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ARTIKLER

Livsglæde 

Livsglæde er, at stå op og se at solen 
skinner fra en blå himmel, at nyde en 
kop kaffe og en ostemad, at læse 
en god bog, at glæde sig til en kom-
mende rejse, et venligt smil fra et an-
det menneske, og på det større plan, 
at mødes med en god ven og åben-
hjertigt i munterhed og alvor dele 
ord og liv, når ens barn går glad i 
skole og kommer glad hjem igen, en 
dejlig kæreste eller en ægtefælle, et 
meningsfuldt arbejdsliv, ja, at det går 
en godt og at man er lykkelig.

Umiddelbart kan det se ud, som om 
livsglæden afhænger af vores ydre 
forhold, altså hvor godt det går os 
i livet. Men lykken er som bekendt 
lunefuld, og ingen af os undgår at 
gå igennem livet uden livsglæden 
bliver truet på et mindre eller stør-
re plan. Som det står i Kingos salme 
Sorrig og glæde de vandre til hobe, 
”Alle har sit, stort eller lidt, Himlene 
alene for sorgen er kvit”. 

Og når vi rammes af livets tildragel-
ser, så er det godt at blive skarp på 
at livsglæde om noget også er et 
indre forhold – en holdning til det, 
der overgår os. Vores liv har to sider: 
Det der overgår mig, og den måde 
jeg forholder mig til det, der overgår 
mig.  F.eks. kan man få en sygdom, 
der ændrer hele ens liv, og når man 
har fået sygdommen, bliver spørgs-
målet, hvordan man tager det, alt-
så hvordan man personligt reagerer 
på det, der sker i ens liv – tager man 
det fattet eller tager man det tungt, 
”nå, det var så det livet havde til 
mig”. 

Søren Kierkegaard havde en svi-
gerinde Henriette, og Jette, som 
hun blev kaldt, fik en sygdom som 
invaliderede hende på en måde, 
så hun var sengeliggende en stor 
del af sit liv. Men hun tog situatio-
nen på en måde, der bevægede 
Søren Kierkegaard. De to havde en 
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Færge-Hans og Stige Færge
Danmarks mindste færgerute

Uddrag af beretninger fra Lumby 
Sogns Lokalhistoriske Arkivs Årsskrift 
2007, og en beretning skrevet af Fær-
ge-Hans’ datter, Ingrid Nielsen, samt 
Odensebogen fra 2012

Hvis man spørger stigeboerne, om 
de kendte Hans Nielsen, vil de fleste 
nok være i tvivl om, hvem det drejer 

sig om? Men spørger man, om de 
kender Færge-Hans, så er ingen i 
tvivl. 

I 1903, da den nye kanal blev gra-
vet, forlangte Stiges landmænd 
at få en forbindelse over kanalen, 
så de kunne hente høet fra deres 
græsmarker på Bogøsiden. 

brevveksling, og det at Henriette, 
sengeliggende, både havde lyst til 
at skrive og fik afsendt breve til Kier-
kegaard, altså havde lyst og behov 
for kontakt med andre mennesker, 
er med Kierkegaards ord et tegn på 
sundhed. 

Livet bliver sjældent som vi helt hav-
de håbet, og glæden er ikke altid 

der, hvor vi forventede den, og når 
det er svært at finde den igen, er 
det godt at høre ”Glæd jer, for i dag 
er født jer en frelser”. Uanset om du 
er ung eller gammel, eller hvor du er 
i dit liv og hvad der sker omkring dig, 
så vil glæden altid vente forude.

Så, glæd jer!
Mette Gabelgaard
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Hans Nielsens far var dykker ved 
Odense Havnevæsen, men i 1913 for-
pagtede han færgen af havnevæse-
net, og passede den til sin død i 1920. 
Hans kone og deres fem ukonfirmere-
de børn overtog færgeriet. Hans blev 
konfirmeret 3. marts 1932, og tre dage 
efter var hans faste arbejde at færge 
folk over kanalen. Det var et bundet 
arbejde. Man var forpligtet til at sejle 
folk over på alle tider af døgnet. Fra 5 
morgen til midnat var de klar til udryk-
ning. Færgen var den nærmeste vej 
fra Stige til Odense. Først da bilerne 
blev almindelige, vænnede man sig 
til at køre ad landevejen. Under be-
sættelsen anslås det, at færgen årligt 
havde mellem 50- og 60.000 passa-
ger1.

Var søgningen stor, var priserne til 
gengæld små. 5 øre for en person, og 
2 øre for en cykel i de første mange år. 
Om natten var det ofte folk, der kom 
fra værtshus, og var mere eller mindre 
påvirkede, der skulle sættes over. Det 
kunne føre til grovheder og tilbud om 
slagsmål. Der var dog også fredeli-
ge kunder om natten. Hvis man f.eks. 
vidste, at der var en i Stige, der skulle 
føde, sad man oppe hele natten, klar 
til hurtig udrykning, så jordemoderen 
og lægen kunne sættes over.

Om vinteren skabte isen problemer. 
Havnevæsenets isbryder hjalp med 
at holde renden åben, men den 
kunne ikke gå helt ind til bredden. Så 
lagde man planker ud til sejlrenden, 
og sejlede over til isen på den mod-
satte bred. Tovet2 kunne ikke sænkes 
på grund af isen, så man var nødt til 
at tage det med i land. Der måtte så 
roes eller vrikkes den ene vej med den 

løse tovende i færgen, så man kunne 
trække sig tilbage. Når der var isdrift, 
kunne færgen komme så langt ud af 
kurs, at tovet ikke kunne nå længere. 
Så måtte der startes forfra.

Engang da Færge-Hans var på vej 
gennem isen med tovet i båden, og 
ville kaste det over til en kammerat, 
greb det fast i en stang bag ved ham. 
Han havde lagt al sin kraft i kastet, og 
resultatet blev, at han gik bagover og 
ud i kanalens kolde vand.

 
Det er sket, at tovet ikke er blevet 
sænket, når skibe skulle passere. Reg-
len var, at skibene skulle tude, inden 
de nåede færgen. Engang kom et 
stort skib for indadgående. Det tuede 
for langt ude, og på grund af vinden 
kunne Færge-Hans ikke høre det. 
Pludselig så han skibet komme sej-
lende hen mod færgen. Hans kone, 
Emmy, styrtede ned for at sænke to-
vet, men hendes mand råbte til hen-
de, at hun skulle skynde sig væk, og 
få sekunder senere ramte skibet tovet, 
som sprængtes og med stor kraft blev 
slynget mod bredden.

Ellers var det ikke de større skibe, der 
skabte flest problemer, men motor-
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bådene, som ikke altid holdt tilbage 
for færgen, skønt det var tydeligt af-
mærket på den, at den ikke kunne 
ændre kurs.

Under besættelsen kom der af og til 
sabotører om natten, som ville sættes 
over kanalen. Færge-Hans lod dem 
i reglen selv trække færgen over. Så 
sænkede han bagefter tovet, men 
holdt sig i øvrigt væk. Engang kom 
en mand, der havde meget travlt, og 
sagde til Hans: Nu skal du bare hæn-
ge i, og ikke slappe af, selv om der er 
nogen, der råber ´holdt´ og skyder. 
Et par mænd mere skulle over, og på 
færgen stod de med pistolen klar. Det 
var frihedskæmpere, der havde væ-
ret på jagt efter Poul Tysker3. De hav-

de fået et praj om, at han var i Stige 
denne aften, og SS-soldaterne rendte 
rundt efter dem nede ved lystbåde-
havnen.

En anden gang blev der, klokken to 
om natten, banket på færgehusets 
dør. Der var spærretid, og ingen måt-
te færdes ude. Der blev råbt: Luk op, 
eller der bliver skudt! Færge-Hans 
kom ud, og der stod to mænd med 
pistoler. Vi skal over på den anden 
side, tyskerne er efter os. Endnu to 
mænd dukkede op af mørket, og på 
diget langs kanalen kunne man se 
tyskerne gå og lyse med stavlygter. 
Færge-Hans fik frihedskæmperne i 
færgen, og lod dem selv trække sig 
over. Så slækkede han linen, og gik 
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ind for ikke at få ubehageligheder 
med tyskerne på grund af spærre-
tiden.

Indtil 1965 foregik sejladsen ved hånd-
kraft. Det var tungt at trække den 
tunge færge over kanalen – til tider 
i 18 timer. Det var navnlig strengt for 
benene, som skulle stemme imod, 
når kræfterne lagdes i. I 1965 blev 
Færge-Hans syg. Hans ben blev fuld-
stændig blåsort helt op over knæ-
et, og han frygtede, at der var gået 
koldbrand i det. Lægen trøstede ham 
med, at det ikke var koldbrand, men 
årebetændelse på grund af overan-
strengelse. Han lå syg i over en må-
ned, og det gav stødet til, at færgen 
blev motoriseret.

Fra oktober 1970 blev Færge-Hans 
fast ansat af Odense Havnevæsen. 
Det var både økonomisk og på andre 
måder en stor lettelse. Nu kunne han 
holde ferie for første gang i 25 år. En 
af hans første ferierejser gik til Kielerka-
nalen. Han havde levet hele sit liv ved 
Odense Kanal, så nu havde han lyst til 
at se en anden kanal.

Den dag Færge-Hans fejrede 40-års 
jubilæum, kom alle havnens slæbe-
både, og lagde sig ud for færgen, og 
tuede i hornene som en hyldest til Sti-
ges færgemand.

Der er desværre også sket ulykker 
ved færgen i alle disse år, og nog-
le med dødelig udgang. F.eks. blev 
færgen Stige den 15. maj 1977, hvor 
Færge-Hans holdt en af sine sjældne 
fridage, trukket ud af færgelejet, og 
ned under vandet af en stor ame-
rikansk slæbebåd, som havde fået 

en stor vanddrukken kævle på slæb, 
som så fangede wiren, der lå på bun-
den af kanalen. Wiren sprang ikke, og 
færgen gik til bunds. Alle passagerer-
ne - 14 i alt - blev slynget i vandet. Et 
søskendepar fra Hjallese, som var på 
udflugt med deres forældre, miste-
de livet, og flere blev kvæstet af den 
overrevne wire, som med voldsom 
kraft rev spillet fra færgen. Efter ulyk-
ken blev det besluttet, at næste fær-
ge skulle sejle uden wire.

23. maj 1982 døde Færge-Hans plud-
selig. Han blev 63 år gammel. Et par 
måneder før sin død havde han kun-
ne fejre, at det var 50 år siden, han 
var begyndt som fast færgemand på 
stigefærgen. 

Dette var et uddrag af de mange, 
mange, beretningerne om færge-
manden på Danmarks mindste fær-
gerute. Der kom nye tider og nye 
færger, men det er en anden historie. 
Færgefarten i Stige var endelig slut 
med udgangen af 2014.

Og så lige til sidst en sjov anekdote: 
Første gang Færge-Hans lukkede i 
juledagene, sad katten over på skib-
hussiden og hylede. Den var vandt 
til, at færgen sejlede, så den kunne 
komme frem og tilbage, som det pas-
sede den. Så var der ikke andet at 
gøre, end at starte færgen og krydse 
den isfyldte kanal efter katten.

Annelise Bæk Hansen,  
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
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NOTER
1  I 2005 overførtes 46.244 passagerer og i 2014 32.000.
2  Det var trækfærger: vinterfærgen og sommerfærgen. Sommerfærgen var lidt større end 

vinterfærgen, men begge havde plads i enderne til en stor åre, så de kunne vrikkes over, 
hvis der var is. Sommerfærgen fik sit navn, fordi den sejlede med turister om sommeren fra 
det sted, hvor Lodsvej og Skippervej mødes - til Stige-Ø.  Et kabel gik over kanalen, og færge-
manden trak med en klo færgen over. Færgerne blev bremset ved, at trække den anden vej 
med kloen. - Det glemte mælkemanden, da han skulle prøve at sejle. Han sagde pruh som til 
sin hest, med det resultat, at han sejlede ind i broen. - Når skibene skulle passere, blev tovet/
kablet slækket, og skibene kunne sejle hen over det. I starten var ”kablet” lavet af manilla-
hamp, som senere blev erstattet af en stålwire. I 1965 blev de 2 færger afskaffet og erstattet 
af færgen Stige, en firkantet træfærge. Senere fik man motorfærgen Ingrid, også af træ. 
Den sejlede uden wire, og blev brugt, når det var højvande eller is.  Der var to broer længere 
oppe mod Fynsværket, som man færgede fra ved højvande, da dæmningen her var højere, 
og man kunne gå tørskoet i land, når selve færgestedet stod under vand.  

3  Poul Michael Hansen var antikommunist og nationalsocialist. Den 15. august 1944 blev han 
ansat som medhjælper i det tyske sikkerhedspoliti ved Husmandsskolen i Odense. Mens han 
arbejdede i Odense, blev han flere gange udsat for likvideringsforsøg af modstandsbevæ-
gelsen. Han gik han under navnet Poul Tysker. Han blev henrettet ved skydning i Viborg i 1948.

BILLEDER
1.  Færge-Hans ved færgestedet en isvinter, bagved ses isbryderen Sct. Knud med damper på 

slæb.
2. Færge-Hans’ kone, Emmy, ved håndsvinget til Stige-færgen
3. Herretur
4. Sommerfærgen på vej til Stige-Ø
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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

Babysalmesang 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 fle-
ste af sine sanser og undervisningen 
giver et tæt og unikt samvær mel-
lem barn og forældre. Undervisnin-
gen 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. 

Her til vinter mødes vi onsdag den 
4., 11. og 18. december og den 15., 
22. og 29. januar, alle gange kl. 9.30 
i Lumby Kirke. Datoerne for de sidste 
2 gange i februar bliver meldt ud se-
nere.

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 musik-
pædagog Rikke Petersen 

KALENDER
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Julekoncert 
 

Onsdag den 4. december kl. 19.00 i Stige Kirke

Julen står for døren og derfor er der 
også tid til en julekoncert i Stige Kirke. 
Mange tænker nok: jamen, det har 
jo lige været sommer for et par uger 
siden og savner de varme dage. 
Men i vinterens kulde er der også 
gemt en masse varme - hjertevar-
me. Det vil vi sikkert opleve ved kon-
certen den 4. december. Aftenen er 
lagt i hænderne på Con Moto Koret, 
som vil vise deres kunnen. 

Som de selv skriver: ”Con Moto ko-
ret har eksisteret i over 30 år og er et 

blandet rytmisk kor med omkring 30 
medlemmer fordelt på 4-6 stemmer. 
Con Moto betyder ”med bevægel-
se”, og vi bevæger os gerne rundt 
inden for mange dele af den rytmi-
ske musik (…). Vi vægter et højt mu-
sikalsk niveau og arbejder bevidst 
med klang, intonation, rytme og ud-
tryk. Men først og fremmest vægter 
vi glæden ved at synge.”

Vel mødt!
Dennis Dingfeld

Julen i Ord og Toner
Musik- og salmesangsgudstjeneste 

 
Søndag den 8. december kl. 19.00 i Lumby Kirke og Lumby Sognegård

Traditionen tro samles vi i kirken til 
en stemningsfyldt musikgudstjene-
ste, hvor vi gennem orglets toner, 
salmesangen og de bibelske fort-
ællinger om skabelse, syndefald, 

profeti og opfyldelse ved Jesu fød-
sel forbereder os på julen. Karen 
Høg Madsen synger solo og tekster-
ne læses af gudstjenestedeltagere.
Efter engelsk tradition vil vi synge 
salmerne stående og lytte til musik 
og læsninger siddende. Efter guds-
tjenesten er der gløgg og æbleski-
ver i Lumby Sognegård, hvor alle er 
hjerteligt velkomne.

Vel mødt!
Dennis Dingfeld og Annette Jørgensen
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Nu er det lige om lidt. – 4. søndag i advent
 

Søndag den 22. december kl. 16.00 i Lumby Kirke

Igen i år falder 4. søndag i advent 
meget tæt på juleaften, der jo efter-
følges af juledag og 2. juledag – så 
der kommer mange gudstjenester 
lige efter hinanden omkring juleaf-
ten. Derfor bliver gudstjenesten 4. 
søndag i advent lidt anderledes. 
Det bliver en eftermiddagsgudstje-

neste med megen sang og musik 
og en kort refleksion over dagens 
tekster, over forudsigelsen af den 
glæde, der venter os. Dennis Ding-
feld sidder ved orglet, Trine Brun Sø-
rensen spiller cello, og vi lægger alle 
stemme til højtidens salmer.

Trine Bruun Sørensen har været or-
ganistvikar her i Stige og Lumby, og 
arbejder til daglig i Odense Musik-
skole, hvor hun underviser i bl.a. cel-
lo og musikteori. 

Efter gudstjenesten er der en kop kaffe 
og en julesmåkage. Kom og få sindet 
stemt til den forestående jul.

Annette Jørgensen

Herren bevare dine overgange

I Lumby og Stige Kirker har vi efter-
hånden fået en god tradition for, at 
vi tager afsked med det gamle år i 
den ene kirke og byder det nye år 
velkommen i den anden kirke. 

I år er der gudstjeneste nytårsaften 
den 31. december kl. 15.00 i Lumby 
Kirke og ligeledes nytårsdag den 

1. januar kl. 15.00 i Stige Kirke. Efter 
begge gudstjenester byder vi på et 
glas bobler og kransekage, så der 
bliver mulighed for en lille snak i vå-
benhuset. 

Livet rummer så mange indgange og 
udgange – eller overgange. Vi tager 
afsked med det gamle og byder det 
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Syng menighed, syng frydesang!

nye velkommen hele tiden i livets løb. 
Vi tager afsked med barndommen 
og byder ungdommen velkommen. 
Vi tager afsked med arbejdslivet og 
byder pensionisttilværelsen velkom-
men. Vi skilles fra mennesker, vi hol-
der af hele tiden, fordi nogen flytter 
eller afgår ved døden. Men vi møder 
også nye mennesker livet igennem, 

som får en plads i vores liv. 
Livets overgange er forbundet med 
både sorg og bekymring, men også 
med glædelig forventning, håb og 
tro på, at Herren vil gå med os. Alt 
det og meget mere sættes der ram-
me omkring og ord på ved vores 2 
nytårsgudstjenester i sognene. 

Præsterne

Sådan lyder en verselinje fra Grundt-
vigs salme ”Stat op, min sjæl, i mor-
gengry”. Grundtvig refererer til den 
sang menigheden synger påskemor-
gen, når den opstandne Kristus kom-
mer dem i møde fra døden. Nogle 
ting her i livet er så store, at man kun 
kan synge om dem. Synge glædes-
sange. Det gør os glade at synge. Vi 
får brugt hele kroppen, når vi synger. 
Ikke mindst giver det livsglæde at syn-
ge sammen med andre. 

Kom og vær med til fyraftenssang i 
Stige Kirke. Vi mødes onsdag den 

8. januar, den 5. februar og den 12. 
marts kl. 16.30-17.30. Vores organist 
Dennis sidder ved klaveret, og vi 
synger fra Højskolesangbogen og 
Salmebogen, både kendte og nye 
sange og salmer. Alle kan blive bed-
re til at synge, når man øver sig.  Det 
kræver ikke nogen forudsætninger 
at være med. 

Vi slutter altid med en kop kaffe i vå-
benhuset. 

Dennis Dingfeld og  
Karen Nedergaard
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Djævlepagt og digterskæbne
Dorthe Tofte-Hansen, sognepræst i Dalum, fortæller om Karen Blixen

Onsdag den 22. januar kl. 14.30 i Stige Sognehus

Som en anden fortabt datter vend-
te Karen Blixen hjem til Danmark fra 
Østafrika i 1931. Hun var ramt af sorg, 
fuldstændig ruineret og samtidig 
blussede den uhelbredelige syfilis 
op med fornyet styrke. Det var for-
færdeligt. Men i sygdommen så hun 
et skæbnefællesskab med sin egen 
far – samt nogle af romantikkens sto-
re litterære kunstnere så som Nietzs-
che og Baudelaire. Hun tolkede det 
som et tegn på, at hun var et barn 
af Lucifer og fortalte sidenhen, at 

hun ved hjemkomsten til Danmark 
havde indgået en skæbnesvanger 
pagt: Da lovede jeg Djævelen min 
sjæl, og han lovede mig til gen-
gæld, at alt hvad jeg herefter ople-
vede, skulle blive til historier.

Foredraget vil fortælle om storytel-
leren Karen Blixen, om hendes eget 
livseventyr og hendes fortællinger.

Annette Jørgensen
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Minikonfirmandundervisning for 4. klassetrin 2019-2020 

Minikonfirmandundervisningen er 
folke kirkens tilbud for børn på 3. – 5. 
klassetrin, et forløb, hvor man lærer 
kirken at kende og omdrejningspunk-
tet er dåb. I Lumby og Stige Sogne 
gælder tilbuddet områdets skoler på 
4. klassetrin. For de, der går i 4. klasse i 

efteråret 2019 og foråret 2020 vil mini-
konfirmandundervisningen komme til 
at ligge i begyndelsen af 2020. Børn 
fra Stige Friskole og Stige Skole invite-
res til at komme den 16. og den 23. 
januar og den 6. februar 2020. Børn 
fra Søhusskolen og fra Lumby Skole in-
viteres til at komme den 27. februar og 
den 12. og den 26. marts. 

Efter nytår annonceres der på skoler-
nes aula, og de praktiske oplysninger 
vil være at finde på kirkens hjemme-
side.  

Sognepræsterne 

Musikskolens elevkoncert og 
Hellig tre Kongers-børnegudstjeneste  

Torsdag den 30. januar kl. 17.00 i Stige Kirke og Stige Sognehus

Musikskolen og Stige Kirke arbejder 
sammen om en Hellig tre Kongers 
Musik-børnegudstjeneste denne her 
eftermiddag i januar. Tiden efter jul 
kalder vi i kirken for Hellig tre Kon-
gers-tiden, hvor vi på forskellig måde 
hører om det lys, der ledte De hellige 
tre Konger hen til Jesu krybbe. Den-
ne eftermiddag vil vi synge om det 
og høre om det, og elever fra mu-
sikskolen vil synge og spille for os, så 
Stige Kirke fyldes af dejlig musik. Kom 
og tag del, store som små, i en lys 
gudstjeneste midt i vintermørket.

Efter gudstjenesten er der spisning i 
Stige Sognehus. Det koster 20 kr. for 
voksne (pengene går til Lumby og 
Stige Sognes Menighedspleje) og er 

gratis for børn. Af hensyn til maden 
vil vi gerne have tilmelding til spisnin-
gen senest fredag den 24. januar til 
kordegn Karen van Durme, tlf. 66 18 
70 66, eller kvd@km.dk

Birgitte Momme Nielsen og  
Annette Jørgensen
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Børnegudstjeneste med en musikalsk fortælling 
og efterfølgende spisning

Torsdag den 6. februar kl. 17.00 i Stige Kirke og Stige Sognehus

Minikonfirmanderne medvirker, og 
det gør også Tine K. Skau og Lisa Balle 
med forestillingen: David – superhelt 
i krig og kærlighed. Vi følger David 
fra udvælgelsen til israelitternes kom-
mende konge – gennem et langt liv 
i krig, kærlighed og venskab – til den 
dag han salver sin egen søn Salomon 
som tronfølger. Publikum skal møde 
profeten Samuel, Davids brødre, sure 
Kong Saul, Goliath og de grumme 

filistre, vennen Jonathan, historiefor-
tælleren, der giver baggrundsviden, 
alle Davids hustruer og den elskede 
Batsebah. En fin musikalsk fortælling 
om en af de meget vigtige personer 
i Det gamle Testamente.

Kom og vær med til en spændende 
eftermiddag, der er for hele famili-
en, små såvel som store.

Efter gudstjenesten er der spisning i 
Stige Sognehus. Det koster 20 kr. for 
voksne (pengene går til Lumby og 
Stige Sognes Menighedspleje) og er 
gratis for børn. Af hensyn til maden 
vil vi gerne have tilmelding til spisnin-
gen senest fredag den 31. januar til 
kordegn Karen van Durme, tlf. 66 18 
70 66, eller kvd@km.dk

Annette Jørgensen

5-års dåbsjubilæum og fællesspisning
 

Lørdag den 1. februar kl. 11.00 i Stige Kirke og Stige Sognehus

Den første lørdag i februar Inviteres 
alle de børn, der for fem år siden blev 
døbt i Stige og Lumby Kirke, sammen 
med deres familie til en kort børne-
gudstjeneste.

At blive døbt betyder bl.a. at Gud 
elsker os, uanset hvad der sker med 
os. Det kan være godt at blive mindet 
om. Derfor holder vi dåbsjubilæum en 
gang om året.

Efter gudstjenesten er der frokost og 
underholdning i Stige Sognehus.
Vi vil bede om tilmelding til frokosten 
senest mandag den 20. januar til 
Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller 
lumby.sogn@km.dk

Mette Gabelgaard
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I medgang og modgang - vores kirkelige velsignelse
Der kan være mange årsager til, at 
man ønsker en kirkelig velsignelse.
For min mands og mit vedkom-
mende opstod tanken i forbindelse 
med vores guldbryllup i 2013. Da 
vi i forvejen kommer meget i kir-
ken, syntes vi, det ville være 
en højtidelig måde at 
begynde festen på. 
Vores gæster blev 
derfor inviteret i 
kirke og derefter 
til middag. Vo-
res ældste dat-
ter havde efter 
ceremonien en 
overraskelse til 
os, da hun med 
præstens ”velsig-
nelse” serverede 
champagne og 
kransekage til alle 
i våbenhuset. Det 
var Karen Neder-
gaard, der foretog 
den kirkelige handling. 
Det var meget højtideligt, 
og en uforglemmelig oplevel-
se for os begge. Karens flotte tale, 
Dortes (kirkesangerens) skønne so-
losang og Dennis’ smukke orgel-
spil, og ikke mindst vores gæster, 
som sad på kirkebænkene og sang 
med på de salmer, vi selvfølgelig 
selv havde valgt, gjorde det hele 
meget højtidsstemt.

Min mand Poul og jeg var blevet 
viet i Fredens Kirke i 1963, så vi hav-
de altså haft kirkebryllup.

Fakta er, at nogle par, der er blevet 
gift på rådhuset, senere vælger at 
gå i kirken og få velsignelsen. Det 
kaldes kirkelig velsignelse af bor-
gerligt indgået ægteskab.

Jeg har kendskab til par, der 
ikke lige have råd til bryl-

lupsfest for en større 
forsamling, og derfor 

valgte at blive viet 
på rådhuset for at 
have papirerne i 
orden, før de køb-
te hus sammen, 
eller før de fik de-
res første barn. 
De har så sene-
re ønsket at fejre 
deres bryllup, og 
valgt at indlede fe-

sten med en kirke-
lig velsignelse. Man 

behøver absolut ikke 
at være en flittig kirke-

gænger for at få en kirke-
lig velsignelse, som forløber 

næsten som vielsesritualet ved 
et kirkebryllup. Der er dog den for-
skel, at præsten ikke spørger parret, 
om de hver især vil tage den anden 
til ægte. Dette spørgsmål har de jo 
svaret på, da de indgik ægteskab. 
De svarer i stedet ja på vielsesritu-
alets andet spørgsmål om at elske 
og ære hinanden i medgang og 
modgang, indtil døden dem skiller.

Annelise Bæk Hansen

SOGNENYT
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TAK

Hermed en hjertelig og varm tak 
for al opmærksomhed i forbindelse 
med mit 25 års jubilæum som præst 
i Lumby og Stige Kirker. Dagen blev 
fejret den 13. oktober med et flot og 
veltilrettelagt arrangement i Lumby 
Kirke og Lumby Sognegård. Tak til 
menighedsrådet og ansatte for jeres 
dygtige, hjertelige og velmente ind-
sats i den forbindelse. Tak til alle, som 
var med på dagen. Det glædede 
mig ikke mindst at se, at lokalsamfun-
det og samarbejdspartnere var så 
talrigt repræsenteret. Tak for hilsner, 
gaver, taler og varme tanker. Det 

hele gjorde mig godt, så dagen blev 
festlig og uforglemmelig for mig.

Karen Nedergaard

Børge Kirkegaard

M a n g e å r i g t 
medlem af Lum-
by og Stiges 
Sognes Menig-
hedsråd Børge 
Kirkegaard af-
gik ved døden 
den 14. septem-
ber 2019. 

Børge Kirkegaard har været med-
lem først af Stiges Menighedsråd, 
hvor han i en periode var næstfor-
mand, dernæst af Lumby og Stiges 
fælles menighedsråd indtil sin død. 
Har var sammen med andre med 
til at arbejde på, at Lumby og Stige 
blev ét fælles menighedsråd.

Børge var meget engageret i kirkeli-
ge spørgsmål, og han interesserede 
sig for kirkens rolle i samfundet. Han 

var en vidende samtalepartner og 
altid frisk på en diskussion. I menig-
hedsrådet lagde han især sine kræf-
ter i arbejdet med kirkens økonomi. 
Han var optaget af, at kirken brugte 
de økonomiske midler ansvarligt og 
mest hensigtsmæssigt i forhold til at 
få det kristne budskab forkyndt. 

Børge holdt meget af gudstjene-
sten, som den var, men kunne også 
se behovet for fornyelse i kirken – 
han var ofte at finde på kirkebæn-
ken om søndagen, og lyttede op-
mærksomt og engageret både til 
ord og musik i kirken. 

Vi vil savne ham i vores midte og al-
tid mindes ham med glæde og tak-
nemmelighed. 

Lumby og Stige Menighedsråd



17

Nyt fra kirkeværgerne

Vores nye kirkegårdsleder, Camilla 
Philipsen, blev ansat pr. 1. august, og 
vi har nu i 2 måneder haft fornøjel-
sen af at arbejde sammen med hen-
de. Hun lægger et stort arbejde i at 
sætte sig ind i driften af kirkegårde-
ne og arbejder energisk – sammen 
med vores gravere, Joan og Erik – 
med at vedligeholde og forskønne 
vores to kirkegårde. Vi skal desværre 
sige farvel til vores graver, Pia, som 
efter en sygdomsperiode, har valgt 
at stoppe på kirkegården. Derfor får 
vi i år hjælp med grandækningen 
udefra, og skal så i gang med at 
søge efter en ny graver.  

Onsdag den 4. september havde vi 
provstesyn på begge kirker. Vi var 
en lille flok fra menighedsrådet, der 
sammen med provsten besigtigede 
kirkerne og kirkegårdene. I Lumby 
Kirke fik vi at vide, at man ikke kan få 
lov til at kalke kirken indvendig, som vi 

ellers kunne have haft lyst til. Kalkning 
af kirker indvendig kan kun foregå i 
samarbejde med Nationalmuseet. 

I Stige Kirke har vi efter provstens 
ønske taget fanen fra Medalje- og 
Våbenbrødreforeningen ned. Den 
får nu plads på Lokalhistorisk Arkiv i 
Lumby. Medalje- og Våbenbrødre-
foreningen blev stiftet i 1880 og var 
beregnet for personer, der havde 
deltaget i De slesvigske Krige 1848-
50 og krigen 1864.  Da sidste med-
lem døde i 1932 blev fanen hængt 
op på væggen på orgelpulpituret i 
Stige kirke.

Billedet af Urban Hansen og hans 
mindekrans har vi også taget ned. 
Vi anbringer dem på væggen over 
trappen til tårnværelset. 

Kirkeværgerne  
Stig Olsen og Kirsten Schmidt

Præstegårdshaven H.C. Lumbyes Vej 40. Pastor Urban Hansen sidder til venstre. De øvrige 
herrer er lærere fra Lumby Rytterskole
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Nyt fra kirkegårdslederen 

Nu er vi gået i gang med en reno-
vering af et lille område på Stige Kir-
kegård, afd. C. I den forbindelse har 
vi fjernet nogle gravsteder, som ikke 
bliver anvendt. Her er det i stedet 
meningen, at der skal være en allé 
af blomstrende træer. Derudover vil 
gravstederne i afd. C i fremtiden bli-
ve staudegravsteder, hvor der, som 
nu, kan nedsættes urner. I vil kunne 
se, at arbejdet allerede er gået i 
gang og gennem de næste par år, 
vil det tage mere form. 

Derudover har vi nu taget nog-
le nye gravsteder i brug på Lumby 
Kirkegård, nede bagved i den nye 
runddel, hvor der også skal være 
staudegravsteder. Hvis I vil se idéen, 
kan I med fordel besøge Lumby Kir-
kegård og se de plantede stauder. 

Gennem de næste mange år, vil I 
kunne se, at der vil ske en løbende 
renovering af begge kirkegårde, 
hvor hække vil blive skiftet ud, og 
der vil blive plantet flere blomster. 

Camilla Philipsen
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Høstgudstjenesten i Æbleparken

Der blev vendt mange blikke mod 
himlen, medens der blev forberedt 
til årets høstgudstjeneste, som vi tra-
ditionen tro holdt udendørs, og i år 
var det Søhus, der var stedet. Der 
skal lyde en stor tak til Æbleparken, 
for at vi igen måtte slå teltet op der.

Men tilbage til himlen, der var skyet, 
og der kom en gevaldig byge lige 
da gudstjenesten startede, men da 
vi nåede udgangsbønnen, kom so-
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len frem. Herligt, og så var det tid til 
at indtage pølsevognen og få en tår 
at drikke, og kaffe og te med små-
kager, og en hyggelig snak, som 
starter i køen ved pølsevognen.

En dejlig dag, med stor tak til Annet-
te Jørgensen, vores præst, for en rig-
tig god højmesse, midt i naturen.

Tak til de mange fra menigheden, 
der var mødt frem. Vi var omkring 

175-200 og det varmer, når der er så 
mange, der støtter op om vores ar-
rangement.

Så er der alle de frivillige og perso-
nalet, som er på arbejde den dag. 
Uden dem kunne vi ikke gennemfø-
re at flytte kirken ud i det fri.

Anni Jensen
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Sensommertur 2019 

Vi kørte til Stige Ø, hvor vi fik fortalt 
om de 2 lossepladser, som ligger på 
hver sin side af kanalen. Losseplad-
sen mod Seden er fra 1967, og var i 
brug frem til 1994. Da den lukkede, 
have man, på den anden side af 
kanalen nord for Stige, fundet det 
70 ha store areal, som i dag rummer 
Odenses Miljøcenter. 

Vi kom derefter til en klynge træhuse, 
som benævnes Sorthusene. De første 
– sorttjærede - huse blev bygget her 
i begyndelsen af 1900-tallet mellem 
Stige Ø og Stige Ø nord. I efterkrigsåre-
ne voksede den lille koloni til 63 huse. 
Mange af dem var fast beboede til 
trods for, at de hverken havde elektri-
citet eller indlagt vand. Husene fand-
tes på “fristadsbasis” indtil 1966, hvor 
Odense Byråd forbød folk at have fast 
bopæl i kolonien, efter at der havde 
været en mindre brand i 1960. 

Året efter blev knapt halvdelen 
af husene revet ned. Årsagen var 

først og fremmest 
brandfaren, og de 
manglende sanitæ-
re forhold. Resten af 
husene fik dog lov til 
at blive stående, og 
bruges stadig som 
fritidshuse.

Vi steg ud af bus-
sen, og gik en tur 
rundt mellem huse-
ne. Mange af pen-
sionisterne havde 
været her før, men 
for mange år siden. 

Efter besøget ved Sorthusene kørte 
vi tilbage mod Odense, og fik fortalt, 
at der havde været skalleværker 
ud for Seden Strand. Der har været 
gravet skaller her fra første halvdel 
af 1900-tallet og frem til 1976. Skaller 
indeholder kalk, som blev brugt til 
hønsefoder, og siden til industrielle 
formål.

Vi kom ned forbi havnen, og så alle 
de nye højhuse. Byggeriet, som star-
tede i 2006 er endnu ikke færdigt. Et 
af de sidste huse, som er planlagt, 
er et 10-etagers højhus ved Hav-
negade og Buchwaldsgade. Det 
skal rumme lejligheder, cafe og en 
Rema-1000. 

Turen fortsatte ad Næsbyvej mod 
Næsbyhoved Broby, hvor vi dreje-
de af ved Stavadgyden, og kørte af 
Margueritruten mod Langesø. Her fik 
vi fortalt om Blomsterparken, der lå 
her fra 1957 til 1979. Vi kørte herfra til 
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Menighedspleje og julehjælp i Lumby og Stige 

Præsterne og menighedsrådet be-
sluttede for et stykke tid siden, at det 
var godt og kirkeligt for vores sogne 
at samle ind til menighedspleje. Der-
for vil man opleve, at vi ved udvalg-
te gudstjenester og arrangementer 
spørger om et lille bidrag til menig-
hedsplejen på Lumby og Stige Kirkes 
MobilePay 56727.

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

Vi har allerede indsamlet nogle mid-
ler, og ansøgere må gerne henven-
de sig til vores sognepræster Karen 
Nedergaard, Mette Gabelgaard el-
ler Annette Jørgensen.

Sognenes præster

Langesø-kapellet, som vi kørte rundt 
om, så alle kunne se det smukke ka-
pel med den kønne udsigt. Udflug-
ten sluttede ved Mørkenborg Kro. 
Her fik vi kaffe med boller og lagka-
ge inden turen gik tilbage til Stige.

Det var en rigtig god tur, hvor vi fik 
set meget. Vejret var med os, og der 
blev snakket, sunget og grinet.

Aktivitetsudvalget

Bibliotek 

Vi har et lille bibliotek i Stige Sogne-
hus, hvor man kan låne bøger og af-
leverer gamle bøger, man gerne vil 
af med, og som så kan bringe glæ-
de hos andre.

Mette Gabelgaard
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Sikker mail

Sidste år blev en ny lov om beskyt-
telse af persondata (GDPR) indført 
i EU og Danmark. I den forbindelse 
har vi i Lumby og Stige sogne lavet 
en beskrivelse af, hvordan vi be-
handler personlige data i vores sog-
ne. Vores datapolitik ligger på www.
lumbysogn.dk under Kontakt - Me-
nighedsråd. 

Hvis man skal sende en mail til en af 
præsterne eller kirkekontoret, som 

indeholder 
per sonfø l -
somme op-
l y s n i n g e r , 
kan man nu 
bruge NemID 
og de links, 
som ligger på 
www.lumbysogn.dk under 
Kontakt - Sikker post.

Karen van Durme

Sådan begyndte det 

Den 30. august 1983 holdt Lumby 
Sogns Lokalhistoriske Forening stif-
tende generalforsamling. Sogne-
præst Werner Elof Sørensen blev 
valgt som foreningens første for-
mand. Formålet med foreningen 
var at fungere som støtteforening 
for et lokalhistorisk arkiv (det var en 

betingelse for at få økonomisk støtte 
fra Odense Kommune). Da det blev 
bestemt, at Lumby Kommune skulle 
indlemmes i Odense Kommune 1. 
april 1970, vedtog Lumby Sogneråd, 
at der skulle sættes penge af til ud-
givelse af en sognehistorie, og der 
blev nedsat et udvalg, som skulle 

LOKALE FORENINGER

”Rådmand Søren Møller ønsker formanden Werner Sørensen held og lykke med arkivet”
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arbejde med at samle stof, først og 
fremmest ved at få ældre menne-
sker fra alle dele af sognet til at for-
tælle erindringer fra gamle dage. 
Beretningerne blev nedskrevet og 
opbevares nu i Lokalhistorisk Arkiv. 

I 1983 stiftedes som sagt Lumby 
Sogns Lokalhistoriske Forening, og 
året efter, den 17. november, åbne-
de Lumby Sogns Lokalhistorisk Arkiv 
i det gamle sygekassekontor, hvor 
der tidligere var kommunekontor – 
arkivet kan således fejre 35-års jubi-
læum i år. Til den festlige indvielse, 
som blev holdt i beboerhuset (i dag 
Lumby Børnehus) var mødt repræ-
sentanter fra kommunen, Central-
bibliotekets Lokalhistoriske Afdeling 
og Landsarkivet, samt mange loka-
le interesserede. Flere medbragte 
gaver til arkivet. Den værdifuldeste 
var nok den, som landsarkivar Anne 
Rising kom med. Det var tre bøger, 
som pastor Urban Hansen (sogne-
præst i Lumby fra 1884-1903) havde 
skrevet. De er håndskrevne, og i dem 
gennemgår han hele sognet hus for 
hus, og giver en skildring af samtli-
ge beboere, nogle ganske kortfat-
tede, kun med deres data, andre 
mere udførlige, og nogle med små 
fotografier af de pågældende per-
soner. Det er en skat, som ikke ret 
mange sogne ejer. Sådan var star-
ten på Lumby Sogns Lokalhistoriske 
Arkiv. Urban Hansens optegnelser er 
”oversat” og kan ses på arkivet.

I arkivets kontor og læsesal hæn-
ger en serie luftfotos fra henholdsvis 
1957 og 1999. Det daværende Lum-
by Sogneråd lod alle dele af sognet 
fotografere i 1957, og i 1999 lod Lum-

by Sogns Lokalhistoriske Forening de 
samme dele af sognet fotografere, 
så man på en anskuelig måde kan 
se, hvordan sognet har udviklet sig 
gennem 40 år. 

Arkivet har som nævnt eksisteret i 35 
år, og vi får heldigvis stadig mange 
ting ind til arkivering, f.eks. gamle 
dokumenter, protokoller, fotos og 
lignende. Du er meget velkommen 
til at henvende dig, hvis du har no-
get liggende. På arkiv.dk kan du 
se, hvad vi har i arkivet, og her kan 
du også finde mellem 6000 og 7000 
fotos fra Stige og Lumby Sogne. Alle 
arkivalier er digitaliseret ved hjælp 
af frivillig arbejdskraft.

Du er meget velkommen på arkivet 
H.C. Lumbyes Vej 9C for at lede efter 
oplysninger om dine forfædre, gam-
le fotos, eller hvis du bare er nysgerrig 
efter at se, hvad vi har i arkivet. 

Vi har åbent
Hver 2. mandag i måneden kl. 18.00-
19.30
Hver 4. mandag kl. 15.00 -17.00  
(dog lukket i skolernes ferier).
Telefon i åbningstiden er tlf. 29 85 46 19.

Du kan kontakte os på mailadresse 
lumbylokalhistoriske@mail.dk.
På hjemmesiden www.lumby-stige- 
arkiv.dk kan man ligeledes følge os.

Vi oplever, at interessen for lokal-
historie er stigende, og vi er derfor 
også interesseret i flere nye medlem-
mer, da det vil styrke foreningens ek-
sistens.  

Formand Tom Bager
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Lumby og Omegns Borgerforening

Program november 2019 - marts 2020

Fællesspisning

Fællesspisning er hver gang kl. 18.00 
i skolens aula:

Torsdag den 12. december 
(Julefrokost, forhøjet pris)
Onsdag den 8. januar
Tirsdag den 10. marts
Onsdag den 1. april

Tilmelding ringes til Ruth på tlf. 20 62 
22 06 eller Hanne på tlf. 65 95 52 05. 
Pris for spisning: voksne 40,- børn 25,- 
børn under 5 år gratis.

Hyggebanko

Klub 96 afholder hyggebanko i sko-
lens aula kl. 19.30 - 21.30 på følgen-
de dage:
Mandag den 4. november 
Mandag den 2. december 
Mandag den 6. januar 
Mandag den 3. februar 
Mandag den 2. marts 
Mandag den 30. marts 

Strikkecafe

Borgerforeningen fortsætter med at 
stå bag strikkecafe i Lumby Sogne-
gård den 2. og 4. mandag i hver må-
ned kl. 19-21. Har du lyst til at strikke/
hækle og hygge sammen med an-
dre omkring håndarbejdet, så kom 
og vær med. Du bedes holde øje 
med borgerforeningens udhængs-
skab ved ”købmanden”, for at se 
om der evt. skulle være ændringer 
eller aflysninger i løbet af sæsonen.

Generalforsamling

Borgerforeningens generalforsam-
ling holdes torsdag den 20. februar 
2020 kl. 19.30 i skolens aula.

Medlemskab af borgerforeningen 
koster årligt kr. 100,- pr. husstand og 
kr. 50,- for enlige. 

For medlemskab: indbetal til for-
eningens konto via netbank: 1551-
11225721, Mobilpay: 65178 (HUSK at 
skrive navn og adresse) eller kon-
takt et bestyrelsesmedlem.

Kontaktperson
Hanne Schultz Sørensen
tlf. 65 95 52 05/40 62 52 05
Hanne.Schultz@skolekom.dk

Hyggebanko, fællesspisning og strikkecafe er kun for medlemmer af  
Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at  
ændre datoerne.
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Juletræstænding

Søndag den 24. november kl. 16.0
Borgerforeningen opsætter julelys 
på grantræet i H.C. Lumbye Par-
ken. I forbindelse med at juletræet 
tændes, synges et par julesange, 
og der serveres lidt til ganen. Alle er 
velkommen.

Juleklip på skolen

Torsdag den 28. november 
kl. 17.00-19.30
I forbindelse med skolens juleklippe-
aften, har også borgerforeningen 
et værksted, hvor der er mulighed 
for at bruge sine kreative evner.

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.

Tag en ven eller bekendt med til en prøveskydning. Du kan komme tre 
gange uden at være medlem. Man kan starte med at skyde i 8-års alderen. 
Mandag kl. 19.00 er der pistolskydning, tirsdag kl. 18.30 riffelskydning. Alle er 
velkomne i Lumby Skytteforening.

Med venlig hilsen,
Skytteforeningens bestyrelse
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  GUDSTJENESTER  OG AKTIVITETER

DECEMBER

Søndag 1. december kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
1. søndag i advent  Advent med kransekage og sekt 
 kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  Advent med kransekage og sekt 

Onsdag 4. december kl. 9.30 Babysalmesang  Lumby Kirke  
 kl. 19.00 Julekoncert Stige Kirke

Søndag 8. december kl. 19.00 Musikgudstjeneste AJ Lumby Kirke
2. søndag i advent  Julen i Ord og Toner
 kl. 20.00 Gløgg og æbleskiver Lumby Sognegård

Onsdag 11. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 

Søndag 15. december kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
3. søndag i advent kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Onsdag 18. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 
 kl. 10.00 Børnegudstjeneste MG Stige Kirke
  Børnehavernes juleafslutning

Onsdag 18. december kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Torsdag 19. december kl. 8.15 Juleafslutning KN Lumby Kirke 
  Juleafslutning Lumby Skole
 kl. 9.30 Juleafslutning MG Lumby Kirke 
  Juleafslutning Søhusskolen
 kl. 10.30 Juleafslutning MG Lumby Kirke 
  Juleafslutning Søhusskolen
 kl. 10.30 Juleafslutning KN Stige Kirke 
  Juleafslutning Stige Skole

Søndag 22. december kl. 16.00 Musikgudstjeneste AJ Stige Kirke
4. søndag i advent  Kirkekaffe og julesmåkager

Tirsdag 24. december kl. 13.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Juleaften kl. 14.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 kl. 16.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 kl. 13.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
 kl. 15.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
 kl. 16.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Onsdag 25. december kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
Juledag kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
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  GUDSTJENESTER  OG AKTIVITETER

Torsdag 26. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
Anden juledag

Søndag 29. december kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Julesøndag

Tirsdag 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Nytårsaften  Sekt og kransekage

JANUAR

Onsdag 1. januar kl. 15.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Nytårsdag  Sekt og kransekage
 
Søndag 5. januar kl. 17.00 Musikgudstjeneste AJ Lumby Kirke
Helligtrekonger  Kirkekaffe

Onsdag 8. januar kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke

Søndag 12. januar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
1. s. efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Tirsdag 14. januar kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste MG Lumby Kirke
  Kirkekaffe

Onsdag 15. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 

Søndag 19. januar kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
2. s. efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

Tirsdag 21. januar kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste KN Lumby Kirke
  Kirkekaffe
 
Onsdag 22. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 
 kl. 14.30  Foredrag om Karen Blixen Stige Sognehus

Søndag 26. januar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
3. s. efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Onsdag 29. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 
 kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste
 
Torsdag 30. januar kl. 17.00 Børnemusikgudstjeneste AJ Stige Kirke
  Odense Musikskole
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FEBRUAR

Lørdag 1. februar kl. 11.00 Børnegudstjeneste Stige Kirke
  Dåbsjubilæum og fællesspisning

Søndag 2. februar kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Sidste s. efter helligtr. kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
  Kirkekaffe

Onsdag 5. februar kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke

Torsdag 6. februar kl. 17.00 Familiegudstjeneste AJ Stige Kirke
  Minikonfirmandafslutning og fællesspisning

Søndag 9. februar kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
Septuagesima kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Søndag 16. februar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Seksagesima kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Søndag 23. februar kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Fastelavn kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Onsdag 26. februar kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

MARTS

Søndag 1. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
1. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

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

SÆT KRYDS I KALENDEREN!

Forårsfesten bliver i år fredag den 17. april.
Pensionisturen bliver mandag den 8. juni 2020.
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PRAKTISK INFO

FOR DÅBS- OG FAMILIEGUDSTJENESTER 

Se www.lumbysogn.dk eller ring til kirkekontoret.

BESTILLING AF KIRKEBIL 

For kirkebil ring til 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 9. 
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme  

senest mandag den 13. januar på kvd@km.dk

LIDT FAKTUELT OM LUMBY OG STIGE SOGNE FOR 2018

LUMBY SOGN  
HJALLESE PROVSTI - FYENS STIFT
Antal fødte: 49
Antal døbte: 23
Antal kirkelige vielser: 3
Antal kirkelige velsignelser: 3

STIGE SOGN 
HJALLESE PROVSTI - FYENS STIFT 
Antal fødte: 29
Antal døbte: 34
Antal kirkelige vielser: 4
Antal kirkelige velsignelser: 0



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: Stige og Lumby Kirke, forside, 
 høstgudstjeneste: 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 Camilla Philipsen
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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