 2. og 4. mandag i hver
måned kl. 19-21. Har du lyst til at strik
ke/hækle og hygge sammen med
an
dre omkring håndarbejdet, så
kom og vær med. Du bedes holde
øje med borgerforeningens ud
hængsskab ved ”købmanden”, for at
se om der evt. skulle være ændringer
eller aflysninger i løbet af sæsonen.
Hyggebanko, fællesspisning og strik
kecafe er kun for medlemmer af
Lumby og Omegns Borgerforening.
Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.
Juletræstænding
søndag den 25. november kl. 16.00
i H.C. Lumby Parken
Borgerforeningen opsætter julelys på
grantræet 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 29. november kl. 17.00-19.30
I forbindelse med skolens juleklippeaften, har også Borgerforeningen et
værksted, hvor der er mulighed for
at bruge sine kreative evner.
Borgerforeningens
generalforsamling torsdag
den 21. februar 2019 kl. 19.30
Medlemskab af borgerforeningen
koster årligt kr. 100,- pr. husstand og
kr. 50,- for enlige. For medlemskab
indbetal til foreningens konto via
netbank: 1551-11225721, Mobilepay:
65178 (HUSK at skrive navn og
adresse) eller kontakt et bestyrelsesmedlem. Kontaktperson:
Hanne Schultz Sørensen,
tlf. 65 95 52 05/40 62 52 05
Mail: Hanne.Schultz@skolekom.dk

Bestyrelsen

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Tirsdag den 4. december kl. 19.00
Lumby Sognegård,
H.C. Lumbyes Vej 40 B.

Onsdag den 20. februar kl. 19.00
Lumby Sognegård,
H.C. Lumbyes Vej 40 B.

Årstidens sange med Preben Ole
Jørgensen og Ulf Starup. Digte og
viser af Benny Andersen, Halfdan
Rasmussen og H.C. Andersen.

Familie og Samfund Lumby - Stige Søhus afholder generalforsamling.

Tirsdag den 15. januar kl. 19.00
Lumby Sognegård,
H.C. Lumbyes Vej 40 B.
Vores madaften bliver med Inge
Christoffersen fra Lumby. Aften
en
byder på ”Pigefrokost”.
Tirsdag den 5. februar kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg.
”Kaffe med Kurt”: journalist Kurt Leth
kom forbi på TV2 Østjylland og TV
SYD og kendetegnende for hans
udsendelser er ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historie.

Mandag den 18. marts kl. 19.00
Lumby Sognegård,
H.C. Lumbyes Vej 40 B.
Foredrag om demens. Ægte
parret
Conni og John Larsen fortæller om
demens. John fortæller om sin sygdom og Conni fortæller om det at
være pårørende.
Onsdag den 10. april kl. 18.30
Årsmøde Region Fyn,
Centrovice, Damsbovej 11,
Vissenbjerg kl. 18.30,
Derefter er der kaffe/te og boller
og kl. 20.00 kommer Lise Lotz der er
præst i København, samt Kagekonsulent, Kageskribent, Kagehistoriefortæller, Kageudvikler og Kagespiser
med mere.
Der er tilmelding og betaling for at
deltage i foreningens arrangementer.

Journalist Kurt Leth

Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 66 18 91 21
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Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Adresse:
H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. i åbningstiden 29 85 46 19
Mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside:
www.lumby-stige-arkiv.dk
www.arkiv.dk
Arkivleder:
Bente Christiansen tlf. 93 92 07 08

Medlemskab:
75 kr. pr. år pr. medlem
For medlemskab af foreningen rettes
henvendelse til kassereren,
Käthe Jepsen på telefon: 40 36 99 24
eller på arkivets mail.
Arkivet søger en ny arkivleder, se
venligst foreningens hjemmeside!
Bestyrelsen

Åbningstider:
Åbent 2. mandag i måneden 18.0019.30 og 4. mandag 15.00-17.00
I øvrigt åbent efter aftale med arkivlederen. Lukket i skolernes ferier

Ø-færgen (Sommerfærgen) sejlede kun om sommeren fra Stige til Stige Ø (ca. 1940)
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NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 9.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme
senest mandag den 14. januar
på e-mail kvd@km.dk
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GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG, Annette Jørgensen = AJ

DECEMBER
Søndag 2. december
1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30, AJ
Stige kl. 11.00, AJ
Kransekage og sekt
Søndag 9. december
2. søndag i advent
Lumby kl. 19.00, KN
Julen i ord og toner
Søndag 16. december
3. søndag i advent
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
Onsdag 19. december
Stige kl. 10.00, KN
Børnehavernes juleafslutning
Onsdag 19. december
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste
Torsdag 20. december
Lumby kl. 8.00, KN
Juleafslutning Lumby Skole
Stige kl. 11.30, KN
Juleafslutning Stige Skole
Torsdag 20. december
Lumby kl. 9.30, MG
Juleafslutning Søhusskolen
Lumby kl. 10.30, MG
Juleafslutning Søhusskolen

Søndag 23. december
4. søndag i advent
Lumby kl. 16.00, AJ
Kirkekaffe
Mandag 24. december
Juleaften
Stige kl. 13.00, KN
Stige kl. 14.30, KN
Stige kl. 16.00, KN
Lumby kl. 13.30, MG
Lumby kl. 15.00, MG
Lumby kl. 16.30, MG
Tirsdag 25. december
Juledag
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG
Onsdag 26. december
Anden juledag
Lumby kl. 11.00, AJ
Søndag 30. december
Julesøndag
Stige kl. 11.00, KN
Musikgudstjeneste
Mandag 31. december
Nytårsaften
Stige kl. 15.00, MG
Sekt og kransekage

For dåbs- og familiegudstjenester
se www.lumbysogn.dk eller ring til kirkekontoret.
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JANUAR
Tirsdag 1. januar
Nytårsdag
Lumby kl. 15.00, KN
Sekt og kransekage
Søndag 6. januar
Helligtrekonger
Stige kl. 11.00, AJ
Kirkekaffe
Søndag 13. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30, AJ
Stige kl. 11.00, AJ
Søndag 20. januar
2. søndag efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 10. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Stige kl. 9.30, MG
Lumby kl. 11.00, MG
Søndag 17. februar
Septuagesima
Stige kl. 11.00, AJ
Tirsdag 19. februar
Lumby kl. 19.00, KN og MG
Konfirmandgudstjeneste
Torsdag 21. februar
Stige kl. 18.00, AJ
Børnegudstjeneste og
fællesspisning
Søndag 24. februar
Seksagesima
Stige kl. 9.30, KN
Lumby kl. 11.00, KN

Søndag 27. januar
3. søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG

Tirsdag 26. februar
Lumby kl. 19.00, KN og MG
Konfirmandgudstjeneste

Onsdag 30. januar
Enrum Plejehjem kl. 14.45, MG
Plejehjemsgudstjeneste

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

Onsdag 30. januar
Stige kl. 17.00, KN
Hverdagsgudstjeneste

Onsdag 27. februar
Stige kl. 17.00, MG
Hverdagsgudstjeneste

FEBRUAR

MARTS

Søndag 3. februar
4. søndag efter helligtrekonger
Lumby kl. 14.00, KN
Kyndelmisse og kirkekaffe

Søndag 3. marts
Fastelavn
Lumby kl. 9.30, MG
Stige kl. 11.00, MG
Kirkekaffe
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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

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

Værtinde Anita Kaspersen
Tlf. 66 18 75 01
sognehusene@gmail.com

Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
Tlf. 29 27 65 91
akt@km.dk

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

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N

Næstformand Anni Jensen
Tlf. 21 30 09 99
annibangj@gmail.com

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N

Redaktion: Karen van Durme
Billeder forside og udflugt: Karen van Durme

www.lumbysogn.dk

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

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

©

Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

