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ARTIKLER

“Da vandre Guds engle op og ned, på salmens tonestige”

 
“Da vandre Guds engle op og ned, 
på salmens tonestige”. Dette citat 
stammer fra Salme 99 i den danske 
salmebog “Velkommen igen Guds 
engle små”. En af de smukkeste sal-
mer skrevet. Forfatteren til ordene er 
ingen ringere end Nikolai Frederik 
Severin Grundtvig, den store dan-
ske salmedigter. Kommer man til 
højmesse i folkekirken vil man næp-
pe opleve en søndag uden en sal-
me skrevet af Grundtvig. Der er jo 
også rigtig mange at tage af. 

Grundtvig skrev omkring 1500 - 1600 
salmer. Det må man sige er enormt  
produktivt. Men hvad er en salme- 
tekst uden en melodi? Salmens 
tekst kan være enormt sigende og 
talende, men hvis melodien ikke er 
god, så nytter det ikke meget. Vi 
ville fravælge den og efter et styk-
ke tid ville salmen gå i glemmebo-
gen. Dog synges Grundtvigs salmer 
igen og igen. Hvorfor? Jo, fordi vi i 
Danmark har været så heldige, at 
melodi og tekst går hånd i hånd. 
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Det er ikke så ekstremt som ved 
komponisterne Schütz og Brahms, 
som havde mottoet “musikken er 
ordets tjener” – dvs. at alt hvad der 
blev sagt i teksten også sker i mu-
sikken (som eksempel kan nævnes 
“Ein deutsches Requiem” af Brahms 
og “An den Wassern zu Babel” af 
Schütz). Den italienske opera havde 
en tid kaldet “verismo”, som ligger 
omkring samme tid som Brahms’ 
virke. Puccini er f.eks. en af de store 
komponister i denne genre. Her sker 
det samme: musikken gengiver alt, 
hvad der sker på scenen. Dette kun 
som et sidespor. 

Tilbage til Grundtvig. Melodierne  
til Grundtvigs salmer kan groft op-
deles i de romantiske melodier og 
Laubs melodier. De første roman-
tiske melodier blev skrevet af kom-
ponister som Weyse og Berggreen. 
Berggreen udgav i 1853 en salme-
melodiesamling som indeholdt 
mange romantiske melodier og vi-
ser. Denne stil vandt mere og mere 
indpas i salmesangen. Dette blev 
senere videreført af folk som Rung, 
Hartmann og Barnekow. Melodierne 
var livlige og med krydret harmonik 
– det var noget helt andet end den 
stil der herskede før romantikken. Før-

Christoph Ernst Friedrich Weyse Thomas Laub
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hen var salmerne stive, melodierne 
simple og harmonierne enkle. 

I 1920 udkom en bog med titlen 
“Musik og Kirke” af Thomas Laub. 
Dette værk kan betegnes som et 
skælsættende værk indenfor sal-
mesangen i Danmark. Laub var af 
den overbevisning, at melodierne 
var for individualistiske og solistiske. 
For ham skulle salmernes melodier 
være enkle og kirkelige. Mange af 
de romantiske melodier blev hældt 
ud med badevandet, og kun de 
stilrene laubske melodier blev over-
taget. Laub komponerede mange 
nye melodier og bearbejde også 
en hel del. Denne “stilrene” melo-
distil står pudsig nok i stor kontrast til 
den måde, hvorpå Laub selv spille-
de orgel. Han benyttede f.eks. ger-
ne de romantiske stemmer i orgelet. 
Efter Laubs død var det laubianerne 
Wöldike og Larsen, der førte disse 
idealer videre. Den danske salme-
bog og koralbog fra 1952 er et godt 
eksempel på dette. Mogens Wöl-
dike var i en menneskealder også 
censor til rigtig mange organisters 
eksamen fra konservatoriet. Roman-
tisk musik kunne man kigge længe 
efter. Det var tilladt at spille Bach og 
Buxtehude. Reger kunne til nød gå 
an som senromantikker. Først efter 
Wöldikes død måtte der spilles store 
franske romantiske værker. 

I 2003 da den nye koralbog udkom 
i forbindelse med den nye salme-
bog fra 2002, fik vi mange romanti-
ske melodier tilbage. Et eksempel er 
salmen “Dejlig er den himmel blå”. I 
udgaven fra 1952 var der to melodi-
er til salmen: Meydel (den ALLE ken-

der) og Laub. I 2003 kom yderligere 
en salmemelodi med: Weyse. Den 
oprindelige melodi. Som sagt ken-
der alle Meydels melodi, de ældre 
vil huske Weyses, hvorimod de fær-
reste vil kende Laubs melodi. Laubs 
melodi til førnævnte “Velkommen 
igen” er med i dansk kirkesang, men 
kom ikke med i den danske koralbog 
fra 1952. Selv blandt organisterne er 
det nok de færreste, der kender me-
lodien. Udtynding blandt Laubs sal-
memelodier blev for alvor taget op 
i 2002. Der er blevet færre laubske 
melodier, men flere romantiske. Dog 
har Laub også været heldigt et par 
gange og en del af hans melodier 
er kommet med igen. For eksempel 
står melodien til “Hil dig frelser og for-
soner” som en skarp kontrast til den 
kendte melodi. Ved konfirmandun-
dervisningen er det ikke usædvan-
ligt, at en del af de unge synes at 
Laubs melodi faktisk er bedre. Lige 
ved denne salme vil man nok aldrig 
vælge Laubs melodi til højmessen – 
“salmeskuffelsen” ville være for stor. 

Vi har som årstema for 2019 “Grundt-
vig” – det kan jo betyde næsten alt. 
Dog at have dette tema uden sang 
ville være som at spise stegt flæsk 
uden persillesovs. Vi får rig lejlighed 
til at synge hans dejlige og givende 
salmer. Måske skulle vi så heller ikke 
være så bange for at se på tekster-
ne med “nye” melodiske øjne? Vi får 
mulighed for at lovsynge Gud på 
melodier vi ikke kendte, men måske 
kommer til at holde af. Der er man-
ge “guldkorn” i koralbogen - ja, selv 
af Laub.

Dennis Dingfeld
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STIGESAGEN

Kimen til en kirkerevolution
Fortællingen om, hvordan en fars bekymringer 

fører til skelsættende omvæltninger i dansk kirkepolitik

Som nævnt i forrige kirkeblad fik Danmark i 1868 en valgmenighedslov, 
der gjorde det muligt at danne valgmenigheder. Det er altså 151 år siden, 

vi fik den første valgmenighed i Danmark.

Men lad os starte fortællingen. I 
1819 fødes en dreng i Hauge ved 
Stige. Han får navnet Frederik Lud-
vig Rymkjær. Som de fleste andre 
stigedrenge kommer Frederik ud at 
sejle. Vi ved, at han fra 1838, altså 
19 år gammel, er til søs 10 år i træk, 
og herunder flere gange i New 
York. Her kommer han i forbindelse 
med baptistkirken, der missionerer 
blandt søfolk. 

Frederik Rymkjær kommer ud for 
en alvorlig arbejdsulykke, der resul-
terer i, at han får amputeret sit ene 
ben. Under sit lange sygehusop-
hold, får han igen kontakt til bap-
tistmenigheden, og han beslutter 
sig for at lade sig døbe, næste 
gang han kommer til New York, og 
den 21. december 1845 bliver han 
døbt for anden gang. 
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Frederik Rymkjær var overbevist 
om, at voksendåb var det eneste 
rigtige. Da arbejdsulykken og hans 
deraf følgende træben forhindre-
de ham i at fortsætte som sømand, 
fik han, med økonomisk støtte fra 
amerikanske baptister, en uddan-
nelse som prædikant, hvorefter 
han, i en alder af 30 år, i 1849 rejste 
tilbage til Danmark med det formål 
at missionere i danske søfartsbyer, 
først og fremmest Odense og Stige.

Danmark havde i 1849 med vedta-
gelse af den nye grundlov for første 
gang fået religionsfrihed. Hidtil hav-
de myndighederne kunne gribe 
ind med tvangsdåb af bl.a. bap-
tisternes børn. Efter ankomsten til 
Danmark tog Frederik Rymkjær op-

hold hos sine forældre i Hauge. I lø-
bet af 1850´erne må man formode, 
at Rymkjær missionerede blandt 
søfolkene og de lokale beboere i 
Stige. Rymkjærs virke kom sogne-
præsten i Lumby, provst Hald for 
øre. Provsten valgte, efter at have 
rådført sig med biskoppen i Odense 
at vente og håbe på, at det hele 
kun var nyfigen interesse, som ville 
løbe ud i sandet af sig selv.  Hans 
overbevisning var, at den bapti-
stiske tro næppe ville finde varige 
proselytter der på egnen. 

Den ansete gårdejer Mads Ander-
sen på Hedelund var af en anden 
mening.  Han havde sammen med 
sine to voksne sønner Anders og 
Jens Madsen talt med Rymkjær om 
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andet end vind og vejr. De to søn-
ner var efter disse samtaler kommet 
i tvivl om, hvorvidt der nu alligevel 
ikke skulle være noget sandt i det 
Rymkjær prædikede? 

Mads Andersen blev derfor bekym-
ret for sine to sønners saglighed, og 
henvende sig til to af datidens me-
get kendte grundtvigske præster, 
pastor Birkedal i Ryslinge og pastor 
Viborg i Rynkeby, og anmode dem 
om at komme til Stige for at forklare 
dåbens rette sammenhæng. Han 
rettede ikke den samme anmod-
ning til sin egen sognepræst i Lumby. 

Efter flere overtalelsesforsøg lykke-
des det at få en aftale i stand med 
de to udensogns præster om at 
komme til Stige i juni 1851. En an-
modning til provst Hald om at af-
holde mødet i forbindelse med en 
gudstjeneste med alle tre involvere-
de præster i Lumby Kirke blev afslå-
et. Mødet blev derefter afholdt på 
Hedelund med deltagelse af de to 
grundtvigske præster, mange inte-
resserede sogneboer, samt Frederik 
Rymkjær, der dog ikke fik ordet ved 
denne lejlighed. Frederik Rymkjær 
inviterede derfor alle deltagerne 
til at møde frem den efterfølgen-
de søndag, hvor han ville fremstille 
baptisternes tro.

Birkedals og Viborgs taler (som ef-
terfølgende blev trykt) var udforme-
de som to prædikener, og begge 
indeholdt et voldsomt angreb på 
baptisternes dåbspraksis. De kald-
te baptisternes gudstjeneste for en 
afgudstjeneste og deres gud for en 
falsk gud. 

Den efterfølgende søndag den 29. 
juni 1851 fulgte så mødet, som Fre-
derik Rymkjær havde inviteret til. 
Her var dog meget færre tilhørere – 
heller ikke de to præster fra forrige 
møde var mødt frem. Rymkjær lod 
derfor også sit - meget velformule-
rede - manuskript trykke og udgive. 
Frederik Ludvig Rymkjær flyttede i 
1852 til Odense, hvor han grundlag-
de en baptistmenighed, hvorefter 
han er ude af denne fortælling.

Men hvorfor så hele denne beret-
ning om en baptistisk mission i Lumby 
Sogn? Jo, for efterfølgende handler 
det om striden mellem provst Hald 
på den ene side, og Birkedal og Vi-
borg på den anden. Om det lovlige 
i, at to fremmede præster blandede 
sig i en stedlig sognepræsts admini-
stration af sit sogn. Provst Hald kla-
gede til biskoppen over sine to em-
bedsbrødre, fordi de havde tilladt 
sig at prædike i en andens sogn. 
Herfra gik striden videre til kirkemini-
steriet, der gav Hald ret. Afgørelsen, 
der forståelig nok ikke faldt i god 
jord blandt grundtvigske tilhænge-
re, skabte efterfølgende stor diskus-
sion i kirkelige kredse og indbyrdes 
splid mellem præsterne landet over.

Da der var faldet ro på den såkaldte 
Stigesag, tog kulturministeren initia-
tiv til nedsættelse af en kommission 
til behandling af båndet mellem de 
enkelte medlemmer af menighe-
den og sognepræsten. Der blev ud-
arbejdet et lovforslag om en såkaldt 
sognebåndsløsning, der blev vedta-
get i rigsdagen og underskrevet af 
Frederik 7. den 4. april 1855.
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Det må formodes, at denne nye fri-
hed hurtigt blev taget i anvendelse 
blandt de, indtil videre, temmelig få 
personer i Stige, som bekendte sig til 
de grundtvigske kredse. Det har dog 
uden tvivl været et alvorligt skridt 
for den enkelte at løse sognebånd 
til en udensogns præst. Indtil loven 
om sognebåndsløsning blev vedta-
get, havde det være praksis, at man 
godt kunne gå i kirke i et andet sogn, 
men at man kun kunne få kirkelige 
handlinger udført i sit eget sogn. Nu 
havde man altså fået den mulighed 
at blive løst fra dette bånd, og søge 
til et andet sogn med en præst, man 
delte holdninger med. Blandt nog-
le af de første, der benyttede sig af 
dette, var ejeren af Hedelund, Mads 
Andersen og hans hustru. 

Ved et generationsskifte på Hede-
lund, overtog den ene af sønnerne, 
nemlig Jens Madsen, gården sam-
men med sin kone. De kendte til 
Kolds og Grundtvigs skoletanker, og 
ønskede at oprette en friskole i Stige. 
En af Kolds elever, Hans Nielsen, blev 
ansat som lærer. Skolen startede 2. 
maj 1862 i dagligstuen på Hedelund 
med én elev, nemlig Jens Madsens 
søn. Hans Nielsen var leder på Stige 
Friskole indtil 1900.

Men, hvor søgte de så hen,  
disse sognebåndsløsere? 
I januar 1857, halvandet år efter at  
loven om sognebåndsløsningen var  
gennemført, blev den første grundt-
vig ske præst, pastor Ludvig Helveg  
(1818–1883), ansat som residerende  
kapel lan ved Odense Domkirken, og  
som præst ved Hospitalskirken i  
Odense (i dag Gråbrødre Klosterkirke).  

Helveg var en  
nidkær talsmand 
for Grundtvigs 
kirke lige og folke -
lige frihedskrav 
og for hans skole-
tanker. Han blev 
snart kendt som 
en prædikant, 
der trak flere og  
flere kirkegæn-
gere til den ret ukendte Gråbrødre 
Hospitalskirke, som på hans tid ud-
viklede sig på samme måde som 
Vartov gjorde i København, nemlig 
til en grundtvigsk præget menighed 
med mange sognebåndsløsere fra 
store dele af Fyn. Det var til denne 
præst familien på Hedelund, og 
Hans Nielsen m.f. fra Stige søgte hen. 

Efterhånden som sognebåndsløs-
ning blev mere og mere alminde-
ligt, opstod der et ønske om, at det 
blev muligt at få kirkelige handlin-
ger udført i den hjemlige sognekir-
ke, som man ellers havde forladt. 
Tilladelsen blev givet, men blev ikke 
særlig udbredt, da næste skridt 
blev loven om valgmenigheder. 

Tanken om selvstændige valgme-
nigheder indenfor folkekirken blev 
allerede fremlagt af Grundtvig i 
1832 – 1834. Grundtvig havde op-
rindeligt tænkt sig, at sognekir-
kerne kunne benyttes af disse frie 
menigheder, der dog skulle hol-
de egen præst. Dette blev dog, 
af politiske årsager, ikke til noget, 
samtidig med at tiden nok ikke 
var moden til en kirkelig frigørelse 
hos hverken den overvejende del 
af befolkningen eller præsterne.  
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I 1868 vedtog man i rigsdagen en 
tidsbegrænset lov om valgmenig-
heder. Denne lov blev gjort per-
manent i 1873. Betingelserne for 
godkendelsen var, at mindst tyve 
familier sluttede sig sammen om 
en præst uden embede, og at de 
havde adgang til egen kirke eller 
mødesal. En valgmenighed adskil-
ler sig fra en folkekirkemenighed 
ved selv at skulle lønne en præst 
og afholde menighedens udgifter. 
I stedet for et menighedsråd er det 
en bestyrelse, der tegner valgme-
nigheden. En ikke-teologisk uddan-
net kan blive valgmenighedspræst, 
hvis der er enighed om det i besty-
relsen. Valgmenigheden har fælles 
biskop med folkekirken og gudstje-
nestens ritualer er de samme.

Odense Valgmenighed blev stiftet i 
1883, og startede i en mødesal i Høj-
skolehjemmet i Dronningensgade.  
Der var tale om en meget lille menig-
hed, der ved udgangen af 1884 be-
stod af 38 medlemmer fra Odense 
by og 13 sogne i oplandet. Det er 
næppe forkert at antage, at mange  
af de første medlemmer udenfor 

Odense havde hjemsted i Lumby 
Sogn. Lige siden oprettelsen har 
Lumby været det oplandssogn, der 
har været den største bidragsyder 
til valgmenighedens medlemsskare. 
Valgmenighedskirken i Dronningens-
gade tages i brug i december 1884.

Dette var, i korte træk, beretningen 
om, hvordan gårdejer Mads Ander-
sen reddede sine sønners salighed, 
og hvordan den såkaldte Stigesag 
fik store kirkepolitiske konsekvenser 
for hele landet.

Annelise Bæk Hansen 

KILDER
Johannes Wendt-Larsen: Lumby Kirke og Menighed. Træk af en lang historie. 
(Lumby Menighedsråd 2004) 
Werner Elof Sørensen: Kirkebladet for Lumby og Stige Sogne nr. 1/2011

BILLEDER
1. Stige Friskole
2. I gården Hedelund startede Stige Friskole på følgende måde. Gårdens ejer Mads Andersen 
og hustru Karen bad deres søn Jens Madsen, Dalby, om at komme hjem og overtage driften, 
men han havde store problemer, for hans søn Peter Jensen gik i Kolds Friskole. Friskolelærer 
Kold hjalp, idet han anbefalede Jens Madsen at tage hjem, og de fik en ung mand ved navn 
Hans Nielsen til at tage med for at undervise Peter. Der blev indrettet skolestue i Hedelundgår-
dens dagligstue, så her startede Stige Friskole med én elev, Jens Madsens søn Peter Jensen.
3. Hans Nielsen var leder af Stige Friskole i 38 år fra 1862-1900. 
4. Gråbrødre Klosterkirke var indtil 1988 kendt under navnet Gråbrødre Hospitalskirken
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Ny kalender i kirkebladet
 

I stedet for en kalender med 
aktivitet er (forrest i kirkebladet) og 
en gudstjenesteliste (bagerst i kirke-
bladet), har vi som et forsøg lavet 
en ny kalender med både gudstje-
nester og aktiviteter. Den nye kalen-
der finder I på gudstjenestelistens 
plads, nemlig bagest i kirkebladet. 
Vi håber at den nye, udvidede ka-
lender bliver taget godt imod og 
gør det lidt nemmere at finde rundt 
i vores mange forskellige tilbud, 
både om søndagen og i løbet af 
ugen. Velkommen!

Karen van Durme

Hverdagsgudstjeneste
 

Onsdag den 27. februar kl. 17.00 i Stige Kirke

Temaet for årets hverdagsgudstje-
nester er som bekendt det grundt-
vigske, og på forskellige måder vil 
vi beskæftige os med Grundtvig, for 
forhåbentlig at blive lidt klogere på 
hans tanker og virke. I foråret er det 
Grundtvigs syn på trosbekendelsen 

som udtryk for sand kristendom, som 
kommer under luppen.

Hverdagstjenesten i februar har 
temaet Sønnen – altså trosbeken-
delsens andet led, som omhandler 
Jesus Kristus. Så spørgsmålet ved 
denne gudstjeneste er, hvem var og 
er Jesus Kristus for Grundtvig?

Mette Gabelgaard  

KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Film-fællesskab i Stige Sognehus

Også i foråret inviterer vi til filmfremvisning, hvor vi sammen ser en film og 
efterfølgende samtaler om den. Tilmelding er ikke nødvendig. Der kan 

bestilles kirkebil – Aktivitetsudvalget og præsterne
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Løgneren (1970)
– en filmatisering af Martin A. Hansens 

danske mesterroman
 

Onsdag den 13. marts kl. 13.30 – NB! I Stige Sognehus

Martin A. Hansens roman læses sta-
dig og er tankevækkende, godt 
skrevet og noget af en litterær svær-
vægter. Den er filmatiseret med 
Frits Helmuth i hovedrollen som den 
midaldrende skolelærer og degn 
Johannes Vig (sig ikke det navn for 
hurtigt!), der bor på Sandø. Her fin-
der han sig selv i dyb konflikt mellem 
sine pligter og forholdet til den unge 
købmandsdatter Annemari (spillet 
af Ann Mari Max Hansen) samt fruen 
på Næsgård (spillet af Vigga Bro). 
Vi følger hans udvikling fra at være 
en svigefuld løgner, der ikke for alvor 

engagerer sig hverken i verden om-
kring sig eller i sine medmennesker til 
at blive… - ja, vi må se! Filmen følges 
op af en fortælle eftermiddag den 
2. maj, også i Stige Sognehus.

Annette 
Jørgensen

Vi tror på Helligånden…
 

Onsdag den 27. marts kl. 17.00 i Stige Kirke

Hverdagsgudstjenesten den 27. 
marts i Stige Kirke kommer til at 
handle om Grundtvig og Hellig-
ånden. I Grundtvigs teologi spiller 
Helligånden en 
afgørende rol-
le, hvilket både 
hans pinsesal-
mer og salmer 
om kirken vid-
ner om. De vi-
ser, at den tred-
je trosartikel er levende virkelighed 
for ham, og at han gerne vil for-
midle den virkelighed til sin sam-
tid – han vil gerne formidle en  
forståelse for Åndens virksomhed 

i skabelsen, opretholdelsen, gen-
løsningen og fuldendelsen. Det vil 
føre alt for vidt at oprulle Grundtvigs 
helligåndsteologi i en ½ times guds-

tjeneste, men vi 
skal i hvert fald 
synge: ”I al sin 
glans nu stråler 
solen…” – vores 
pinsesalme over  
alle pinsesalmer 
og se på, hvor-

dan Ånden gennem Ordet inspi-
rerende forkynder for os, så vi op-
bygges og nærer håb til fremtiden. 

Annette Jørgensen
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Forårskoncert med Braoinín
 

Torsdag den 4. april kl. 19.00 i Lumby Kirke

Torsdag den 4. april kl. 19.00 er der 
forårskoncert i Lumby Kirke. Koncer-
ten er lagt i hænderne på en gam-
mel bekendt: Braoinín! Gruppen 
har allerede spillet en julekoncert i 
Stige for et par år siden. Det var en 
fantastisk aften og den skal bestemt 
gentages til foråret. Braoinín er en 
gruppe, som spiller keltisk musik og 
folkemusik. Som de selv skriver: 

”Vi dyrker den keltiske musik – nok 
især den irske lyd - og præsenterer 
den dog alligevel på vores helt egen 
måde i kraft af et enestående instru-
mentarium bestående af irsk harpe, 
klaver og keyboards, whistles, bod-
hrán, guitar, vokal, smallpipes, ùdù, 

elbas, kalimba og andre overraskel-
ser...! (…) Vi spiller både dansemusik 
med gang i, sange fra den stærke 
keltiske sangtradition, atmosfæriske 
airs og lyriske stykker, samt moderne 
og nykomponerede stykker – noget 
af dem skrevet af os selv. På den 
måde skiller vi os ud med vores helt 
eget nordisk-keltiske udtryk.”

Braoinín består af Carsten Rosen-
lund, Mikael Ebensgaard Jensen, 
Ida Wilno, Marie Grønhøj og Marie 
Almlund. Jeg tror ikke, der loves for 
meget, hvis vi siger, at det bliver en 
fantastisk aften. Vel mødt!

Dennis Dingfeld
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Det grundtvigske – med et twist
Sangeftermiddag med valgmenighedspræst i Odense 

Inger Hjuler Bergeon
 

Tirsdag den 9. april kl. 15.00-17.00 i Stige Sognehus

Vi glæder os til at få besøg af  
Inger Hjuler Bergeon, som denne 
eftermiddag har valgt de sange, vi 
skal synge. Hun vil sige lidt om det 
grundtvigske, i et historisk og i et nu-
tidigt perspektiv, og belyse sit emne 
via de fælles sange. Skal det grundt-
vigske stadig være levende og ved-
kommende, må det tolkes og forstås 
ind i vores egen samtid. 

Vel mødt til en god eftermiddag! 
Der serveres kaffe og brød under-
vejs, og der er kirkebil til dette  
arrangement. 

Dennis Dingfeld
Karen Nedergaard 

Før-påske-gudstjeneste for børn 
 

Torsdag den 11. april kl. 18.00 i Lumby Kirke
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Lumby Sognegård

Den 11. april 
kl. 18.00 invite-
res alle børn i  
Lumby-Stige og 
deres forældre, 

og også gerne bedsteforældre, til 
en børnegudstjeneste, der handler  
om påsken. Minikonfirmanderne 
med virker ved gudstjenesten, og vi 
vil høre om påskens forskellige dage. 
Måske slutter vi af med at gå ud og 
finde påske æg rundt omkring kirken.

Efterfølgende er der spisning i  
Lumby Sognegård. 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  
5. april til: kordegn Karen Van Durme,  
på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@
km.dk

Annette Jørgensen
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Forårsfest for Lumby og Stige Sognes ældre 

Fredag den 12. april fra kl. 14.00-16.30 i Stige Sognehus

Menighedsrådet indbyder Lumby og 
Stige Sognes ældre til forårsfest. Der 
serveres kaffebord til 50 kr. pr. person.

Under overskriften ”Livet er en cirkus” 
vil de 2 fynboer, Arne og André Lun-
demann, underholde os med et fest-
fyrværkeri af sange fra deres mange 
år i underholdningsmanegen.
 
Forhåbentlig vil gartnerne igen i år do-
nere blomster til uddeling ved festen. 

Tilmelding starter mandag den 18.  
marts og slutter mandag den  
8. april til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66  
eller på lumby.sogn@km.dk 

Der er mulighed for at blive hentet 
ved sin bopæl af en fra menigheds-
rådet, hvis anden transportmulighed 
er udelukket. Aftal det venligst ved 
tilmeldingen.

Med venlig hilsen, 
Aktivitetsudvalget
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”I den nat, da han blev forrådt, tog han brødet,
takkede og brød det”

 
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00 i Lumby Kirke og Lumby Sognegård

Vi begynder med en stemningsfuld 
gudstjeneste skærtorsdag den 18. 
april kl.17.00 i Lumby Kirke. 

Skærtorsdag er den dag i påske-
ugen, hvor vi hører om det sidste 
måltid, Jesus spiser med disciplene 
og indstifter nadveren. 

Under måltidet siger Jesus ”En af jer 
vil forråde mig”, og alle disciplene 
bliver bedrøvede og får travlt med 
at undskylde sig ”Det er vel ikke mig,  
Herre?” 

Jo, i grunden er det dem alle. Men 
så sker der noget, for Jesus tager 
et brød, brækker det og siger ”Tag 
dette og spis det, dette er mit lege-
me” og han tager et bæger vin og 
siger ”Drik alle heraf, dette er mit 
blod som udgydes for mange til 
syndernes forladelse”. Og dermed 
rækker han ud mod fællesskabet 
og kærligheden.

Nadveren er et tegn på Guds evige 
kærlighed til os, en kærlighed som 
er stærkere en døden, mørket og 
tomheden og stærkere end vores 
svigt og uformåen – som en dråbe af 
en fremmed kraft, der gør alting nyt. 

Efter gudstjenesten samles vi i  
Lumby Sognegård til hyggeligt sam-
vær og aftensmad. 

Det koster 100 kr. pr. person for mid-
dag, drikkevarer og kaffe. 

Af hensyn til indkøb bedes der  
venligst ske tilmelding til kirkekon-
toret på:

lumby.sogn@km.dk 
eller på tlf. 66 18 70 66, 
senest onsdag den 10. april.

Alle er hjerteligt velkomne.

Mette Gabelgaard
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Fortælleeftermiddag om Martin A. Hansen

Torsdag den 2. maj kl. 14.30 i Stige Sognehus

Jeg har gennem en del år beskæfti-
get mig med Martin A. Hansen, fordi 
jeg synes, han skriver godt. Hans 
forfatterskab er meget gennem-
tænkt, og han evner at udfolde 
sig både i romanens og novellens 
form, og har jo også skrevet en for-
tællende bog om kristendommens 
indførelse i Danmark, ”Orm og Tyr”, 
hvor mange af landets romanske 
kirker beskrives med historiske og 

arkæologiske facts. Gennem sit 
forholdsvis korte liv var han yderst 
produktiv, og jeg har stor respekt 
for hans viden og belæsthed. Jeg 
vil denne eftermiddag fortælle 
om hans liv og forfatterskab og vil 
i hvert fald knytte en del kommen-
tarer til ”Løgneren” (1950).
                                     

Annette Jørgensen  
og aktivitetsudvalget

Sommerkoncert med Midtfyns Consort

Onsdag den 29. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke

Traditionen tro lægger Lumby Kir-
ke hus til en festlig sommerkoncert 
med blokfløjte-ensemblet Midtfyns 
Consort under ledelse af dirigent 
Michael Moser Thomsen. 

Efter koncerten er alle inviteret til 
et lille glas og lidt godt til ganen i 
Lumby Sognegård.

Karen van Durme
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Pensionistudflugt – Turen går i år til Ribe 

Mandag den 3. juni 2019 

Vi kører som sædvanlig med bus 
fra Æbleparken kl. 9.00. Herfra går 
turen ad smukke veje til Ribe. Un-
dervejs holder vi en lille pause ved 
rasteplads Hylkedal, hvor der er mu-
lighed for toiletbesøg. I Ribe skal vi 
besøge byens domkirke og derefter 
spise middag på Hotel Dagmar. Tu-
ren går nu videre til Vester Vedsted, 
hvor vi får en rundvisning på Vade-
havscentret, som har udstillinger om 
natur, stormflod og kultur i marsken 
og Vadehavet. Eftermiddagskaffen 
drikker vi på Gram Slotskro, og der-
efter går det hjemad. Vi er tilbage i 
Æbleparken senest kl 19.30.

Pris 250 kr. Formiddagskaffe og brød 
må medbringes i bussen.

Billetter kan købes efter gudstjene-
sterne i Lumby og Stige søndag den 
19. maj og på kirkekontoret mandag 
den 20. og tirsdag den 21. maj.

Igen i år vil der være opsamling efter 
planen til højre, så vi kan køre samlet 
fra Æbleparken kl. 9.00. 

Ved tilmelding bedes man oplyse, 
hvor man ønsker at stå på bussen.

Lumbybussen
Lobovænget kl. 8.15 
Lumby-Tårup-Vej kl. 8.20 
Brittavej kl. 8.25 
Harlekinvej kl. 8.30 
Lumby Børnehave kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Stigebussen 
Stige Kirke kl. 8.15 
Stigehaven kl. 8.20 
Stigevej v. pensionistboliger kl. 8.25 
Haugevænget kl. 8.30 
Hedelundparken v. butikscenter kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Søhusbussen 
Klostergården kl. 8.15 
Postkassen Munkemaen  
v. Bispeengen kl. 8.20 
Enggårdsvej v. postkassen kl. 8.25 
Æbleparken kl. 8.35

Med venlig hilsen,
Aktivitetsudvalget
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Pinse på Lumby Mølle

Anden pinsedag den 10. juni kl. 10.30 på Lumby Mølle

Igen i 2019 holder vi udendørs pinse-
gudstjeneste på Lumby Mølle, man-
dag den 10. juni kl. 10.30. 

Gudstjenesten er et samarbejde 
mellem sognene i det nordlige 
Odense, hvor præsterne fra Næsby, 
Næsbyhoved Broby, Allesø, Lumby 
og Stige medvirker. 

Vi håber, at vejret er med os, men 
Sjov og Fritids telt stilles op, så man 
kan sidde i læ i tilfælde af regn. Efter 
gudstjenesten spiser vi vores med-
bragte mad i Møllens have. Vi giver 
øl, sodavand og kaffe. Der kan be-
stilles kirkebil til guds tjenesten. 

Vel mødt og husk madkurven!
Lumby og Stige Menighedsråd

Sensommertur 2019

Onsdag den 14. august 2019 kl. 13.00 fra Stige Sognehus

For ældre borgere, som af helbreds-
mæssige årsager ikke har kunnet 
deltage i den lange tur i foråret.

Vi vil gerne invitere på en sensom-
mertur, onsdag den 14. august 2019. 

Vi vil byde på kaffe med lagkage 
undervejs. Bussen vil komme og 
samle os op ved Stige Sognehus  
kl. 13.00 og vi forventer at være til-
bage ca. kl. 17.00. 

Der vil være en egenbetaling på  
60 kr., som betales i bussen. Der er 
begrænset antal pladser til turen. 

Tilmelding til kirkekontoret på 
tlf. 66 18 70 66, senest onsdag 
den 7. august. 

Med venlig hilsen,
Lumby og Stige Menighedsråd
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Sorg er kærlighed
 
I skrivende stund er vi i gang med 
den 3. sorggruppe i Odense N, et 
samarbejde mellem Vollsmose, 
Lumby og Stige Sogne. Sorggrup-
pen mødes i Vollsmose Kirke, for 
tiden på torsdage kl. 16.30-18.00.

Sorggruppe er hverken behand-
ling eller terapi. Det er samvær, 
samtale og gensidig hjælp om det 
fælles livsvilkår; at vi har mistet et 
elsket menneske. 

Vores erfaring hidtil er, at sorggrup-
pen kan fungere som et sted, hvor 
man kan fortælle det om ens tab, 
der er vanskeligt eller umuligt at 
sige andre steder. Det kan være 
svært for andre at forstå, hvordan 
sorgen er. Man kan føle sig ensom 
med sin sorg, eller ens følelser og 
oplevelser kan være komplicere-
de, modsatrettede og vanskelige 
at give udtryk for.  

I sorggruppen hjælper vi hinanden 
ved at tale om det fælles vilkår; 
at vi er sørgende. Der er rum til at 
være den, man er, og at sige det 
højt, man har på hjerte. Eller må-
ske blot lytte til de andres ord. De 
andres sorg kan spejle min sorg, så 
jeg flyttes og forandres. 

Selvom vi er sammen om noget 
alvorligt og tungt, så bliver stem-
ningen ofte let og løftet, fordi 
det gør godt at tale sammen om  
det svære. 

Vi slutter hver gang med en kort an-
dagt i kirkerummet, hvor vi tænder 
lys og er stille sammen. Vi har erfa-
ret, at man som sørgende kan have 
brug for rum og ritualer. 

Vi er i gang med at etablere 2 nye 
sorggrupper, en for børn fra omkring 
10 år, og en for unge voksne fra om-
kring 18 år.

Vi skriver på hjemmesiden, når vores 
næste sorggruppe begynder. Man 
er altid velkommen til at kontakte 
os, hvis man gerne vil have nærme-
re information. 

 
Povl Götke, udviklingspræst 

Vollsmose, pog@km.dk 
Karen Nedergaard, sognepræst 

Lumby og Stige, kane@km.dk 

SOGNENYT
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”Det kan ikke være nemmere”
Interview med Lis Pedersen fra Strandholtvænget 

om kirkebilen

Lis Pedersen har benyttet sig af 
kirkebilen nogle gange. Hun for-
tæller, at hun ikke så gerne selv vil 
køre, når det er mørkt og koldt, så 
derfor har hun ringet efter kirkebi-
len. 

”Det fungerer fint”, siger hun, ”man 
ringer, og så kommer de til den af-
talte tid”. Vi spørger Lis, hvem der 
kan have glæde af kirkebilen? 
”Det kan f.eks. ældre mennesker, 
der ikke selv kan komme ud af dø-
ren. Selvfølgelig overvejer man, 
at det er kirkens penge, der bliver 
brugt. Men var kirkebilen der ikke, 
så ville man jo ikke komme afsted”. 

Menighedsrådet afsætter hvert år 
et beløb til kirkebil i budgettet, så 
der er taget højde for udgifterne 
på forhånd. Menighedsrådet ser 
det som én af sine mange opga-
ver at sikre, at alle i sognene har  

 
mulighed for at komme i kirke eller 
til kirkens øvrige arrangementer.  

Lis fortæller, at man blot skal have 
prøvet at bestille kirkebilen én gang, 
og så er man fuldstændig fortrolig 
med det. ”Det er jo en dejlig tur op 
til Lumby. Og man bliver taget godt 
imod. Der er en ret stejl gang op til 
Lumby Kirke, men formanden (Inge- 
Lise Hansen) tog imod”. 

Lis fik kendskab til kirkebilen, fordi 
hun i Stige Sognehus så en folder 
med information, som hun tog med 
hjem. Hun synes, det er en rigtig 
god ide med kirkebilsfolderen, for 
her kan man læse alt det, man har 
brug for at vide. 

Vi kan tilføje, at man altid kan ringe til 
kirkekontoret og høre, om der er kir-
kebil til et arrangement. Hvis vi skulle 
have glemt at skrive det i kirkebladet. 

På spørgsmålet om, hvordan Lis op-
lever det at være bruger af kirke-
bilen, svarer hun, at det er meget 
positivt. ”Det kan ikke være nem-
mere. Men selvfølgelig er det også 
vigtigt, at det, man kommer til, er 
en god oplevelse. At der er nogen, 
som hilser på en og lægger mærke 
til, at der er kommet en ny. En lille 
venlig bemærkning er jo nok til, at 
man føler sig velkommen”. 

Karen Van Durme og  
Karen Nedergaard

Lis Pedersen og Karen Nedergaard
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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 kirke-
bil, kan man ligeledes bestille bilen 
hos Odense Mini Taxa. Hvis man er i 
tvivl om der er kirkebil til et arrange-
ment, må man altid ringe til kirke-
kontoret. 
 
For kørsel med liftbus kontakt kirke-
kontoret på tlf. 66 18 70 66 i åbnings-
tiden.Der er ingen kirkebil juleaften. 

Det er gratis at benytte kirkebil og 
liftbus. 
 

Lumby og Stige Sognes  
Menighedsråd   

Minikonfirmandundervisning for 4. klassetrin 2019 

Minikonfirmandundervisningen er 
folkekirkens tilbud for børn på 3. – 5. 
klassetrin, et forløb, hvor man lærer 
kirken at kende og omdrejnings-
punktet er dåb. 

I Lumby og Stige Sogne gælder tilbud-
det områdets skoler på 4. klas se trin. 

Børn fra Stige Skole og Stige  
Friskole har afsluttet deres for løb 
den 21. februar og nu er turen nået 
til børn fra Lumby Skole og fra Sø-
husskolen. De inviteres til at kom-
me den 14. og 28. marts og den  
11. april 2019. 

Undervisningen foregår i Lumby 
Sognegård, og den 11. april slutter 
vi af med en før-påske-gudstjene-
ste kl. 18.00, hvor minikonfirmander-
ne medvirker.

Inden så længe annonceres der på 
skolernes intranet, og de prak tiske 
oplysninger vil være at finde på  
kirkens hjemmeside. 

Sognepræsterne
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Kære Konfirmander! – tak for et godt forløb 

Når dette blad udkommer, mangler 
vi kun ét enkelt arrangement i årets 
konfirmandforberedelse – nemlig 
pilgrimsvandring søndag den 31. 
marts fra Stige Kirke. Her er alle for-
ældre og søskende også meget vel-
komne til at deltage i gudstjeneste, 
vandring i Stige og i Søhus og afslut-
ning med pølsevogn foran kirken. 

Fra kirkens og præsternes side vil vi 
derfor gerne, sådan lidt på forhånd, 
ønske alle konfirmander og deres 
familie en rigtig god konfirmations-
dag, med stor tak for den tid, vi har 

haft sammen. Det har været en 
glæde og en fornøjelse at møde jer 
og lære jer lidt at kende. Vi har nydt 
samværet med jer, gode oplevel-
ser, samtaler og hygge om bordets 
glæder. Tak for jeres engagement 
og medleven i forberedelsen til kon-
firmationen. Her følger navnene på 
årets konfirmander 2019 i Lumby og 
Stige Kirke.

Mange hilsner fra præsterne  
Mette og Karen, samt alle de  

frivillige hjælpere fra menigheds-
rådet og kirkens ansatte
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Konfirmationer 2019 

Lumby Kirke – Søhusskolen
søndag den 5. maj kl. 9.30 
Anders Vestergaard Olsen
Benjamin Lundkjær Rasmussen
Christoffer Støchkel Banke
Edvard Gabrielsen Fly
Jeppe Stabell Runge
Kaja Vølund Vogelius
Kirstine Bjerg Eskildsen
Line Hedelund Petterson
Mads Aagaard Hammershøi
Martin Legaard Kopart
Sebastian Munk Bach
Sebastian Vorbeck Møller
Mille Brandt Kjeldsen

Lumby Kirke – Søhusskolen
søndag den 5. maj kl. 11.00 
Amalie Vedel Büchmann-Møller
Asta Ellemann Kaas
Cecilie Bogarch Fogt
Frederik Eggert Jørgensen
Freja Leschley Wilse
Jonathan Hønnerup Jensen
Karoline Rosenlund Ebensgaard
Lukas Munkholm Mahon Olsen
Max Ruben Smidt
Nadia Nymark Christiansen
Silas Ekander Mølmer Smidt
Trina Dam Jørgensen
Isabella Sofie Vanggaard

Stige Kirke – Stige Friskole
søndag den 5. maj kl. 11.00 
Amanda Kjærbye Jensen
Bastian Momme Lund-Nielsen
Frederikke Øbro Prejsler Brendel
Helene Simonsen Christiansen
Laurine Gellert Gelting
Lærke Kjær Larsen
Marcus Kjær Pedersen

Matilde Marie Kronsbjerg Faltum
Mikkel Keldorff
Milo Lynggaard Sørensen
Rasmus Søren Andersen
Rasmus Vakker Knudsen
Sander Vandal Lauridsen
Sandra Valdurff Møller Olsen
Sarah Christoffersen
Sebastian Bjerg Sundsdal
Sigurd Axel Wetterstein Hvirgeltoft
Simon Balthzersen Lund Christensen
Stinne Dahlgaard
Thea Støchkel Vesterø

Stige Kirke – Søhusskolen
søndag den 12. maj kl. 9.30 
Andrea Edsbjerg Hansen
Ditte Jeppesen
Freja Slangerup Lorentzen
Frida Skjellerup Slot
Jonathan Blinoff
Josefina Maria Andersen
Julie Larsen
Malthe Ejner Pedersen
Sofus Ejner Pedersen
Adam Alexander Pedersen

Stige Kirke – Søhusskolen
søndag den 12. maj kl. 11.00 
Benjamin Søndergård Pedersen
Cecilie Dalgaard Hansen
Elias Bach Petersen
Jonas Emil Sundien
Maja Asbjørn-Damsted
Mathias Asbjørn-Damsted
Nadia Kjær Nielsen
Nicklas Victor Poulsen
Ronja Bjørk Larsen
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Menighedsplejen  

Menighedsplejen i Lumby og Stige 
Sogne er stille og roligt i gang med 
at finde en ramme, så vi bedst muligt 
kan hjælpe familier og enlige, som 
har det svært økonomisk. Menig-
hedsplejen er nok bedst kendt som 
julehjælp. Sandheden er dog den, 
at der kan være nød året rundt. Me-
nighedsplejen kan eksempelvis be-
tale et barns kontingentkort i forhold 
til sport eller bidrage med et beløb 
til konfirmationsfesten, så hvis der 
er brug for hjælp i forbindelse med 

kommende konfirmation, så skriv 
gerne en ansøgning til kirkekontoret 
og så kontakter vi jer.

Pengene til menighedsplejen er ind-
samlede midler. Derfor vil vi, ved 
nogle af sognenes arrangementer, 
samle penge ind for at kunne afhjæl-
pe nød hos familier i sognene. Det 
er ganske frivilligt, om man vil bidra-
ge. Det er vigtigt at understrege, at 
enhver møntstørrelse gør en forskel. 
Nummeret for menighedsplejen er: 

MobilePay
Lumby og Stige Kirke

56727

Sognepræsterne  
Karen Nedergaard og  

Mette Gabelgaard

Bogreolen i Stige Sognehus  

Hvis du ligger inde med nogle gode 
bøger, som du ikke længere har brug 
for og gerne vil dele med andre, er 
du meget velkommen til at aflevere 
dem i Stige Sognehus.  

Vi stiller bøgerne i vores bogreol og 
ideen er at lave et lille minibibliotek, 
hvor alle kan komme med bøger el-
ler låne en ny bog med hjem i kirke-
kontorets åbningstid. Vi har allerede 
fået en del bøger, så kom og kig for-
bi; måske finder du lige den bog, du 
kunne tænke dig at læse.

Karen van Durme
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LOKALE FORENINGER

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Familie og Samfund Lumby-Stige-Sø-
hus er en lokal forening som har ek-
sisteret i mange år, før i tiden som 
den lokale Husholdningskreds. Be-
styrelsen arrangerer på frivillig basis 
sociale og kulturelle aktiviteter, bl.a. 
foredrag med efterfølgende debat, 
virksomhedsbesøg, madaften med 
en kok, kogekone eller kostvejleder, 
sæsonen afsluttes med en sommer-
udflugt. Der er 5 lokalforeninger i Re-
gion Fyn. Regionen afholder 2-3 ar-
rangementer om året på Centrovice 
i Vissenbjerg for medlemmer af de 
fynske lokalforeninger.

I september måned var foreningen 
på eftermiddagstur. Vi mødtes på 
Falen 227, Odense Eventyrgolf, hvor 
vi nød den flotte udsigt og fik vores 
eftermiddagskaffe med lagkage til.
Efter kaffen tog vi over på Sande-
rumvej 117 til Elsesminde Odense  
Produktionsskole til en meget spænd-
ende rundvisning på de forskelli-

ge værksteder. Fyns Laksefisk er 
en del af Elsesminde Produktions-
skole. Det er et recirkuleret op-
drætsanlæg for havørreder, samt 
værksted for 12 elever, derudover 
praktiksted for 3-4 lærlinge under 
deres uddannelse som dyrepasser/ 
dyrepasseras sistenter. Skolens mål-
gruppe er unge mellem 16 og 25 år, 
som ikke har gennemført en ung-
domsuddannelse. Vi sluttede en 
god eftermiddag af på skolen med 
aftensmad og efterfølgende kaffe 
og tærte.

Kontingent kr. 200,- gælder for hus-
standen. Der er tilmelding og be-
taling for at deltage i foreningens 
arrangementer. Som medlem kan 
man deltage i de 5 lokalforeningers 
arrangementer: se www.familieog-
samfund.dk

Formand Anna-Marie Rasmussen 
tlf. 66 18 91 21

Mandag den 18. marts kl. 19.00
Lumby Sognegård, 
H.C. Lumbyes Vej 40 B. 
Foredrag om demens. 

Onsdag den 10. april kl. 18.30
Årsmøde Region Fyn,
Centrovice, 
Damsbovej 11, 
Vissenbjerg
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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 
indtil 1. april 2019

Åbningstider:
Åbent 2. mandag i måneden 18.00-
19.30 og 4. mandag 15.00-17.00
I øvrigt åbent efter aftale med  
arkivlederen. Lukket i skoleferierne.

Medlemskab:
75 kr. pr. år pr. medlem

For medlemskab af foreningen ret-
tes henvendelse til kassereren: 
Käthe Jepsen på telefon: 40 36 99 24 
eller på arkivets mail.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv  
har sammen med 550 andre små 
danske lokalarkiver og professionel-
le arkiver skabt en unik dansk kultur-
skat på nettet.
 
Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk  
Hjemmesiden bugner af historiske 
billeder og originalpapirer fra blandt 
andet Lumby og Stige Sogne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

EFTERLYSNING
Vi må med beklagelse meddele, at vores mangeårige arkivleder,  
Bente Christiansen ønsker at stoppe efter næste generalforsamling. 

Vi søger derfor en person, der kunne have lyst til og interesse i at over-
tage hendes arbejde, der er ulønnet. Vedkommende vil få god og  
infor mativ vejledning af Bente fra nu af og så længe behovet er til stede. 

For nærmere information kan Bente kontaktes på tlf. 93 92 07 08, eller 
du kan kontakte formanden Tom Bager på tlf. 30 28 27 33.
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Arrangementer på Lumby Mølle i 2019 

For yderligere information se www.
lumbymolle.dk eller hold øje med 
opslag i skabene, på Facebook, 
samt i dagspressen i dagene op til 
arrangementerne.

I 2018 blev renoveringen af omgang-
en afsluttet. Så nu er det igen muligt, 
at komme udenfor og nyde udsigt-
en fra møllen, hvilket I skal være  
meget velkomne til ved et eller flere 
at dette års arrangementer.

De næste projekter foreningen skal 
skaffe midler til, er en ny kævlevogn 
til den store bloksav, og så skal møl-
len have nye vinger, da træet er ble-
vet angrebet af råd. Endnu er ska-
den dog ikke større end at vingerne 
fortsat kan dreje, så der kan males 
korn på møllen.

Vi ses på Lumby Mølle.

Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen

Majmarked  ........................Søndag den 26. maj kl. 10.00 - 16.00

Jazz i Møllehaven med 
Silvermoon JazzBand ........Onsdag den 5. juni kl. 14.00 - Entré

Dansk Mølledag ................Søndag den 16. juni kl. 10.00 - 16.00  

Sct. Hans .............................Søndag den 23. juni kl. 18.00 - 22.00 

Vingesus..............................Onsdag den 3. juli kl. 19.00 - 21.00

Vingesus..............................Onsdag den 10. juli kl. 19.00 - 21.00

Vingesus..............................Onsdag den 17. juli kl. 19.00 - 21.00 

Vingesus..............................Onsdag den 24. juli kl. 19.00 - 21.00 

Vingesus..............................Onsdag den 31. juli kl. 19.00 - 21.00 

Møllemarked .....................Søndag den 18. august kl. 10.00 - 16.00

Dragefestival ......................Lørdag den 12. oktober kl. 13.00 - 16.00

Møllenisse Jul .....................Søndag den 24. november kl. 10.00 - 16.00
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Lumby Skytteforening 
 

Pensionistforening 
 

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.

Pistolskydning: mandag kl. 19.00

Riffelskydning: tirsdag kl. 18.30 

Stige – Lumby og Søhus Pensionistforening

Foreningen holder møde 
hver onsdag kl. 14.00 i 
Stige Sognehus.

Før mødet kan man  
deltage i ældregymnastik 
på Stige Skole fra kl. 12.45. 

Vi har også kortspil  
– hyggeligt samvær,  
underholdning og  
andre arrangementer.

Henvendelse  
til formand 
Thordis Jensen 
tlf. 40 40 38 60

Med venlig hilsen,
Skytteforeningens bestyrelse
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Salme 290 – I al sin glans nu stråler solen

N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853 – Melodi: Henrik Rung 1859

1  I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nåde-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst.

2  I sommernattens korte svale 
slår højt fredskovens nattergale, 
så alt, hvad Herren kalder sit, 
må slumre sødt og vågne blidt, 
må drømme sødt om Paradis 
og vågne til vor Herres pris.

3  Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod.

4  Det volder alt den Ånd, som daler, 
det virker alt den Ånd, som taler, 
ej af sig selv, men os til trøst 
af kærlighed med sandheds røst, 
i Ordets navn, som her blev kød 
og fór til Himmels hvid og rød.

5  Opvågner, alle dybe toner, 
til pris for menneskets forsoner! 
Forsamles, alle tungemål, 
i takkesangens offerskål! 
Istemmer over Herrens bord 
nu menighedens fulde kor!

6  I Jesu navn da tungen gløder 
hos hedninger så vel som jøder; 
i Jesus-navnets offerskål 
hensmelter alle modersmål; 
i Jesu navn udbryder da 
det evige halleluja.

7  Vor Gud og Fader uden lige! 
Da blomstrer rosen i dit rige, 
som sole vi går op og ned 
i din Enbårnes herlighed; 
thi du for hjertet, vi gav dig, 
gav os med ham dit Himmerig.
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GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard, 
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg

MARTS KL. ARRANGEMENT STED

Søndag 3. marts  9.30  Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Fastelavn og kirkekaffe

Mandag 4. marts  9.30  Babysalmesang Lumby Kirke 

Tirsdag 5. marts  19.00 Konfirmandguds tjeneste Lumby Kirke  
  KN/MG

Søndag 10. marts  9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 11. marts  9.30  Babysalmesang Lumby Kirke 

Onsdag 13. marts  13.30 Filmeftermiddag ”Løgneren” Stige Sognehus
  16.30 Fyraftensang  Stige Kirke 

Torsdag 14. marts  17.00 Babysalmesang afslutning  Lumby Kirke

Søndag 17. marts  9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Torsdag 21. marts  18.30 Menighedsråds møde Stige Sognehus

Søndag 24. marts  9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Afsked med Kurt Henriksen Stige Sognehus

Onsdag 27. marts  14.45 Plejehjemsguds tjeneste MG Enrum Plejehjem
  17.00  Hverdagsguds tjeneste AJ Stige Kirke

Søndag 31. marts  11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke 
  Pilgrimsvandring 
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GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard, 
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg

APRIL KL. ARRANGEMENT STED

Torsdag 4. april   19.00 Forårskoncert med Braoinín Lumby Kirke

Søndag 7. april   9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Mariæ bebudelse 

Tirsdag 9. april   15.00 Sangeftermiddag Stige Sognehus

Torsdag 11. april  18.00 Børnegudstjeneste AJ Lumby Kirke
  Fællesspisning Lumby Sognegård

Fredag 12. april   14.00  Forårsfest for de ældre Stige Sognehus

Søndag 14. april  11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  Palmesøndag og kirkekaffe 

Torsdag 18. april  17.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  Skærtorsdag og fællesspisning Lumby Sognegård

Fredag 19. april  11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  Langfredag 

Søndag 21. april  9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
  Påskedag 

Mandag 22. april  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Anden påskedag 

Onsdag 24. april  14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem 

Torsdag 25. april  18.30 Menighedsrådsmøde Lumby Sognegård

Søndag 28. april  9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
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MAJ KL. ARRANGEMENT STED

Torsdag 2. maj   14.30  Fortælleeftermiddag  Stige Sognehus

Søndag 5. maj  9.30 Konfirmation Søhusskolen MG Lumby Kirke
  11.00 Konfirmation Søhusskolen MG Lumby Kirke
  11.00 Konfirmation Stige Friskole KN Stige Kirke

Søndag 12. maj  9.30 Konfirmation Søhusskolen KN Stige Kirke
  11.00 Konfirmation Søhusskolen KN Stige Kirke 
  17.00 Musikgudstjeneste AJ Lumby Kirke

Fredag 17. maj  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Store Bededag og kirkekaffe 

Lørdag 18. maj  11.00 Konfirmation Centerklassen JDW Lumby Kirke

Søndag 19. maj  9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  Kirkekaffe og billetsalg 
  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
  Kirkekaffe og billetsalg 

Torsdag 23. maj  18.30 Menighedsrådsmøde Stige Sognehus

Søndag 26. maj  9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke

Onsdag 29. maj  14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  19.00 Koncert med Midtfyns Consort Lumby Kirke
  Et glas og lidt godt til ganen Lumby Sognegård

Torsdag 30. maj  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
  Kristi Himmelfart 

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard, 
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg
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JUNI KL. ARRANGEMENT STED

Søndag 2. juni  9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Mandag 3. juni  9.00 Pensionistudflugt  Æbleparken

Søndag 9. juni  9.30 Gudstjeneste AJ  Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
  Pinsedag 

Mandag 10. juni  10.30 Friluftsgudstjeneste KN Lumby Mølle 
  Anden pinsedag med madkurv

Søndag 16. juni  9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Trinitatis 

Søndag 23. juni  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
  Kirkekaffe 

Onsdag 26. juni  14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

Søndag 30. juni  11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

JULI KL. ARRANGEMENT STED

Søndag 7. juli  11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Søndag 14. juli  11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Søndag 21. juli  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Søndag 28. juli  19.00 Aftengudstjeneste MG Stige Kirke
  Et lille glas i våbenhuset 

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard, 
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg



34

AUGUST KL. ARRANGEMENT STED

Søndag 4. august  11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

Søndag 11. august  9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Onsdag 14. august  13.00 Sensommertur Stige Sognehus

Søndag 18. august  9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
  Kirkekaffe 

Torsdag 22. august  18.30 Menighedsrådsmøde Lumby Sognegård

Søndag 25. august  9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
  Fødselsdag – lagkage og boller Stige Sognehus

Onsdag 28. august  14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  17.00 Hverdagsgudstjeneste KN  Lumby Kirke

SEPTEMBER KL. ARRANGEMENT STED

Søndag 1. september  9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
  11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard, 
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg

SÆT KRYDS I KALENDEREN 

HØSTGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER 
KL. 11.00 I SØHUS. 

MERE OM HØSTGUDSTJENESTEN I NÆSTE KIRKEBLAD.
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PRAKTISK INFO

FOR DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTER 

Se www.lumbysogn.dk eller ring til kirkekontoret.

BESTILLING AF KIRKEBIL 

For kirkebil ring Odense Minitaxi tlf. 66 12 27 12  
og oplys kontonummer 3971.

Hvornår er der kirkebil 
I tvivl om der er kirkebil? 

Kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.

NÆSTE KIRKEBLAD

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34. 
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme  

senest mandag den 17. juni på kvd@km.dk

Torsdag 24. januar .......................................kl. 18.30 Lumby Sognegård

Torsdag  21. marts .........................................kl. 18.30 Stige Sognehus

Torsdag 25. april ...........................................kl. 18.30 Lumby Sognegård

Torsdag  23. maj ............................................kl. 18.30 Stige Sognehus

Torsdag 22. august .......................................kl. 18.30 Lumby Sognegård

Torsdag 26. september ...............................kl. 18.30 Stige Sognehus

Torsdag 21. november .................................kl. 18.30 Lumby Sognegård

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2019



www.lumbysogn.dk

Hvor henvender jeg mig?

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man  

kirkekontoret (hverdag) eller én af sognenes præster (weekend).
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring  

og attester henvender man sig til kirkekontoret.

Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

PRÆSTER

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

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

Sognepræst 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

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

Redaktion: Karen van Durme
Billeder forside, interview og 
Pensionistforeningen: Karen van Durme

KIRKEKONTOR

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

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

Organist Dennis Dingfeld
Tlf. 50 42 20 86
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

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

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

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
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