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ARTIKLER

Mennesket er i Guds billede skabt med levende ord på sin tunge
I 2019 er Grundtvig vores årstema i
kirkerne, og også i efteråret kredser
vores hverdagsgudstjenester om
netop dette tema.
Den 8. september er det Grundtvigs 236-års fødselsdag, og vi benytter lejligheden til at holde en
søndagsgudstjeneste, hvis bæren
de element er sange og salmer
af fødselaren. Om en sådan sanggudstjeneste ville have været i
Grundtvigs ”ånd”, er svært at sige.
Han tillagde i hvert tilfælde menighedens sang i kirken en meget stor
betydning, og han er forfatter til en
hel lang række af salmer, der kan
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anvendes i gudstjenesten og fortsat
bliver det i høj grad den dag i dag.
Grundtvig så gudstjenesten som en
samtale mellem Gud, Ånd og menighed. I den samtale er salmerne
og trosbekendelsen den måde,
hvorpå menigheden taler og svarer. I virkeligheden har Grundtvig
et moderne og demokratisk syn på
gudstjenesten som dialogisk. Hans
måde at prædike på var også ret
dialogisk, om end menigheden
ikke direkte kom med kommentarer
og svar på det, han sagde. Men
Grundtvig stiller i sine prædikener
retoriske spørgsmål til kirkegænger
en og sætter tilhøreren i gang med

at tænke videre over det, der er
blevet sagt.
Grundtvig ser heller ikke sådan på
det, at prædikenen er det eneste
forkyndende element i gudstjenes
ten. Hele ritualet og alle ordene i
dåbs- og nadverritualet og i trosbekendelsen er Guds Ord. Er altså
forkyndelse eller prædiken. Det samme gælder Fadervor og Velsign
elsen og alle bønnerne. Alt sammen
er det Guds Ord til håb og trøst for
kirkegængeren. Alle ord i gudstjen
esten skal skabe tro, håb og kærlighed. Ikke mindst de sungne ord.
Gudstjenesten er et mødested for
Gud og menneske. Her involveres
hele mennesket med krop og sanser
i mødet med Gud. Det er derfor
også vigtigt, at gudstjenesten taler
til alle sanser. Der skal være noget at
høre, noget at se, noget at mærke
og noget at smage. Vi skal aktiveres rent fysisk, men også åndeligt,
ved at synge, bede, bekende og
deltage i dåb og nadver. For hele
det skabte menneske, med krop,
sjæl og ånd, møder Gud i gudstjen
esten.
I gudstjenesten sættes kirkegænger
en ind i en lang historisk sammenhæng, der rækker fra evighed til
evighed. Vi sættes ind i ”evighedshistorien”, for vi sættes ind i Guds
historie med alle menneskeslægter
til alle tider og på alle steder. Vi forenes i fællesskab med ”dem, som
var forud for os” og med alle ”dem,
som skal komme” i fremtiden. Vi skal
høre om Guds-lyset (sandheden om
Gud), og vi skal selv blive en del af

det lys, der forkyndes for os. Præcis
for at fremhæve denne betydning
siger Grundtvig derfor, at en prædiken er ”oplysning”. Ja, livsoplysning!
Vi skal høre om Jesu historie i gudstjenesten. Præsten skal fortælle
levende om det, Jesus sagde og
gjorde. Kirkegængeren skal gerne
kunne se sin egen livshistorie – sit
eget liv – spejlet i Jesu historie. Så
jeg ser mit liv og min historie i lyset
af Jesu liv og historie. Min private
og personlige historie bliver da til en
større og til en fælles historie. Om
Gud og om menneske.
Men hvordan mente Grundtvig så,
at gudstjenestens ritual skulle bygges op? Hvordan skulle ritualerne i
det hele taget være, når det gjaldt
dåb, nadver, begravelse og vielse?
Grundtvig havde et meget konsekvent og radikalt syn på det
spørgsmål. Han mente, det skulle
være fuldstændig op til den lokale
menighed, hvordan ritualerne skulle formuleres. Den enkelte menighed skulle sammen med præsten
formulere deres egne ritualer. Ritualerne skulle afspejle menighedens
værdier, situation og tradition.
Det fortæller noget om, at Grundtvig har det syn på kirken og ritual
erne, at det er noget levende og
foranderligt. Men samtidig holder
han jo meget fast i, at evangeliet
skal forkyndes i hvert eneste ord, og
hver eneste handling i gudstjenes
ten. Så friheden er bundet op på
evangeliet.
Karen Nedergaard
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Lods Henrik Simonsen
Dette er en beretning om Lods Simonsen, født den 12. november 1886
og død den 26. februar 1980, en sømand af den gamle skole, der havde
rundet Kap Horn, været i land i Ildlandet, og prøvet at falde overbord fra
et sejlskib en efterårsnat midt ude i Nordsøen.
Pastor Prip skriver i kirkebladet december 1971:
”Første søndag i advent fejrede vi
Stige Kirkes 85-års fødselsdag. Tilstede
ved gudstjenesten var en anden 85årig, lods Simonsen, som var en af
de første, der blev døbt i Stige Kirke
en måned efter indvielsen.
Simonsen blev konfirmeret i foråret
1900, og kom straks derefter til søs.
Hans far havde en skonnert, som
sejlede på Sverige og Tyskland. Det
var i sejlskibenes tid, hvor det kunne
være vanskeligt at komme ud og
ind af kanalen. Bedst var det, når
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vinden var i sydvest, når man skulle
ud, så kunne man klare hele turen i
et stræk; ellers måtte man vente et
par dage i håb om, at vinden skulle
blive bedre, eller man fik assistance
enten fra en slæbebåd eller fra en
gårdejer, der lod sine heste trække
skibene gennem kanalen.
Simonsen havde hyre på forskel
lige skibe, en skonnert fra Odense;
senere en fra Thurø og så en fra Marstal. En nat i oktober 1907, mens han
sejlede med en skonnert på Vester

havet, var han ude for at bjerge sejl.
Han snublede og faldt overbord.
Først fik han fat i ankeret, men han
kunne ikke holde sig fast og faldt
ned i vandet. Kaptajnen så det, og
smed en redningskrans ud, men
skibet kunne han ikke standse. Det
var et sejlskib og det fortsatte sin fart,
mens Simonsen lå i vandet og så det
fjerne sig. Han havde lige læst en
artikel i ”Ugens Nyheder” om en lille
skibsdreng, som druknede og drev i
land på Skagen julemorgen, og da
han lå i vandet og så skibet glide
længere og længere bort, tænkte
han: ”Nu går det mig nok, som det
gik skibsdrengen.”

at de havde glemt at sætte lænseproppen i, og først da de havde fået
ham op af vandet, opdagede de,
at båden var halv fuld af vand, og
stadig tog vand ind. De måtte sætte
en finger i hullet, og nåede da velbeholden om bord på skibet igen.

Han havde store oliebukser og støvler på, og det hindrede ham noget
i at svømme, men han fik det spark
et af, og svømmede i den retning
skibet var sejlet. Redningskransen
brugte han ikke, men han havde
lige fra sin barndom været vant til
at svømme, så da først det tunge tøj
var kommet af, gik det helt godt.

Under 1. Verdenskrig sejlede Simonsen med D.F.D.S., først på Nordsøen,
og senere til Brasilien. Det var ikke
første gang, Simonsen var i Sydamerika. Allerede i 1907-08 sejlede
han med et engelsk skib til Chile og
Peru på Stillehavskysten. Dengang
var Panamakanalen ikke gravet, så
turen gik syd om Sydamerika gennem Magellanstrædet. Det var øde
egne. Man sejlede om dagen og lå
stille om natten. Et sted lagde skibet
ind til en lille havn, hvor de fik nogle
får og lam ombord, så de kunne få
frisk kød, ellers havde de kun konserves, og turen tog i alt 3-4 måneder.

Han lå vel i vandet en halv times
tid, så så han på skibets lanterner,
at det var ved at vende. Det var lidt
af en kunst at vende et sejlskib. Det
skulle have en vis fart for at komme så langt rundt, at det kunne få
vind i sejlene igen, men det lykkedes. Skibet sejlede tilbage mod det
sted, hvor man mente, Simonsen
lå, og han svømmede mod lanternerne. Da han nåede skibet, hørte
han styrmanden råbe: ”Han ligger
nede i læ”! Så blev jollen sat ud, og
to mand sprang i og roede hen for
at få Simonsen indenbords. De havde haft så travlt med at få jollen ud,

Dengang havde man heller ikke
radio, men telegrafen var ved at
blive udbredt, og morsealfabetet
anvendtes alle vegne. Da Simonsen
i 1912 var på vej tilbage mod Danmark, og passerede Skotlands kyst,
var der et skotsk fyr, der blinkede på
en ganske mærkelig måde. Først
var ingen klar over, hvad meningen
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var, men senere fandt de ud af, at
fyrfolkene morsede ud til det danske
skib, at Frederik den 8. var død.
Ved slutningen af 1. Verdenskrig lå
Simonsen 11 måneder i Santos i Brasilien, og ventede på at kunne sejle
hjem til Danmark med den første
ladning kaffe. Ventetiden var ikke
spændende, men de fik da det ud
af det, at de var det første kaffeskib,
der kom til København. Under losningen af kaffesækkene kunne det
ikke undgås, at der blev spildt nogle
bønner på kajen, og det var ganske
pudsigt at se pæne, velklædte herrer gå og pille kaffebønner op fra
stenbroen.
I 1920 blev Simonsen lods i sin barndomsby Stige, og købte en grund
på Lodsvej 61 (dengang Havne
gade) for 2000 kr. (hvilket i dag ville svare til omkring 45.000 kr.). Hans
opgave var at lodse de indadgående skibe fra Stige til Odense, og de
udadgående fra Odense til Gabet.
På turen til Gabet havde han cykel
med, og så gik turen hjem over Midskov, Munkebo, og Seden. En tur på
godt 30 km. Ofte havde han to ture
til Gabet på sammen dag, en enkelt
gang endda tre, men da blev han
dog kørt hjem efter den sidste tur.
Om vinteren gik turen til fods fra Gabet til Mesinge Station, hvorfra han
tog toget til Odense. Engang sad
toget fast i sneen mellem Seden og
Odense. Simonsen ville ikke vente,
og steg af toget og vandrede over
markerne til Skibhusene, og videre
til Stige. Han var hjemme, før toget
nåede Odense.
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Før Simonsens tid blev lodserne sat
af på Enebærodde, og så vandrede de til fods hele vejen tilbage til
Stige, men det hændte ret ofte, at
de måtte ind og slukke tørsten så
mange gange undervejs, at de ikke
var helt sikre på benene, når de
nåede hjem.
Engang skulle Simonsen ud til et skib,
som ønskede lods ind til Odense. Da
han var kommet i lodsbåden, kom
der et større skib for udadgående.
Han råbte, om han måtte komme
på slæb, og fik også en trosse gjort
fast i skibet. Uheldigvis kom lods
båden til at ligge lige under det
sted, hvor det varme spildevand fra
damperen kom ud. Det fossede lige
ned i båden. Simonsen råbte op til
søfolkene om at kappe trossen, men
de hørte det ikke. Så fik han selv
skåret den over med det resultat, at
lodsbåden øjeblikkelig gik til bunds
med cykel og det hele. Simonsen
måtte svømme i land, men heldigvis var han ikke længere hjemmefra,
end han kunne gå hjem og skifte tøj,
og så var han klar til at lodse den
ventende damper til Odense.
Under 2. Verdenskrig var det ikke noget
indbringende job at være lods i Stige. Der kom næsten ingen skibe til
Odense, så indtægterne var små. Et par
måneder kom Simonsen til Storstrømmen,
hvor tyskerne forlangte, at skibene skulle
have lods ombord,
når de passerede Stor
strømsbroen. Det hjalp
lidt på økonomien.

Et af de minder, der kunne kalde
smilet frem på lods Simonsens ansigt
var oplevelsen som lods på konge
skibet, både under Christian den
10. og Frederik den 9. Han har hilst
på begge monarker, deres gemal
inder, prins Knud, vor nuværende
dronning og hendes to søstre og
mange flere.
Selv om Simonsen gik på pension i
1956, lodsede han mange gange
siden. Han blev ofte tilkaldt som
hjælpelods både af sin efterfølger
som lodsformand og dennes efter
følger. Det har været et barskt liv,
men det har nok bidraget til at holde ham i form. Da han fyldte 80, bad
han dem passe lidt på, for ellers skulle de måske hive et par krykker med
ombord, når de skulle bruge ham.

Anna, og fortsatte han: ”Hvis jeg lever
længe nok, skal jeg også begraves
fra Stige Kirke”. Simonsen døde 94 år
gammel i 1980, og blev begravet fra
Stige Kirke den 28. februar.
Henrik Simonsen var i usædvanlig
grad rodfæstet. Han hørte til i Stige,
han var en del af Stige og Stige var
en del af ham. Når han var sammen
med gamle stigeboere, og kunne
opfriske minder fra det gamle Stige,
var han rigtig i sit es, derfor var det
også svært for ham, da alderen begyndte at sætte sine spor, og han
blev nødt til at flytte fra Stige. Efter
at han var flyttet, skulle han altid,
når han kom derud ned til bådehavnen. På plejehjemmet, hvor han
ellers havde udsigt til mark og skov,
var det hans store sorg, at han ikke
kunne se kanalen.”

Ved sin 90-års fødselsdag talte han
om Stige Kirke. Her var han døbt, her
var han konfirmeret og gift med sin

Annelise Bæk Hansen,
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

KILDER

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkivs Årsskrift 2015
Lumby Sogne Kirkeblad 1971, 1980
Stige Kirke og Menighed, af Johannes Wendt-Larsen

BILLEDER

1. Lods Simonsen på cykel på Skippervej omkring 1970
2. Stige Havn
3. Lods Simonsen med orden og medalje: Lods Simonsen fik en styrmandsuddannelse, før han
blev lods i Stige, og fra 1942 var han lodsformand til sin pensionering i 1956. I 1925 blev han
tildelt Den Kgl. Belønningsmedalje med Krone af Christian den 10. om bord på Dannebrog. I
1954 blev han dekoreret med Ridderkorset.
4. Stige Kanal
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KALENDER
Babysalmesang i Lumby Kirke
Mandag den 5. august kl. 9.30 i Lumby Kirke
Babysalmesang retter sig mod børn
fra 0 til ca. 9 mdr. Babysalmesang er
45 min. med ro, glæde og nærvær i
smukke omgivelser. Gennem salme
sangen får barnet stimuleret de
fleste af sine sanser og undervisning
en giver et tæt og unikt samvær
mellem barn og forældre. Undervis-

ningen 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
5. august kl. 9.30 i Lumby Kirke og
fortsætter ugentligt nok 8 gange
(hvor langt forløbet er, afhænger
af, hvornår Rikke skal møde på den
uddannelse, hun skal begynde på til
efteråret).
Tilmeldingen 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

Menneskelivet er (for)underligt
Hverdagsgudstjeneste onsdag den 28. august kl. 17.00 i Lumby Kirke
Temaet for denne korte guds
tjeneste er ”Gud og menneske”, belyst gennem Grundtvigs salmer og
sange. Gudstjenesten varer en halv
time, der er musik, sang, stilhed og
lægmandslæsning.
Karen Nedergaard
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I dag er det Grundtvigs fødselsdag,
hurra, hurra, hurra!
Gudstjeneste søndag den 8. september kl. 11.00 i Stige Kirke
Søndag den 8. september er det
Grundtvigs 236-års fødselsdag. Og
det skal fejres!

Vi indbyder til en sang-gudstjeneste
kl. 11.00 i Stige Kirke, hvor Grundtvigs
salmer og sange er det bærende
element. Så mange sange og salmer
har du aldrig sunget før til én guds
tjeneste. Til gengæld fylder det talte
ord denne søndag mindst muligt. Så
kom og syng med!
Ingen fødselsdag uden kaffe og
kage. Begge dele serveres i kirken
efter gudstjenesten.
Dennis Dingfeld og
Karen Nedergaard

Fyraftenssang
Onsdag den 11. september kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 9. oktober kl. 16.30 i Stige Kirke
Onsdag den 13. november kl. 16.30 i Stige Kirke
Så starter vores månedlige sangkom-sammen igen til september. Vi
mødes i Stige Kirke til en kop kaffe
med god musik. Karen Nedergaard
og Dennis Dingfeld vil forberede et
par sange og salmer, og så er man
ellers velkommen til at foreslå de
sange, som man gerne vil synge.
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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Hvor holder vi høstgudstjenesten i år?
Høstgudstjeneste søndag den 15. september kl. 11.00 i Æbleparken

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

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

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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BABETTES GÆSTEBUD
Gabriel Axel, Danmark, 1987, 103 min.
Onsdag den 18. september kl. 15.00 i Stige Sognehus
”Babettes Gæstebud” er en tidløs,
vidunderlig, morsom og tankevækkende rejse ind i eksistensens ind
erste. Filmen fortæller os, at Guds
kærlighed er større end de valg, vi
træffer; og at hans nåde rækker til
endnu en dag.
Filmen foregår i sidste halvdel af
1800-tallet. I et lille kristent samfund
ved den jyske vestkyst lever de to
ældre søstre Fillippa (Bodil Kjer) og
Martine (Birgitte Federspiel). Som
præstedøtre blev de opdraget af
deres far, der ikke blot var præst,
men også profet. Deres liv blev viet
til at tjene Gud igennem en asketisk
livsførelse og drage omsorg for de
syge og fattige.
En stormfuld september nat banker
det på døren. Det er den franske
Babette (Stéphane Audran), som
er flygtet fra borgerkrigens tilstande
i Paris. Hun har mistet alt, men gennem en ven, hvis minde om en af
de smukke søstre har vist sig uforglemmeligt, er hun nået til Vestjylland og kan ikke andet end at anråbe om barmhjertighed og hjælp.
”Babette kan lave mad”, hedder
det, og Filippa og Martine tager
hende til sig som kogekone og husbestyrerinde.
Pludselig en dag kommer der bud
fra Paris. Babette har vundet den
store gevinst på sin gamle lotteri
seddel – det er et under. Da det

nærmer sig 100-årsdagen for
præst
ens fødsel beslutter hun sig
for at bruge sin formue på at give
en middag for den stadig mindre
flok af disciple, der ærer mindet om
deres store mester. Af de to ængste
lige søstre får hun lov til at give sit
gæstebud - ud af taknemmelighed
for deres gæstfrihed og omsorg for
hende gennem årene. En svensk officer, der viser sig at kunne værdsætte kulinariske specialiteter, in
viteres
også med, og middagen får en forløsende virkning for alle deltagere.
Fortælling er af Karen Blixen, og udkom på dansk i bogen ”SkæbneAnekdoter” fra 1958.
Filmen var den første danske Blixenfilm og i foråret 1988 modtog den
i Hollywood en Oscar som årets
bedste fremmedsprogede film. Det
var første gang, en dansk film modtog denne pris.
Aage Bach Madsen
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Nu bede vi den Helligånd…
Hverdagsgudstjeneste onsdag den 25. september kl. 17.00 i Lumby Kirke

Temaet for vores hverdagsgudstjen
ester er fortsat Grundtvig. I foråret gik
vi i vores refleksion til gudstjenesterne
ud fra de enkelte led i trosbekend
elsen. Jeg gik ud fra 3. trosartikel:
Vi tror på Helligånden, – som er en
trosartikel, Grundtvig har beskæftig
et sig meget med, både i skrift og i
poesi. Den 25. september vil vi synge

nogle af hans helligåndssalmer og
derudfra se på, hvordan Grundtvig
understreger, at kristendommen er
nutid og levende og ikke kan isoleres
til en begivenhed i historien eller som
noget, der udelukkende var engang.
Annette Jørgensen

Løvfaldsgudstjeneste med en tankevækkende fortælling
Søndag den 20. oktober kl. 17.00 i Lumby Kirke

Vi tager efteråret til os med en tanke
vækkende fortælling, der ligger i
tråd med dagens tekst: Det største
bud i loven: ”Du skal elske Herren
din Gud af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele dit sind” og der
er et, der står lige med det: ”Du skal
elske din næste, som dig selv”. Kom
ind i kirken og giv dig tid til at dvæle
lidt ved gode ord, der giver noget at
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leve på, også når mørket begynder
at få mere magt.
Ved gudstjenesten synger vi efterårets salmer og sange. Der er kirkekaffe og lejlighed til samvær og snak.
Annette Jørgensen

Hvem var Jesus?
Hverdagsgudstjeneste onsdag den 30. oktober klokken 17.00 i Lumby Kirke
Tema for denne korte hverdagsgudstjeneste er kristologien i Grundtvigs
salmer.
Kom og syng nogle af Grundtvigs
bedste salmer og bliv samtidig lidt
klogere på Grundtvigs lære om
Jesus Kristus.
Mette Gabelgaard

Mosaik i Hagia Sofia

Sangeftermiddag
Torsdag den 31. oktober kl. 15.00 i Lumby Sognegård
Passende til reformations-dagen
mødes vi igen til en hyggelig sangeftermiddag. Som sædvanligt bliv
er der frit slag fra højskolesangbogen. Som tema har organisten
dog valgt, at se på salmer med lidt

lystige øjne og vise hvilke melodier
nogle salmer også kan synges på.
Der kan bestilles kirkebil.
Vel mødt!
Dennis Dingfeld

Alle Helgen gudstjeneste og frokost
Søndag den 3. november kl. 11.00 i Lumby Kirke
Søndag den 3. november kl. 11.00 i Stige Kirke
Alle Helgens søndag er dagen, hvor
vi mindes dem, vi har mistet, det være
sig familiemedlemmer, venner og bekendte. Med denne gudstjenestes
særlige stemning – musikken, sangen
og teksterne, sættes en fin ramme for
den sorg, vi bærer på, når vi har mistet
et menneske, der stod os nær. Navnene på dem, vi har mistet i løbet af året,
vil blive læst op i løbet af gudstjenes
ten og der vil blive tændt lys for dem.

tilmelding til frokosten senest mandag
den 28. oktober til Kirkekontoret på tlf.
66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk
Der er kirkebil til begge gudstjenester.
Menighedsrådet og sognepræsterne

Efter gudstjenesten er der frokost i
Lumby Sognegård. Vi vil bede om
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Musikgudstjeneste
Søndag den 17. november kl. 11.00 i Stige Kirke
Festlig musikgudstjeneste med Grundtvigs salmer
og musik fra Grundtvigs tid som tema.
Efter gudstjenesten byder vi på festlig kirkekaffe.
Sognepræsterne

Natten er fremrykket, dagen er nær!
Gudstjenester søndag den 1. december kl. 9.30 i Stige Kirke
og kl. 11.00 i Lumby Kirke
Vi fejrer, at det er 1. søndag i advent og tager hul
på et nyt kirkeår med en festlig gudstjeneste med
musik, og de kendte adventssalmer og tekster.
Efter gudstjenesterne i Stige og Lumby Kirker serveres kransekage og sekt.
Mette Gabelgaard

SOGNENYT
En lille tilfreds familie
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En lille tilfreds familie (fortsat)
Karen (vores kordegn) og jeg,
Annette (præst), var en eftermiddag i juni på besøg hos Ida Taustrup
Riber og Martin Taustrup Hansen,
der for et par år siden er flyttet ind i
deres helt nye hus på Hedelundmarken 21. Et dejligt hus i ét plan med
skønne rum og med udsigt til et af
Stiges gartneriers drivhuse. Faktisk
er det noget, man ret hurtigt lægger mærke til, når man træder ind i
deres køkken-alrum. ”Og det passer
mig fint”, siger Ida, ”for det minder
mig om, hvor jeg selv er vokset op”.
Ida og Martin er nogle af tilflytterne i Stige – og så dog, for Ida er i
virkeligheden vendt hjemad igen.
Hendes far er gartner i Stige, hun
har gået på Stige Friskole, så hun
kender området – og kender i særdeleshed Stiges ”vartegn”: driv
husene. Jeg spørger hende, hvad
det er, der har fået hende til at
flytte tilbage. ”Jeg har selv haft en
tryg barndom her”, siger Ida, ”og
jeg vil jo også gerne give mine børn
en tryg barndom, så det har spillet
ind i vores valg af adresse”. ”Og”,
siger Martin, ”her i Stige bor vi tæt
på mine forældre i Otterup og Idas
forældre i Stige, så det er optimalt i
forhold til en gang imellem at have
gode babysittere til Sigrid”. (Sigrid
er deres lille datter, som skal døbes
den 7. juli i Lumby Kirke).
”Er I klar over,” siger jeg, ”at I absolut ikke er de eneste, der er ”vendt
hjem” til Stige igen”? Det er ikke
noget, Ida og Martin har tænkt så

meget over, men jeg kan så fortælle dem, at en del af de nye børne
familier i Stige består af ”hjemvendte” voksne, der gerne vil slå sig ned
i vante omgivelser og give deres
egne børn gode kår – ligesom Ida
og Martin gerne vil. ”Hvorfor, tror I,
det er sådan?” spørger jeg. – ”Det
er givetvis en kombination af, at
her er man tæt på byen og samtidig omgivet af dejlig natur”, siger
Ida og Martin samstemmende.
”F.eks. tager det jo ikke lang tid
at cykle ind til banegården, så vi
kan hurtigt komme med toget, og
samtidig nyder vi at gå en tur herude, en tur ned til kanalen og hen
til både
havnen, det er dejligt at
være ved vand – i det hele taget
er Stige en hyggelig by. – Og vi
kan godt lide at være flyttet ind i
et område, hvor de fleste er flyttet
ind næsten på samme tid, hvor der
er mange børn, og hvor man kommer hinanden ved”. ”Ofte sker der
det”, siger Martin, ”at de fleste af
os mænd i gaden her pludselig står
ude på fortovet og snakker med
hinanden, får gode tips til at ordne
haven eller noget andet, vi arbejder med på en ny grund. Hækkene
er jo ikke høje imellem os – ikke endnu i hvert fald. Vi har gode naboer,
og folk står sammen om at få ting til
at fungere her i Stige. Da vi flyttede
ind, fik vi en folkeaktie i købmandsforretningen – noget lokale kræfter
stod for, for at redde byens købmand – det er da et godt udtryk for,
at man ikke er ligeglad med nærsamfundet herude”.
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En lille tilfreds familie (fortsat)
”Hvad tænker I, kirken kan tilbyde
jer som børnefamilie?” ”Først skal vi
have Sigrid døbt”, siger Ida – ”det
bliver godt nok i Lumby Kirke, men
de to kirker hører jo sammen på en
eller anden måde. Vi har ikke været
i tvivl om, at hun skal døbes – det er
en tradition, vi gerne vil holde fast i.
Dernæst har jeg hørt, at der er baby
salmesang, det tror jeg, vi skal deltage i. Og hvis der bliver arrangeret
noget i kirkerne med fællesspisning
for områdets borgere, noget, der er
med til at skabe fællesskab imellem
os herude, så tror jeg bestemt også,
vi vil deltage i det. Vi har hørt, at der
var udendørsgudstjeneste oppe
ved Lumby Mølle den anden dag
– det er en god ide at flytte kirken
ud under åben himmel”. Karen og
jeg fortæller lidt om Lumby Præsteskov, og om menighedsrådets plan
er om at holde udendørsandagter
der under trækronerne, evt. en
sommeraften med fakler og mulighed for at slå sig ned i bålhytten. Ida
og Martin nikker anerkendende: de
kan godt lide, hvis kirken vil tænke
nyt og agere på en mere utraditionel måde.
”Bliver I boende her?” spørger jeg
til sidst. ”Ja,” siger Ida, ”her er gode
skoler omkring os. Jeg har som sagt
selv gået på Friskolen, hvor vi stort set
kendte hinanden alle sammen, så vi
har allerede skrevet vores datter op til
at gå på Friskolen – og så er der også
det, at når man har gode naboer,
flytter man ikke” – hunden Molly, gør
bekræftende og logrer med halen
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– den befinder sig i hvert fald også
godt på Hedelundmarken 21.
Tiden er gået, de nybagte, meget
lækre boller er spist, og det er ved
at være tid til aftensmad for den lille
familie og os. Vi siger farvel og tak for
en god snak, og Ida og Martin smiler,
mens de følger os ud – de ser ud til at
være landet på det rette sted. Sigrid
ser med store interesserede øjne på
os – hun er klar til at gå verden i møde.
Karen van Durme og
Annette Jørgensen

Forberedelse til konfirmation

I september begynder et nyt kuld
konfirmander at forberede sig til
deres konfirmation i maj 2020, i
enten Stige eller Lumby Kirke. Vi
glæder os til at tage imod jer nye
konfirmander, være sammen med
jer og lære jer at kende.
Konfirmandforberedelse er med
Grundtvigs begreb mere livsoplysning, end det er viden og lærdom.
Forberedelsen til konfirmation er
ikke undervisning, som i skolen, men
nærmere en samtale om Gud og
det at være menneske, et fællesskab, gudstjeneste, bøn og salmesang.
Konfirmandforberedelse er sammen
at udforske meningen med livet
– hvorfor der findes krig, sygdom,
skilsmisser og død. Og hvorfor der
findes smukke solnedgange, venskaber, latter og kys. Det handler
om liv og død, om godt og ondt, om
sorg og glæde. Det handler om dig,

om os og om Gud. Det handler om
tro og tvivl.
Vores konfirmandforberedelse foregår på hele skoledage og på 2 søndage. Det giver os god tid til samtale
og samvær, hygge og fællesskab, et
godt måltid. Via skolernes intra ind
bydes I til informationsmøde omkring
tilmelding og planen for undervisning. I kan også se plan for konfirmationsforberedelsen på vores hjemmeside: www.lumbysogn.dk.
Som noget nyt skal man tilmelde sig
konfirmationsforberedelsen elektronisk via et link, man kan få adgang
til på vores hjemmeside. På informationsmødet giver vi vejledning i, hvordan man tilmelder sig elektronisk.
Vi glæder os til at se de nye konfirmander!
Mange hilsner fra præsterne
Mette og Karen
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25-års jubilæum
Karen Nedergaard
har i år 25-års
jubilæum

Den 1. august kan sognepræst
Karen Nedergaard og menighed
erne i Lumby og Stige Sogne fejre at
have haft gensidig fornøjelse af hinanden i 25 år.

og er en afholdt præst i Lumby og
Stige Sogne. Hun samarbejder desuden med flere kolleger i Hjallese
Provsti, hvor hun i en periode har
været tillidsrepræsentant. Hendes
livssyn og gode humør smitter af på
alle, hun samarbejder med.
Dagen markeres
søndag den 13. oktober
med gudstjeneste i Lumby Kirke
kl. 11.00 og efterfølgende recep
tion i Lumby Sognegård, hvor alle
er velkomne.

Karen, der kommer fra Vendsyssel,
har engageret sig i lokalsamfundet

Menighedsrådet

50-års fødselsdag
Sognepræst
Mette Gabelgård
fylder 50 år
den 21. august.

ger stor vægt på dåb og konfirmandforberedelser og opbygger
her igennem et tillidsforhold til de
unge.
Hendes tydelige fremtoning fremmer budskaber i forhold til hele menigheden.

Mette blev ansat som præst ved
Lumby og Stige Sogne i en halvtidsstilling kombineret med en halvtidsstilling ved Hjallese Provsti. Siden
15. september 2014 har hun været
ansat på fuld tid.
Mette er en afholdt præst, som
blandt de kirkelige handlinger læg
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Dagen markeres
søndag den 25. august
med en gudstjeneste i Stige Kirke
kl. 11.00 og efterfølgende en sammenkomst i Stige Sognehus, hvor
alle er velkommen.
Menighedsrådet

Fratrædelse
Kirkegårdsleder i Lumby og Stige Sogne,
Kurt Henriksen, har valgt at gå på
pension efter 27 års ansættelse, heraf de sidste 8 år som kirkegårdsleder.
Kurt Henriksen har med sit rolige og
sindige væsen varetaget sine op
gaver omhyggeligt og samvittighedsfuldt, først som graver ved Lumby
Kirke og siden 2011 som kirkegårdsleder for både Lumby og Stige Kirker.

Opgaven som kirkegårdsleder er
forbundet med en bred kontakt til
menigheden, håndværkere, firmaer og bedemænd samt naturligvis præster og øvrige ansatte ved
sognene. Kurt Henriksen har været
afholdt for sin behagelige måde at
løse opgaverne på, og menighedsrådet vil ønske ham et godt otium.
Menighedsrådet

Velkommen til vores nye kirkegårdsleder
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd
har per 1. august ansat Camilla Philipsen Jørgensen som ny kirkegårdsleder
for Stige og Lumby Kirkegårde.

Vi hilser Camilla hjertelig velkommen, og glæder os til det kommende samarbejde.
Menighedsrådet
se i kirkegårdsdrift og brænder for
grøn pleje og vedligehold. Selv går
jeg meget op i min egen have, hvor
jeg efterhånden har en betydelig
samling af forskellige og ualmindelige hortensia.

Præsentation
Mit navn er Camilla Philipsen Jørgensen, og jeg er ny kirkegårdsleder
på Lumby og Stige Kirkegårde.
Et job som jeg glæder mig til
at blive en del af. Jeg er 29 år og
bor sammen med min kæreste, Kim,
i Andebølle, en lille landsby lige
udenfor Vissenbjerg. Jeg er anlægsgartner og jeg er uddannet haveog parkingeniør. Jeg har stor interes-

Jeg har en ambition og et ønske om
at følge med tiden, og sørge for at
de to kirkegårde er blomstrende,
frodige og indbydende steder, så
kirkegårdene forbliver det fortrukne
sted for begravelser og bisættelser.
Jeg ser frem til de udfordringer og
opgaver, som måtte komme, og jeg
glæder mig til samarbejdet med
menighedsrådet, medarbejderne
og menigheden.
Camilla Philipsen Jørgensen
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En lille hilsen fra værtinden
Nu har jeg været ansat som værtinde i Stige og Lumby Sognehuse 1 år,
og hvilket dejligt år det har været!
Jeg er blevet taget utroligt godt imod
fra alle sider, og jeg håber at alle, jeg
har haft kontakt med, kan mærke,
at jeg sætter en ære i at udføre mit
arbejde godt og ordentligt. Der en
dejlig ånd blandt medarbejdere og
menighedsråd, og det er bestemt
med til, at det er dejligt at møde ind
på arbejde hver dag.
Jeg har prøvet at møde alle, der har
deres gang i både Lumby Sognegård og Stige Sognehus personligt,
for at I kan få sat et ansigt på, og
danne jer et indtryk af, hvem jeg er,
selv om mange går ind og ud, og

det kan af og til være lidt af en udfordring for mig at holde styr på det.
Jeg vil sige tak for året, der er gået,
for at jeg fik lov til at finde mine egne
ben, og havde tid til at sætte mig ind
i opgaverne og finde ud af, hvordan
de bedst skulle løses.
Og så vil jeg sige tak for, at I alle har
taget så godt imod mig, og det er en
fornøjelse at møde alle, der kommer
ind af døren i de respektive huse.

Anita
Kaspersen

Tak for blomster til forårsfest
Menighedsrådet
vil gerne takke alle
gartnerne for de
mange smukke
blomster, som blev
doneret i forbind
else med forårs
festen den 12. april
i Stige Sognehus.
Ligeledes tak til de
frivillige, der hjalp
med indsamlingen.
Menighedsrådet
20

Minikonfirmandundervisning for 4. klassetrin 2019-2020
ler på 4. klassetrin. For de, der går i 4.
klasse i efteråret 2019 og foråret 2020
vil minikonfirmandundervisningen
komme til at ligge i begyndelsen af
2020. Børn fra Stige Friskole og Stige
Skole inviteres til at komme den 16.
og den 23. januar og den 6. februar
2020. Børn fra Søhusskolen og fra
Lumby Skole inviteres til at komme
den 27. februar og den 12. og den
26. marts.
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 sko-

Efter nytår annonceres der på
skoler
nes intranet, og de praktiske
oplysninger vil være at finde på
kirkens hjemmeside.
Sognepræsterne

Stemningsbilleder fra pensionistudflugten i juni 2019
Pensionistudflugten gik i år til middelalderbyen Ribe, hvor vi besøgte
Domkirken og spiste en dejlig middag på Hotel Dagmar. Derfra tog vi
videre til Vester Vedsted, hvor vi fik en

rundvisning på Vadehavscentret, og
endte med eftermiddagskaffe og
lagkage på Gram Slotskro. En helt
igennem skøn og afslappet tur, som
disse billeder viser.
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Stemningsbilleder fra pensionistudflugten i juni 2019
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LOKALE FORENINGER
Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Gundestrup Mejeri og Bryghus

Tirsdag den 20. august kl. 18.30
Besøg hos Leif Markvart, Kirkegyden
147, Stige. Rundvisning i have og ved
sø. Leif har blåbær. Efter rundvisning
en er der kaffe og kage.

Onsdag den 13. november kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes
Vej 40 B. GF-Fonden IT-sikkerhed.
Pas på din identitet.

Tirsdag den 17. september kl. 15.00
Besøg på Gundestrup Mejeri og
Bryghus, Åbyvej 49, Vester Skerninge.
Smagen af Fyn, der produceres fynsk
rygeost og specialøl. Rundvisning og
derefter smager vi på ost og øl.
Onsdag den 9. oktober kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes
Vej 40 B. Foredrag med Kresten
Drejer
gaard, tidligere biskop på
Fyn. Efter næsten fire år som præst
ved Den Danske Kirke i Schweiz er
Kresten Drejergaard nu tilbage i
Odense. ”Hvad er det, vi siger, at vi
er, når vi siger, at vi er danskere?”
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg. Foredragsholder og tv-vært
Bubber. ”Positivitet og livsglæde”.
Bubber er om nogen i dette land
kendt for sin enestående evne til at
turde være nysgerrig, gå nye veje
og overskride sine grænser.

Torsdag den 5. december kl.19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 40 B. Duoen ”Toner af Guld”
består af ægteparret Helle og Dynes
Skovkjær. De bor i Bjerring på Viborg-egnen. I 2017 udgav de en CD
med et Matador-Mix.
Der er tilmelding og betaling for at
deltage i foreningens arrangementer.
Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 66 18 91 21
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Fællesspisning i Stige
Prisen for at få to retter mad er:
0-3 år gratis,
4-12 år 20 kr.
voksne 40 kr.
Medbring selv service og drikkelse.
Vi sætter vand på bordene.
Vi er en gruppe i Stige, der var så
heldige at få penge fra ” Borgerne
bestemmer ” til en opstart af fællesspisning i Stige. Gruppen laver selv
maden og stiller borde og stole op.
I januar og april måned har vi med
stor opbakning holdt fællesspisning på Stige Skole. Spisning er for
alle, der har lyst til at bruge et par
timer en fredag aften sammen med
andre uanset alder.

Næste fællesspisning er
fredag den 13. september
kl. 18.00 på Stige Skole.
Der bliver i god tid hængt sedler
op i byen og lagt ud på Facebook
med videre oplysninger omkring
spisningen.
Med venlig hilsen,
Lis Mikkelsen

Lumby Skytteforening
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:
Starter igen efter sommerferien mandag den 26. august kl. 19.00.
Riffelskydning:
Starter tirsdag den 1. oktober kl. 18.30.
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Med venlig hilsen,
Skytteforeningens bestyrelse

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Adresse:
H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. i åbningstiden 29 85 46 19

Åbningstider:
Åbent 2. mandag i måneden
18.00 - 19.30 og 4. mandag 15.00 - 17.00

Mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk

Lukket i skolernes ferier.
For medlemskab af foreningen rettes
henvendelse til foreningens sekretær,
Käthe Jepsen på tlf. 40 36 99 24 eller
på arkivets mail.

Hjemmeside:
www.lumby-stige-arkiv.dk
www.arkiv.dk
Medlemskab:
75 kr. per år per medlem

Bestyrelsen

Lodshuset i Stige

Sejlløbet ind gennem Odense Fjord
til Klintebjerg Stige og senere Odense
har et meget snoet forløb, hvorfor
det altid har været svært at besejle
uden lokal hjælp. Under svenske
krigene opdagede en svensk spion,
at afmærkningen af sejlrenden i
fjorden var fjernet. Det var således
umuligt at sejle derind.
Lodseriet var i nyere tid delt op i
Gab-lodseriet og Stige-lodseri. Et
skib, der gik ind i fjorden, fik lods ombord fra Gab-lodseriet, og lodsen
havde ansvar for skibet indtil kort før

Stige, hvor Stige-lodsen gik ombord.
Her var det i øvrigt tvunget at have
lods ombord for skibe over 150 brt.
Stige-lodsen sejlede så skibet op
i havnen og måtte også sejle skibet de 21 km. ud til Gabet igen. Til
sidst havde lodseriet et hus ude ved
kanalen nord for Stige, hvor der var
vagt, og lodsbåden udgik fra en lille
bro her. Lodshuset i Stige blev nedtaget i 1986/87 i forbindelse med
sammenlægningen af de 2 lodserierne, som led i en landsdækkende rationalisering af lodsvæsenet i
Danmark (HistoriskAtlas.dk).
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Søndag 1. september
11. søndag efter trinitatis

Mandag 2. september
Søndag 8. september

9.30 Gudstjeneste MG
11.00 Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

9.30 Babysalmesang

Lumby Kirke

11.00 Gudstjeneste KN
Stige Kirke
Grundtvigs fødselsdag med kaffe og kage

12. søndag efter trinitatis		

Mandag 9. september

9.30 Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 11. september 16.30 Fyraftenssang

Stige Kirke

Søndag 15. september 11.00 Høstgudstjeneste AJ
13. søndag efter trinitatis		 Frokost

Æbleparken

Mandag 16. september 9.30 Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 18. september 15.00 Film ”Babettes Gæstebud”

Stige Sognehus

Søndag 22. september 9.30 Gudstjeneste AJ
14. søndag efter trinitatis
11.00 Gudstjeneste AJ

Stige Kirke
Lumby Kirke

Mandag 23. september 9.30 Babysalmesang

Lumby Kirke

Onsdag 25. september 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG
17.00 Hverdagsgudstjeneste AJ

Enrum
Lumby Kirke

Søndag 29. september

Lumby Kirke
Stige Kirke

15. søndag efter trinitatis
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9.30 Gudstjeneste KN
11.00 Gudstjeneste KN

OG AKTIVITETER
OKTOBER
16. søndag efter trinitatis

Søndag 6. oktober

9.30 Gudstjeneste MG
11.00 Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

Onsdag 9. oktober

16.30 Fyraftenssang

Stige Kirke

Søndag 13. oktober

9.30 Gudstjeneste KN
11.00 Gudstjeneste KN
12.00 Reception og jubilæum KN

Stige Kirke
Lumby Kirke
Lumby Sognegård

17.00 Løvfaldsgudstjeneste AJ
Kirkekaffe

Lumby Kirke

9.30 Gudstjeneste MG
11.00 Gudstjeneste MG

Lumby Kirke
Stige Kirke

Onsdag 30. oktober

14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG
17.00 Hverdagsgudstjeneste MG

Enrum
Lumby Kirke

Torsdag 31. oktober

15.00 Sangeftermiddag

Lumby Sognegård

17. søndag efter trinitatis

Søndag 20. oktober

18. søndag efter trinitatis		

Søndag 27. oktober
19. søndag efter trinitatis

NOVEMBER
Søndag 3. november
Allehelgensdag

Søndag 10. november
21. søndag efter trinitatis

11.00 Gudstjeneste MG
11.00 Gudstjeneste KN
Allehelgen og frokost

Stige Kirke
Lumby Kirke
Lumby Sognegård

9.30 Gudstjeneste AJ
11.00 Gudstjeneste AJ

Stige Kirke
Lumby Kirke
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NOVEMBER
Onsdag 13. november 16.30 Fyraftenssang

Stige Kirke

Søndag 17. november 11.00 Gudstjeneste MG

Stige Kirke

22. søndag efter trinitatis		
Musikgudstjeneste og festlig kirkekaffe

Tirsdag 19. november 19.00 Konfirmandgudstjeneste
		
Kirkekaffe – Stige Friskole

Lumby Kirke

Søndag 24. november

Stige Kirke
Lumby Kirke

Sidste søndag i kirkeåret

9.30 Gudstjeneste KN
11.00 Gudstjeneste KN

Onsdag 27. november 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG

Enrum

Torsdag 28. november 19.00 Konfirmandgudstjeneste
Kirkekaffe – Søhusskolen A

Lumby Kirke

DECEMBER
Søndag 1. december
1. søndag i advent

9.30 Gudstjeneste MG
Stige Kirke
Advent med kransekage og sekt
11.00 Gudstjeneste MG
Lumby Kirke
Advent med kransekage og sekt

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard,
AJ = Annette Jørgensen

JULEKONCERT

Der skrives ikke så meget endnu,
da vi først skal nyde varmen. Dog
er datoen sat allerede og det bliver
den 4. december kl. 19.00 i Stige Kirke.

JULEN I ORD OG TONER

Musikgudstjenesten ”Julen i Ord
og Toner” bliver i år afholdt søndag
den 8. december kl. 19.00 i Lumby Kirke,
med efterfølgende hygge
i Lumby Sognegård.
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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.
I tvivl om der er kirkebil?
Kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.
NÆSTE KIRKEBLAD
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme
senest mandag den 7. oktober på kvd@km.dk
LIDT FAKTUELT OM LUMBY OG STIGE SOGNE
I Lumby og Stige sogne, der omfatter Odense forstæderne Lumby, Stige og Søhus,
kan vi glæde os over, at kirkerne er velbesøgt, når der ringes til gudstjeneste.
Lumby Kirke (2018)
Antal gudstjenester* 60
Antal kirkegængere 3.282
Gns. pr. gudstjeneste 55
Stige Kirke (2018)
Antal gudstjenester* 58
Antal kirkegængere 2.942
Gns. pr. gudstjeneste 51

Iflg. Danmarks Statistik var antallet af
beboere pr. 1. januar 2019 som følger:
Lumby Sogn 4.526, heraf var 3.475
(77 %) medlemmer af Folkekirken
Stige Sogn 3.390, heraf var 2.938
(87 %) medlemmer af Folkekirken

*Gudstjenestetallene omfatter fromesser, højmesser, familiegudstjenester,
hverdagsgudstjenester, konfirmationer, musikgudstjenester mm.
Plejehjemsgudstjenesterne på Enrum (11) er ikke regnet med.

Mogens Lindum
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Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
N.F.S Grundtvig 1844, salme 729
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Hvor henvender jeg mig?
For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man
kirkekontoret (hverdag) eller én af sognenes præster (weekend).
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring
og attester henvender man sig til kirkekontoret.
Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

PRÆSTER

KIRKEKONTOR

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

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

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

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

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, udflugt, Stige og Lumby Kirker, Stige
Havn og Kanal, familien Taustrup, Kurt Henriksen, Camilla P. Jørgensen, Anita Kaspersen: Karen van Durme

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

www.lumbysogn.dk

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

MENIGHEDSRÅD

Kirkegårdsleder Camilla
Philipsen Jørgensen
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

©

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

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

