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Fællesskaber er vigtigt for menne-
sker, for vi er skabt til at være sam-
men med andre. Faktisk viser studier, 
at tætte relationer og det at indgå 
i et fællesskab ligefrem har stor be-
tydning for vores mentale sundhed, 
tryghed og fremtid.

Men det er ikke nok at have 500 
venner på Facebook eller omgås 
mange mennesker i sin hverdag. Vi 
har brug for at opleve at være en 
del af noget, og at vores tilstedevæ-
relse og handling betyder noget for 
nogen.

Samhørighed og at betyde noget 
for andre kan kaldes en livsbetingel-
se og er nødvendigt for at opleve 
mening med livet. Alle har vi et an-
svar for at byde hinanden velkom-

men i forskellige fællesskaber gen-
nem basale dyder som høflighed, 
venlighed og imødekommenhed.

Kristendommen fremhæver gang 
på gang fællesskabet som noget 
vigtigt. Fællesskab i kirken kan være 
alt fra, at vi samles om søndagen til 
gudstjeneste, og der er en eller flere, 
som siger godmorgen til en, eller kon-
firmandundervisningen, hvor noget 
af det, vi gerne vil give konfirman-
derne med, er at være en del af et 
fællesskab. Derfor bruger vi blandt 
andet tid på at spise sammen med 
konfirmanderne. Fællesskab er også 
en udflugt med de ældre i sognet, 
og i år var jeg med på sensommer-
udflugten. Det blev en uforglemme-
lig dag, som på fineste vis viser, hvad 
det gode fællesskab er.

FÆLLESSKAB
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En solskinsdag i august mødes vi om-
kring 25 mennesker ved Stige Sog-
nehus. Da alle var på plads i bussen, 
gik turen mod Assens, og inden læn-
ge gik snakken lystigt i bussen, både 
blandt dem, der kendte hinanden 
og os, der ikke kendte hinanden. 
En god stemning af snak og latter 
spredte sig i hele bussen – for som 
to damer sagde. ”Ih, hvor er det rart 
efter lang tid i eget selskab grundet 
corona at komme ud og tale med 
nogle mennesker, og se og opleve 
noget nyt”.

Vel ankommet til Assens var det tid 
til kaffe og lagkage på Strandkro-
en, og ind kom vi i et tilrøget loka-
le med billardbord og bar. Vi var 
havnet på det lokale værtshus! 
Men når det så er sagt, var der 
dækket op til kaffe, og hjemme-
bagte boller stod parat på borde-
ne, og lidt efter blev der serveret 
lagkager, og for første gang i mit 

liv har jeg fået lagkage med cho-
koladefrøer. 

Mens vi nød kaffe og lagkage, gik 
krofatter rundt og snakkede og 
underholdt, og ved mit bord fik vi 
historien om papegøjen, som sad 
og piftede og fløjtede nok så glad 
i hjørnet. Papegøjen var ankommet 
til Strandkroen for en måneds tid si-
den, og krofatter havde købt den af 
en ganske ung pige, som åbenbart 
ikke havde vidst, hvor vigtigt det er, 
at man taler med sin papegøje. Det 
var ved at gå så galt, at papegøjen 
havde været tæt på at dø af en-
somhed, men nu var den kommet 
i sit rette element med gæster, der 
talte med den dagligt, og derfor fløj-
tede den lystigt og glad nu. 

Så både dyr og mennesker trives 
bedst i fællesskab med andre.

Mette Gabelgaard
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GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

”Natten er fremrykket, dagen er nær!” siger Paulus i Romerbrevet 13

Første søndag i advent markerer 
det kirkelige nytår og adventstidens 

begyndelse. Gudstjenesten er en 
festgudstjeneste med de kendte og 
gode adventssalmer.

Efter gudstjenesterne søndag den 
28. november kl. 9.30 i Stige Kirke og 
kl.11.00 i Lumby Kirke er der traditio-
nen tro kransekage og bobler.  

Vel mødt!

Mette Gabelgaard

Julen i Ord og Toner

Advent er forberedelse til jul. Ved 
denne stemningsfulde aftenguds-
tjeneste søndag den 5. december 
kl. 19.00 i Lumby Kirke skal vi lytte til 
dejlig musik, synge advents-og jule-
salmer og lytte til bibelens ord. Med-
lemmer af menigheden læser 9 bi-
beltekster, der alle handler om julen. 
Først hører vi om forberedelserne til 
Jesu komme, dernæst hører vi om 
hans fødsel i Betlehem, og hvor-

dan det gik til. Endelig får vi noget 
at tænke over med hensyn til, hvad 
Jesu fødsel betyder for os. Hvordan 
det forandrer os og verden. Denne 
gudstjeneste er en dejlig juleforbe-
redelse. 

Bagefter inviterer vi til gløgg og æb-
leskiver i Lumby Sognegård.

Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard
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En rose så jeg skyde

Efter sidste års “julesorg” så skal vi 
sandelig have en rigtig julefest i år. 
Dette års julekoncert tirsdag den 
14. december kl. 19.00 i Lumby Kir-
ke er lagt i hænderne på Ensemble 
Barocca, der består af Babett Hart-

mann (cembalo), Tinne Albrechtsen 
(barokviolin), Maria Rosenkilde Qvist 
(barokcello) og sopranen Anna Ma-
ria Wierød. 

Dem, der elsker barokmusik, ved at 
det bliver en fest. Dem, der ikke er 
helt inde i denne musikstil, kan kom-
me og opleve, at datidens musik 
faktisk var mere rytmisk og svingen-
de end den nuværende rytmiske 
musik! Vi vil høre både uddrag fra 
Messias og kendte julesalmer fra ba-
roktiden. Vel mødt!

Dennis Dingfeld

Ind under jul 

Igen i år inviterer vi til en eftermiddags-
gudstjeneste i Lumby Kirke kl. 16.00 den 
19. december, 4. søndag i advent. I 
gudstjenesten lægges der stor vægt 
på sang og musik. Vi vil synge nogle 
af de adventssalmer, vi ikke har nået 
de første 3 adventssøndage, og vi vil 
begynde lidt på julens salmer. Dennis 
Dingfeld sidder ved orglet, og han vil 
blive assisteret af en klarinet eller en 
trompet, vores kirkesanger Dorthe Boe 

Christensen vil synge godt for, og præ-
sten læser dagens tekster og måske en 
fortælling om, at den, der venter på 
noget godt, venter aldrig for længe.

Efter gudstjenesten er der en kop kaffe 
og en julesmåkage. Kom og få sind og 
sangstemme stemt til den forestående 
højtid.

Annette Jørgensen
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Hellig 3 Konger

Søndag den 2. januar mødes vi i Sti-
ge Kirke kl. 17.00 for at afslutte julen 
med fortællingen om De hellige 3 
Konger, der kommer for at tilbede 

det nyfødte Jesusbarn. De er kom-
met langvejs fra, fordi de har set en 
stor stjerne på himlen. De tolker stjer-
nen som et tegn på, at himlens kon-
gesøn er født til jorden. De bringer 
kostbare gaver til den nyfødte Jesus. 

Vi skal synge jule-og hellig 3 kongers 
salmer, bl.a. ”Dejlig er den himmel 
blå”. Efter gudstjenesten er der kir-
kekaffe. 

Karen Nedergaard

Babysalmesang i Lumby Kirke

Babysalmesang retter sig mod børn 
fra 0 til ca. 9 mdr. Babysalmesang er 
45 min. med ro, glæde og nærvær i 
smukke omgivelser. Gennem salme-
sangen får barnet stimuleret de fle-
ste af sine sanser og undervisningen 
giver et tæt og unikt samvær mel-
lem barn og forældre. Undervisnin-
gen tager udgangspunkt i gamle 
og nye salmer, brugt på en ny, sjov 
og inspirerende måde. 

Det næste hold mødes første gang 
mandag den 6. december kl. 9.30 
i Lumby Kirke og fortsætter ugent-
ligt – dog med undtagelse af uge 
52, hvor der er juleferie – til og med 
mandag den 31. januar. Sidst i ja-
nuar holder vi afslutning i kirken, og 
her er søskende og bedsteforældre 
meget velkomne til at være med.

Tilmelding sker ved at sende en 
mail til Kirkekontoret via link på vo-
res hjemmeside (sikker post) med 
navn, telefonnummer og barnets 
alder. Babysalmesang er gratis og 
der er et begrænset antal pladser.

Sognepræsterne og  
musikterapeut Rikke Petersen 



7

Dåbsjubilæum i Lumby Kirke

Dåbsjubilæ-
um for børn, 
hvor det er 
5 og 6 år 
siden, de 
blev døbt!

En gang om 
året fejrer vi 

dåbsjubilæum for de børn, hvor det 
er 5 år siden, at de blev døbt i Stige 
eller Lumby Kirke eller i en anden 
kirke. Det er en gammel tradition, 
som vi bringer nyt liv i. Det er be-
stemt værd at fejre sit barns dåb 
med andre familier.

Jubilæumsbørn får tilsendt en sær-
lig invitation, men alle er hjerteligt 
velkomne.

Næste gang vi fejrer dåbsjubilæum 
er lørdag den 22. januar kl. 11.00 i 
Lumby Kirke 

Vi begynder med en lille gudstjene-
ste og hører en af de gode historier 
fra biblen – og alle børn må meget 
gerne medbringe deres sovedyr.

Efter gudstjenesten går vi ned i 
Lumby Sognehus og spiser frokost 
sammen. Efter frokosten er der en 
overraskelse for børn og voksne. 

Tilmelding til frokost gerne senest 
mandag den 17. januar til kirkekon-
toret på lumby.sogn@km.dk eller på 
tlf. 66 18 70 66.

Mette Gabelgaard

Børnegudstjeneste med korsang og efterfølgende  
spisning i Stige Sognegård

Torsdag den 10. februar kl. 17.00 er der 
børnegudstjeneste i Stige Kirke. Minikonfir-
manderne medvirker, og det gør ”Børne-
kor i Nord” også, et af Odense Musikskoles 
kor, under ledelse af Birgitte Momme.

Kom og vær med til en musikguds-
tjeneste, der er for hele familien, små 
såvel som store. Efterfølgende er der 
spisning i Stige Sognehus. Det koster  
20 kr. for voksne og er gratis for børn. 

Af hensyn til maden vil vi gerne 
have tilmelding til spisningen senest 
fredag den 4. februar til kordegn  
Karen van Durme, tlf. 66 18 70 66, eller  
kvd@km.dk.

Annette Jørgensen
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KALENDER

NOVEMBER

Søndag 28. november kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
   1. søndag i advent kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
  Advent med kransekage og sekt

DECEMBER

Torsdag 2. december kl. 10.00 Kirkens Dagligstue  Stige Sognehus

Søndag 5. december kl. 19.00 Musikgudstjeneste KN     Lumby Kirke 
   2. søndag i advent  Julen i Ord og Toner
 kl. 20.00 Gløgg og æbleskiver Lumby Sognegård

Mandag 6. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Torsdag 9. december kl. 17.00 Børnemusikgudstjeneste KN Stige Kirke 

Søndag 12. december kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
   3. søndag i advent kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 

 
Mandag 13. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Tirsdag 14. december kl. 19.00 Julekoncert med Barocca Lumby Kirke 
  
Onsdag 15. december kl. 10.00 Børnegudstjeneste MG Stige Kirke
  Børnehavernes juleafslutning

Onsdag 15. december kl. 14.45 Gudstjeneste MG  Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Tirsdag 21. december kl. 8.15 Juleafslutning KN     Lumby Kirke 
  Juleafslutning Lumby Skole

© Folkekirkens Materiale                     © Karen Nedergaard
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 kl. 9.30 Juleafslutning MG Lumby Kirke 
  Juleafslutning Søhusskolen
 kl. 10.30 Juleafslutning MG Lumby Kirke 
  Juleafslutning Søhusskolen
 kl. 10.30 Juleafslutning KN    Stige Kirke 
  Juleafslutning Stige Skole

Søndag 19. december kl. 16.00 Aftengudstjeneste AJ Lumby Kirke
   4. søndag i advent  Kirkekaffe

Mandag 20. december kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Fredag 24. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN    Stige Kirke
   Juleaften kl. 13.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 kl. 14.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke

 kl. 13.00 Gudstjeneste MG    Lumby Kirke
 kl. 14.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 16.00 Gudstjeneste MG    Lumby Kirke

Lørdag 25. december kl. 11.00 Gudstjeneste KN      Lumby Kirke
   Juledag  

Søndag 26. december kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
   Anden juledag 
  
Fredag 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
   Nytårsaften  Sekt og kransekage

JANUAR

Lørdag 1. januar  kl. 15.00 Gudstjeneste KN    Lumby Kirke
   Nytårsdag  Sekt og kransekage

Søndag 2. januar kl. 17.00 Musikgudstjeneste KN      Stige Kirke
   Helligtrekonger  Kirkekaffe

Mandag 3. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Torsdag 6. januar kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus

Søndag 9. januar kl. 9.30 Gudstjeneste MG    Stige Kirke
   1. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste MG    Lumby Kirke 

Mandag 10. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Tirsdag 11. januar  kl. 19.00  Konfirmandgudstjeneste Lumby Kirke  
  kirkekaffe
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Søndag 16. januar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
   2. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke 

Mandag 17. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Lørdag 22. januar kl. 11.00 Børnegudstjeneste MG Lumby Kirke 
 kl. 12.00 Fællesspisning Lumby Sognegård

Torsdag 20. januar  kl. 19.00  Konfirmandgudstjeneste Lumby Kirke  
  kirkekaffe

Søndag 23. januar kl. 9.30 Gudstjeneste MG  Stige Kirke
   3. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 

Mandag 24. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke

Tirsdag 25. januar  kl. 19.00  Konfirmandgudstjeneste Lumby Kirke  
  kirkekaffe

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

Torsdag 27. januar kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård

Søndag 30. januar kl. 9.30 Gudstjeneste AJ    Lumby Kirke
   3. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 

Mandag 31. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke
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FEBRUAR

Tirsdag 1. februar kl. 19.00  Konfirmandgudstjeneste Lumby Kirke  
  kirkekaffe

Torsdag 3. februar kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus

Søndag 6. februar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
   Sidste s. efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Torsdag 10. februar  kl. 17.00  Børnegudstjeneste AJ  Stige Kirke
 Kl. 18.00 Fællesspisning Stige Sognehus

Søndag 13. februar kl. 9.30 Gudstjeneste MG    Lumby Kirke
   Septuagesima kl. 11.00 Gudstjeneste MG    Stige Kirke

Søndag 20. februar kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
   Seksagesima Kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Onsdag 23. februar kl. 14.45 Gudstjeneste MG Enrum Plejehjem
  Plejehjemsgudstjeneste

Torsdag 24. februar kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård

Søndag 27. februar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
   Fastelavn kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

MARTS

Torsdag 3. marts kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus

Søndag 6. marts kl. 9.30 Gudstjeneste MG    Stige Kirke
   1. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

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

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.
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SOGNENYT

Velkommen til de nye konfirmander

Vi er kommet i gang med forbere-
delsen for de konfirmander, som skal 
konfirmeres til maj 2022. Vi glæder 
os over, at der nu er udsigt til, at vi 
kan få et helt normalt forløb med 
konfirmanderne, hvor vi kan mødes i 
sognehus og sognegård og i kirken, 
synge sammen, spise sammen og 
bare være samme. 

Som vi plejer, er konfirmandforbe-
redelsen hos os mest i form af hele 
dage, hvor vi mødes fra morgen til 
eftermiddag. Det giver mulighed for 
gode samtaler, et generationsmø-

de mellem de unge og de ældre, 
og for at lære kirken at kende. 

Man kan følge lidt med i, hvad vi 
laver til konfirmandforberedelse på 
Facebook. Der vil løbende blive lagt 
billeder og lidt tekst op i vores grup-
pe ”Lumby og Stige Kirker”. 

Vi glæder os til at lære de nye kon-
firmander at kende. 

Mange hilsner fra de frivillige fra me-
nighedsrådet, personalet og præ-
sterne ved Lumby og Stige Kirker

© Karen van Durme
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Minikonfirmandundervisning for 4. klasse i 2022

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 
gælder tilbuddet områdets skoler på 
4. klassetrin. For de, der går i 4. klasse 
i efteråret 2021 og foråret 2022 vil mi-
nikonfirmandundervisningen komme 
til at ligge i begyndelsen af 2022. 

Børn fra Stige Friskole og Stige Skole 
inviteres til at komme den 13. og den 
27. januar og den 10. februar 2022. 
Børn fra Søhusskolen og Lumby Skole 
inviteres til at komme den 3., 17. og 
31. marts 2022.

Efter nytår annoncerer vi på skoler-
nes intranet, og de praktiske oplys-
ninger vil være at finde på kirkens 
hjemmeside.

Sognepræsterne

Menighedspleje i Lumby og Stige

Lumby og Stige Kirke samler ind til 
menighedspleje. Derfor vil man op-
leve, at vi ved nogle 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 kon-
firmationhjælp. Derfor vil vi sige: Tu-
sind tak for jeres bidrag, de gavner!

Sognenes præster



14

Kontaktperson

Jeg hedder Lisbeth Høg Madsen og 
jeg har siden 2008 haft rollen som 
kontaktperson ved Lumby og Stige 
sogne. 

Hvad vil det sige at være kontakt-
person? Kontaktpersonen er den 
daglige leder for kirkens ansatte, 
dog ikke vores præster; de refererer 
til Stiftet. Kontaktpersonen er binde-
led mellem menighedsråd og kir-
kens ansatte.

Det vigtigste for at lykkes som kon-
taktperson ligger i ordentlig kon-
takt. Ikke så meget hvor tit - om det 
er dagligt, ugentligt eller en gang 
om måneden - selvom tilstede-
værelse er yderst væsentligt. Det 
handler om, at den kontakt, der 
er, er positiv og konstruktiv. Der skal 
være god trivsel og gode relatio-
ner mellem menighedsråd, præ-
ster og kirkens ansatte. Ligeledes 
handler det om, at vi hver især ta-
ger ansvar for det, vi er forpligtiget 
på. Den balance synes jeg, vi er 
lykkes med hos os.

Det er min pligt og udfordring at lyt-
te til menigheden og personalet og 
formidle, så der bliver truffet de rig-
tige beslutninger og således, at alle 
føler sig klædt på til de udfordringer 
og ansvar, hver især har.

Arbejdet i menighedsrådet fylder 
mig med en kæmpe glæde. Tysker-

ne kalder det frivillige arbejde for 
”Ehrenamt” - altså et æresembede. 
Sådan har jeg det. Jeg betragter 
det som et privilegium at være med 
til at skabe liv og vækst i min sogne-
kirke.

Jeg er med i det her arbejde, fordi 
folkekirken er et vidunderligt sted at 
være. Vi beskæftiger os med basa-
le, centrale og eksistentielle livsvilkår. 
Det er vigtigt for mig, at kirken er en 
god arbejdsplads og det handler i 
høj grad om, vi har en god dialog 
indbyrdes.

Det er ligeledes vigtigt for mig, at 
kirken har en betydningsfuld plads 
i samfundet. Kirken gør en forskel. 
Kirken er både fællesskab og et per-
sonligt frirum.

Lisbeth Høg Madsen
Kontaktperson

© Aage Bach Madsen
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Efteråret på kirkegårdene

Efteråret er gået på hæld, blade-
ne faldt, og grandækningen gik i 
gang. Vi har på kirkegårdene gjort 
vores bedste for at blive færdige 
med grandækningen. Det er jo så-
dan, at vi meget gerne vil høre, hvis 
I har nogle ønsker i forhold til gran-
dækningen, så prøver vi at gøre 
vores bedste, så alle bliver tilfredse. 
Igen i år har vi nydt at lægge gran 
på gravstederne.

Vores nye urnegravsteder på Lumby 
Kirkegård er anlagte, og er derfor 
klar til at blive taget i brug. Kom en-
delig og besøg os på kirkegården, 
så vil vi meget gerne vise det frem, 
og tage en snak om, hvad I ønsker 
af gravsteder. Især på Stige Kirke-
gård er vores nye staudegravsteder 
blevet en succes. Vi startede dem 
op i efteråret 2019, hvor vi anlagde 
12 gravsteder. Ud af de 12, er der 
kun 3 gravsteder tilbage, så vi må 
sige, at det har været en succes. Vi 
har selvfølgelig også staudegravste-
der på Lumby Kirkegård. De ligger i 
vores flotte rondel nede bagved på 
kirkegården, hvor vores lille skovkir-
kegård ligger. 

Staudegravstederne har samme 
princip som pladerne i plænen, 
dog med den fordel, at der er flere 
valgmuligheder for at personliggøre 
gravstenene. Der må tages en stau-
de med fra haven, som må plantes i 
urnehullet. Gravstederne passes og 
vedligeholdes af kirkegården, og 
reglerne for gravstedet er de sam-
me som ved en plade i plænen. 

Der er flere som har undret sig over, 
at vi ikke automatisk har fået jeres 
adresseændring. Det sker desværre 
ikke automatisk længere, medmin-
dre vi har jeres CPR-nummer. Det 
betyder, at nogle af jer vil opleve, at 
vi har sat et skilt på jeres gravsted, 
som fortæller, at I skal kontakte kir-
kegårdslederen. Hvis I ser et sådan 
skilt på jeres gravsted, så er det fordi 
vi mangler jeres adresse, og så må I 
meget gerne kontakte mig på tlf. 29 
24 78 32.

Alt personalet fra kirkegården, øn-
sker jer alle en rigtig glædelig jul, og 
håber på endnu et godt år.

Camilla Philipsen

© Camilla Philipsen
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LOKALE FORENINGER

Tak! 

Vi, bestyrelsen i Lumby Forsamlings-
hus, vil gerne sige stor tak for den fan-
tastiske opbakning, vi fik i forbind else 
med nedlukningen af Huset grun-
det covid19. Vi ville ikke have over-
levet uden jeres hjælp, både som 
donationer og deltagelse i vores  
auktioner. Vi er så taknemmelige og 
med jeres hjælp kan Lumby Forsam-
lingshus leve videre. 

Vi glæder os til at se jer til jeres  
næste familiefest i vores hyggelige 
forsamlingshus! 

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Lumby Forsamlingshus 

© Lumby Forsamlingshus

Familie og Samfund  
Lumby–Stige–Søhus

Onsdag den 12. januar kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 
40 B, 5270 Odense N. Hyggeaften 
med lidt lækkerier. Herom senere.

Onsdag den 2. februar kl. 19.00 
Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissen-
bjerg. Foredrag med Troels Mylen-
berg, TV 2 ś politiske redaktør. Hvor-
dan fungerer medierne og har vi 
de medier, vi har fortjent? Et kritisk 
– kærligt – blik på mediernes rolle i 
dagens samfund. 
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Torsdag den 10. februar kl. 19.00
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes 
Vej 40 B, 5270 Odense N. Familie og 
Samfund Lumby - Stige – Søhus af-
holder generalforsamling.

Onsdag den 23. marts kl. 19.00 
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes 
Vej 40 B, 5270 Odense N. ”Et liv i fri-
hed”. Jette Seidenschnur er tidligere 
byrådsmedlem i Billund Kommune, 
men hun er også tidligere medlem 
af Jehovas Vidner, hvor hun efter 33 
år valgte at melde sig ud af det re-
ligiøse fællesskab. Det havde store 
familiemæssige omkostninger.

Torsdag den 21. april kl. 18.30 
Årsmøde Region Fyn, Velas, Dams-
bovej 11, 5492 Vissenbjerg. Kl. 19.15 
”Bedstemødre er også en slags 
mennesker” foredrag med Lisbeth 
Svensmark. En humoristisk og varm 
fortælling om fortidens bedstemød-
re – altså vore oldemødre og tipol-
demødre. Deres vilkår var meget 
anderledes end dem, vi har i dag. 
”De gode gamle dage” var måske 
ikke altid så gode.

Onsdag den 27. april kl. 19.00 
Lumby Sognegård, H.C. Lumbyes  
Vej 40 B, 5270 Odense N. ”Fra dæks-
dreng til kaptajn”. Jens Christian 
Christiansen kommer og fortæl-
ler om sit spændende liv til søs, fra 
dæksdreng til kaptajn i de store 
containerskibe i A.P. Møller – Mærsk.

Maj/juni Sommerudflugt. Dag og 
dato følger.

Der er tilmelding og kontant betaling 
for at deltage i foreningens arrange-
menter.

Formand Anna-Marie Rasmussen 
tlf. 51 21 79 59
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Lumby og Omegns  
Borgerforening

Borgerforeningen er ansvarlig for, at 
der arrangeres flere og nye aktivite-
ter for byens borgere, i kraft af tilskud 
gennem partnerskabs-samarbejdet 
med Odense kommune. Vi vil meget 
gerne have inspiration og hænder 
til at gennemføre nye tiltag. Har du 
forslag eller ideer til arrangementer, 
kontakt da et bestyrelsesmedlem.

Hyggebanko i skolens aula plan-
lægges mandag den 6. december, 
mandag den 3. januar, mandag 
den 7. februar, mandag den 7. marts 
og mandag den 4. april kl. 19.30.

Fællesspisning foregår i skolens aula 
torsdag den 9. december (Julefro-
kost, forhøjet pris), onsdag den 13. 
januar (Kylling med ovnstegte kar-
tofter og rodfrugter) og tirsdag den 
1. marts (Tortillapandekager med 
oksekødfyld og kaffe og kage), alle 
dage kl. 18.00. Lørdag den 23. april 
kl. 10.30 laver vi lørdagsbrunch og 
håber mange har lyst til dette nye 
tiltag. For tilmelding ring til Ruth på 
tlf. 20 62 22 06 eller Hanne på tlf. 65 
95 52 05. Der betales til spisningen: 
voksne 50, børn 25, under 5 år gratis.

Strikkecafe
Borgerforeningen fortsætter med 
at stå bag strikkecafe i Lumby Sog-
negård den 2. og 4. mandag i hver 
måned kl. 19.00-21.00. Har du lyst 
til at strikke eller hækle og hygge 

sammen med andre omkring hånd-
arbejdet, så kom og vær med. Du 
bedes holde øje med borgerfor-
eningens udhængsskab ved ”køb-
manden”, for at se om der evt. skulle 
være ændringer eller aflysninger i 
løbet af sæsonen.

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

Juletræstænding
Borgerforeningen opsætter julelys 
på grantræet i H.C. Lumbyeparken. 
I forbindelse med at juletræet tæn-
des, synges et par julesange, og der 
serveres lidt til ganen.
Alle er velkommen søndag den 21. 
november. Træet tændes kl. 16.00.

Juleklip på skolen
I forbindelse med skolens juleklippe-
aften, har også borgerforeningen et 
værksted, hvor der er mulighed for 
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at bruge sine kreative evner, torsdag 
den 25. november kl. 17.00-19.30.

Generalforsamling
Borgerforeningens generalforsam-
ling er planlagt torsdag den 10. fe-
bruar 2022 kl. 19.30 i skolens aula.

Medlemskab af borgerforeningen 
koster årligt kr. 100,- pr. husstand 
og kr. 50,- for enlige. Indbetal til for-
eningens konto via netbank 1551-
11225721 eller MobilPay 65178 (HUSK 
at skrive navn og adresse) eller kon-
takt et bestyrelsesmedlem.

Eileen Streymoy  tlf. 40 53 27 03
Leif Jensen  tlf. 29 25 95 20
Gaby Jeppesen tlf. 40 16 96 90
Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19
Kai Bryld  tlf. 60 54 47 19
Palle Olesen  tlf. 23 45 52 11
Hanne S. Sørensen tlf. 40 62 52 05

Hanneschultz1961@gmail.com

Bestyrelsen

Velkommen i  
Lumby Skytteforening! 

Tag en ven eller be-
kendt med til en prøve-
skydning; du kan kom-
me tre gange uden at 
være medlem. Skytte-
forening optager med-
lemmer 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 er startet med pi-
stolskydning om mandagen kl. 18.30 
– 21.00, og riffelskydning for børn og 
voksne om tirsdagen 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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Historien om H.C. Lumbye og Lumby Sogn 

Champagnegaloppens komponist 
Hans Christian Lumbye er født i Kø-
benhavn den 2. oktober 1810, men 
hans slægt stammer fra Lumby. I 
1985 modtog kirkebladet følgende 
fra arkitekt Otto Madsen, Køben-
havn. Otto Madsen havde tidligere 
leveret interessant lokalhistorisk stof 
til bladet, og han skriver nogenlun-
de således: 

Det har altid været antaget, at H.C. 
Lumbye aldrig har boet i sognet, 
men kun i Odense, som han skulle 
være flyttet til sammen med sin fa-
milie i 1821. Jeg tror, det vil interes-
sere bladets læsere at få en mere 
korrekt besked.

I 1825 vedtog Lumby Sogns selveje-
re en bylov, hvis første formål var, at 
sognemændene forpligtede sig til 
ikke at huse tilflyttere, medmindre 
de kunne garanter, at de ikke faldt 

sognets fattigkommission til byrde 
de første 10 år. Årsagen til denne 
drastiske forholdsregel var angivelig, 
at en mængde fattige skulle være 
strømmet til sognet de foregående 
år. Der er dog intet, der tyder på, at 
antallet var så stort, at det i virkelig-
heden udgjorde et problem. Loven 
kan derfor nok kaldes en overreak-
tion, som måske var karakteristisk for 
stedets præst, amtsprovst P.V. Lüt-
ken, og overenskomsten fik vist heller 
ingen videre betydning.

Blandt de familier, der havde for-
skrækket præsten ved at slå sig 
ned i sognet, kan nævnes at:  22. 
april 1822 anmeldte sig underoffi-
cer Rasmus Hansen Lumbye*, 37 år, 
med afskedsattest af 17. december 
1821 fra Randers og hans kone, Gre-
te Jensdatter, samt tre børn, Hans 
Christian 12 år, Jens Peter 9 år og 
Rasmus på 6 år. 

H.C. Lumbye © Arkiv
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Først et halvt år senere dukker fa-
milien op i provst Lütkens korre-
spondance med den lokale her-
redsfoged og politimester Knutzen. 
Den 13. november 1822 skriver han:  
”Lumby Sogns Fattigkommissions er 
sat i megen forlegenhed for plud-
selig at forskaffe den gamle bådfø-
rer Jørgen Væver den nødvendige 
hus-lejlighed, derved at skipper 
Hans Nielsen har udkastet denne 
familie og bortlejet værelset til en 
hertil ankommet underofficer ved 
navn Rasmus Hansen”. 

Senere samme aften afgår endnu 
et brev herom: ”Efter undersøgelse 
af overnævnte Rasmus Hansen ses, 

Nuværende Stigevej 281 © Arkiv

at han vel er født her i sognet, men 
siden mange år har stået i krigstje-
neste og medbragt et svensk fruen-
timmer, med hvem han påstår at 
være gift; og 3 børn; han har fore-
vist en dimissionsattest, men ingen 
ordentlig afsked fra regimentet. En 
del af sommeren har han boet i Jør-
gen Olsens hus i Stige, men nu har 
han erholdt den lejlighed hos skip-
per Hans Nielsen, som Jørgen Væ-
ver blev uddrevet af.”

Jørgen Olsens hus var det nuvæ-
rende Rørkrogen 16 i Hauge. Bebo-
eren, der var fisker, var samme år 
flyttet til Seden, og huset stod der-
for tomt indtil 1823, hvor det blev 
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solgt. Bortset fra, at det altså en tid 
var udlejet til Lumbyefamilien. Hvor-
for de flyttede fra Jørgen Olsens til 
Hans Nielsens hus i november 1822 
vides ikke.  Hans Nielsen ejede flere 
huse i byen, men der er vistnok tale 
om nuværende Stigevej 281 i Hau-
ge, der var indrettet til 4 små lejlig-
heder. Den knebne plads her kan 
have fået familien til at fortrække 
meget hurtigt. Rasmus Lumbye var 
nemlig ikke mere afskediget, end 
han fortsatte sin tjeneste ved Fyn-
ske Dragonregiment i Odense.  Her-
til flyttede familien og dermed løste 
problemet sig selv. Godt og vel et 
halvt år kunne provst Lütken altså 
tælle den senere så berømte kom-
ponist blandt sine sognebørn.

Nedenstående beretning støtter sig 
i nogen grad til Werner E. Sørensen 
fortælling om H.C. Lumbye og den-
nes tilknytning til Lumby, som han 
skrev i kirkebladet i 1981:

Komponisten Hans Christian Lum-
bye har sit navn fra Lumby Sogn og 
By. Selv har han så vidt vides aldrig 
boet her i sognet – (Her blev vi så 
klogere i 1985) – men der har boet 
medlemmer af lumbyefamilien i 
hvert fald indtil 1914. Faderen, kor-
poral Rasmus Hansen Lumbye er 
født i Lumby i 1783 og hans moder, 
Margretha Jönsdatter (på dansk 
Grete Jensdatter) stammer fra 
Malmø.

Omkring 1805 var faderen blevet 
soldat og lå i København, da søn-

nen blev født i 1810. På det tids-
punkt Hans Christian blev født, bo-
ede hans farfar, Hans Rasmussen 
stadig i Lumby.  Hans Christians far-
mor, Ane, var død i 1807, og farfa-
ren havde giftet sig igen i 1808. Der 
var 7 børn i hans første ægteskab, 
deriblandt 3 drenge. Den ældste 
Hans Christian Hansen blev født i 
1779, Rasmus - H.C. Lumbyes far - i 
1783 og den yngste, Peter Hansen 
1794. De to onkler forblev i sognet. 
H.C. Lumbyes farfar dør i 1829. Han 
fik i hvert fald 4 børn med sin anden 
kone.

© Annelise Bæk Hansen
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I 1803 blev H.C. Lumbyes farfar, 
slagter Hans Rasmussen, selvejer, 
da han køber det fæstehus, som fa-
milien flytter ind i i 1794. Huset blev 
solgt til Peder Christoffersen i 1810, 
og hans slægt har ejet ejendom-
men siden, skriver Werner Sørensen 
i 1981. Han tilføjer, at det sandsynlig-
vis er huset, som lå på nuværende 
Ilnabgyden 50 indtil for omkring 60 
år siden.

Lumbyfamilien var, som det ses, en 
meget stor og vidt forgrenet fami-
lie. På Lumby Kirkegård er bevaret 
et gravsted fra 1914. Det tilhører Ka-
ren Marie Hansen, født Lumbye, en 
slægtning til H.C. Lumbye. Hendes 
slægt kan, så vidt jeg kan finde ud 
af, føres tilbage til H.C. Lumbyes fars 
ældste bror.

Da Hans Christian var 6 år, blev 
faderen forflyttet til Randers, og 
allerede medens familien boede 
her, fik drengen undervisning i vio-
linspil af byens organist. I Odense 
fik H.C. Lumbye musikundervisning 
hos stadsmusikanten, som også 
gav sin unge elev timer i musikteori. 
Hans Christians talent var stort, og 
i 1824 blev han antaget som elev 
hos stabstrompeteren ved Fyenske 
Regiment (Dragonerne). Han be-
gyndte på egen hånd at kompo-
nere små sange og marcher.  Året 
efter var han i en alder af fjorten 
år udlært trompeter og modtog 
som bevis et trompeterbrev - på én 
gang eksamensbevis og ansættel-
sesbrev. I 1829 ansøgte han om at 

blive forflyttet til København. Den 
nu 19-årige Lumbye, blev med kon-
gens velsignelse, optaget i Heste-
garden - Den Kongelige Livgarde 
til hest - i København; en post, han 
bestred frem til 1842. Samtidig un-
derviste han kommende diligence-
kuske i at blæse posthorn og blev 
som militærmusiker ofte indkaldt til 
Det Kongelige Kapel for at spille de 
vanskelige messingpartier.  Ved op-
førelserne af August Bournonvilles 
ballet ’Napoli’ skulle Lumbye såle-
des spille kornetsoloen. Han havde 
i øvrigt komponeret ballettens fina-
legalop. 
H.C. Lumbye giftede sig i 1832, og 
der skulle nu bringes flere penge til 
huse. Derfor søgte han ansættelse 
hos stadsmusikanten, som endnu 
havde eneret på musikken til byens 
borgere. Lumbye skrev en mæng-
de dansemusik og blev efterhån-
den meget søgt som orkesterleder 
ved baller i den fornemme verden.

Et afgørende vendepunkt i hans 
udvikling kom, da et østrigsk or-

Tivolis Koncertsal 1856 © Wikipedia



24

kester i 1839 introducerede bl.a. 
Strauss’ danse for københavnerne. 
Opildnet af disse koncerter kaste-
de han sig over dansemusikken. 
Han samlede sig et lille orkester 
og gav koncerter på d’Angleterre, 
hvor hans egne og de tyske val-
sekomponisters melodier stod på 
programmet. Det blev en bragen-
de succes, og snart indledte han 
et samarbejde med Tivolis grund-
lægger Georg Carstensen og bal-
letmester ved Det kongelige Teater 
Bournonville. 

Lumbye skrev omkring 600 -700 styk-
ker musik. Hans musik, der fangede 
tidens ånd, kunne tage udgangs-
punkt i forskellige begivenheder, 
som for eksempel indvielsen af tog-
strækningen mellem København 
og Roskilde i Kjøbenhavns Jernba-
ne Dampgalop fra 1847. 

Af offentlige udmærkelser nød han 
ikke mange; som tidligere medlem 
af hærens underklasser kunne han 
ikke opnå mere end Dannebrogs-
mændenes Hæderstegn i 1851 og 
Krigsrådstitlen i 1860, hvorimod den 
svenske konge sendte ham Vasa-
ordenens Ridderkors. For frit og 
uhindret at kunne dyrke sin kunst, 
tog han sin afsked fra militærtjene-
sten i 1842. Han fik, som en særlig 
gunst af kongen, lov til at beholde 
sin fulde gage som pension.

I Tivoli dirigerede Lumbye i 29 år, 
frem til 1872 — i de sidste år hav-
de åndelig og legemlig svækkelse, 

ikke mindst en voksende tunghør-
hed gjorde det vanskeligt for ham 
at udfylde sin plads, men han var 
i den grad indlevet med den, at 
han kun nødig og næsten nødt-
vungen forlod den. 

Det var vinter, da H.C. Lumbyes far 
i 1816 blev forflyttet til Randers med 
sit kompagni. På sejlturen over Sto-
rebælt blev den lille dreng efter 
sigende syg, og skadet på begge 
ører. Det skulle have medført, at 
han næsten mistede hørelsen som 
ældre. 

I maj 1873 sad han ned og dirige-
rede Champagnegaloppen for 
sidste gang ved en koncert. 

Lumbye blev gift to gange. Første 
gang som nævnt 1832, hvor han 
ægtede Georgine Marie Hansine 
Hoff. De fik to sønner, Carl og Ge-
org, og tre døtre, Caroline, Julie 
og Amalie. Både Carl og Georg 
komponerede, spillede og dirige-
rede i Tivoli. Flere andre af hans ef-
terkommere gjorde sig gældende 
inden for musikken, bl.a. børnebør-
nene Georg Høeberg, som blev di-
rigent for Det Kongelige Kapel, og 
Tippe Lumbye, der en overgang di-
rigerede Tivolis Orkester. Caroline 
og Julie blev skuespillere. Caroline 
kunne også komponere og digte 
sange. Efter Georgines død i febru-
ar 1871 ægtede H.C. Lumbye alle-
rede samme år i december Anna 
Helene Jønsson. Andre kilder siger 
i december 1872.
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Lumby Præstegård © Arkiv

Lumbye dør, knap 64 år gammel, i 
marts 1874.

Formidlet af Annelise Bæk Hansen, 
Lumby Sogns Lokal Historiske Arkiv
* Det var normalt, at en soldat fik kalde-
navn efter den by, han kom fra. Måske er 
det stadigvæk kutyme i nogle regimenter?

Kilder:  Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv
 Lumby Sogns Kirkeblade
 Tidsskriftet ”Slægtsgården” fra 1947
 Søgninger på Google i bl.a. Dansk  
 biografisk Leksikon og Wikipedia 

Hvor kommer historien fra?

Historien om H.C. Lumbye er en 
af de mange gode historier, der 
gemmer sig i Lumby Sogns Lokalhi-
storiske Arkiv. Arkivet ejes og drives 
af Lumby Sogns Lokalhistoriske For-
ening. 
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 til-
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budt ture og foredrag af lokalhisto-
risk interesse. Foreningen udgiver 
hvert år et Årsskrift med lokalhistori-
ske artikler. Medlemskab af forenin-
gen koster 75 kr. pr. år.

For medlemskab eller andre spørgs-
mål 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:  
Obs! 2. mandag i måneden fra 
18.00 til 19.00

Der kan laves individuelle aftaler 
til tirsdag formiddag eller udenfor 
åbningstid, hvis ikke andet er mu-
ligt. Arkivet kan også, for et meste, 
kontaktes telefonisk tirsdag mellem 
10.00 og 11.30.

Lukket i skoleferierne

Bestyrelsen

Fra Arkivets gemmer

I Lumby Sogns Lokalhistoriske Ar-
kiv findes et brev fra pastor Urban 
Hansens hustru til en ung pige, som 
åbenbart har søgt plads som tjene-
stepige i præstegården. Det giver 
et vist indtryk af, hvordan hushold-
ningen formede sig i Lumby Præ-
stegård omkring 1900-tallet. Christi-
an Urban Hansen var præst i Lumby 
Sogn fra 1883 til 1903. 

Brevet lyder:
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Kære Marie Jørgensen,

Da jeg hører, at De ønsker Pladsen her i Præstegaarden, vil 
jeg herved lade Dem vide, at De kan faa den til 1. November. Det 
var saa uheldigt, at jeg lige var kørt ud, da De kom, men hvis det 
kan afgøres skriftligt, behøver De ikke at komme den lange Vej 
igen. Jeg tænker, at Pigerne ogsaa har sat Dem ind i Forholdene 
her. Stuepigen bliver her indtil Marts-April, men fra den Tid 
tænker jeg at holde Enepige, eller i hvert Fald forsøge på det, da jeg 
altid har et par voksne Døtre hjemme, som hjælper en Del, og jeg 
er villig til at tage Hjælp til Skuren og større Rengøring. Vi faar 
fra 1. November en ung Gartner, som hjælper med Morgenarbej-
de, pudser Fodtøj, henter Brændsel osv. Den finere Madlavning 
haaber jeg, De snart kommer efter, blot De kan den grovere. Jeg 
giver 60 Kroner Halvaarlig – da her, især om Sommeren al-
tid er en Del Drikkepenge, men en Enepige vil jeg gerne give 70 
Kroner. Kommer De her med god Lyst og Vilje, bliver alt nok 
til Tilfredshed; jeg vil saa gerne have Piger, der slutter sig til 
os; Frihed ser jeg gerne, De faar, så meget som Deres Tid levner 
Dem, blot ikke sent om Aftenen, undtagen muligvis ved enkelte 
Lejligheder. Jeg beder Dem om at sende mig Svar med om-
gaaende Post, da jeg staar i Underhandling med en Anden.

A. Urban-Hansen, 
Lumby Præstegaard

På billedet sidder Marie Jørgensen (født 1875, død 1946) til højre i båden. Som ung tjente hun 
hos pastor Urban Hansen. Pigen til venstre er ukendt for arkivet.
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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.
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag

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

  

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

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

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

Kirkegårdsleder Camilla Philipsen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20 / 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

Næste kirkeblad 
Næste nummer af kirkebladet 
uddeles i uge 9.
Materiale kan sendes til kordegn 
Karen van Durme senest mandag 
den 10. januar på kvd@km.dk

Redaktion: Karen van Durme. Billede forside: © Karen van Durme. www.lumbysogn.dk   Lumby og Stige Kirker


