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ARTIKLER

Glæden hun er født i dag 

Sådan indledes en gammel julesal-
me, der findes som nummer 107 i  
vores danske salmebog, gendigtet 
af N.F.S. Grundtvig. Salmen fortæl-
ler, at glæden fødes til jorden og ind 
i verden som Jesusbarnet. 

Da hyrderne har set barnet i Bet-
lehem, da de har fortalt Josef og  
Maria alt, hvad der af englen er ble-
vet sagt til dem om dette barn, og 
da de ved selvsyn har konstateret, 
at alt er, som de har fået besked på, 
går de hjem til deres marker. Der 
står ikke i Lukasevangeliet, at de er 
glade. Men der står, at de priste og 
lovede Gud for alt, hvad de havde 
hørt og set. 

Der står heller ikke, at de synger på 
vej hjem. Men det tror jeg, de gør. 
De synger salmer om den glæde, 
der er født til jorden. De mærker 
glæden i deres hjerter – en uforklarlig 

livs kraft, der for et øjeblik gør dem 
jublende glade – en skaberkraft, 
der synger og jubler glæden ud. En 
kraft så stærk, at de ikke kan andet 
end glædes.  

Selvom der er nok at være ked af. 

For det er der jo faktisk. De fattige 
hyrder med barske livsvilkår, er de 
første til at få bud om barnets fødsel. 
Det er undertrykte folk, som lever fra 
hånden og i munden, som nogle af 
de nederste i samfundet, i et land 
der er besat af en fremmed magt. 
Det er givet mænd, som kender til 
sygdom, vold, død og svære vilkår 
i deres tilværelse. Det er folk, der ar-
bejder hårdt fysisk, fryser og sulter 
for at tjene til dagen og vejen. 

Det er livsglæde, de oplever og 
mærker, da de har set Jesus barnet 
og hørt om den betydning, han har. 
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Livsglæde er noget helt andet end 
lykke og velsignelse, tænker jeg. 

Lykken og velsignelsen er sande-
lig ikke at foragte. Det er dejligt og 
skønt, når det går os godt, og vores 
håb, drømme og ambitioner bliver 
opfyldt. Når vi selv arbejder for at 
få det gode liv, og vi oplever, at alt 
muligt godt bliver os givet, uden at 
vi selv er herrer over det. Når vi vel-
signes med gode kår, skønne men-
nesker omkring os, et godt helbred, 
og mening i tilværelsen. Når vi lykkes 
med det, vi gerne vil og som vi har 
arbejdet målrettet på. 

Så får vi lykke og Guds velsignelse. 
Men det er ikke det samme som livs-
glæde.  

Livsglæde er helt uafhængig af  
vores livsvilkår – om vi lykkes i livet, 
om vi får sådan et liv, vi gerne ville 
have. Eller om vi får et liv, der slet ikke 
er det, vi drømte om. Eller et liv, der 
er lidt af begge dele. Det afhænger 
livsglæden ikke af. Livsglæde er på 
trods af livets vilkår, og derfor er det 
en glæde, som er uden synlig, ydre 
grund. En glæde, der er som en ur-
kraft – eller en skaberkraft, der ufor-
klarligt og forunderligt får os til at 
juble og glædes. Fordi livet er. 

Men også en glæde, som får os til 
at holde ud. Som giver os håb, når 
der ikke er noget håb at se. Som får 
os til at tro, at alt er muligt for Gud, 
selv når alt omkring os ser helt umu-
ligt ud. 

Livsglæde er juleglæde, tænker 
jeg. Fordi julen handler om den 
Guds kærlighed, der har ladet ver-
den blive til. Den Guds kærlighed, 
som elsker mig så højt, tillægger mig 
så stor betydning og værdi, at den 
besluttede at blive menneske, for at 
komme mig nær, og lade sig føde 
ind i min verden. 

Livsglæde er den simple glæde, at 
jeg er til, at Gud er til, at livet findes, 
at jeg lever og trækker vejret, at jeg 
får lov at leve endnu en dag. Livs-
glæde er glæde over at leve det liv, 
som måske, udefra betragtet, ikke 
er den hele store succes. En glæde, 
som er, på trods af de kampe og 
prøvelser, vi må igennem.  En glæde  
på trods af den følelse af ensomhed 
og forladthed, der griber os alle af 
og til. Eller ofte. 

Livsglæde er evnen til nærvær og til 
at kunne se med hjertet. At det lille 
barn i krybben er verdens frelser og 
min frelser. At den lille nyfødte er til
givelsens kærlighed og håbet om det 
evige liv. At det lille barn er selve livet. 

Men ikke sådan et liv, der altid er 
fyldt af lykke og velsignelse og gode 
kår. Derimod sådan et liv, Gud har 
givet os, og som Han vil, at vi skal 
leve. Livsglæden kommer altid og 
kun fra Gud. Aldrig fra os selv. Livs-
glæde, også som juleglæde, er et 
lille skabelsesunder. 

Med venlig hilsen,
Karen Nedergaard
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H.C. Lumbyes Vej 40. Lumby gamle Præstegård blev opført i 1739, ombygget i 1804,  
og nedrevet i 1951

Da demokratiet kom til Lumby 
Læst i Lumby Sogns Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 1993,  

skrevet af Tove Boserup og formidlet af Annelise Bæk Hansen 

På arkivet i Lumby er vi i besiddelse 
af gamle protokoller for sognefor-
standerskabet i Lumby. Protokoller-
ne findes også i transskriberet form 
på arkivet. Sogneforstanderskabet 
begyndte sit arbejde i 1842. Først lidt 
baggrund for dette første spirende 
kommunale selvstyre. 

Ud fra et oplæg, udarbejdet af de 
rådgivende stænderforsamlinger, 
havde kongen, Christian d. VIII, i 
1841 udstedt en lov om Landcom-
munevæsen. Loven omhandler op-
rettelsen af sogneforstanderskaber, 
samt regler for amtsrådene.

Geografisk eksisterede landkommu-
nerne allerede som fattigdistrikter. 
Man skulle så indenfor dette områ-
de vælge nogle mænd til sognefor
standere. Sognepræsten var født 
medlem, og det samme gjaldt lods-
ejere med over 32 tønder hartkorn, 
men dem havde vi dog ingen af i 
Lumby. De øvrige skulle vælges af 
og mellem mænd, der ejede eller 
fæstede over 1 tønde hartkorn. I alt  
skulle sogneforstanderskabet i Lumby  
bestå af 10 mand.

En sogneforstander skulle sidde på 
sin post i 6 år, således at halvdelen 
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H.C. Lumbyes Vej 52. Rytterskolen  
fra omkring 1890.

af sogneforstanderne gik af hvert  
3. år. For at komme ind i denne ryt-
me, måtte man dels ved lodtræk-
ning, dels ved frivillig afgang udskifte  
halvdelen af forsamlingen efter de 
første 3 år.

Det første valg blev foranstaltet af 
en komite udpeget af amtmanden.  
Senere stod sogneforstanderne selv 
for valgene. Et valg skulle finde sted 
ved årets slutning. Man skulle i god 
tid udarbejde og fremlægge lister 
over de stemmeberettigede og 
valgbare mænd. Foruden det med 
hartkornet skulle man være fyldt 
25 år for at kunne deltage. Valget 
skulle bekendtgøres ved kirkestæv-
ne, dvs. efter gudstjenesten. Selve 
valget fandt sted på Rytterskolen i 
Lumby. Man kom til stede og afgav 
mundtligt sin stemme. I den nyvalgte 
forsamling skulle så det sidste med-
lem sørge for, at der blev valgt en 
formand, som hvert år skulle vælges 
af de øvrige sogneforstandere.

I årets løb blev der holdt seks lovplig-
tige – plus et antal ekstraordinære 
møder. Man skulle samles i skolen, 
eller i et lejet lokale. I Lumby hold-
tes dog sjældent møde på skolen. 
De første år var de fleste møder i 
præste gården, senere, da proprie-
tær Schmidt på Anderupgård blev 
formand, blev møderne holdt der, 
og en tid blev man enige om at 
holde møder på skift hos medlem-
merne. Ifølge loven skulle sognefor-
standerne tage sig af vej, skole og 
fattigvæsen, men også andre opga-
ver blev pålagt dem, og her er et lille 
udpluk af, hvad de arbejdede med. 

Fattig og skolevæsen skulle især  
varetages af sognepræsten. Han 
havde særskilte protokoller, hvor 
disse sager blev indført. Derfor siger  
sogneforstanderskabets protokoller 
ikke meget om disse emner. Man 
valgte skoleforstandere og skole pa
troner til at være præsten behjæl-
pelig med opsynet af sognets skoler, 
og man valgte fattigforstandere til 
at klare fattigvæsenets sager. 

Fattigdom var et stort problem, nok 
især i Stige. Der er sager om jagt på 
betlere, sager om folk, der ønsker at 
dele deres huse, så de kan leje et 
par værelser ud til fattige familier. 
Enker, der søger om bevillinger til at 
drive spækhøkerhandel for at få en 
lille fortjeneste, de kan leve af osv. Alt 
sammen ting der viser, at fattigdom-
men har været et stort problem for 
mange mennesker. Hvert år opkøb-
te sogneforstanderskabet i samar-
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bejde med mølleren korn, der for en 
lav pris blev videresolgt til de fattige. 

Vejvæsensager fylder betydelig 
mere i protokollerne. Næsten alle 
sognets nuværende veje eksistere-
de også dengang, men som grus-
veje. Og alle veje, undtagen Slet-
tens Landevej, skulle vedligeholdes 
af sognets beboere. Hvert år holdt  
sogneforstanderskabet et møde, 
hvor de aftalte, hvad mænde-
ne i hver by – Lumby, Stige, Hauge,  
Anderup, Nisted og LumbyTårup  
– skulle lave, og hver sensommer 
holdt man syn over det udførte vejar-
bejde. Mændene fra LumbyTårup 
var ind i mellem meget sure. De følte, 
at Bladstrupvej var en utålelig byrde 
for dem. Den havde jo trafikken fra 
hele Nordfyn, mens de andre veje 
kun blev slidt af de lokale køretøjer. 

Spækhøkerhandel og handel med 
eller udskænkning af spirituøse drik-
ke har ofte været til debat, når en 
eller anden søgte bevilling til den 
slags. På én måde var det en god 
biindtægt for enker og andre fat-
tige, men på den anden side har 
drikkeriet været et alvorligt problem, 
som man gerne ville bekæmpe.  
Disse debatter har ofte været meget 
følelsesladede.  

Man har også ind i mellem barske 
personsager, som da man søger at 
umyndiggøre en enke i Stige, der er 
ved at drikke sin formue op. Amtet vil 
dog ikke være med til, at man blan-
der sig i den sag.

Forskellige håndværkere søger om 
tilladelse til at udføre deres erhverv. 
Nogle får den, andre ikke. Man har 

H.C. Lumbyes Vej 34. Eilschous Hospital bygget i 1780 som velgørende institution for fattige 
(Fattighus)
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dels set på, om der er behov for en 
mand med det pågældende er-
hverv, og dels set nøje på, om ansø-
geren var hæderlig og arbejdsom. 
På den tid var loven om næringsfri-
hed ikke kommet, og der var et så-
kaldt læbælte udenom hver køb-
stad, i dette tilfælde Odense. 

Sognets vævere søger flere gan-
ge om tilladelse til at ansætte en 
mand til at sælge deres produkter. 
Disse tilladelser gives som regel. By-
ens jorde moder har fribolig efter be-
stemte regler, der også er til debat. 
Dog kan man jo ikke forhandle med 

NOTER

Sogneforstanderskaberne blev i 1867 afløst af sogneråd. Ved samme lejlighed blev en række 
kommunale opgaver omlagt, og kommunerne kom under endnu strengere tilsyn og kontrol 
fra de højere myndigheders side. I 1855 blev valgretten udvidet til også at gælde husmænd 
og landarbejdere, men ikke tjenestekarle og slet ikke kvinder. De besiddende klasser blev dog 
sikret en stærk repræsentation derved, at den højst beskattede femtedel af vælgerne skulle 
vælge den større halvdel af sogneforstanderskabets medlemmer. Forud for sogneforstander-
skaberne fandtes der allerede en række sognekommunale myndigheder inden for fattig- og 
skolevæsen, hvor de stedlige bønder medvirkede, men disse var udpeget af overordnede 
myndigheder. Kilde: Harry Christensen: Bonden, kommunen og demokratiet. Det lokale selv-
styres etablering på landet i Danmark 1842-1867, bind I-II. Udgiverselskabet ved Landsarkivet 
for Nørrejylland, 1997

Om at afgive sin stemme
I artiklen om sogneforstanderskaber nævnes det, at man ved dette valg stemte mundtligt. 
Man nævnte navnet på den kandidat, man ville stemme på. Man brugte sin stemme. Eller 
sagt på en anden måde: Man brugte sin stemme, nemlig den stemme, der kommer ud af 
munden. Det er en ældgammel afstemningsform, der går tilbage til den tid, hvor folk ikke 
kunne skrive. Siden fik vi den nuværende skriftlige afstemning, men man bruger stadigvæk det 
gamle ord om denne handling. Viggo Bang

Rytterskolen 
Bygningen fungerede som skole fra 1722 til 1923. Mod slutningen af 1600-tallet og igen lidt ind 
i 1700-årene blev en del af krongodset i Danmark opdelt i 12 rytterdistrikter, hvor krongodsets 
bøndergårde oprindelig skulle stille med en udrustet rytter til hæren for hver 8 tdr. hartkorn. 
Til gengæld var disse gårde så fritaget for skatter og hoveri. Som modydelse skulle gårdene 
sørge for at indkvartere og forpleje ryttere og heste. 1721 besluttede Frederik IV at fejre sin 50 
års fødselsdag med en ´folkegave´ med oprettelsen af 20 ”Kongelige Skoler” i hvert af rytter-
distrikterne. 

en kvinde, så jordemoderens mand 
møder på hendes vegne. 

Den store danmarkshistorie spiller 
også en rolle i Lumby, da man i 1848 
bliver sat til at skaffe heste, tøj og an-
den udrustning til hæren. Her kan 
man se, at offerviljen har været stor. 
Man har endda bevilget korn til de 
indkaldte mænds familier.

Stort og småt og mange ting om 
sognets liv kan vi læse i de gamle 
protokoller.

Tove Boserup
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Filmklub med “A Christmas Carol” efter Charles Dickens’ eventyr 
Onsdag den 2. december kl. 14.30 i Lumby Sognegård

Den ene fornøjelse efter den anden 
er blevet aflyst – aflyst og aflyst – især 
for os pensionister. Vi har taget alle 
forholdsregler vi kender – målt op og 
organiseret efter alle kunstens regler 
og nu viser vi en julefilm: A Christmas 
Carol efter Charles Dickens’ eventyr.

”Julen er ikke andet end svindel 
og humbug” – sådan lyder det fra  
Ebenezer Scrooge, en gnier, der som 
følge af sin økonomiske succes er 
blevet til en bitter og ensom mand.
Men juleaften får han besøg af 
”Juleånden”, der viser ham de for-
gangne juleaftner, samt den nuvæ-
rende og de fremtidige juleaftner. 
Til sidst lærer han at åbne sit hjerte 
for det gode ved julen og genfinder 
glæden ved at give og ved at have 
familie og venner.

Siden ”Et Juleeventyr” blev udgivet 
i 1843 er navnet Ebenezer Scrooge 
blevet berømt over hele verden, og 
navnet gik over i den engelske histo-
rie som en betydningsfuld gnier.
Filmen er et klassisk BBC drama og 
er 60 min. lang. 

Lumby og Stige menighedsråd viser 
filmen onsdag den 2. december kl. 
14.30 i Lumby Sognegård. HUSK til-
melding på tlf. 61 18 70 65 senest tirs-
dag den 1. december kl. 12.00. Der 
kan bestilles kirkebil og efter filmen 
er der kaffe og ”julehygge”. 

Er interessen stor (flere end 40 til-
meldte) gentages filmen torsdag 
den 3. december kl. 14.30 – også 
her kan der bestilles kirkebil og der 
er kaffe og ”julehygge”.

KALENDER



9

Babysalmesang i Lumby Kirke  
 Mandage kl. 9.30 i Lumby Kirke

Forældre med børn fra 0 til ca. 9 
mdr. er igen velkomne til babysal-
mesang i Lumby Kirke. Babysalme-
sang er 45 min. med ro, glæde og 
nærvær i smukke omgivelser. 

Gennem salmesangen får børne-
ne stimuleret deres sanser og un-
dervisningen giver et tæt og unikt 
samvær mellem børn og forældre. 
Vi tager udgangspunkt i gamle og 
nye salmer, brugt på en ny, sjov og 
inspirerende måde. 

Her til vinter mødes vi mandag den 
7. og 14. december, og fra 4. janu-
ar til og med 8. februar, alle gange 
kl. 9.30 i Lumby Kirke. 

Tilmeldingen sker ved at sende  
en mail via sikker post (se www.
lumbysogn.dk) med navn, tele
fon nummer og barnets alder.  
Baby salmesang er gratis, og der er 
et begrænset antal pladser. Med-
bring gerne et tæppe hver gang. 

Sognepræsterne og 
 musikpædagog Rikke Petersen 

Musikgudstjeneste 4. søndag i advent   
 Søndag den 20. december kl. 16.00 i Stige Kirke

Op til jul på 4. søndag i advent er 
der musikgudstjeneste i Stige Kirke.  

René Højlund Rasmussen kom-
mer og spiller klarinet og Dennis 
Dingfeld sidder ved orglet. Vi skal 
høre om Herren, der er nær og 
for berede sindet på julens højtid, 
mens kirkesangeren synger nogle  
af vore gode adventssalmer og 
René Højlund Rasmussen som inter-
ludium spiller en julefantasi. Der er 
ingen fællessang og dermed plads 
til 50 i kirken.

Hvis omstændighederne tillader 
det, vil der efter gudstjenesten, i 
faklernes skær, være en kop kaffe 
og en småkage udenfor. 

Annette Jørgensen
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Julen varer længe

2020 har været et mærkeligt år på 
rigtig mange måder. At verden ville 
blive ramt af en pandemi, der satte 
så håndfaste grænser og rammer 
for, hvordan vi kan leve vores dag
lige liv, ja, det var der næppe man-
ge, der havde regnet med. 

Men sådan blev det ikke desto mindre. 

Også i kirken må vi leve med tem-
melig stramme rammer for, hvordan 
vi kan holde gudstjenester og kir-
kelige handlinger, og for hvordan 
vi i det hele taget kan mødes. Det 
har været svært og særdeles udfor-
drende at finde vej igennem. Men 
igennem er vi da kommet. 

Nu står vi foran en jul i kirken med 
retningslinjer og begrænsninger for, 
hvor mange vi kan være sammen 
ad gangen, især hvis vi skal synge. 
Og synge skal vi da, når det er jul. 
Det synes vi i hvert tilfælde, og der-
for har vi taget den beslutning, at 
der til de fleste julegudstjenester skal 
være fællessang i vores kirker. Det 

betyder, at der kan være 28 kirke-
gængere ad gangen i henholdsvis 
Stige og Lumby Kirke. 

Det betyder i praksis, at der er 
væsentligt færre pladser i kirken 
juleaften, end der plejer at være. 
Også selvom vi laver nogle flere, 
kortere gudstjenester. Og derfor er 
vi nødt til at bede om tilmelding til 
nogle af julens gudstjenester, dels 
for at sikre, at hele vores kapacitet 
så vidt muligt udnyttes, og dels for at 
sikre, at der ikke er en hel masse kir-
kegængere, der må gå forgæves. 

Vi vil af hjertet opfordre jer til at gå 
i kirke til advent, jul og nytår, helt 
som I plejer. Men vi vil gerne samti-
dig inderligt bede jer overveje, om 
det, hvis der nu ikke er plads jule-
aften, også kunne være en mulig-
hed at komme i kirke på en af søn-
dagene i adventstiden? Eller om 
det kunne være fint at gå i kirke til 
en af julens øvrige gudstjenester 
på 1. juledag, 2. juledag eller jule-
søndag? Om en nytårsgudstjene-
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ste kunne være sagen? – eller hvad 
med Helligtrekonger? 

Vi holder så mange gudstjenester 
jule aften, vi overhovedet kan klare 

 – og vi tyvstarter oven i købet jul
en lidt med 2 julegudstjenester den 
23. december. Se gudstjenestelisten. 

Som sagt vil vi bede jer om tele
fonisk tilmelding til nogle bestemte 
gudstjenester, nemlig lillejuleaften, 
juleaften, nytårsaften og nytårs-
dag. Man kan tilmelde sig fra man-
dag den 14. december kl. 9.00 på 
tlf. 61 18 70 65.

Til alle andre gudstjenester på 
guds tjenestelisten må man gerne 
tilmelde sig telefonisk på tlf. 61 18 
70 65, hvis man vil sikre sig en plads, 
men der vil også være en del 
”fripladser”, forbeholdt dem, som 
ikke har tilmeldt sig. 

Hvis I skulle blive forhindret i at kom-
me alligevel, vil vi meget gerne 
bede om, at I melder fra, så der er 
andre, som kan få glæde af plad-
serne. Tøv ikke med at tilmelde jer  
– der skulle nødig være tomme  
pladser, fordi man holder sig tilbage  
og tænker, at man ikke vil tage 
plads en fra en anden. Ring og hør, 
om der er plads. Og er der ikke plads 
den dag, man helst vil, så kan en af 
de øvrige dage måske bruges. 

Vær ikke bekymrede for at gå i kir-
ke og til gudstjeneste. Vi overhol-
der alle de retningslinjer, vi har fået 
m.h.t. at spritte af, holde afstand og 
undlade håndtryk. 

På gensyn i kirkerne til jul. Vi glæder 
os til at se jer!

Menighedsrådet,  
kirkens ansatte og præsterne 
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Nytårsgudstjenester   

Traditionen tro tager vi i kirken af-
sked med det gamle år og ser frem 
mod det nye. 

Nytårsaften torsdag den 31. decem-
ber kl. 15.00 er der gudstjeneste i 
Stige Kirke. Nytårsdag fredag den 1. 
januar kl. 15.00 er der gudstjeneste i 
Lumby Kirke.

Hvis omstændighederne tillader det, 
samles vi efter gudstjenesten udenfor 
kirken for at ønske hinanden et godt 
nytår med bobler og kransekage. 

Med disse gudstjenesters særlige 
stemning med fællessang af nytårs-
salmer, bibelske tekster og bøn sæt-
tes en fin ramme af alvor og efter-
tænksomhed.  Vi siger farvel til det 
gamle år og ser frem mod et nyt.  

2020 vil gå ind i historien som året 
hvor COVID19 i marts måned med 
et slag forandrede vores allesam-
mens liv. Nytårsaften ser vi således 

tilbage, og tager afsked med året, 
der blev så ganske anderledes end 
vi på nogen måde kunne have fore-
stillet os. Ja, man kan sige den gamle  
verden er forbi og kommer aldrig 
igen. Noget nyt kan begynde.

Det forgangne år har givet os nye 
indsigter i, hvordan livet kan leves, 
f.eks. har vi erfaret, at selvom tinge-
ne ikke går som vi har planlagt, så 
går det alligevel. Ligeledes har vi 
mærket, hvad det betyder for krop 
og sjæl når tempoet sættes ned og 
freden og uendeligheden fylder 
dagene. Ja, hver især har vi gjort os 
vigtige livserfaringer vi kan bringe 
med ind i det nye år.        

Der er plads til 28 kirkegængere ved 
hver gudstjeneste. Derfor vil vi ger-
ne bede om tilmelding, som kan ske 
på tlf. 61 18 70 65 fra mandag den  
14. december kl. 9.00.

Mette Gabelgaard
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Musikgudstjeneste  
3. januar på helligtrekongers søndag kl. 16.00 i Lumby Kirke

Også som afslutning på julen kom-
mer René Højlund Rasmussen og 

spiller klarinet. Han vil give gudstje-
nesten en klang af nytår og helligtre-
konger. Dennis Dingfeld sidder ved 
orglet, og vores kirkesanger synger 
salmerne om De hellige tre Konger. 
Vi skal høre om lyset, der er kommet, 
og stjernen, der leder på vej – også 
os, når vi går ud i det nye år. Der er 
ingen fællessang og dermed plads 
til 50 i kirken.

Annette Jørgensen

Frokostklubben  
For mænd – sidste torsdag i måneden fra kl. 11.00 til 13.30

Som noget helt nyt, vil jeg gerne 
præsentere den frokostklub, som 
Søren Mejlbjerg og undertegnede 
har i sinde at starte op i menigheds-
rådets regi.

Klubben skal være et sted for mænd, 
der kan mødes 1 gang om måne-
den til samvær over et foredrag  
eller en fortælling. Det er ikke ment 
som værende på højt plan. Senere, 
hvis der er stemning for det, kunne 
vil tage på besøg i en spændende 
lokal virksomhed eller institution.

Vi vil mødes den sidste torsdag i må-
neden fra kl. 11.00 til 13.30. Vi starter 
med lidt kaffe og almen småsnak, 
derefter et foredrag af en invite-
ret person, hvorefter vi spiser vores 
medbragte mad. Vi påtænker at 
skifte mellem Stige og Lumby sogne
huse. Vi vil gerne arbejde på at invi-
tere personer fra vores egne sogne,  

som har en spændende historie 
at fortælle, til glæde for tilhørerne. 
Vi starter torsdag den 28. januar  
kl. 11.00 i Lumby Sognegård og kører 
til og med maj. 

Vi glæder os til at starte op og  
håber, vi kan skabe et behov for så-
dan en klub.

Søren Mejlbjerg (Stige) og  
Carl Madsen (Lumby)
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Kirkens dagligstue  
Første torsdag i hver måned i Stige Sognehus kl. 10.00-ca. 11.30

Som vi skrev i sidste kirkeblad, vil vi 
i menighedsrådet starte ”Kirkens 
dagligstue”. Vi vil mødes den første 
torsdag i hver måned i Stige Sogne-
hus kl. 10ca. 11.30. Her vil vi hygge 
os sammen, synge et par sange, 
drikke kaffe og hver gang lytte til en 
lille ”fortælling” med forskelligt ind-
hold. Kaffe og brød koster 20 kr. 

Første gang bliver torsdag den 4. 
februar kl. 10.00 i Stige Sognehus. 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til 
hyggeligt samvær.  Venlig hilsen, Hyggegruppen 

Syng for livet  
Første gang onsdag den 10. februar kl. 16.30-17.30 i Stige Kirke

Der findes en sang til hvert men
neske, hver situation og hver følelse 
i livet. Det gælder bare om at finde 
sangen og lære at synge den.

Vi forsøger os med at planlægge 
lidt fyraftenssang i det nye år. Før-
ste gang onsdag den 10. februar  
kl. 16.30-17.30 i Stige Kirke. 

Vi følger gældende covid19 ret-
ningslinjer, så derfor er arrangemen-

tet med forbehold for ændringer. Vi 
kan være 28 syngende i Stige Kirke 
– vi spritter af, undlader håndtryk og 
kaffe og sidder med afstand i kirken. 

Men sangglæden er intakt uanset 
hvad!

Vel mødt og på gensyn! 

Dennis Dingfeld og  
Karen Nedergaard
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SOGNENYT

Minikonfirmandundervisning 2021

Minikonfirmandundervisningen er 
Folkekirkens tilbud for børn på 3. – 5. 
klassetrin, et forløb, hvor man lærer 
kirken at kende og omdrejnings-
punktet er dåb. I Lumby og Stige 
Sogne gælder tilbuddet normalt 
områdets skoler på 4. klassetrin – i år 
bliver det for både 4. og 5. klassetrin 
i Lumby, fordi 4. klassetrin ikke nåede 
det sidste forår pga. corona. 

Minikonfirmandundervisningen vil 
komme til at ligge i begyndelsen af 
2021. Børn fra Stige Friskole og Stige 
Skole inviteres til at komme den 14. 
og den 21. januar og den 4. februar 
2021. Den 4. februar slutter vi af med 
en Kyndelmissegudstjeneste i Stige 
Kirke, hvor børnene medvirker. 

Børn fra Søhusskolen og fra Lumby 
Skole inviteres til at komme den 4., 
11. og 18. marts. Den 18. marts slut-
ter vi af med en påskebørneguds-
tjeneste i Lumby Kirke, hvor børnene 
medvirker.

Efter nytår annonceres der på  
skolernes aula eller intranet og de 
praktiske oplysninger vil være at fin-
de på kirkens hjemmeside. 

Sognepræsterne

Livets gang på kirkegårdene

Der har i den seneste tid været 
en del artikler i diverse dagblade 
omkring en enorm stigning af pris
erne på kirkegårdene. Jeg vil for-
sikre om, at dette ikke gælder på 
Lumby og Stige Kirkegård. Priserne 
her reguleres af provstiet, og stiger 
med et par kroner, plus minus, om 
året. I år koster fornyelse af 1 kiste-
plads 139 kr. pr. år og fornyelse af 
et urnegravsted koster 174 kr. pr. 
år. Der er selvfølgelig flere priser 
afhængigt af gravstedstype, men 
ikke i de voldsomme priser, som 
er blevet fremlagt i medier. Hos os 
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skal I ikke være bange for at forny 
jeres gravsted.

På Stige Kirkegård har vi et stort om-
råde kun med græs, og da vi skulle 
flytte nogle roser, har vi inddraget 
en del af græsset til rosenbed og 
blomsterbede. Vi har i september 
2020 sået 2 forskellige blomster-
blandinger og ser spændt frem til at 
blomsterne kommer op i 2021. Det 
vil forhåbentligt tiltrække sommer-
fugle og bier, samt give et fantastisk 
farveflor til Stige Kirkegård. På Lum-
by Kirkegård, har vi også lavet nog-
le blomsterbede, men da vi ikke har 
haft lige så meget plads, vil I kunne 
se blomsterbedene nede bagved 
på kirkegården under egetræer-
ne. Området vil dog være knap så 
stort, men forhåbentligt også her, 
give et fantastisk farveflor i 2021.

Vi går i gang med grandækning 
i uge 43, hvor vi starter på Stige 
Kirke gård og derefter på Lumby 
Kirkegård. Og vi fortsætter frem til 
ca. 1. december. Der bliver flere og 
flere krav til arbejdsmiljø i forbindel-
se med grandækning, og derfor vil 
vores grandækning bestå af både 
traditionel grandækning, samt 
grandækning, som bliver lavet stå-
ende på plader, net eller slisker, 
som derefter bæres ud på gravste-
der. Vi begyndte så småt med disse 
typer af grandækning sidste år. Vi 
vil gøre vores bedste for at gran-
dækningen bliver flot, uanset den 
anvendte metode. Og vi ser frem til 
endnu en grandækningssæson. 

Camilla Philipsen
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VALGRESULTAT

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Lumby Sogn

Medlemmer 
Inge Lise Hansen, Stig Nørgaard 

Olsen, Arne Andersen, Annelise Bæk 
Hansen, Susanne Katrine Rud Knud-
sen, Ejner Hartvig Andersen, Christa 

Annelise Heegaard
 

Stedfortrædere 
Erik Toft Knudsen, Mikkel Vester-
gaard, Kirsten Irene Markvart,  

Thomas Soelberg

Stige Sogn

Medlemmer 
Anni Jensen, Ib Mogens Lindum, 
Ellen Jensen Larsen, Lisbeth Høg 

Madsen, Tove Agnete Melin,  
Gurli Edsbjerg Knudsen, Poul  

Egon Sørensen
 

Stedfortrædere 
Aage Bach Madsen, Ilse  

Irene Larsen, Inge Lise Bendtsen, 
Lillian Madsen

Menighedspleje og julehjælp i Lumby og Stige

Præsterne 
og menig-
hedsrådet 
besluttede 
for et styk-
ke tid si-
den, at det 
var en god 
ide for vo-
res 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 også kendt som 
julehjælp. Sandheden er dog den, at 
der kan være nød året rundt. Menig-
hedsplejen kan eksempelvis betale 
et barns kontingentkort eller bidrage 
med et beløb til konfirma tionsfesten. 
Det er præsterne, der under tavs-
hedspligten uddeler hjælp. 

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

Sognenes præster
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LOKALE FORENINGER

Sne – I de gode gamle dage 
Daværende formand for Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening 

Tove Boserup, lærer ved Lumby Skole fra 1957 til 1991,  
skriver i Lumby Sogns Lokalhistoriske Årsskrift i 1996.

Der har været en del sne i denne 
vinter. Amtets og kommunens sne-
rydningsmandskab har haft travlt 
med at rydde, gruse og salte, og vi 
andre har bare behøvet at tænde 
for fjernsynet, for at få et kort over 
vejenes farbarhed over hele landet. 

I de gode gamle dage var det an-
derledes besværligt. Arkivet er i be-
siddelse af et regulativ for snekast-
ningsarbejde i Odense og Assens 
Amtsraadskredse fra 1877. Heraf 
fremgår:

At sognerådet i samarbejde med 
politimesteren inddeler sognet i 
snekastningsdistrikter. I hvert distrikt 
skal landsbyens oldermand eller en 
snekastningsfoged lede og fordele 
arbejdet mellem de snekastnings-
pligtige. Snekastningspligten forde-

les efter hartkorn, bygningsassuran-
ceværdi og antallet af arbejdsføre 
mænd på gårdene, således, at man 
skal stille følgende antal dage, alt 
efter gårdens størrelse:

1 td. hartkorn og ingen karl
1 dag

2 td. hartkorn og ingen karl 
2 dage

5 td. hartkorn og 2 karle   
7 dage

15 td. hartkorn og 4 karle 
19 dage

osv. Et langt og udførligt skema.

Mindre ejendomme pålægges 3 ar-
bejdsdage årligt, dog gælder dette 
kun den egentlige arbejderbefolk-
ning. Handlende, offentlige ansatte 
og andre erhverv et fritaget for sne-
kastningspligt. 

En gård kan kun pålægges at stille 
med højest 10 mand pr. dag. Man 
holder meget nøje rede på, hvornår 
de enkelte har været kaldt på arbej-
de, og fordeler det således, at man 
kun hver anden eller tredje gang 
sender bud efter den samme mand. 
Kan det udskrevne mandskab ikke 
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række til, kan man for betaling af  
1 kr. og 30 øre dagligt ansætte folk 
til snekastning.

Vejene skulle ryddes, så en bred 
vogn kunne passere, og med jævne 
mellemrum skulle der ryddes vige-
pladser, som skulle afmærkes med 
halmviske. Man skulle også rydde 
ud for lægens og jordemoderens 
bolig. Hvor mange omgange sne-
kastning man kunne blive udskrevet 
til i løbet af vinteren afhang af vejret.

For det tilfælde at vejene skulle fyge 
helt til, havde man pligt til at etab-
lere nogle genveje over markerne. 
Her skulle harves en jævn vej i den 
nypløjede jord, og der skulle laves 
hul i hegn og diger, så en vogn kun-
ne passere, ligesom der skulle læg-
ges drænrør og faskiner i grøfterne. 
Går en sådan vej over vintersæd, 
der ved vejens benyttelse lider ska-
de, udbetales der erstatning fra 
Amtsrepartitionsfonden. 

Det var lidt om 1877, men arkivet råder 
også over nogle nyere papirer vedrø-
rende snekastning, og her ses f.eks. at 
man i vinteren 195960 skulle stille i føl-
gende antal dage for hver omgang:

Svanegården i Lumby 
9 dage

Strandgården i Lumby 
6 dage

Poul Th. Pedersen 
10 dage

Byens mindre huse og ejendomme 
fra ½ til 2 dage.

Ved love fra 1938 og 1967 reguleres 
og begrænses snekastningspligten, 
så den nu er uden betydning. Men 
som en sidste rest af denne pligt skal 
jeg nu ud og skrabe sne af mit fortov.

Anderup den 1. januar 1996, 
Tove Boserup

Sne ved præstegården og snerydning i Grønnegyden 148 ud for ”Trekanten og det gamle mejeri”
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Familie og Samfund Lumby – Stige – Søhus  

Torsdag den 14. januar kl. 19.00

Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B, 5270 Odense N. Madaften med 
Christina Bach Talbro, uddannet kost-
vejleder og indehaver af KOSTPROFI-
LEN. Livsglæde og sund kost giver en 
sund krop.

Torsdag den 4. februar kl. 19.00 

Region Fyn. Velas (tidl. Centrovice) 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 
Foredrag med Troels Mylenberg. TV 
2s politiske redaktør. Hvordan funge-
rer medierne og har vi de medier, vi 
har fortjent. Et kritisk – kærligt – blik på 
mediernes rolle i dagens samfund.

Mandag den 15. februar kl. 19.00

Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B, 5270 Odense N. Familie og Sam-
fund Lumby – Stige – Søhus afholder 
generalforsamling.

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00

Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B, 5270 Odense N. ”Et liv i frihed”. 
Jette Seidenschnur er tidligere by-
rådsmedlem i Billund Kommune, men 
hun er også tidligere medlem af Je-
hovas Vidner, som efter 33 år valgte 
at melde sig ud af det religiøse fæl-
lesskab. Det havde store familiemæs-
sige omkostninger.

Onsdag den 14. april kl.18.30

Årsmøde Region Fyn, på Velas (Cen-
trovice) Damsbovej 11, 5492 Vissen-
bjerg. Kl. 19.15 ”At holde tråd i den tid 
vi lever i – et liv som katolsk ordens
søster”. Foredrag v/søster Anna Miri-
jam Kaschner, kendt fra TVudsendel-
sen med prins Joachim.

Onsdag den 28. april kl. 19.00

Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes 
Vej 40 B, 5270 Odense N. ”Fra dæks-
dreng til kaptajn”. Jens Christian Chri-
stiansen kommer og fortæller om sit 
spændende liv til søs, fra dæksdreng 
til kaptajn i de store containerskibe i 
A.P. Møller – Mærsk. 

Sommerudflugt

Dag og dato følger. Der er tilmelding 
og kontant betaling for at deltage i for-
eningens arrangementer. Formand  
AnnaMarie Rasmussen 51 21 79 59
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Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening

Arkivet H.C. Lumbyes Vej 9C

Åbningstider:  2. mandag i måneden fra 18.00 – 19.30 
4. mandag i måneden fra 15.00 – 17.00  
Lukket i juli og i skolernes ferier 

Telefon:  29 85 46 19 i åbningstiden. 
Mailadresse:  lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside: www.lumbystigearkiv.dk
Se i øvrigt: www.arkiv.dk

Foreningen

Formand:  Tom Bager
Næstformand: Marianne Neumann Hansen
Kasserer: Käthe Jepsen
Sekretær: Annelise Bæk Hansen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns lokalhistoriske Arkiv og 
dækker den gamle Lumby Kommune. Har du gamle fotos, protokoller m.m. 
fra vore sogne, er vi altid interesseret i at modtage disse. Du får dine fotos tilba-
ge, når vi har scannet dem. Vi er også interesseret i historier fra sognene. Det 
kan være familiehistorier, erindringer, begivenheder eller blot en god historie.

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.
www.lumbyskytteforening.dk 

Foreningen, oprindelig Lumby Skytte, Gymnastik og Idrætsforening, blev 
dannet den 1. april 1867, og har siden slutningen af 1966 haft til huse i kælder
en under den lange fløj på Lumby Skole. Skytteforening optager medlem-
mer fra 8 år. De ældste medlemmer er over 80 år. Tag en ven eller bekendt 
med til en prøveskydning; du kan komme tre gange uden at være medlem.

Pistolskydning: mandag fra kl. 19.00            Riffelskydning: tirsdag fra kl. 18.30

Med venlig hilsen, Skytteforeningens bestyrelse

 

Bestyrelsen
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NOVEMBER

Søndag 29. november kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
1. søndag i advent  Kransekage og sekt 
 kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  Kransekage og sekt 

DECEMBER

Onsdag 2. december kl. 14.30 Filmklub ”A Christmas Carol” Lumby Sognegård
  Tilmelding og kirkebil

Torsdag 3. december kl. 14.30 Filmklub ”A Christmas Carol” Lumby Sognegård
  Tilmelding og kirkebil(se indslag)

Søndag 6. december kl. 19.00 Musikgudstjeneste MG Lumby Kirke
2. søndag i advent  Julen i ord og toner  

Mandag 7. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke 

Søndag 13. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
3. søndag i advent

Mandag 14. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 16. december kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 20. december kl. 16.00 Musikgudstjeneste AJ Stige Kirke
4. søndag i advent  Ingen fællessang, julesmåkager og kaffe

  GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

Tilmelding
Til gudstjenesterne lillejuleaften, juleaften, nytårsaften og 
nytårsdag er tilmelding nødvendig. Man kan tilmelde sig fra 
mandag den 14. december kl. 9.00 på tlf. 61 18 70 65.

Til alle andre gudstjenester på gudstjenestelisten må man  
gerne tilmelde sig telefonisk på tlf. 61 18 70 65, hvis man vil  
sikre sig en plads, men der vil også være en del ”fripladser”, 
forbeholdt dem, som ikke har tilmeldt sig. 



23

DECEMBER

Onsdag 23. december kl. 15.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
Lillejuleaften (tilmelding)  Ingen fællessang
 kl. 16.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
  Ingen fællessang

Torsdag 24. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
Juleaften (tilmelding) kl. 11.50 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 kl. 13.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 kl. 14.20 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 kl. 15.10 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 11.50 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 13.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 14.20 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 15.10 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

Fredag 25. december kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
Juledag

Lørdag 26. december kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Anden juledag 
  
Søndag 27. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Julesøndag 

Torsdag 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Nytårsaften (tilmelding)  Sekt og kransekage

JANUAR

Fredag 1. januar  kl. 15.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Nytårsdag (tilmelding)  Sekt og kransekage

Søndag 3. januar kl. 16.00 Musikgudstjeneste AJ Lumby Kirke 
Helligtrekonger  Ingen fællessang  

Mandag 4. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Søndag 10. januar kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
1. søndag efter helligtrekonger 

Mandag 11. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Søndag 17. januar kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
2. søndag efter helligtrekonger 

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

Mandag 18. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Søndag 24. januar kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke 
Sidste s. efter helligtrekonger 

Mandag 23. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 27. januar kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Torsdag 28. januar kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård

Søndag 31. januar kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Septuagesima

FEBRUAR

Mandag 1. februar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Torsdag 4. februar kl. 10.00 Kirkens dagligstue Stige Sognehus

Søndag 7. februar kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
Seksagesima 

Mandag 8. februar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Onsdag 10. februar kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke
 
Søndag 14. februar kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke 
Fastelavn 

Søndag 21. februar kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
1. søndag i fasten 

Onsdag 24. februar kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Torsdag 25. februar kl. 11.00 Frokostklub  Stige Sognehus

Søndag 28. februar kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
2. søndag i fasten   

MARTS

Torsdag 4. marts kl. 10.00 Kirkens dagligstue Stige Sognehus

Søndag 7. marts kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
3. søndag i fasten
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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 9. Materiale kan sendes til  
kordegn Karen van Durme senest mandag den 11. januar på kvd@km.dk



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.
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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 IngeLise 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: Karen van Durme, Pixabay, arkiv 

  

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

Mandagonsdag 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
lumbystige@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


