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Kære læser
Du står med et helt nyt kirkeblad, et
dejligt tegn på, at vi igen kan mødes
og være sammen, og planlægge
kalenderen lidt længere frem!

gruppe Lumby og Stige Kirker, og
ved sedler i kirken, sognehuset og
sognegården, og opslag rundt omkring i sognene.

Ligesom i sidste blad, er kalenderen
ikke helt så tætpakket. Det skyldes,
at vi gerne vil beholde lidt af corona-tidens fleksibilitet og organisere
nogle aktiviteter med lidt kortere
varsel. Vi vil f.eks. gerne invitere til
morgensang eller fyraftenssang, kirkekaffe eller gåture mm., når lejligheden byder sig og der er stemning
for det.

Til gengæld kan du glæde dig over
ekstra læsestof i kirkebladet, nemlig
Karens ”Livstegn” om bærhøsten,
Annettes beretning om den store,
russiske forfatter Dostojevskij, Mettes invitation til Alle helgen søndag,
Annelises historiske fortælling om
polakker i Lumby, og nyt fra kirkegårdene og byggeriet på Stige Kirkegård.

Vi vil annoncere disse ekstra aktiviteter både digitalt og på papir,
det vil sige på vores hjemmeside
www.lumbysogn.dk og Facebook-

God fornøjelse!
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Med venlig hilsen,
Karen van Durme

Røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden
I en erindring fra barndommen i
Vendsyssel i 1920-erne fortæller en
mand om sin mormor og morfar,
som var ret fattige. De boede ved
vestkysten. Dengang var det ikke
rigtig muligt at dyrke en have med
frugt, bær og grøntsager i de egne.
Klimaet var for koldt, og der kunne
ikke findes tilstrækkeligt med læ for
vestenvinden. Som barn kom han
ofte sammen med sine søskende
på besøg hos sine bedsteforældre.
Da der ikke var så mange penge at
købe ind for, og der ikke var have
omkring det lille hus, blev børnene
sendt ud i klitterne for at plukke havtornbær og samle mågeæg. Børne-

nes små fingre kunne lettere plukke
bærere, uden at stikke sig på de
lange torne. Men jeg tænker ofte
på, at det må have krævet lidt mod
at tage æg fra mågereder. Måger
bygger reder i kolonier og er ret aggressive, ikke mindst, og forståeligt
nok, overfor æggetyve.
Børnenes mormor lavede havtorngrød af bærerne og bagte sodakage af mågeæggene, og de havde en hel fest med de lækre sager.
Havtornbær blev dengang anset
for en nødløsning, og sådan lidt 2.
klasses, fordi man ikke havde andre
muligheder. I dag er havtornbær jo
3

en fin spise, og vi ved, hvor mange
vitaminer og ”saft og kraft”, der er i
de små syrligt søde bær. Det vidste
man nok også dengang – man havde en naturlig forståelse for, at bærere var gode for helbredet at spise
– ja, at al Guds velsignelse og grøde
var nedlagt i de orange bær.
Man skal ikke langt tilbage i tiden,
før sommerens bærhøst var et særdeles vigtigt bidrag til kost og sundhed. Alt efter hvilken egn i landet,
man boede, kunne der plukkes vilde jordbær og hindbær, blåbær,
sortbær (revlinger), tyttebær, tranebær, brombær, hyben, hyldebær
og slåen hen over sommeren og
det tidlige efterår. I haven kunne de
kultiverede arter høstes – blommer,
kirsebær, æbler og pærer. Frugt og
bær var et altafgørende vitamintilskud til kosten, og så var det jo sødt
og velsmagende. Noget, man ikke
var så forvænt med i kosten førhen.
Der var en respekt for råvaren og en
ærbødighed overfor naturens frodighed i den måde, man omhyggeligt plukkede den frugt og de bær,
man havde adgang til. Intet måtte
gå til spilde, livet skulle beskyttes, for
høsten skulle gerne række så langt,
som overhovedet muligt. Selve livet
var i bær og frugt, som blev tørret og
gemt, presset til most og lavet til saft
og syltetøj. Eller blot spist i rå tilstand.
Der blev dog altid efterladt lidt på
træer og buske til ”fuglen og den
fattige”, som vi synger i sangen
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”Marken er mejet”. I forståelse for,
at der var tale om Guds gaver, som
man har et ansvar for at forvalte på
den rigtige måde. Omhyggeligt og
omsorgsfuldt, så der er mad til mange, så længe som muligt. At høste
og forarbejde frugt og bær var en
kærligheds gerning, en næstekærlig handling, for den andens skyld.
Det gav indsigt i, at meningen med
vores tilværelse er at give Guds rige
gaver videre til hinanden. Hvis man
tilmed gik i kirke her i sommertiden,
kunne man høre evangeliet om det
gode træ, der bærer god frugt. Og
det dårlige træ, som bærer dårlig
frugt. På frugten skal man kende et
træ. Det havde man jo selv en umiddelbar forståelse af og en erfaring
med, at der var træer og buske, som
bar godt. Og at det var de gode
træer, man skulle satse på og bevare. Fordi den gode frugt er til glæde
og gavn for andres skyld.
Høsten var i den forstand afgørelsens time. De gode frugter, som
et menneske skal bære i sit liv, er i
umiddelbar forståelse at være til
gavn for medmennesket og forvalte Guds gaver, så der bliver mad til
alle. I den forstand er Himmeriget
allerede nær her i den varme høstsommer.
Karen Nedergaard

I anledning af 200-året for en forfatters fødsel
I år er det 200 år siden, Fjodor Dostojevskij blev født. En russisk forfatter,
hvis romaner i dag står som nogle af
verdenslitteraturens klassikere. Hvorfor? Fordi Dostojevskij om nogen
havde øje for og kunne skildre menneskelivets gådefuldhed. Han havde virkelig indsigt i, hvordan menneskets indre er fyldt af modsætninger,
hvordan det i sig har både en dyb
stræben efter at gøre det gode,
og en uhyggelig og uhyrlig trang til
ondskab. Han interesserede sig meget for den menneskelige psykologi.
En interesse, der sikkert er blevet
grundlagt i ham, allerede, da han
var barn. Han kom til verden, på et
hospital for fattige. Her var hans far
ansat som militærkirurg. Hospitalet
var omgivet bl.a. af en kirkegård
for kriminelle og et børnehjem for
forladte spædbørn, og i hospitalets
have tilbragte Dostojevskij en del tid

sammen med patienter og lyttede
til deres barske historier. Måske har
disse historier været med til at give
ham evnen til med stor indlevelse at
beskrive forskellige karakterers sindsstemning. En evne, han nød godt af,
da han senere fortalte om sin tid i en
fangelejr.
Fra sin debut og frem til de store
romaner, han skrev i 1860’erne og
-70’erne, udviklede han sig, og det
første store skridt han tog, var, da
han i 1849 blev dømt for revolutionær aktivitet – ja ligefrem blev dømt
til døden – men i sidste øjeblik blev
benådet, fordi dødsdommen blev
omstødt til fangenskab i Sibirien.
Den oplevelse af, at få livet givet tilbage ganske uventet, kom for altid
til at præge hans syn på tilværelsen:
han opfattede den som en gave.
Allerede i slæden på vej til sine 10
år i Sibirien giver han i et brev til sin
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bror udtryk for den indsigt, der for
ham er vokset ud af benådningen:
”Livet findes overalt – det er inde i os
og uden for os. Mennesker vil omgive mig også i fangelejren. Det at
være menneske blandt mennesker
og vedblive at være det, det ikke
at lade sig knuse af ulykken, ikke
fortvivle – det er livet, og deri ligger
selve livet, og deri ligger selve meningen med livet… Livet er en gave
fra Gud, en lykke. Hvert minut kunne blive evigt liv for os. Det skulle
de unge bare vide. Nu former mit
liv sig om. Det bliver født på ny, i en
ny form. Men håbet opgiver jeg aldrig...” (Ges. Briefe, s. 77).
Og hans liv kom virkelig til at ændre
sig. At træde ind i fangelejren i Sibirien var, at gå ind i en verden, han
ikke kendte noget til, men en verden,
hvor han lærte meget af sine omgivelser. For det første oplevede han,
at mange af de forbrydere, han sad
sammen med, var ”ægte mennesker”, med ”dybe, skønne og stærke
karakterer”. Selv et menneske, som
gik for at være et udyr blandt de andre fanger, kunne pludselig vise stor
medlidenhed og medfølelse. Så det
blev helt klart for ham, at ingen kun
er gode, og ingen kun onde, men at
vi mennesker i moralsk henseende
er nogenlunde ens og har både det
gode og det onde i os. I menneskesindets dybder er der magter, som
simpelthen ikke lader sig forklare
– heller ikke ud fra vores baggrund
eller opdragelse. Dybest set er godhed, kærlighed, forelskelse, had og
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ondskab en gåde. Men, et bestemt
begreb er afgørende for et menneskes handlinger – det er ifølge Dostojevskij begrebet: agtelse.
Han siger, at mennesket i sig har
en iboende trang til at blive agtet.
Andres agtelse er i høj grad medvirkende til, at man kan agte sig selv.
I Sibirien erfarede han, at hvis fangerne blev reduceret til et produkt
af opvæksten, af omstændighederne omkring deres liv, eller de slet og
ret blev reduceret til et monster, så
oplevedes det utroligt nedværdigende for dem, og hvis et menneske nedværdiges, reagerer det ofte
voldsomt. Det kan enten gå til grunde eller kæmpe – endda desperat – for sin selvrespekt, sådan som
Dostojevskij så, at nogle af fangerne
i fangelejren gjorde, når de blev behandlet respektløst. Ja, Dostojevskij
understreger, at det er den gensidige agtelse, som gør livet vigtigt for
os mennesker, og han påpeger, at
kristendommens menneskesyn i den
henseende er af afgørende betydning. Kristus er, siger Dostojevskij
et sted: ”et nyt ord” til menneskeheden. Et nyt ord, gennem hvilket
Kristus agter mennesket højere, end
fornuftigt er. Inkarnationen er simpelthen et udtryk for en ufattelig stor
agtelse af mennesket, og med denne agtelse er det blevet muligt for vi
dødelige både at agte os selv og at
agte andre.
Med andre ord: Dostojevskij er i sit
liv og sin digtning meget grebet af

Kristus-skikkelsen og dens betydning
for vi menneskers måde at omgås
hinanden på. Han opfattede sig
som et loyalt medlem af den ortodokse kirke i Rusland, dog uden at
han fremstiller troen som en urokkelig betonblok – nærmest tværtimod,
idet troen og tvivlen i hans romaner

hele tiden forholder sig dialektisk til
hinanden, og netop derfor er hans
værker stadig i høj grad værd at
læse – også 200 år efter forfatterens
fødsel.
Annette Jørgensen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
I biografen i Lumby?
Hvis du savner biografen og elsker
at tale om filmen bagefter, har du
chancen nu. Onsdag den 25. august
kl. 14.00 viser vi det svensk-danske
drama Unge Astrid i Lumby Sognegård.

ikke nødvendig. Du kan bestille kirkebil på tlf. 66 12 27 12 (oplys kontonummer 3971).
Aage Bach Madsen

Astrid er meget ung, når hun og
hendes familie opdager, at hun har
sans for sprog og grammatik. Hun får
tidligt job på den lokale avis, men
her bliver hun udsat for en hændelse, som påvirker hende og hendes
familie dybt - en kombination af et
mirakel og et uheld, der kommer til
at forme hendes liv. Det er en hændelse, som gør hende til en af de
mest nyskabende kvinder i vores tid
og til den historiefortæller, mange
børn og voksne senere skulle elske;
Astrid Lindgren.
Velkommen til en god film, med kaffe og kage bagefter. Tilmelding er
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Frokostklubben
hvis der er stemning for det, kunne
vi tage på besøg i en spændende
lokal virksomhed eller institution.

Vi har talt om det før, men nu skal
det være! Som noget helt nyt, vil vi
gerne præsentere den frokostklub,
som Søren Mejlbjerg og undertegnede har i sinde at starte op i menighedsrådets regi.
Klubben skal være et sted for mænd,
der kan mødes 1 gang om måneden til samvær over et foredrag eller en fortælling. Det er ikke ment
som værende på højt plan. Senere,

Vi vil mødes den sidste torsdag i måneden fra kl. 11.00 til 13.30. Vi starter
med lidt kaffe og almen småsnak,
derefter et foredrag af en inviteret person, hvorefter vi spiser vores
medbragte mad. Vi påtænker at
skifte mellem Stige og Lumby sognehuse. Vi vil gerne arbejde på at
invitere personer fra vores egne sogne, som har en spændende historie
at fortælle. Vi starter torsdag den 26.
august kl. 11.00 i Lumby Sognegård
og kører til og med maj.
Vi glæder os til at starte op og byde
jer velkommen!
Søren Mejlbjerg (Stige)
og Carl Madsen (Lumby)

Allehelgens gudstjeneste
Både i tiden lige efter dødsfaldet,
hvor det kan være svært at finde
ord for sorgen og savnet. Men også
i årene fremover, hvor vi har brug for
at huske dem vi har mistet.
Allehelgensdag holder vi en særlig
gudstjeneste i kirken, hvor vi vil lytte
til musik, synge salmer og bede bønner som handler om det at miste og
savne, men også om håb og trøst.
Allehelgensdag er den dag i kirkeåret hvor vi i særlig grad mindes
dem vi har mistet.
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Allehelgens liturgiske farve er hvid
og det kan virke underligt, da hvid

er kirkens fest farve, men det understreger netop, at dagen ikke kun
handler om død og tab, men også
om glæden over alt det vi fik før vi
mistede, og alt det de har betydet
for os, og at vores døde nu er hos
Gud.
Efter gudstjenesterne søndag den
7. november kl. 11.00 i både Lumby
og Stige Kirke håber vi, at det bliver muligt at mødes til en fælles fro-

kost i Stige Sognehus, ca. kl. 12.15.
Alle er hjertelig velkomne. Af hensyn til indkøb vil vi bede om, at man
tilmelder sig til frokosten til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på
lumby.sogn@km.dk
Der vil komme besked på hjemmesiden om frokosten bliver til noget
eller ej.
Mette Gabelgaard

Sensommer på Fyn

Er du en ældre borger som bor i
Stige, Søhus eller Lumby, og måske
ikke så godt til bens længere, vil vi
gerne invitere dig på en skøn sensommertur med bus, onsdag den 8.
september.

Du kan melde dig til turen ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66,
senest onsdag den 1. september.
Turen koster 60 kr., som betales i bussen. Der er plads til rollator, men ikke
til kørestol i bussen.

Bussen vil komme og samle os op
ved Stige Sognehus kl. 13.00 og vi
forventer at være tilbage ca. kl.
17.00. Undervejs vil vi byde på kaffe
med lagkage, flotte fynske landskaber og godt selskab.

Med venlig hilsen,
Lumby og Stige Menighedsråd
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Kirkens Dagligstue
12.00 i Stige Sognehus. Vi glæder os
til at være sammen med jer til et par
hyggelige timer, hvor vi drikker morgenkaffe, snakker, hører et lille foredrag og synger et par sange.
Jeg vil starte foredragsrækken med
at fortælle og vise billeder fra Tasmanien, hvor min datter og hendes
familie bor. De bor i det nordlige Tasmanien ud til den barske og voldsomme vestkyst. Jeg fortæller lidt
om Tasmaniens historie, dyr og planter. Vi håber, at I er mange, der har
lyst til komme til socialt samvær efter
coronaens alenetid. Kaffe og brød
koster 30 kr.

© Kirsten Schmidt

Med et års forsinkelse, tror vi nu på
at kunne åbne Kirkens Dagligstue
torsdag den 2. september kl. 10.00-

Med venlig hilsen,
på gruppens vegne, Kirsten Schmidt

Dennis Dingfeld fortæller om Sydslesvig

Christian 10 rider over den gamle grænse
ved Frederikshøj 10. juli 1920.
Alfred V. Jensen 1920, Sønderborg Slot.
Kilde: Museum Sønderjylland
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Som dronningen nævnte i sin forrige
nytårstale, fejrer vi 100-års jubilæum for Danmarks Genforeningen.
Men hvordan ser det ud nu til dags
på den anden side af “æ græns”?
Denne eftermiddag vil organisten
fortælle lidt om, hvordan det er at
vokse op og leve blandt et mindretal. Sange, som belyser emnet,
findes der også mange skønne af,
og dem får vi lov til at synge også.
Vel mødt tirsdag den 12. oktober kl.
14.30 i Lumby Sognegård!
Dennis Dingfeld

KALENDER

AUGUST
Onsdag 25. august

kl. 14.00

Filmen ”Unge Astrid”

Lumby Sognegård

Torsdag 26. august

kl. 11.00

Frokostklubben

Lumby Sognegård

Søndag 29. august

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste KN

Stige Kirke
Lumby Kirke

Torsdag 2. september

kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Stige Sognehus

Søndag 5. september

kl. 9.30
kl. 10.30
kl. 11.30

Konfirmation (A) MG
Konfirmation (B) MG
Konfirmation (C) MG

Lumby Kirke
Lumby Kirke
Lumby Kirke

kl. 9.30
kl. 10.30
kl. 11.30

Konfirmation KN
Konfirmation KN
Konfirmation KN

Stige Kirke
Stige Kirke
Stige Kirke

Onsdag 8. september

kl. 13.00

Sensommertur

Stige Sognehus

Søndag 12. september

kl. 9.30
kl. 10.30
kl. 11.30

Konfirmation (A) KN
Konfirmation (C) KN
Konfirmation (B) KN

Stige Kirke
Stige Kirke
Stige Kirke

kl. 17.00

Gudstjeneste AJ

Lumby Kirke

Søndag 19. september

Kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Høstgudstjeneste

Stige Kirke

Torsdag 23. september

kl. 16.00

Menighedsrådsmøde

Lumby Sognegård

13. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

14. søndag efter trinitatis

15. søndag efter trinitatis

16. søndag efter trinitatis		
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Søndag 26. september
17. søndag efter trinitatis

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Lumby Kirke
Stige Kirke

Onsdag 29. september

kl. 14.30

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

Torsdag 30. september

kl. 11.00

Frokostklubben

Stige Sognehus

kl. 11.00
kl. 12.00

Gudstjeneste KN
Musik i det frie

Lumby Kirke
Lumby Sognegård

Torsdag 7. oktober

kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Stige Sognehus

Søndag 10. oktober

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

Tirsdag 12. oktober

kl. 14.30

Sydslesvig

Lumby Sognegård

Søndag 17. oktober

kl. 9.30
Kl. 11.00

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Lumby Kirke
Stige Kirke

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste KN

Lumby Kirke
Stige Kirke

Onsdag 27. oktober

kl. 14.30

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

Torsdag 28. oktober

kl. 11.00
kl. 16.00

Frokostklubben
Menighedsrådsmøde

Lumby Sognegård
Stige Sognehus

Søndag 31. oktober

kl. 9.30
Kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

kl. 19.00

Besøg af Nationalmuseet

Lumby Sognegård

OKTOBER
Søndag 3. oktober
18. søndag efter trinitatis

19. søndag efter trinitatis

20. søndag efter trinitatis

Søndag 24. oktober
21. søndag efter trinitatis

22. søndag efter trinitatis

NOVEMBER
Onsdag 3. november

		

Tilmelding på Kirkekontoret i uge 43

Torsdag 4. november

kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Stige Sognehus

Søndag 7. november

kl. 11.00
kl. 11.00
Kl. 12.15

Gudstjeneste KN
Gudstjeneste MG
Allehelgen frokost

Lumby Kirke
Stige Kirke
Stige Sognehus

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

Allehelgen

Søndag 14. november
24. søndag efter trinitatis
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Søndag 21. november

kl. 9.30
kl. 11.00

Gudstjeneste AJ
Gudstjeneste AJ

Onsdag 24. november

kl. 14.30

Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum

Torsdag 25. november

kl. 11.00
kl. 16.00

Frokostklubben
Menighedsrådsmøde

Stige Sognehus
Lumby Sognegård

Søndag 28. november

kl. 9.30

Gudstjeneste MG
Gudstjeneste MG

Stige Kirke
Lumby Kirke

Sidste s. efter trinitatis

1. søndag i advent
kl. 11.00
		

Lumby Kirke
Stige Kirke

Advent med kransekage og sekt

DECEMBER
Torsdag 2. december

kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Stige Sognehus

Søndag 5. december

kl. 19.00

Gudstjeneste KN

Lumby Kirke

		

Julen i ord og toner

Har du brug for transport?
Du kan bestille kirkebil ved vores aktiviteter og gudstjenesterne kl. 11.00.
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.

KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard,
AJ = Annette Jørgensen
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SOGNENYT
Dåb i Lumby og Stige

Vi glæder os over de mange, som
ønsker at få deres barn døbt i vores
kirker. Vi bestræber os på at tage
godt imod dåbsfamilierne og på
den måde gøre vores til, at dåbsdagen bliver god og meningsfuld.
Her i coronatiden har vi haft mange dåb, som på grund af restriktionerne er blevet afholdt hver for sig
ved særskilte dåbsgudstjenester. I
skrivende stund, her i begyndelsen
af juni, har vi endnu ikke fået meddelelse om, hvornår restriktionerne
bliver lempet, og vi kan samles flere
i kirken ad gangen. Men vi regner
med, at restriktionerne vil lempes i
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løbet af efteråret, når alle, der ønsker det, er blevet vaccineret. Vi satser derfor på, at vi i efteråret igen
kan begynde at planlægge dåb i
gudstjenester, som er åben for alle.
Der er ofte gode erfaringer at hente
fra en svær tid, vi har været igennem sammen. Nu er vi ved at kunne
se lys og mere normale tider forude.
En god erfaring med dåb i coronatiden, synes vi, har været den korte dåbsgudstjeneste. Her har fokus
været mest på dåben. Vi vil derfor
gerne fremover kunne tilbyde den
korte dåbsgudstjeneste til dem, der
ønsker det.

Fra august måned planlægger vi
igen 2 gudstjenester de fleste sønog helligdage, med en kort gudstjeneste kl. 9.30 og en højmesse kl.
11.00. Når der er dåb til gudstjenesten kl. 9.30, bliver formen kort og
familievenlig med en varighed på
30-40 minutter. Alle er velkomne til
at deltage i dåbsgudstjenesten.
Med udgangen af november måned planlægger vi efter, at der igen
kan være dåb i højmessen kl. 11.00.
Højmessen er en længere gudstjeneste med nadver og vil typisk have
en varighed på en times tid. Her vil
dåben i højere grad indgå som en
del af gudstjenesten. Kirkegængerne savner dåben i højmessen, fordi
det at se et barn blive døbt, altid

minder os om vores egen dåb og
dens betydning for os.
Tilbuddet om at kunne få dåb om
lørdagen fastholdes ligeledes, så
der er mulighed for dåb om lørdagen 1 gang månedligt, både i Lumby og Stige kirker samme dag. Om
lørdagen bliver formen en kort familievenlig gudstjeneste med fokus på
dåben, og åben for alle.
Når der er dåb ved gudstjenesten,
bliver det meddelt på hjemmesiden. Man er meget velkommen til at
henvende til sig kirkekontoret for at
bestille dåb og høre nærmere om
mulighederne.
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 slutning 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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Stige Sognehus bliver til Stige Sognegård

Stige Sognehus erstattes af Stige
Sognegård og flytter adresse fra Stigevej 253 til Skippervej 11 B. Forhåbentlig bliver ændringen en realitet
i løbet af sommeren 2022.
Det synlige arbejde med nedbrydning af tidligere graverbygning og
opførelse af ny sognegård er i fuld
gang, men inden spaden blev sat i
jorden, er der gået tre år med projektering, godkendelser og høringer. Til at hjælpe os med opførelsen
af en ny sognegård er valgt C&W
Arkitekterne i Svendborg.
Med placeringen på et tomt areal
på Stige Kirkegård, får vi opfyldt en
række ønsker: En centralt beliggende sognegård med kort afstand til
kirken og med parkeringsforhold,
der aflaster Skippervej ved større kirkelige handlinger. Desuden får vi udnyttet et tomt areal på kirkegården,
16

der ikke tidligere er anvendt til gravsteder. Selv efter inddragelse af jord
til byggeriet er kirkegården rigelig
stor, nu hvor tendensen er flere urnebegravelser og færre kistebegravelser. Endelig og ikke uvæsentligt får vi
opfyldt behovet for præstekontorer,
kirkekontor og konfirmandforberedelseslokaler.
Den tidligere graverbygning nedbrydes og omlægges til parkeringsplads. Ved indkørslen fra Lindehaven
bygges der nye opbevaringsfaciliteter til redskaber og maskiner, der
anvendes på kirkegården. Graverkontoret ligger fortsat ved Lumby
Kirkegård.
Menighedsrådet er glad for, at ønsket om ny sognegård er imødekommet af Hjallese Provsti med hvem vi
indgår i et økonomisk samarbejde
med 23 andre sogne. Gennem sam-

arbejdet vurderes behovet for renoveringer og nyanskaffelser i samtlige
sogne, som begunstiges på skift. Store projekter belaster derfor ikke det
enkelte sogn i en grad, der går ud
over de kirkelige aktiviteter og den
almindelige vedligeholdelse.

Med flytning og udvidelse af lokalerne i Stige mener vi, at have gode
rammer for aktiviteter i Stige og Lumby sogne.
Arne Andersen

Billede af et nyt menighedsråd

© Kai Stensgaard

Velkommen til de nye medlemmer i
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd! Det er en stor glæde, at vi efter
menighedsrådsvalget i november
sidste år, er fuldtallig med 14 medlemmer og 8 stedfortrædere, hvor
alle deltager i det frivillige menighedsrådsarbejde for begge sogne.
Vi ser meget frem til, at alle restriktioner for kirkens område bliver hævet

og vi nærmer os det vi kender. Som
kalenderen viser, vil der hen over efteråret komme flere tilbud omkring
det kirkelige liv for menigheden.
Menighedsrådet glæder sig til at
genskabe fællesskabet med hinanden!
Inge-Lise Hansen
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Første spadestik!

© Karen van Durme

”Det er en stor glæde at stå her i dag
for med det første spadestik at indlede byggeriet af den nye sognegård i
Stige. Den har på flere måder været
længe undervejs. Allerede i 2005 og
2006 begyndte vi at søge efter muligheder for at komme nærmere Stige
Kirke. Der var et par grunde her på
Skippervej i spil, men menighedsrådet
kom ikke i betragtning. I 2017 er det
ikke et ønske, men et behov for mere
plads der gør, at det igen kommer i
spil. Det skal siges, at da vi først kom
i gang, blev der arbejdet hårdt. At
det tager så lang tid skyldes, at både
Nationalmuseet, Fyens Stift, Odense
Kommune og provstiudvalget skal
indover med tilladelser, finansiering
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osv. Det har været en lang og træls
tid, men også en spændende og
lærerig tid, men nu står vi her, klar til
det nye hus, en indgang der betyder
en ny æra for især kirkens personale.
De vil få nye og rare kontorfaciliteter,
menigheden vil komme i større lokaler, når der afholdes arrangementer,
også når der har været gudstjenester
eller koncerter i kirken, og der bydes
på kaffe efterfølgende. At man bare
kan gå den korte vej til sognegården,
til hyggeligt samvær, det er da dejligt
at tænke på.”
Næstformand Anni Jensen, den 12.
maj 2021
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Sommeren har været over os

© Camilla Philipsen

Vi har på kirkegården plantet sommerblomster i juni og er næsten færdige med at klippe hæk. Vi er i det
hele taget godt i gang med at udvikle kirkegårdene og derfor vil I kunne
se forskellige tiltag på både Lumby
og Stige Kirkegård, hvor vi planter
stauder og prøver at udlægge noget af vores græsarealer til blomstergræs i stedet.
I Stige er blomsterne i det store græsstykke, bagerst på kirkegården, godt
i gang med blomstringen og i Lumby
vil der komme blomster i græsset i løbet af det næste års tid. Vi håber og
tror på, at det bliver en succes.
Vores nye staudegravsteder i Stige er
en stor succes, og der er ikke så mange gravsteder tilbage af dem, som
er oprettet. Vi regner med at udvide
i 2022. Konceptet er det samme som
en plade i plænen. Til gengæld er
der lidt større frihed i udformningen
af gravstenen, og der er mulighed
for at plante en staude fra haven i
urnehullet. På den måde kan man
gøre sit gravsted lidt mere personligt.
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På gravstederne er der obligatorisk
vedligeholdelse, og de samme regler gælder som ved pladerne i plænen.
Der er også oprettet staudegravsteder på Lumby Kirkegård, som ligger
nede bagved på kirkegården, ved
siden af skovkirkegården. Alle skal
være velkommen til at komme forbi
og se de muligheder, der er i forbindelse med et sådan gravsted.
Derudover har vi på Lumby Kirkegård oprettet nogle nye urnegravsteder. Debliver nu omkranset af en
lavendelhæk, med stauder i midten
af anlægget. Urnegravstederne er
med obligatorisk grandækning, som
i 2021 koster 444 kr. om året. Gravstederne vil blive traditionelle urnegravsteder, hvor man kan vælge at
passe gravstedet selv, eller man kan
få kirkegården til at passe det. Derudover kan man også tilkøbe både
forårs- og sommerblomster. Vi regner med at tage de nye urnegravsteder i brug i løbet af efteråret 2021.
Urnegravstederne er lavet i et områ-

de, hvor der oprindeligt er kistegravsteder. Her vil vi udvide urneanlægget, når kistegravstederne bliver
nedlagt. De som har kistegravsteder, vil få mulighed for at konvertere til et urnegravsted, hvis de skulle

have lyst til det. Alle er mere end velkomne til at kigge forbi Lumby Kirkegård for at se det nye anlæg.
Camilla Philipsen

Det gamle egetræ

© Karen van Durme

© Erik Toft Knudsen

Pastor Marinus Leth plantede, da
han tiltrådte sit embede i Lumby
Sogn 1922, et egetræ i præstegårdens have. I 2018 blev der konstateret begyndende svamp i dette næsten 100-år gamle træ, hvorfor det
nødvendigvis måtte fældes. Hovedstammen blev transporteret til Lumby
Mølle, hvor den, efter at have tørret
et års tid, blev skåret op på bloksaven, som passes af husflidsfolkene fra
Allesø - Næsbyhoved-Broby Husflidsforening. Det opskårne træ tørrede
igen et års tid, og i 2020 blev en del
af det til de bord-bænkesæt, der er
placeret i Præsteskoven. Her i 2021
er der yderlig fremstillet 6 bænke på

henholdsvis 1 og 2½ m af de gamle planker. De 3 står i Præsteskoven,
de andre 3 er placeret i runddellerne på Lumby Kirkegård, hvor de besøgende kan tage et hvil, og nyde
vores smukke kirkegård. Alle borde
og bænke er placeret på galvaniserede ben, som menighedsrådet har
fået lavet til formålet. For at slutte cirklen for pastor Leths gamle egetræ, er
der endnu træ til to bænke, som vil
komme til at pryde præstegårdshaven. Cirklen er sluttet. Det gamle træ
er vendt tilbage til sin have.
På vegne af menighedsrådet
Erik Toft Knudsen
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LOKALE FORENINGER
Familie og Samfund
Lumby–Stige–Søhus

Lørdag den 4. september
Ø-tur til Svelmø, en idyllisk Ø i det
sydfynske øhav, tæt på den sydfynske kyst. Turen til Svelmø foregår
ad ebbevej med traktor og vogn
og starter for enden af Østergyden,
syd for landsbyen Åstrup. 250,- kr. pr.
person. Turen inkluderer transport,
guidet gåtur øen rundt og et lækkert lokalt måltid.
Torsdag den 23. september kl. 18.30
Årsmøde Region Fyn, Velas (tidl.
Centrovice) Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Kl. 19.15. ”At holde tråd i
den tid vi lever i – et liv som katolsk
ordenssøster”. Foredrag v/søster
Anna Mirijam Kaschner, som vil fortælle om livet som katolsk søster i
det moderne Danmark. Kendt fra
TV-udsendelse med prins Joachim.
Onsdag den 27. oktober kl. 19.00
Region Fyn på Velas, Damsbovej 11,
5492 Vissenbjerg. Foredrag med Erik
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Norman Svendsen, der kendes af de
fleste i kraft af sin rolle som Kongelig Konfessionarius. ”Præst for Gud,
Dronning og fædreland”. I perioden
1992 – 2009 var han biskop over Københavns Stift.
Tirsdag den 2. november kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej
40 B, 5270 Odense N. Koncert med
Jeannet Ulrikkeholm. I løbet af denne koncert synger Jeannet smukke
danske og franske kærlighedssange
fra alle tider, og hun akkompagnerer på guitar, cello og lut. Jeannet
fortæller om sangene undervejs,
sange med tekster af bl.a. Piet Hein,
Jeppe Aakjær, H.C. Andersen, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen,
Tove Ditlevsen, Kim Larsen og Anne
Linnet.
Der er tilmelding og kontant betaling for at deltage i foreningens arrangementer.
Formand Anna-Marie Rasmussen
tlf. 51 21 79 59

Pensionistforeningen
Pensionistforeningen møder hver
onsdag til gymnastik på skolen og
hyggeligt samvær i Stige Sognehus.
Under corona, hvor vi ikke har kunnet være inden døre, har vi mødtes
for at gå en tur. Vi har set hele Stige
på kryds og tværs og fået snakket

Byfesten lørdag den 28. august bliver med et helt nyt koncept, hvor
der mellem kl. 9.00 og 16.00 vil være
spændende aktiviteter for alle aldre. Borgerforeningen er en del af
”Sjov og fritid”, som står for dette
arrangement. Der følger yderligere
information.

© Karen van Durme

rigtig meget om vores by og den udvikling, der er sket i gennem årene.
Det har bare været så hyggeligt!
Så hvis der er tilslutning til det til efteråret, hvor vi starter op igen, så finder
vi en dag, hvor vi kan gå sammen.
Thordis Jensen

Lumby og Omegns
Borgerforening
I borgerforeningens bestyrelse håber vi på, at corona-situationen i
Danmark er så meget på retur, at
det i løbet af sensommeren og efteråret igen er muligt at gennemføre forskellige sociale arrangementer. Da vi desværre ikke kan spå om
fremtiden, vil eventuelle ændringer
eller aflysninger opslås i udhængsskabene i parken og ved postkassen, samt på hjemmesiden og Face
book.

Hver 2. og 4. mandag i måneden
kl. 19-21 holder vi strikkecafe i Lumby Sognegård. Alle som har lyst til at
nørkle med håndarbejde sammen
med andre er meget velkommen.
Vi starter sæsonen mandag den 13.
september.
Borgerforenings generalforsamling,
som er udsat fra i foråret, afholdes
torsdag den 9. september kl. 19.00 i
skolens aula.
Vi tænder juletræet i H.C. Lumby
Parken søndag den 21. november
kl. 16.00. Vi håber, at rigtig mange
møder op og er med til at synge et
par julesange og tænde juletræet.
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Hvis man gerne vil støtte lokalsamfundet, kan man blive medlem af
borgerforeningen. Kontingent koster
50 kr. eller 100 kr. for en husstand om
året. Kontingent betales helst ved
bankoverførsel på 1551-11225721, eller kontant til arrangementerne.

Lumby Skytteforening

Som medlem kan man bl.a. deltage i hyggebanko og fællesspisning
i skolens aula.
Fællesspisning foregår tirsdag den
28. september, torsdag den 4. november og torsdag den 9. december kl. 18.00. De først fremmødte må
gerne sætte borde og stole op og
lægge duge på.
Hyggebanko planlægges mandag
den 6. september, den 4. oktober,
den 1. november og den 6. december kl. 19.30.
For flere oplysninger kan man kontakte formand Hanne S. Sørensen
på tlf. 65 95 52 05 eller kasserer Fritz
Hansen på tlf. 22 80 06 75.
Bestyrelsen

Velkommen i Lumby Skytteforening!
Tag en ven eller bekendt med til en
prøveskydning; du kan komme tre
gange uden at være medlem. Skytteforening optager medlemmer fra
8 år og de ældste medlemmer er
over 80 år. Lumby Skytteforening har
til huse i kælderen under den lange
fløj på Lumby Skole.
Den nye sæson starter med pistolskydning mandag den 23. august kl.
19.00. Riffelskydning starter tirsdag
den 5. oktober kl. 18.30.
For flere oplysninger kontakt
formand Preben Jensen på
tlf. 22 33 32 12 eller kasserer
Lis Olsen på tlf. 20 10 34 46, eller se
www.lumbyskytteforening.dk
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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Polakker i Lumby Sogn*

Polske roearbejdere på Anderupgård. Anna til højre og Stanislav til venstre. © Arkiv.dk

Polak, polak – pak, pak, pak!
Sådan blev der råbt efter de polske
landarbejdere, der i begyndelsen af
forrige århundrede kom til Danmark
for at arbejde. I sukkerroemarkerne
på Lolland, og på herregårde over
hele landet.
De polske landarbejdere, eller ”roepolakkerne”, for pigernes vedkommende ”roepigerne” er betegnelsen
for de sæsonarbejdere, der kom til

Danmark i perioden 1893-1929 for at
beskæftige sig med markarbejde,
sukkerroedyrkning og optagning af
sukkerroer.
I 1873-1874 blev de første sukkerroefabrikker etableret i Danmark i
henholdsvis Odense og i Holeby på
Lolland. Det skabte en øget efterspørgsel efter arbejdskraft, og det
blev snart nødvendigt at importere
arbejdskraft udefra, eftersom man-

* L umby Sogn er i dag delt i to sogne med ét menighedsråd: Lumby og Stige Sogne
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ge danske landarbejdere ikke var
villige til at påtage sig arbejdet med
sukkerroer.
I Tyskland havde man i mange år
brugt polske sæsonarbejdere til at
arbejde med sukkerroer. Lederne
på de danske sukkerfabrikker besluttede at anvende samme system
i Danmark, og man lod et tysk fæstekontor hverve et antal arbejdshold
bestående af 20-50 polske piger under ledelse af en ”Aufseher” (opsynsmand). De tilrejsende var primært
helt unge teenagere samt yngre
mænd og kvinder.
Antallet af polske gæstearbejdere
steg støt og roligt hvert år. Omkring
år 1900 var antallet steget til 2.000 i
sæsonen. De følgende år fortsatte
antallet af polske arbejdere med
at stige, og kulminerede med over
14.000 i sæsonen 1914. De fleste polakker rejste hjem igen, når roesæsonerne var slut, men enkelte blev
vintrene over og påtog sig andet
arbejde. Generelt var de danske
arbejdsgivere glade for polakkerne,
idet man regnede dem for flittige og
dygtige arbejdere.
Første verdenskrig (eller Den Store
Krig, som krigen fra 1914 – 1918 engang blev kaldt) satte imidlertid en
brat stopper for den årlige tilstrømning, og indvandringen blev herefter
aldrig den samme. Højeste antal siden 1914 blev nået med ca. 2.000 polakker i sæsonen 1925, og i den sidste
sæson i 1929 kom der 528 til Danmark.
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Det lykkedes for en del af polakkerne at få sparet så mange penge
sammen, at de kunne blive jordejere, skabe egne forretninger eller
blive håndværkere. Disse polakker
slog sig permanent ned i Danmark
og opnåede med tiden dansk statsborgerskab. Man mener det drejer
sig om knap 3.400 arbejdere i alt.
I 1908 blev der i Danmark vedtaget en lov om brug af udenlandsk
arbejdskraft. På Lolland-Falster og
Møn udbyggede man i 1870’erne
og 1880’erne sukkerroeavlen. Indtil
da havde man importeret arbejdskraft fra Sverige, men svenskerne
begyndte selv at dyrke sukkerroer,
så de danske arbejdsgivere måtte
vende blikket mod Polen. Der var
ofte tvister om løn, og de danske
fagforeninger, der var ved at etablere sig og få fodfæste i perioden,
var kritiske over for indvandringen.
Først og fremmest på grund af lønnen. Loven vedrørende anvendelse
af udenlandske arbejdere forsøgte
at tage højde for nogle af uoverensstemmelserne. Loven pålægger
arbejdsgiveren ansvaret for, at de
udenlandske arbejdere har ordentlige forhold og for at de bliver forsikrede, dog med offentligt tilskud.
Loven fik øgenavnet ”polakloven”,
da den både beskyttede de danske arbejdere mod konkurrence,
men også forbedrede vilkårene for
de udenlandske - ofte polske - arbejdere.
Kilde: danmarkshistorien@cas.au.dk

Anderupgård tegnet efter forlæg maj 2021 af Gunhild Brink. © Arkiv.dk

Polske indvandrere i Lumby Sogn
De første roearbejdere kom til Lumby Sogn i 1910. Det var 5-6 unge
piger, som blev ansat på Anderupgård**, der var den største roedyrker
på egnen. Da der også var en stor
grønsagshøst på gården, var der
arbejde nok fra marts til november,
hvorefter de rejste hjem til Polen for
vinteren.

Omkring 1912 kom der også polske
mænd hertil, hvad der naturligvis
førte til giftermål mellem polakkerne. Da krigen brød ud i 1914, og der
ingen mulighed var for at rejse hjem,
var der en 4-5 familier, der bosatte
sig omkring Anderup og Nisted.
Også på gården Strandholdt i Stige
havde man i en periode en polsk
familie boende. I Lumby har der til-

** Anderupgård lå på området mellem lyskrydset Otterupvej - Anderupvej og hjørnet Anderupvej - Lille Rugbjergvej. Gårdens jorde lå i området op til Slettensvej og ned til kanalen.
Odense Kommune købte gården i 1948 og drev den sammen med kommunens andre ejendomme under Elsesminde i Sanderum frem til 1972, hvorefter det blev besluttet at rive gården
ned og udstykke jorden til byggegrunde.
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Anna og Stanislav Wiatr 1968. Fyens Stiftstidende. © Arkiv.dk

syneladende ikke været polakker
fast tilknyttet gårdene, hvilket måske
skyldtes, at selv om der var mange
gårde i byen, var de forholdsvis små.
Det var Anderupgård, der gennem
årene havde flest polakker ansat.
I 1983 fortæller Marie Madsen, der
var datter af Anna og Stanislav Wiatr, der kom hertil i 1912, hvordan det
var at være fremmedarbejder dengang. Arbejdsdagen var på 10 timer
i 6 dage om ugen, og daglønnen
1,35 kr. pr dag (svarer til ca. 85.00 kr. i
nutidspenge (2019)). Hun fortalte, at
de polske arbejdere ikke var specielt
velsete, da det var under, hvad en
dansk daglejer skulle have. Det gav
en del sammenstød. Under krigen fik
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man lavet en aftale, der gik ud på
at bruge dansk arbejdskraft, hvilket
bevirkede, at de polske arbejdere
efterhånden fik samme tarifløn.
I 1929 blev det, pga. af den store
arbejdsløshed, forbudt at indføre
polsk arbejdskraft, men da havde de polske familier i sognet fået
dansk statsborgerskab. Det betød
dog ikke, at de blandede sig med
den lokale befolkning. Grunden var
bl.a. sproget. Det var svært for dem.
Mange af disse mennesker havde
aldrig gået i skole, og kunne derfor ikke læse. De var katolikker og
gik meget i kirke, hvilket betød, at
de mødtes med deres ligesindede i
den Romersk Katolske Kirke i Oden-

se, som var blevet indviet den 25.
oktober 1908. Her blev der som en
selvfølge knyttet mange venskaber
polakkerne imellem. Efterhånden
som deres børn kom i skole og fik
venner, kom der mere dansk i familierne, og mange af de ældre lærte
både at tale og skrive dansk, hvilket
igen betød, at de blev respekteret i
lokalsamfundet.
Som nævnt kom de første polske
piger til Anderupgård i 1910 for at
arbejde i markerne. Pigerne boede i starten i et hus i Nisted. De fleste rejste, som vi har hørt hjem om
efteråret. Ældre beboere i Anderup
erindrede, at polakkerne altid sang
til deres arbejde, og at de levede
meget nøjsomt, hovedsagelig af
mælk og kartofler.
Som tidligere nævnt blev polakkerne i Danmark betegnede som
løntrykkere og strejkebrydere og
ofte straffet hårdt for mindre forseelser. Dette synes dog ikke at være
tilfældet på Anderupgård. Gartner Frederik Jensen fortalte, at han
som ung i 1909-1913 arbejdede på
Anderupgård. Her var der på det
tidspunkt ansat 5 polske piger. Da
gårdens ejer engang fik at vide, at
en af pigerne rapsede lidt nu og da,
var gårdejerens svar: ”Hun er god til
at lukke høns, og så må vi tage det
andet med”.
Sofie Sørensen
Sofie blev født i 1896 i Polen. Hun
er døbt Zofia Piétraszh. Hun kom til

Danmark som 17-årig, og fik arbejde
som ”roepige”. Da krigen brød ud i
1914, kunne hun ikke vende tilbage
til Polen, men forblev i Danmark.
Hun fortæller: - ”Min far arbejdede
på en mølle og havde et stykke jord
på 3 tdr., hvilket var nok til en ko. Vi
var fire søskende. I Polen måtte vi arbejde hårdt. Tærske og bære tunge
sække med korn op på loftet. Vi fik
30 øre om dagen og kun kartofler at
spise. Aldrig kød. Det var derfor vi ville til Danmark. Vi betalte en dame 2
rubler for at skaffe os arbejde. Men
da vi nåede Tyskland, stak hun af. Vi
var strandet i Tyskland uden mad og
penge. Omsider kom vi dog til Danmark.
Jeg hakkede roer fra kl. seks om
morgenen til kl. ni, somme tider til ti
om aftenen. Vi fik 10 øre per 100 favne (53.2 meter), men vi kunne passe
os selv, for der var ingen forvalter til
at kommandere rundt med os. Da
vil skulle køre roerne hjem, skulle jeg
læsse dem på en vogn, men greben var så tung, at jeg ikke kunne
løfte den. Så kom røgteren på gården heldigvis. Han tog trøjen af, og
læssede roerne for mig.
Senere kom jeg til Missionshotellet i
Odense som køkkenpige. Jeg var
der i ét år. Derefter gik jeg op på
fæstekontoret, hvor de skaffede mig
en plads på en stor gård i Ringe. Det
blev aftalt, at jeg skulle hjælpe i marken og malke, men når de andre sov
til middag, skulle jeg rydde til side,
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vaske op og vaske gulve. Bagefter
måtte jeg i marken til klokke var syv
eller otte om aftenen. Jeg stak af.
Jeg fik nu plads på en herregård som
malkepige. Jeg kunne ikke tåle det i
mine hænder, og stak af igen.
På den næste herregård skulle jeg
også malke, men det kunne jeg jo
ikke, så jeg stod ude i vaskehuset
og græd. Jeg havde ingen penge,
og forudså, at jeg måtte ud på landevejen som en anden vagabond.
Mens jeg stod der, kom stuepigen
og foreslog, at jeg søgte arbejde i
huset. Det fik jeg, og jeg fik lært at
skure gulv med sand og en halmvisk!
Jeg har ikke haft meget kontakt
men min familie i Polen, for jeg har
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ikke lært at skrive. Dengang var der
ingen skole for småkårsfolk i Polen.
Mine børn har lært mig at læse
dansk.”
Sofie blev i 1919 gift med Hans Peter Christian Sørensen. Ægteparret
boede i omkring 20 år, fra ca. 19401960 Slettensvej 296 i stuelejligheden
og flyttede senere til Rosenvænget
i Stige. Christian, der var født i 1892,
døde i 1970. Sine sidste år tilbragte Sofie i Æbleparken i Søhus. Hun
døde i 1990.
Kilder: Bl.a. artikler om emnet i Lumby Sogns
Lokalhistoriske Arkivs Årsskrifter
Formidlet af Annelise Bæk Hansen

Hvor kommer historien fra?
Historien om de polske indvandrere i Lumby Sogn er en af de mange
spændende historier, der gemmer
sig i Lumby Sogns Lokalhistoriske
Arkiv. Arkivet blev i 1983 etableret i
det gamle sygekassekontor, hvor
der tidligere var kommunekontor for
Lumby Kommune (i dag Lumby og
Stige Sogn). Det ejes nu af Lumby
Sogns Lokalhistoriske Forening.
Foreningens formål er at udbrede
kendskab til og vække interesse for
områdets historie og udvikling i fortid og nutid, og oprette og drive et
lokalhistorisk arkiv.
Arkivet har sammen med 550 andre
små, danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk
kulturskat på nettet. Kulturskatten
ligger på www.arkiv.dk Hjemmesiden bugner af historiske billeder
og originalpapirer fra blandt andet
Lumby og Stige Sogne.
Arkivet indsamler, registrerer og opbevarer lokalhistoriske materialer i
form af manuskripter, arkivalier, kort,
billeder, film, lydbånd m.m., og gør
materialet tilgængeligt for historikere og andre interesserede. Hvis du
gerne vil vide mere om Lumby og
Stiges historie eller måske finde et
gammelt billede af det område du
bor i, er lokalarkivet det rigtige sted.
Hvis du selv ligger inde med noget,
som du mener, kan have interesse,
vil vi også meget gerne se på det!

Det kræver ikke medlemskab at
henvende sig til eller på arkivet, men
hvis du vil støtte foreningens arbejde, kan du blive medlem. Medlemmer af foreningen får tilbudt ture
og foredrag af lokalhistorisk interesse. Foreningen udgiver hvert år et
Årsskrift med lokalhistoriske artikler.
Medlemskab af foreningen koster 75
kr. pr. år.
For medlemskab eller andre spørgsmål kan man kontakte foreningen
via mail, telefon eller komme forbi
arkivet i åbningstiden.
Adresse
H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N
Tlf. i åbningstiden 29 85 46 19
Mail
lumbylokalhistoriske@mail.dk
Hjemmeside
lumby-stige-arkiv.dk
Åbningstider
2. mandag i måneden
fra 18.00 til 19.30
4. mandag i måneden
fra 15.00 til 17.00
Lukket i skoleferierne
Bestyrelsen
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PRAKTISK INFO
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.

Sognepræst Mette Gabelgaard
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag
Sognepræst Annette Kjær Jørgensen
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
Næste kirkeblad

Næste nummer af kirkebladet
uddeles i uge 47.
Materiale kan sendes til kordegn
Karen van Durme senest mandag
den 4. oktober på kvd@km.dk

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 / 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

Redaktion: Karen van Durme. Billede forside: Karen van Durme. www.lumbysogn.dk

Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

Sognepræst Karen Nedergaard, kbf.
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag

Kirkekontor
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