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HISTORIER FRA CORONATIDEN
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Kære Læser
Dette kirkeblad ser lidt anderledes
ud end det plejer, og det skyldes,
som så meget andet, corona-situationen. Lige nu kan vi ikke planlægge ret meget og være sikre på, at vi
kan gennemføre, hvad vi har planlagt. Derfor omtaler vi kun 3 arrangementer, nemlig indvielse af Præsteskoven, valgforsamling og besøg
fra Nationalmuseet, og 2 særgudstjenester, høstgudstjenesten og Allehelgens søndag.
Lidt tættere på datoerne melder vi
ud, hvor mange deltagere, der er
plads til og hvordan arrangement
et eller gudstjenesten vil forløbe.
Budskabet er: hold øje med vores
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hjemmeside, med Facebooksiderne om Lumby og Stige, og med opslag rundt omkring i sognene. Der
fortæller vi om nye aktiviteter, antal
deltagere og evt. tilmelding.
Til gengæld har vi samlet nogle små
beretninger om, hvordan vi, præst
erne, ansatte og menighedsrådsmedlemmer, har oplevet denne, på
alle måder mærkelige coronatid,
og hvad der har holdt modet oppe
hos os hver især.
God læselyst!
Med venlig hilsen,
Karen van Durme

”… og lærker hang i skyen…”
– et solrigt forår under corona-begrænsninger
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Det forgangne forår vil vi huske, tror
jeg, på godt og ondt. Desværre
har vi fået billeder på nethinden
af overfyldte hospitaler i Italien og
mange kister, der transporteres
væk, og der har også været indslag i TV-avisen med omtale af antal indlagte og døde i Danmark. Så
forandringerne i vores samfund skete på en tragisk baggrund, det kan
vi ikke komme udenom, det kan
der ikke sås tvivl om. Men når det
er sagt, er det rart også at have oplevet positive konsekvenser af nedlukningen. Personligt fornemmede
jeg, at der faldt en velgørende ro
over mange ting. Vi kom ned i et
andet tempo, og der blev tid til at
ordne haven og til at tage vandre

skoene på. Samtidig oplevede vi en
solrig april, der gav energiniveauet
og humøret et løft.
Selv nød jeg at gå lange ture. Jeg
er ikke med i nogen pilgrimsgruppe
og har ikke gået pilgrimsvandring
på Caminoen, men jeg oplevede,
at den rolige rytme med den ene
fod foran den anden giver en behagelig bevægelse i tankegangen
også, og når bevægelsen foregår
under en blå himmel, forbi en gul
rapsmark med en lærke hængende oppe over landjorden, dannede der sig en taknemmelighed
i sindet, som blev sendt op ad. En
taknemmelighed for naturen, der
altid er afvekslende, de fleste sted
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er: smuk og, synes jeg, livgivende at
færdes i. Det er ikke så sært, at den
har givet inspiration til lov
sange i
vores salmebog: ”O, havde jeg dog
tusind tunger…” og ”Op, al den
ting, som Gud har gjort…” – at farver og faconer, dufte og fuglesang
kan kombineres, så man bliver glad
indvendig og får en fornemmelse
af at være omgivet af noget stort
og kraftfuldt, det er en forunderlig
oplevelse.
På mine gåture så jeg et par gange, at en lille mus kom ud fra en
træstub og satte sig til at spise midt
i skovbunden få meter fra mig. Det
var hyggeligt og helt specielt at
have ro og tid til at stå og iagttage
sådan en lille fyr. Det er lige som
om, at der det her forår har været
mere plads til enkle, ægte oplevel4
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ser, hvis man kan sige det sådan. I
hverdagen når alting kører på fuldt
blus, bliver meget pakket ind i larm
og flimmer og overflade garnish,
men mens vi var begrænsede i
vores udfoldelsesmuligheder, inspireredes vi mere til at gå i dybden,
synes jeg.
Nu er genåbningen godt i gang,
og det er også rart, ikke mindst at
vi igen kan fejre gudstjeneste i kirkerne. Blot håber jeg ikke, at er
faringen af, hvor velgørende det er
med perioder med ro og mulighed
for et mere enkelt liv, går i glemmebogen. Tværtimod håber jeg, at
mange, mig selv inklusiv, bliver ved
at tage sig tid til lange vandringer i
Guds smukke natur.
Annette Jørgensen

Præst i en corona-tid
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Den 11. marts 2020 er en dato, som vil
gå over i historien. Den dag - eller rettere sagt aften - lukkede statsminister
Mette Frederiksen resolut det danske
samfund ned for at beskytte os mod
den farlige corona-virus. Det var den
mest omfattende nedlukning af det
danske samfund i vores levetid, og
ret skræmmende, synes jeg.
En uge senere, den 18. marts 2020,
blev Folkekirkens lokaler i lighed med
andre offentlige institutioner lukket
for offentligheden og dermed blev
alle gudstjenester også aflyst. Kun vielser, dåb og bisættelser kunne finde
sted under forudsætning af, at der
maksimalt var 10 personer tilstede.
Mine tanker kører i ring, hvad med
påsken?, hvad med konfirmand
undervisning?, konfirmationer?, hvad

med min datters konfirmation?, min
familie?, hvad med samtaler? Kan
man for eksempel have begravelsessamtale med de pårørende på
en ordentlig og god måde, når man
ikke må mødes fysisk? Kan man give
pårørende mulighed for en ordentlig
afsked med deres kære, uden det
hele går op i afstand og håndsprit?
Og hvordan afholder man i det hele
taget møder med sine kolleger? Ja,
hvordan kan man være en nærværende præst i distancetider?
Spørgsmålene i mit hoved var mange, og det kræver sit at finde ro og
sige til sig selv, ”det skal nok gå”. Nu
en ting af gangen.
Når kriser rammer, så bliver vi bange
og utrygge og leder efter mening
og retning, og evangeliets fornem5

helst. Det gode ved kriser er, at
de åbner et rum for nye måder og
muligheder at arbejde og i det hele
taget at leve på.
Men begge ting kræver tilvænning.
I de første uger af nedlukningen var
det mærkeligt, at jeg var hjemme
hele tiden. Alt arbejde foregik på
computer eller pr. telefon, og så var
der lige bisættelser og dåb, hvor
jeg var i kirken.
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meste opgave er netop at holde
modet oppe hos mennesker – dig
og mig.
Det gode budskab har under corona-krisen måttet finde helt nye
veje ud af kirken, og det synes jeg,
er lykkedes ret fint. I Lumby og Stige sogne har vi sognepræster på
skrift lavet hjemmeandagter, som
har været lagt på vores hjemmeside. Ligeledes har mange præster
lagt gudstjenester eller prædikener
op på Facebook, man har kunnet
læse eller lytte til. Morgenandagt
en fra Københavns Domkirke har
for eksempel også været en del af
min egen hverdag. Ja, på mange
måder har evangeliet lydt, og det
fortæller endnu en gang, at evangeliet ikke er bundet til en bygning,
men er et levende ord, som kan
høres hvor som helst og når som
6

Ændringen betød også, at der lige
pludselig var tid og ro på en helt anden måde. Tid til at læse både fagog skønlitteratur, og jeg tror ikke, at
jeg har læst så meget i mange år.
Der var tid til at tage på cykeltur ud
i det blå med min datter klokken
11.00 om formiddagen, tid til gode
og lange telefonsamtaler med venner og familie. Tid til at bage brød
og kager flere gange om ugen,
hvad der også har kostet et par ekstra kilo, men skidt med det, for hvor
har det været hyggeligt med eftermiddagskage næsten hver dag.
I skrivende stund er kirken åbnet
igen, og pinsedag havde jeg mine
første gudstjenester, og i morgen
skal jeg have dåbssamtale med
et forældrepar, der skal have døbt
deres barn. Og hvor er det rart at vi
stille og roligt kan mødes igen.
Jeg glæder mig til at se jer igen
rundt i sognene.
Mette Gabelgaard

Glæden er trods alt det vigtigste
fra Kirkeministeriet, Fyns biskop og
vores provst. Processen med at åbne
kirkerne igen er vi jo stadig midt i.
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En hilsen til kirkebladets læsere her i
coronatiden, som er blevet en helt
særlig tid, fordi der er blevet et før og
efter corona.
3 måneder har det stået på i skrivende stund. Mon ikke vi alle sammen
går og tænker på, hvad der for altid
vil være forandret efter corona, hvad
der vil vende tilbage og blive helt
som før corona, hvad vi kan lære af
den situation, vi er på vej igennem,
og hvad godt der egentlig kan komme ud af det.
Set fra min stol som præst ved Lumby og Stige Kirker har det været en
ganske omvæltende tid. Først skulle
vi på det nærmeste lukke kirken ned,
og bagefter skulle vi begynde den
øvelse at åbne kirken igen, gradvist
og kontrolleret, på forsvarlig vis, efter
de retningslinjer, vi løbende har fået

Situationen gør det umuligt for os at
langtidsplanlægge, for vi ved simpelthen ikke, hvordan det ser ud
om 2 uger, en måned, eller om 2-3
måneder. Derfor giver det heller ikke
så meget mening at omtale fremtidige arrangementer i kirkerne her
i bladet. For vi ved ikke, hvad der
rent praktisk kan lade sig gøre, når vi
kommer hen i august, september og
oktober. Afstandskravet er vores udfordring, og det kommer vi nok til at
leve med en tid endnu.
Mig har det overrasket virkelig positivt, hvordan brugerne af kirken har
forholdt sig til alle de regler, bud og
påbud, de er blevet mødt med. Alle
uden undtagelse har virkelig forsøgt
at være positive og få det bedste ud
af situationen, når det nu ikke kunne
være anderledes. Brugerne af kirken
har samarbejdet og været omstillingsparate, selv når I blev mødt af
utrolig restriktive krav f.eks. i forbindelse med deltagerantallet i kirkerne
til bisættelser og begravelser. Det er
en virkelig vanskelig og krævende
situation at blive sat i som sørgende,
at ikke alle, der ønsker det, kan være
med i kirken og tage afsked med
den, man har mistet og holder af.
I sådan en vanskelig situation er det
heldigvis ofte det bedste, der kommer frem i os. Vi accepterer vilkårene, som de er, og finder ressourcer
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frem i os selv til endda at glæde os
over det, som rent faktisk kan lade sig
gøre. Ja, jeg har mødt adskillige, som
har formået at vende en vanskelig
situation til noget positivt. ”Vi glæder os over, at vores barn kan blive
døbt”, har jeg hørt adskillige forældre sige, ”selve dåben er jo trods alt
det vigtigste”. Eller pårørende, som
har sagt, at der jo heldigvis var plads
til de personer, som betød allermest i
afdødes liv, i kirken.
Sådanne oplevelser får mig til at
mene, at det såmænd ikke står så
slemt til med menneskeligheden,
som vi måske nogle gange tror. Vi
kan godt klare svære situationer på
en menneskelig værdig måde. Så
der er håb for menneskeheden, vil
jeg mene. Coronatiden har givet os
lejlighed til at finde alt godt frem i os
selv og vise det udadtil. For glæden
kan jo ikke tages fra os. Det er stadig
en glæde, at et barn bliver født og
skal døbes i kirken. Eller at et par siger
”ja” til hinanden. Eller at en afdød
har levet sådan, at der var mange
mennesker, som havde meget at
sige vedkommende tak for og gerne
vil gøre det ved at deltage i kirken til
den sidste afsked. Glæden er intakt,
selvom situation gør det nødvendigt
for os at udtrykke den på en anderledes måde, end vi plejer. Netop det
har rigtig mange af jer, jeg som præst
har mødt som brugere af kirken, haft
øje for her i coronatiden.
Det lærer os måske, at tingene kan
gøres mere enkelt og i mindre må8

lestok, og alligevel fuldt ud afspejle
den glæde og taknemmelighed,
vi har i hjertet. ”Mindre kan også
gøre det”, har jeg hørt mig selv sige
adskillige gange i denne tid. Tillad
mig at indskyde den bemærkning,
at coronatiden giver os anledning
til at reflektere over, om vi nogle
gange presser hinanden, med alle
vores forventninger, til at gøre fester,
arrangementer og sammenkomster
større og mere omfattende, end vi
egentlig har lyst til og ressourcer til?
Måske skulle vi lære af situationen
at forvente lidt mindre af hinanden
på det område? Glæden er trods
alt det vigtigste, og mindre kan også
gøre det.
Karen Nedergaard
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Smoothies og samtaler
”Fodbold aflyst, fødselsdagsfest
aflyst, alt er aflyst! Hvorfor aflyser
vi ikke bare corona, det vil være
meget nemmere!” Sådan sagde en
lille dreng i Belgien, og man kan ikke
andet end smile over det glimt af
humor i en ellers dyster situation.
Jeg har aldrig oplevet krig, men i
denne coronatid tænkte jeg meget
på mine bedsteforældre og forældre som oplevede krigstiden og jeg
fik en anderledes forståelse, ikke kun
for restriktionerne og de dagligdags
bekymringer, men den basale utryghed, som krigen førte med sig. Hvor
slemt bliver det? Rammer det min
familie? Kan vi handle? Kommer vi til
at mangle mad? Hvor mange vil dø?
Kommer vi igennem det? Hvornår er

det overstået? Alle disse spørgsmål
trængte sig på lige efter Danmark
blev lukket ned i marts.
Når det er sagt, så er det lidt utroligt, hvor hurtigt vi tilpassede os den
nye situation og indstillede os på en
ny hverdag. For mit vedkommende
blev det til hjemmekontor med omstillet telefon, bærbar kirkecomputer og mapper med personregistrering og regnskab liggende klar. En
kop hjemmelavet te, og så var jeg
ellers klar til at tale i telefon, finde
nye datoer for dåb og vielser, læse,
forstå og formidle retningslinjerne
fra myndighederne, registrere nye
datoer for konfirmationer, opdatere kalenderne og skrive indlæg til
hjemmesiden.

© Karen van Durme
9

© Karen van Durme

Selv om jeg havde lige så travlt eller
måske lidt mere travlt end jeg plejer, blev tempoet alligevel et andet.
Jeg tog det med ro, behøvede ikke
nå andet end at arbejde og være
samme med min familie, og tog
opgaverne en ad gangen. Der var
tid til at tale med mand og børn,
gå tur i Ådalen i Næsby og rydde
op i CD-samlingen. Vi blev gode
til at lave smoothies og røræg om
søndagen og diskutere verdenssituationen over aftensmaden. Og så
blev vi rigtig glade for små ting: en
påskehilsen med chokoladeæg afleveret ved fordøren, en første Skype-samtale med bedsteforældrene,
ukendte folk som hilser på cykelstien
ved vores have, lange gåture med
en veninde og udendørs kaffe og
kage med sprit og god afstand. Det
viste sig, at vi kunne undvære rigtig
meget, bare vi stadigvæk havde
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kontakt med andre, som vi delte erfaringer med.
Her omkring midsommer er det både
gået bedre og værre end forventet,
synes jeg. Bedre i den forstand, at
Danmark har klaret krisen med forholdsvis få alvorligt syge og døde, og
at samfundet er åbnet op og vi igen
kan gå i skole, på arbejde, i kirke,
handle og mødes med familie og venner. Værre, fordi situationen har varet
meget længere end vi oprindeligt
troede, og den er langt fra overstået.
Usikkerheden er med andre ord,
kommet for at blive, men til gengæld også bevidstheden, at vi, jeg,
må leve her og nu, med ro og nærvær og stor taknemmelighed for alt
det gode, som dagen bringer.
Karen van Durme

Pressemeddelelse:
Corona-virus lukker Danmark ned. Bliv hjemme!
årene. Det blev til glædelig, levende
historie. Ugerne fortsatte med ekstra
pleje, og nu sprudler vindueskarmene med de flotteste blomstrende
stueplanter.
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Sådan fik vi at vide den 11. marts.
Dermed blev alt frivilligt arbejde lagt
ned, helt uhørt. Netop alle de aktiviteter, der berigede min hverdag.
Kalenderen blev tom, alt var aflyst.
Nå! Hvad kunne man så bruge fra
ens rygsæk med erfaringer? Husmoren i hjemmet brugte jo mange
timer på hjemmets opgaver førhen.
Så fik jeg øje på stueplanterne i vinduerne; de så lidt vintertrætte ud og
kunne godt bruge lidt opmærksomhed. Jeg begyndte at nippe og pille, nogle fik ny jord, samt flyttet i ny
urtepotteskjuler. Mine urtepotteskjul
ere er meget forskellige. Tiden spolede tilbage, og jeg tænkte på, at
den skjuler til blomst havde jeg fået
af kollegaer, den næste af en legekammerat til vores drenge i skole
tiden, og endnu andre af naboer,
venner, og til mærkedage gennem

Motion og frisk luft skulle der til, og
jeg cyklede ture i omegnen, langs
veje og stier, hvor jeg ikke havde
været før. Naturen grønnes dag for
dag. Vores naboer og andre gav
en snak på afstand ved havediget,
rigtig dejligt! Telefonen blev brugt
meget for at holde kontakt vedlige,
og på computeren skulle man sætte
sig ind i alle retningslinjer og opdateringer på det kirkelige område, en
større opgave.
Næsten dagligt tog jeg pause til
at synge Morgensang med Phillip
Faber. Nogle eftermiddage kom
håndarbejdet frem – bl.a. en påbegyndt påskeløber syet med korssting, eller strikketøjet.
Her i juni går vi genåbningen i
møde, og en meningsfuld hverdag hjemme, bliver så småt afløst
af en hverdag med mulighed for
aktiviteter uden for hjemmet. Det
er en stor glæde at komme til
søndagens gudstjeneste, efter de
sidste retningslinjer!
Coronatiden har givet os restriktioner
og ændringer, som vi vil lære at leve
med. I fællesskab, på afstand, får vi
styrke til fremtidens frivillige arbejde.
Inge-Lise Hansen
11

Tid til fordybelse
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Alle har jo nok på én eller anden
måde fået noget godt ud af tiden
med corona, hvor man var tvunget
til at holde sig hjemme og holde afstand.

Personligt kom jeg helt ned i gear,
og jeg har brugt mange, mange
timer på at prøve at male mere detaljerede motiver i akvarel. Normalt
er jeg ikke så tålmodig med mine
motiver, men i den helt anderledes
hverdag havde jeg al den tid, jeg
kunne tænke mig til at fordybe mig,
og her er eksempler på, hvad jeg
har lavet de sidste par måneder:
Flakhaven. Motiv fra Rom. Elefant
på savannen. ’Yvonnes Stuga’ motiv fra Västerås, Sverige (side 1). Farverne er lidt dybere på originalerne
end på disse billeder, men motiverne blev dejligt sommerlige.
Anita Kaspersen

© Anita Kaspersen
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Helt praktisk - Livet på kirkegården
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Vi har i den sidste tid alle været
hårdt ramt. Det har vi også på kirke
gårdene, da vi ikke har måttet arbejde på fuld tid. Vi har derfor ikke
haft samme mulighed for at møde
jer på kirkegårdene eller haft samme mulighed for at nå alt det vi plejer. Vi har dog valgt at se positivt på
det, og har gjort vores bedste for at
opretholde den standard, som kirkegårdene fortjener. Vi har i denne tid
både fået plantet forårsblomster, og
i juni fik vi plantet sommerblomster.
Derudover har I måske opdaget, at
vi har vandet en del på begge kirke
gårde, da vejret i den grad har været tørt.
I foråret havde vi lidt problemer på
Lumby Kirkegård med, at forårs
blomsterne blev spist; det var virkelig
ærgerligt. Vi har fundet ud af, at det
er mus, der har spist dem. Stedmoder,
hornvioler og primula er åbenbart
en rigtig delikatesse for mus.
I vil komme til at se, at der i frem
tiden vil blive plantet flere stauder
og blomster på begge kirkegårde
og at vi allerede er godt i gang. Vi
vil arbejde hen i mod, at tomme

gravsteder, i stedet for at stå tomme,
bliver plantet til med stauder og diverse blomster.
På begge kirkegårde er der blevet oprettet det vi kalder staudegravsteder, som er gravsteder med
obligatorisk vedligeholdelse. Det
er et alternativ til pladerne i græsplænerne, som også er gravsteder
med obligatorisk vedligeholdelse.
Ved staudegravstederne har man
altså muligheden for at få et gravsted, uden selv at skulle passe det.
Samtidig blomstrer de, over en lang
periode. Reglerne for begge typer
gravsteder er ens, men ved staudegravstederne er der større mulighed
for at få en mere personlig sten, derudover må man plante en staude
fra haven i urnehullet ved urnenedsættelse.
Priserne for vedligeholdelse af et
gravsted med plade i græs er 243 kr.
pr. år. Priserne for vedligeholdelse af
et staudegravsted er 405 kr. pr. år.
Ved begge gravsteder skal man betale for 10 år.
Camilla Philipsen
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KALENDER
Indvielse af Lumby Præsteskov – vi prøver igen!
Tirsdag den 25. august kl. 18.30 i Lumby Præsteskov

© Erik Knudsen

Indvielsen af Lumby Præsteskov er
nu planlagt tirsdag den 25. august
kl. 18.30. For deltagerantal og evt. tilmelding se hjemmeside eller opslag
efter sommerferien.
Efter vores omfattende renovering,
er alle nu meget velkomne til at benytte skoven, og - måske ikke mindst
i disse tider, hvor vi er begrænsede i
vores adfærd – er det et rigtigt godt
område at besøge, enten man er
gående eller kørende. Skoven står
nu her midt i maj med de skønneste
grønne farver, og dufter af tjørnen,
der blomstrer. I skovbunden står de
skønneste blomster i fuldt flor, fuglelivet og dyrelivet er på deres højeste
og søen vrimler med haletudser og
insekter.
Skoven bruges af folk fra lokalområdet, som har hørt eller læst om
den, og så lige skal ud at se den ved
selvsyn. De kommer igen! Skoven er
også et yndet udflugtsmål for børne
familier. Børnene sejler med små
skibe på søen, fanger haletudser,
løber op og ned af kælkebakken,
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og stamper som Den Store Bukke
Bruse på broerne.
Ved søen er der sat borde og bænke
op, som man kan benytte, hvis man
vil nyde sin medbragte mad og drikkelse. Man kan også gå under tag i
Madpakkehuset.
Skoler og børnehaver bruger skoven
flittigt. De leger og spiller på plads
en ved søen og bager snobrød på
bålstedet. Nogle gange laves en hel
arbejdsplan for dagen.
Når jeg er i skoven, møder jeg mange, der vil høre, om der ikke kommer skraldespande op? Jeg kan så
fortæller dem, at Miljøstyrelsen på
et område i Jylland har fjernet 36
skraldespande, hvilket resulterede i,
at ikke nær så meget affald blev efterladt i skovene. Folk tager det med
hjem. Derfor vil vi i Lumby Præste
skov prøve det samme. Vi må hjælpe hinanden med at holde vores
skov ren.
Erik Knudsen

© Lumby Skole

På lokalsiderne på Facebook er der kommet mange positive
tilkendegivelser på vores indlæg om Lumby Præsteskov:
- Dejlig cykeltur til Lumby Præsteskov

og se, hvordan den ser ud i dag?

- Søndagstur til Lumby Præsteskov

- Min urskov sidst i 50´erne og først i
60`erne. Nogle gange over markerne
ud til Strandager

- Vi var der i går. Det er et dejligt sted
- Det var spændende at se at
et hjørne af ”vandhullet” var fyldt
med haletudser

- Flot arbejde - Vi har været derude,
dejlig lille oase
- Virkelig flot arbejde

- Der skal vi hen
- Sød lille skov. Svært at fare vild
- Det er blevet et lækkert rekreativt
område med plads til familieskovtur
og frokost i det grønne
- Mange tak, jeg går af og til en tur
i dette dejlige fristed
- Skal vi på tur? Det kan anbefales,
men der skal gås nogle runder
- Som barn legede jeg meget i
Præsteskoven. En dag vil jeg ud

- Cyklede derud, da de gule og
hvide anemoner stod i fuldt flor.
Absolut en herlig plet
- Dejligt område nu. Man kan
næsten ikke gå en tur alene mere.
Man møder altid nogle andre på de
smukke stier, eller ved den lille sø
- Her i coronatiden har jeg fundet
24 forskellige planter, og så er der
græsser. Buske og træer er ikke
talt med. Der er meget at opleve
i vores lille skov. I den lille sø er der
nu haletudser.
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Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september kl. 11.00 i Præsteskoven
I år planlægger vi at holde
høstgudstjeneste i Lumby
Præsteskov. For
deltagerantal
og evt. tilmeld
ing se hjemmeside eller opslag
efter sommer
ferien.
Venlig hilsen,
menighedsrådet

Allehelgens søndag
Søndag den 1. november i Lumby og Stige Kirke
Allehelgens søndag er dagen, hvor
vi mindes dem, vi har mistet, det
være sig familiemedlemmer, venner og bekendte. Med denne guds
tjenestes 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 gudstjenesten og
der vil blive tændt lys for dem.
I oktober sender vi et brev ud til de
pårørende, og inviterer til allehelgensgudstjeneste. I brevet skriver vi
også hvilke retningslinjer, der er gældende på dette tidspunkt.

© Camilla Phillipsen
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Menighedsrådet og
sognepræsterne

Nationalmuseet fortæller om Lumby og Stige Kirkers fortid
Onsdag den 4. november kl. 19.00 i Lumby Sognegård
Denne onsdag i november vil Kirstin
S. Eliasen og Lasse J. Bendtsen fra
Nationalmuseet fortælle om Lumby
og Stige Kirkers fortid.
Træet i tagkonstruktionen i Lumby
Kirke afslører overraskende detaljer
i Nationalmuseets NNU-rapport nr
68 C 2018, foretaget af Miljøarkæologi & materialeforskning, Dendrokronologisk laboratorium ved Orla
Hylleberg Eriksen.
En dendrokronologisk daterings
undersøgelse giver oplysning om
dannelsestidspunktet for de undersøgte årringe i træet, samt hvornår
træet blev fældet. Alle undersøgel-

ser viser, at træet under normale
omstændigheder blev anvendt kort
tid efter fældningen.
Det er f.eks. muligt at sammenligne
dendrokronologiske og kulturhistoriske (skriftlige kilder, inskriptioner o.l.)
dateringer. Disse resultater understøttes af tilsvarende sammenligninger
udført på bygningstømmer i Danmark. Dermed kan træværkets alder
bestemmes temmelig nøjagtigt.
Velkommen til en interessant fortælleaften om vores helt egne kirkebygninger.
Menighedsrådet

Kirkens Dagligstue
Som noget nyt vil vi i menighedsråd
et starte ”Kirkens Dagligstue”. Vi
vil mødes den første torsdag i hver
måned i Stige Sognehus kl. 10-ca.
11.30. Her vil vi hygge os sammen,
synge et par sange, drikke kaffe og
hver gang lytte til en lille ”fortælling”
med forskelligt indhold. Kaffe og
brød koster 20 kr.
Vi skriver i næste kirkeblad, hvornår
vi kan starte ”Kirkens Dagligstue”,
som desværre bliver udsat på grund
af corona. Vi håber, at rigtig mange
har lyst til hyggeligt samvær.
Venlig hilsen,
Hyggegruppen

© Karen van Durme
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SOGNENYT
Velkommen til nadver
Så længe coronasituationen varer,
vil vi nu holde kontinuerlig nadver
to gange om måneden.

© Pixabay

Som I sikkert har lagt mærke til, har
der siden genåbning af vores kirker
ikke været almindelig altergang til
gudstjenesterne.

Kontinuerlig nadver betyder, at man
kommer til alters enkeltvis uden at
knæle, og modtager brød og vin. Vi
skriver på hjemmesiden og opslag
ved kirken, hvornår vi holder nadver.
Velkommen igen til altergang!
Præsterne

Valg til menighedsråd 2020

© Karen van Durme

I år er der valg til menighedsrådene.
”Ved valget i 2004 blev jeg opfordret
til at stille op for Stige Menighedsråd,
18

© Karen van Durme

og det lød spændende, ” siger Anni.
”Jeg talte med den gamle formand
og fik lidt at vide om, hvad arbejdet i menighedsrådet indeholder.

Jeg undersøgte også selv sagen og
fandt ud af, at det kirkelige liv ikke
kun handlede om bordbøn og fadervor, men at der var meget diakoni involveret. Det at kunne gøre
noget for andre, gerne sammen
med nogle ligesindede, det tiltalte
mig meget. Og så var jeg så heldig,
at blive valgt ind.”
Sådan lyder det i et interview med
Anni Jensen i vores sidste kirkeblad
(læs hele interviewet i Kirkebladet
for marts-august 2020 på hjemmesiden www.lumbysogn.dk).
Denne gang er reglerne ændret,
så rammerne mere ligner måden
foreningerne holder generalforsamling på.
For at kunne stemme og stille op
skal man:
1) være medlem af Folkekirken
2) være fyldt 18 år
3) 
have bopæl i sognet eller have
løst sognebånd.
Men menighedsrådsvalget er, som
altid, delt i 2 møder: et orientereringsmøde og en valgforsamling,
hvor det faktiske valg foregår.
Orienteringsmødet blev afholdt den
18. august kl. 19.00 i Stige Sognehus.
Her var der mulighed for at møde og
høre det nuværende menighedsråd
fortælle om opgaver, arbejde, pligt

er og rammer i vores menighedsråds
hverdag, året igennem.
Tirsdag den 15. september holder vi
valgforsamling. Vi begynder med
en andagt i Lumby Kirke kl. 18.30 og
fortsætter med valgforsamling kl.
19.00 i Lumby Sognegård, hvor alle
interesserede er velkomne. På valgforsamlingen bliver der opstillet kandidater og valgt medlemmer for det
nye menighedsråd.
Husk legitimation til afkrydsning ved
indgangen.
Hos os er vi menighedsråd for 2 sogne, og derfor holder vi møder sammen. Ved valgforsamlingen deles vi
dog i Lumby og Stige, så hvert sogn
vælger sine repræsentanter til det
fælles menighedsråd.
Der bliver valgt 7 medlemmer og 4
suppleanter i hvert sogn.
Der er behov for nye, friske rådsmedlemmer, der vil kirken og det samarbejdende fællesskab, som er fundamentet for kirkens liv og vækst.
Hvis du har spørgsmål eller gerne
vil høre mere, er du meget velkommen til at ringe til Inge-Lise Hansen,
formand, på tlf. 65 95 51 31 og Anni
Jensen, næstformand, på
tlf. 21 30 09 99.
Valgbestyrelsen
for Lumby og
Stige Sogne
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Hilsen til konfirmanderne, nuværende og kommende!

Det blev på alle måder et anderledes
og uventet år! – også hvad angår
konfirmationer og forberedelse. Det
har vi godt nok ikke prøvet før; at konfirmere 8. klasser i september og først
begynde med de nye konfirmander
fra 7. klasse efter efterårsferien.

De nye konfirmander starter i uge 43
efter efterårsferien med deres forberedelse. Vi holder fyraftensmøder
den 6. og 7. oktober for nye konfirmander og forældre, hvor vi informerer omkring tilmelding, konfirmation og forberedelse.

Men sådan bliver det i 2020/2021!

Nærmere information til både nuværende og kommende konfirmander følger efter sommerferien på
Aula, Intra og på vores egen hjemmeside www.lumbysogn.dk

Vi glæder os rigtig meget til at holde
konfirmationer i Lumby og Stige Kirker
den 20. og den 27. september. Det
bliver nok et noget anderledes setup, end vi er vandt til. Men konfirma
tion og fest bliver der.

Vi glæder os til at se jer alle igen. Vi
præster, ansatte og frivillige har godt
nok savnet at have konfirmander.

Vi satser på at kunne invitere de
”gamle konfirmander”, nuværende
8. klasser, på en dagsudflugt den
10. september. Vi holder generalprøver den 14. september efter skoletid.

Mange hilsner fra
ansatte, frivillige
og præsterne

Menighedspleje i Lumby og Stige
Som vi skrev i sidste kirkeblad, er vi
her i sognene begyndt på at samle ind til menighedspleje. Derfor vil
man opleve, at vi ved gudstjenester
og arrangementer spørger om et lille
bidrag til menighedsplejen på Lumby og Stige Kirkes MobilePay 56727.
I slutningen af sidste år kunne vi
hjælpe 6 lokale børnefamilier med
julehjælp og i år kunne vi give konfirmationhjælp. Derfor vil vi sige: Tusind
tak for jeres bidrag, de gavner!
Sognenes præster
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LOKALE FORENINGER
LUMBY-STIGE GRUPPE
Det Danske Spejderkorps
Søger du derfor en pigegruppe,
hvor du kunne tænke dig, at din
datter skal være spejder, så kig
på vores hjemmeside www.lumbystige.dk – eller på vores Facebook
side: Lumby-Stige Spejdergruppe.
Her vil du kunne læse mere om
os og se, hvornår vi holder møder,
og læse om, hvordan du kommer
i kontakt med os. Du kan også kontakte vores gruppeleder Marianne
Esbech på mobil 22936121.
Vi glæder os til at se dig.
Vi kan nu alle se frem til fritidsaktiviteter under næsten normale forhold
og vi glæder os til at få startet vores
spejderarbejde op.

Med spejderhilsen,
LUMBY-STIGE
Spejdergruppe

Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus
Onsdag den 2. september kl. 14.00
Besøg hos Kongsdal Åben Have,
Assens Landevej 38 (mellem Hinde
vad og Paddesø) 5471 Søndersø.
Oplev en af Danmarks smukkeste
haver, med skønne blomster, eksotiske planter, flotte træer. Havens
midtpunkt er en stor sø med springvand og der er naturligvis masser af
hyggelige siddepladser.
Torsdag den 17. september kl.
19.00 Region Fyn
Velas (tidl. Centrovice) Damsbovej
11, 5492 Vissenbjerg. Foredrag med

Helle Bygum: ”Vi stiller om til Dronningen”. Underholdende causeri
baseret på erfaringer og oplevelser
med kongehuset efter 16 år som hofreporter ved DR. Om de store rejser,
om dagligdagen ved hoffet. Helle
Bygum har været journalist i mere
end 40 år, heraf 23 år på TV Avisen.
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
Region Fyn
Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Foredrag med Erik Norman
Svendsen, som kendes af de fleste i kraft af sin rolle som Kongelig
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus

Onsdag den 18. november kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes
Vej 40 B. Musikalsk foredrag med
Jeannet Ulrikkeholm, cand.mag. i
fransk og italiensk, som i mange år
har undervist på universiteter, gymnasier m.m. I dette arrangement
synger Jeannet Ulrikkeholm danske
og franske sange. Hun akkompagnerer på guitar, cello og lut og fortæller
om sangene undervejs.

Konfessionarius. Erik Norman Svendsen vil fortælle om sin præstegerning og de roller og funktioner, han
har udfyldt igennem et langt liv. En
periode var han biskop over Københavns stift, virker i dag som hjælpepræst ved Garnisons Kirke.

Der er tilmelding og betaling for at
deltage i foreningens arrangementer.
Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 51 21 79 59

Lumby Skytteforening

Adresse: Harlekinvej 74 (Lumby Skole)
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.
www.lumbyskytteforening.dk
Med venlig hilsen, Skytteforeningens bestyrelse
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Lumby og Omegns Borgerforening
Program marts – august 2020
Borgerforeningens arbejde har
desværre, som så utrolig meget
andet, ligget stille hen over foråret
og sommeren, på grund af coronasmitterisiko.

vil være så lav, at vi kan starte op
igen. Det er et savn i lokalsam
fundet, at der ikke har været
mulighed for at mødes til sociale
arrangementer.

Vi nåede at afholde den næstsidst
annoncerede fællesspisning dag
en før Danmark blev lukket ned.
Derefter måtte vi desværre aflyse
den sidste fællesspisning, hyggebanko, affaldsindsamlingsarrangement, børnedyrskue, Sankt Hans
fest og Byfesten.

Vi håber og forventer at afholde
strikkecafe og hyggebanko igen i
starten af september, samt fællesspisning i slutningen af september.
Datoer for efterårets arrangementer
vil komme ud senere på både hjemmesiden og Facebook, samt som
opslag i udhængsskabene.

Vi håber naturligvis meget, at
smit
terisikoen efter sommerferien

Hanne Schultz Sørensen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Formand:
Tom Bager
Adresse:	H.C. Lumbyes Vej 9c,
5270 Odense N
Tlf. i åbningstiden 29 85 46 19
Mail: 	lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside: 	www.arkiv.dk
Åbningstider:	2. mandag i måneden
kl.18.00 – 19.30
4. mandag kl. 15.00 – 17.00
Lukket i skolernes ferier
Medlemskab:	75 kr. per år per medlem
For medlemskab af foreningen rettes hen
vendelse til foreningens kasserer, Käthe
Jepsen på tlf. 40 36 99 24 eller på arkivets mail.
Bestyrelsen
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CHRISTIAN URBAN HANSEN

Der er ingen nulevende, der kan
huske Urban Hansen, men der findes nogle anekdoter, som er værd
at nævne, f.eks. stigeboen, som
sagde til ham: ”Præ`ke, det ka` du
skutte makke, men vi kan nu så
godt li` dig”! Det var uden tvivl ment
som et stort kompliment.
Det var nu ikke alle, der bedømte Urban Hansens prædikener så
hårdt. Jesper Peter Jespersen, alias
Kaptajn Jespersen (1883-1963), som
voksede op i Lumby, skriver i sine
erindringer: ”Kom vi til Lumby Kirke
kunne pastor Urban Hansen gøre
det alt sammen godt og rigtigt og
forståeligt for os. Det var ikke alene
det, han sagde, der betog os, men
måden hvorpå han sagde og gjorde
det alt sammen. – der ligefrem voksede gudsfrygt om ham”.
Følgende beretning er baseret
på et indlæg af pastor Chr. V. Prip
og læge Sandie Nielsen i Lumby
Sogns Lokalhistoriske Arkivs
Årsskrift 1996
Et af de største klenodier på Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv er tre
håndskrevne bøger med udførlig
beskrivelse af ALLE sognets beboere,
hus for hus. Bøgerne, der er tilgænge
lige i maskinskreven form på arkivet,
er forfattet af pastor Urban Hansen,
som var sognepræst i Lumby og
Stige fra 1883 til sin død 1903. Der
foreligger ikke mange skriftlige kilder
om Urban Hansen, men dog nok til,
at vi kan få et vist indtryk af manden.
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Christian Urban Hansen var født 16.
december 1844 i Odense. Hans far
var rådmand, købmand og sparekassedirektør, så han hørte absolut
til det bedre borgerskab. Sønnen
Christian voksede op i trygge og
gode forhold. Han karakteriseres,
som: en mild og folkelig mand, en
ægte fynbo.
I 1871 ansøgte han om en kapellanstilling (hjælpepræst) i Ryslinge,
men efter længere tids forgæves
venten trak han ansøgningen tilbage. I stedet rejste han og hans
hustru til Hull i England, hvor han
virkede som dansk sømandspræst
i 12 år.

Den 10. marts 1883 blev Urban Hansen udnævnt til sognepræst i Lumby
Sogn, og da var spørgsmålet om
opførelse af en kirke i Stige allerede
rejst. Den 5. november 1882 havde
der været generalforsamling på
Stige Kro, hvor man valgte en komite, som skulle stå for byggesagen.
Urban Hansen kom straks med i byggekomiteen. På det tidspunkt var
planerne allerede udarbejdede,
og Urban Hansen havde ingen mulighed for at påvirke dem, selv om
han var helt uenig med byggekomiteen. Han syntes, at projektet var alt
for flot. Han var ligeglad med, om
kirken fik tårn og korsarme, blot den
var rummelig og hyggelig.
Da man skulle i gang med selve byggeriet, opstod der en kritisk situation.

Gennemførelse af byggeplanerne
forudsatte et statstilskud på 10.000 kr.,
men på grund af Venstres boykot af
finansloven kom der ikke noget tilsagn om tilskud. Spørgsmålet var nu,
om man skulle udskyde byggeriet til
man havde tilsagn om statstilskud,
eller gennemføre et skrabet byggeri
for de penge, man havde?
Urban Hansen var absolut tilhænger
af det sidste, og han tog det usædvanlige skridt, på eget initiativ, og
uden godkendelse fra den øvrige
byggekomite at skrive om problemet i avisen. Hans indlæg sluttede
med ordene: ”Legatbestyrelsen
har derfor overfor den nuværende
trang til kirke troet at måtte vedtage,
at vi afvente et aar på spørgsmaalet
om statstilskud, men om det nægtes
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os, da ville vi bygge saa stort og
godt, vi kunne, for de midler, vi faar
og som venners kærlighed yderligere vil sende os”.
Det faldt byggekomiteen for brystet.
Da det blev klart, at der ikke kom
noget statstilskud i 1885, indkaldte den til møde med bidragyderne for at høre deres mening. Her
gjorde Urban Hansen rede for sine
synspunkter. Han var først kommet
til sognet, efter at byggesagen var
startet. Han var slet ikke tilfreds med
de planer, som lå til grund for projektet. Han syntes, man havde planlagt en alt for flot og alt for dyr kirke.
For ham var det afgørende at få en
stor, hyggelig kirke, så behøvede
man for hans skyld hverken tårn eller
korsarme. Han var loyalt gået ind i
arbejdet, men da det nu lod til, at
pengene ikke rakte til det oprindelige projekt, så han en mulighed for
at få sine egne planer igennem.
Han beklagede, at han var skyld i,
at det blev bekendtgjort, at man ville bygge det skrabede projekt, hvis
man ikke fik tilskud. Han følte sig trykket derved, og ville gerne træde ud
af byggekomiteen.
Formanden opfordrede kraftigt
Urban Hansen til at blive, men Urban
Hansen holdt fast i sin beslutning.
Han mente, at han gjorde det rigtige
i at træde tilbage som følge af bekendtgørelsen i avisen, men han skulle fortsat støtte sagen med usvækket
iver. Den lille episode giver et gan26

ske godt billede af Urban Hansen.
Når han brændte for en sag, kunne
hans iltre temperament sommetider
få ham til at foretage sig noget, som
han bagefter måtte tage i sig.
Sagen endte med, at man enedes
om at fortsætte med byggeriet efter de oprindelige planer, og til sidst
kom så statstilskuddet, men da var
man allerede næsten klar til rejsegilde. Stor var derfor byggekomiteens
forbløffelse, da ministeriet, samtidig
med tilsagnet om de 10.000 kr., bad
biskoppen udtale, om der nu også
var brug for en kirke i Stige?
Formanden for byggekomiteen bad
Urban Hansen om en udtalelse i den
forbindelse, og den kom prompte. I
tiden før kirken blev færdig, blev der
én gang om måneden holdt gudstjeneste i Stige Skole. Herom skrev
Urban Hansen i sit svar til ministeriet:
”Lokalet, hvor gudstjenesten afholdes i Stige, er de to rummelige skolestuer, hvor der dog er lavt til loftet.
Stuerne er forbundet med en dør,
anbragt midt i væggen. For at høres
af alle må præsten tale staaende i
denne dør uden dog nogensinde at
undgaa at tale med ryggen vendt
mod nogle af forsamlingen, som paa
alle sider sidder tæt op mod præsten. Som tidligere sømandspræst er
jeg ikke kræsen hverken med lokale eller prædikestol, men jeg tillader
mig at kalde omtalte dør et utaaleligt og uværdigt sted at tale fra for en
præst i embedsdragt. Luften i lokalet
er aldrig god, men værst om vinter

en, og det hører til de jævnlige afbrydelser, at folk besvimer”.
Om det nu var Urban Hansens skriv
else, som gjorde indryk på minister
en, må stå hen; i hvert fald kom
statstilskuddet omsider, og kirken
blev færdig i løbet af efteråret 1886
og indviet 1. søndag i advent.
Det var store og vigtige sager, der
mødte Urban Hansen de første år af
hans præstegerning i Lumby Sogn.
Det siges, at Urban Hansen havde et
elskeligt sind, som ingen i længden
kunne modstå.
Kaptajn Jespersen var en stor beundre af Urban Hansen. Det kommer tydeligt frem i hans erindringer,
hvor det bl.a. hedder: ”Fra Lumby
Præstegård udstrålede en sådan
kultur, og den kom hele sognet til
gode, ikke som skinhellighed, men
som en stærk, ægte, ren livsånd...
Han elskede musik, og denne interesse var med til at skabe fest for
hans omgivelser. Hans hustru, der er
udgået fra den kendte købmandsslægt Bruun i Assens, var meget musikalsk, og aldrig var vi i Lumby Forsamlingshus uden at præstens frue
eller en af hendes døtre satte sig til
klaveret, og om sommeren, når der
holdes møder i præstegårdshaven,
spillede præstegårdens myndige,
men venlige herskerinde – for herskerinde, det var hun”.
Urban Hansen døde den 20. januar

© Annelise Bæk Hansen

1903 og ligger begravet på Lumby
Kirkegård syd for kirken, hvor graven
stadig er bevaret. Sognet viste sin
taknemmelighed mod den afholdte præst ved at ophænge et maleri
og en sølvmindekrans i begge kirker.
Sygdom og sundhed i 1800-tallet
Pastor Urban Hansen har, som tid
ligere nævnt, foretaget optegnelser
om alle sognets familier, og hvad
der tilstødte dem af sociale og sygdomsmæssige hændelser.
Lægevidenskaben har udviklet sig
hastigt, og efterhånden givet mulighed for at behandle og helbrede
mange sygdomme. Men det, der for
befolkningen som helhed, har været
særdeles vigtig, er udviklingen af
det offentlige sundhedsvæsen. Det
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er ikke længere forbeholdt velbeslåede at kunne opsøge læge og få
behandling.
I tidligere tider har den almindelige borger såvel som bonde ikke
haft mange muligheder for hjælp,
og derfor har, set med nutidens
øjne, banale sygdomme været ret
voldsomme i form af dødsfald eller svære følgetilstande. Gennem
Urban Hansens optegnelser få vi et
indtryk af, hvorledes det dengang
har været.
Optegnelserne rækker forud for
hans tiltrædelse, så materialet dækker begivenhederne i den sidste
halvdel af 1800-tallet. Optegnelserne er en beskrivelse af de familier,
der boede her. Der er lagt meget
vægt på de sygdomme og ulykker,
som ramte sognets beboere. Det er
naturligvis ikke sygejournaler, men
optegnelserne giver alligevel et rimeligt indtryk. Ulykkestilfælde, specielt til søs og ved kanalen, udgør
en ikke ringe del af de oplyste dødsfald, hvilket nok ikke overrasker, da
søfart var en hovedbeskæftigelse i
Stige, og en farlig arbejdsplads.
Infektioner i forskellige afskygninger
såsom meningitis, skarlagensfeber
og lungeinfektioner er beskrevet
med dødelig udgang. Der er endvidere nogle selvmord, hvor den mest
”populære” metode var hængning.
Der er også beskrevet dødfødsler,
der havde voldsomme misdannelser som dødsårsag. Alkohol har
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været et væsentligt problem, idet
det er nævnt i flere personskildringer.
Set i nutidens lys var de omtalte
infektioner fatale, og ramte især
yngre mennesker. (Det skal dog
nævnes, at på trods af den bedst
mulige behandling, så er den bakterielle form for meningitis fortsat en
meget alvorlig sygdom, da mellem
5 og 15 procent af de smittede dør
af sygdommen eller får mén.)
I Urban Hansens optegnelser findes der ikke megen information
om lægernes deltagelse, hvilket
formodentlig beror på, at der ikke
var de store muligheder for den
almindelige befolkning til at kunne
opsøge læger.
I den anden ende af livsspektret kan
man notere sig talrige fødsler i mange af de familier, Urban Hansen har
beskrevet. Op til 15 i en enkelt familie er det blevet til. Trods de relative
mange tidlige dødsfald så har det
givet en stor befolkningstilvækst.
Selv om det ikke er egentlige sygejournaler, vi har adgang til, så må
kilden dog anses som ganske god,
da Urban Hansen havde en god
indsigt med byens familier, og hvorledes det stod til. Takket være disse
optegnelser kan vi i dag få indtryk
af sygdom og sundhed i 1800-tallet,
som ellers ikke ville være beskrevet.
Formidlet af Annelise Bæk Hansen,
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
AUGUST
Tirsdag 25. august

kl. 18.30

Lørdag 29. august

kl. 9.30

Søndag 30. august

kl. 9.30
Kl. 11.00

12. søndag e. trinitatis

Indvielse af Præsteskoven Lumby Præsteskov
Konfirmation JDW

Lumby Kirke

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Stige Kirke
Lumby Kirke

SEPTEMBER
Søndag 6. september
13. søndag e. trinitatis

kl. 9.30
kl. 11.00

Søndag 13. september kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Lumby Kirke
Stige Kirke

Høstgudstjeneste KN

Lumby Præsteskov

14. søndag e. trinitatis

Tirsdag 15. september

kl. 18.30
kl. 19.00

Andagt 		Lumby Kirke
Valgforsamling MR-valg Lumby Sognegård

Søndag 20. september

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 11.00

Konfirmation MG
Konfirmation MG
Konfirmation KN

Lumby Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke

16. søndag e. trinitatis

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 17.00

Konfirmation KN
Konfirmation KN
Gudstjeneste AJ

Stige Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke

Onsdag 30. september

kl. 14.45

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

15. søndag e. trinitatis

Søndag 27. september

OKTOBER
17. søndag e. trinitatis

Søndag 4. oktober

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Lumby Kirke
Stige Kirke

Tirsdag 6. oktober

kl. 17.00

Forældremøde

Stige Sognehus

Onsdag 7. oktober

kl. 17.00

Forældremøde

Lumby Sognegård

Søndag 11. oktober

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste KN

Stige Kirke
Lumby Kirke

18. søndag e. trinitatis
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KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard,
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg
OKTOBER
Søndag 18. oktober

kl. 17.00

Løvfaldsgudstjeneste AJ

Lumby Kirke

20. søndag e. trinitatis

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Lumby Kirke
Stige Kirke

Onsdag 28. oktober

kl. 14.45

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

19. søndag e. trinitatis

Søndag 25. oktober

NOVEMBER
Søndag 1. november
Alle helgen

kl. 11.00
kl. 11.00

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste MG

Onsdag 4. november

kl. 19.00

Foredrag Nationalmuseet Lumby Sognegård

Søndag 8. november

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste KN

Stige Kirke
Lumby Kirke

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Lumby Kirke
Stige Kirke

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Stige Kirke
Lumby Kirke

22. søndag e. trinitatis

Søndag 15. november
23. søndag e. trinitatis

Søndag 22. november
Sidste søndag i kirkeåret

Stige Kirke
Lumby Kirke

Onsdag 25. november kl. 14.45

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

Søndag 29. november

kl. 9.30

Gudstjeneste KN

1. søndag i advent		

Kransekage og sekt

Lumby Kirke

kl. 11.00 Gudstjeneste KN
Stige Kirke
		
Kransekage og sekt
DECEMBER
Søndag 6. december

kl. 19.00

2. søndag i advent		
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Gudstjeneste MG
Julen i ord og toner

Lumby Kirke

PRAKTISK INFO
For dåbs- og familiegudstjenester
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 47. Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme senest mandag den 5. oktober på kvd@km.dk

© Karen van Durme

Menighedsrådsmøder for Lumby og Stige 2020
Torsdag 27. august........................................kl. 16.00 Stige Sognehus
Torsdag 24. september................................kl. 16.00 Lumby Sognegård
Torsdag 29. oktober......................................kl. 16.00 Stige Sognehus
Torsdag 26. november.................................kl. 16.00 Lumby Sognegård
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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 Annette Jørgensen
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
Tlf. 29 27 65 91
akt@km.dk

Menighedsråd

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

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

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

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

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

Redaktion: Karen van Durme
Billede forside: Karen van Durme

Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
www.lumbysogn.dk

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Sognepræst Mette Gabelgaard
Kontor: H.C. Lumbyes Vej 40 B
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@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
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Sognepræst Karen Nedergaard, kbf.
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5270 Odense N
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