
Kirkeblad
Lumby og Stige KirkerLumby og Stige Kirker

Årgang 53, nr. 1
Marts - August 2022

Påskeugen i Lumby  
og Stige SIDE 7

Præsteskoven  
indvies SIDE 10

En ny sognegård  
vokser frem SIDE 23



2

Fællesskab – i kirke, land og kommune
I skrivende stund har det lige været jul. En højtid, 
hvor fællesskabet dyrkes – familiefællesskabet og 
heldigvis også andre former for fællesskab, for det 
er ikke alle, der har familie. Julen forbinder vi med 
det at være sammen med andre – og vi nyder det, 
for det meste. Indimellem kan det også blive for 
meget. Familien sætter os i nogle bestemte roller, 
som vi egentlig gerne vil ud af, men det er svært. 
Det samme kan ske i vennekredsen – nogle gange 
har vi brug for en pause, for at få det til at fungere 
igen. Sådan er det med fællesskaber, der er altid 
et potentiale for konflikt i dem, men samtidig ved 
vi også godt, at det ikke går uden. Vi kan ikke leve 
alene, vi har brug for nogle til at rådføre os med, 
spejle os i. Vi har brug for nogle, der vil række os 
en hånd, hvis vi arbejder med noget, vi ikke selv 
kan løfte eller kan klare, vi har brug for nogle til at 
støtte os, hvis vi skal tage svære beslutninger – og 
vi har brug for at være noget for andre, for at være 
dem, der støtter eller bærer med. Livet får først for 
alvor tyngde, når vi betyder noget for hinanden. 
Vores kloge dronning sagde det i sin nytårstale den 
31. december 2021: ”Man lærer sig selv at kende i 
mødet med andre”. – Sådan en sætning i en nyt-
årstale, kombineret med noget af det vores statsmi-
nister sagde i sin tale den 1. januar, siger noget om, 
hvor bevidste landets ledere er om fællesskabets 
betydning. I Odense Kommune arbejder man også 
meget med fællesskab – så meget, så man har ud-
arbejdet et ”Ensomhedscharter” – det vil sige: man 
har udarbejdet et formelt dokument, der indehol-
der en erklæring om noget, man vil arbejde på at 
få gennemført. Man har udarbejdet et charter, der 
skal sætte retningslinjer for, hvordan man i Odense 
Kommune bekæmper ensomhed og skaber fæl-
lesskaber. Så både i kongehuset, i statsministeriet, i 

kommunen og så sandelig også i kirken, tales der 
om fællesskab. Og i bladet her kan det være pas-
sende at begynde i kirken.

Evangeliets forkyndelse af fællesskab
Afsnittets overskrift er bred, for hele Jesu liv og virke 
vidner om hans kamp for at knytte mennesker sam-
men. Han går til bords med toldere og syndere for 
at inddrage udstødte i et fællesskab, de ellers var 
lukket ude fra. Han sprængte de gængse græn-
ser for fællesskab. At han blev menneske julenat i 
et barn i en krybbe er et udtryk for hans vilje til at 
være sammen med os også i fattigdommen, i mør-
ket og kulden. Det er et udtryk for hans vilje til at 
bære med, til at støtte, også når vi er mest sårbare.

Fællesskabet i vores samfund
Det fællesskab, der tales om i kirken, skal gerne give 
sig udtryk i måden, vi er sammen på, når vi er gået 
ud af kirken igen. Som skrevet ovenfor, så var fælles-
skab på forskellig måde et tema i både vores dron-
nings og vores statsministers nytårstale ved årsskiftet. 

Dronningen talte om, at vi som land og folk skal fin-
de en fælles retning, hvor respekten for hinanden 
gerne skal være et af parametrene – også og ikke 
mindst respekten for de af vore medmennesker, hvis 
liv ser anderledes ud på grund af en psykisk lidelse 
eller et fysisk handicap. De fællesskaber, vi danske-
re har med hinanden, skal gerne kunne rumme, at 
vi ikke alle er ens. Hvis vi begynder at begrænse os 
til at være sammen med dem, vi ligner og deler vil-
kår og holdninger med, så risikerer vi at ende i en 
klike fremfor i et fællesskab. I en sådan situation har 
vi meget at lære af evangeliets grænsesprængen-
de kraft.

PRÆSTEN
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Om statsministeren var inspireret af evangeliet, da 
hun holdt sin nytårstale, ved jeg ikke, men sammen-
holdet og det at være fælles om noget, var vigti-
ge pointer også i det, hun sagde. Blandt andet gav 
hun udtryk for, at relationer og nærvær er noget af 
det vigtigste i vores velfærd, og at fællesskabet er 
stærkt i vores geografisk set lille land, hvor afstan-
dene imellem os er korte, og hvor tilliden heldigvis 
er stor. Hun ridsede meget af det op, som vi kan i 
Danmark – og sluttede med at sige, at vi kan mere 
endnu, hvis vi står sammen. 

Bekæmpelse af ensomhed i vores kommune
Sammen står man i Odense Kommune, hvor man 
har udarbejdet et ”Ensomhedscharter”, der som 
formål har, at ingen i Odense skal føle sig ensomme, 
at alle skal have adgang til at være en del af et 
fællesskab. Det er noget af et mål at give sig selv 
i en forvaltning i en kommune. At nå det, kræver 
meget. Derfor har kommunen lavet partneraftaler 
med organisationer, restauranter, butikker, bibliote-
ker, og også kirkerne i Odense er med. Konkret går 
det ud på at stå sammen om at invitere til forskelli-
ge former for fællesskaber – fællesskaber, man kan 
komme alene til. Man behøver ikke at have nogen 
at følges med, man kan fint komme alene til dem. Et 
arrangement kan f.eks. være en stor fællesspisning 
på Rådhuset i uge 17, Odense spiser sammen. 

Hvor langt de forskellige partnere kommer i be-
kæmpelsen af ensomhed, ved vi jo ikke, men initi-
ativet er et udtryk for, at man fra kommunens side 
tør sætte fokus på det problem, at det altså ikke 
er alle, der er en del af et fællesskab, at vi alle kan 
komme til at stå i den situation, at vi føler os alene. 
For at kunne gøre noget ved det, er det første skridt 
at erkende det, og det er absolut positivt, synes jeg, 
at kommunen har turdet at gøre det, at kommunen 
har turdet at stå ved, at ensomhed er et problem, 

også i Odense. Et problem, som corona jo ikke har 
hjulpet på, tværtimod.

Forhåbentlig vil de mange gode kræfters samar-
bejde kunne være med til at føre folk sammen i 
fællesskaber. Alle, høj som lav, ved, at det er i sam-
været med andre, at vi udvikler os og har de bedste 
muligheder for at udfolde os. Jesus har lært os det 
i sin forkyndelse af det gode budskab: det er ikke i 
din egen navle, du skal finde meningen med livet, 
men i kærligheden til Gud og til dit medmenneske.

Lad os hjælpe hinanden med at gøre 2022 til et fæl-
lesskabets år.

Annette Jørgensen

PRÆSTEN
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Kirkens Dagligstue
Vi er kommet rigtig godt fra start i Kirkens 
Dagligstue, og der har været fint fremmøde. 
Vi har hygget os med morgenmad og sange 
fra Højskolesangbogen. Desuden kommer 
der hver gang en person, som fortæller om 
sit arbejde, en fritidsinteresse eller en spæn-
dende oplevelse.

Det har indtil nu været holdt i Stige Sogne-
hus, men fremover vil vi skifte mellem Lumby 
Sognegård og Stige Sognehus. Februar var 
vi i Stige, marts i Lumby og så fremdeles. Det 
er hver gang den første torsdag i måneden 
fra kl. 10.00-12.00. Alle er velkomne. Mang-
ler man transport, er der mulighed for at be-
stille kirkebil. Vi holder sommerferie i juli og 
august.

Ellen Larsen og Kirsten Schmidt

En tidligere soldats  
historie om at være i 
Afghanistan

Jon Printzlau kommer og besøger os torsdag den 
10. marts kl. 19.00 i Stige Sognehus. Han præsente-
rer sit foredrag med disse ord;

”Mit foredrag handler om min egen historie, fra jeg 
ikke ville være værnepligtig til jeg står i Afghanistan. 
Det handler om at komme hjem og kæmpe videre 
og se dæmoner overalt. 

Det handler om at rejse sig med den rigtige hjælp, 
og forsøget på at finde den indre ro.

Og accepten af, at selv om krigen er slut, har den 
stadig sine ofre.”

Mette Gabelgaard

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Babysalmesang i  
Lumby Kirke
Det næste hold mødes første gang mandag den 21. 
marts kl. 9.30 i Lumby Kirke og fortsætter ugentligt – 
dog med undtagelse af anden påskedag i uge 16 
– til og med mandag den 16. maj. Sidst i maj holder 
vi afslutning i kirken, og her er søskende og bedste-
forældre meget velkomne til at være med.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Kirkekonto-
ret via link på vores hjemmeside (sikker post) med 
navn, telefonnummer og barnets alder. Babysalme-
sang er gratis og der er et begrænset antal pladser.

Sognepræsterne og Rikke Petersen Børnegudstjeneste  
om påsken 
Torsdag den 31. marts kl. 17.00 er der børnegudstje-
neste i Lumby Kirke. Minikonfirmanderne medvirker, 
og det gør også elever fra Odense Musikskole, der 
spiller foran kirken, inden gudstjenesten begynder.

Gudstjenesten handler om påsken, og måske vil 
der også være gemt nogle påskeæg, der skal fin-
des. Gudstjenesten er for hele familien, små såvel 
som store. Efterfølgende er der spisning i Lumby 
Sognegård. Det koster 20 kr. for voksne og er gratis 
for børn. Af hensyn til maden vil vi gerne have til-
melding til spisningen senest fredag den 25. marts 
til kordegn Karen van Durme, tlf. 66 18 70 66, eller på 
lumby.sogn@km.dk.

Annette Jørgensen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Velkommen til forårsfest for Lumby og  
Stige Sognes ældre

Menighedsrådet indbyder Lumby og Stige Sognes 
ældre til forårsfest fredag den 1. april kl. 14.00 til 
16.30 i Lumby Sognegård. Der serveres kaffebord til 
50 kr. pr. person. Under overskriften ”Musik fra hjer-
tet” vil Bodil og Hans Rytter og deres musikanter 
underholde os med populære ørehængere ”Fra 
dengang farfar var ung”. Forhåbentlig vil gartnerne 
igen i år donere blomster til uddeling ved festen.

Tilmelding tidligst den 14. marts og senest den 28. 

marts til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på lum-
by.sogn@km.dk. Deltagerantal er begrænset til 46, 
som reglerne er nu. Vi opretter en venteliste, så flere 
kan deltage, hvis reglerne lempes.

Der er mulighed for at blive hentet ved bopæl af en 
fra menighedsrådet, hvis anden transportmulighed 
er udelukket. Aftal det venligst ved tilmelding.

Aktivitetsudvalget

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Hip Hip Hurra!
Lumby og Stige Sognes ’Filmudvalg’ viser onsdag 
den 6. april kl. 14.00 i Lumby Sognegård filmen ”Hip 
Hip Hurra”, en kunstnerbiografisk film fra 1987 om de 
berømte Skagensmalere.

Filmen handler først og fremmest om P.S. Krøyer, 
spillet af Stellan Skarsgård. Han slår igennem i 1881 
som trediveårig, og bor i Skagen. Man følger ham 
fra hans lykkeligste tid, kunstnerisk og personligt, til 
hans sidste år, der præges af en tiltagende sindsli-
delse. 

Omkring Krøyer optræder malerne Michael og 
Anna Ancher (Morten Grunwald og Ulla Henning-
sen), Christian Krogh (Helge Jordal) og en række 
af tidens andre kunstnere. Filmen skildrer Krøyers 
forhold til den smukke hustru og kollega Marie (Pia 
Vieth), som vrager ham til fordel for den svenske 
komponist Hugo Alfven (Stefan Sauk), men også for-
holdet til den lokale organist, den grimme Lille (Lene 
Brøndum), der bliver ved med at elske ham.

Efter filmen byder vi på en kop kaffe og mulighed 
for en snak om de alment menneskelige hændelser 
i tilværelsen, som denne film viser os.

Vi har planer om et foredrag om Anna Anker inden 
næste film - som bliver Bille Augusts film ”Marie Krøy-
er” fra 2012. Se opslag om tid og sted på hjemme-
siden www.lumbysogn.dk eller på www.facebook.
com i gruppen Lumby og Stige Kirker. 

Kirkebil til og fra kan bruges her.

Aage Bach Madsen

”I den nat, da han blev 
forrådt, tog han brødet, 
takkede og brød det”
Vi begynder med en stemningsfuld gudstjeneste 
skærtorsdag den 14. april kl. 17.00 i Lumby Kirke. 
Skærtorsdag er den dag i påskeugen, hvor vi hø-
rer om det sidste måltid, Jesus spiser med disciplene 
og indstifter nadveren. Under måltidet siger Jesus 

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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”En af jer vil forråde mig”, og alle disciplene bliver 
bedrøvede og får travlt med at undskylde sig ”Det 
er vel ikke mig, Herre?” Jo, i grunden er det dem 
alle. Men så sker der noget, for Jesus tager et brød, 
brækker det og siger ”Tag dette og spis det, det-
te er mit legeme” og han tager et bæger vin og 
siger ”Drik alle heraf, dette er mit blod som udgy-
des for mange til syndernes forladelse”. Og dermed 
rækker han ud mod fællesskabet og kærligheden. 
Nadveren er et tegn på Guds evige kærlighed til os, 
en kærlighed som er stærkere end døden, mørket 
og tomheden og stærkere end vores svigt og ufor-
måen – som en dråbe af en fremmed kraft, der gør 
alting nyt. 

Efter gudstjenesten samles vi i Lumby Sognegård 
til hyggeligt samvær og aftensmad. Det koster 100 
kr. pr. person for middag, drikkevarer og kaffe. Af 
hensyn til indkøb bedes der venligst ske tilmelding 
til kirkekontoret på lumby.sogn@km.dk eller på tlf. 66 
18 70 66, senest torsdag den 7. april.

Alle er hjerteligt velkomne.

Mette Gabelgaard

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Daniel og Dennis  
laver musik

Forår er også koncerttid, og vi inviterer til festlig for-
årskoncert med kendte navne torsdag den 28. april 
kl. 19.00 i Lumby Kirke. 

Denne gang er koncerten nemlig lagt i hænderne 
på Daniel Waade, sang og Dennis Dingfeld, orgel. 
Daniel er er sanger med store kvalifikationer og er 
uddannet fra Operaakademiet i København. Nog-
le af jer kender også Daniel som en habil organist, 
som fra tid til anden vikarier for denne aftenens ak-
kompagnatør, Dennis.

Vel mødt!

Dennis Dingfeld

Eftermiddagsguds
tjeneste med musik  
og fællesskab

Lige før Kristi Himmelfart beder Jesus for sine di-
sciple og for deres fremtid i verden. Selv er han 
på vej ud af verden efter påske-højtiden. Det er 
forår, lyset er stærkt, og naturen er fuld af liv. Til 
eftermiddagsgudstjeneste den 22. maj kl. 16.00 
i Stige Kirke vil vi synge smukke salmer og lytte 
til skøn musik – Rikke Petersen kommer og spiller 
fløjte, og Dennis Dingfeld sidder ved orglet.

Der vil være en kop kirkekaffe efter gudstjene-
sten.

Annette Jørgensen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Indvielsen af Lumby Præsteskov
Alle er inviteret til indvielsen af vores præsteskov, 
tirsdag den 24. maj 2022 kl. 18.30. Prøv at se på vo-
res hjemmeside eller opslag ved kirkerne om dato-
en holder, hvis Corona skulle drille os for 3. gang. 

Lumby Præsteskov er nu ved at være der, hvor me-
nighedsrådet har nået deres mål og drømme for, 
hvordan Lumby Præsteskoven skulle anlægges. Der 
er lavet 3 broer over de små render, der løber i sko-
ven, gravet en sø på 600 m2, anlagt en kælkebakke 
på 5 meter med udsigt mod fjorden og kønne mar-
ker. Dertil kommer 900 m stigforløb rundt i skoven 
og et 56 m2 stort madpakkehus. Der er lavet borde 
og bænke af egetræ fra skoven og præstegården, 
plantet 37 frugttræer, lavet bålsted, brændeskur og 
opstillet en børnevenlig brændekløver. Der er kom-
met skilte op på Otterupvej med skiltning til Præ-
steskoven og en stor sten ved indgangen til Lumby 
Præsteskov. Nu er det vedligeholdelsen, vi skal tage 
os af.

Vi vil gå en tur gennem Præsteskoven og få fortalt 
om tingene, der er sket i Præsteskoven fra 2010 og 
frem til 2022. Vi slutter ved madpakkehuset, hvor der 
vil være en forfriskning og hvor Karen Nedergaard 
vil forestå den forsinkede indvielse af Lumby Præ-
steskov.

Erik Toft Knudsen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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På udflugt til Sjælland
Vi har planlagt en tur for pensionister ”ud i det blå” 
til Sjælland mandag den 30. maj 2022. Mange ken-
der eller har måske hørt om Roskilde Domkirke. Den 
vil vi besøge. I denne coronatid har det været svært 
at finde et hotel med servering af varm mad. Ingen 
hoteller tør binde sig med risiko for en aflysning i sid-
ste øjeblik.

Et godt sted at spise en madpakke er Sporvejsmu-
seet Skjoldenæsholm på Midtsjælland. Her får vi en 
madpakke, som kan nydes i det fri. Ja, minderne 
dukker frem. Måske en sporvognstur? Det ligner en 
skoleudflugt. Drikkevarer kan købes på stedet. 

Hele dagen kan vi mødes på tværs, og få talt med 
nogen, vi ikke rigtig kender. Gå ikke glip af denne 

dag, trods begrænsningerne! Vi passer på hinan-
den ved at følge gældende restriktioner.

Pris for dagen er kr. 250, inkl. køretur, entré, madpak-
ke (uden drikkevarer) og eftermiddagskaffe med 
en bolle. Man er velkommen til at medbringe for-
middagskaffe og brød til køreturen.

Tilmelding og køb af billetter sker efter først til møl-
le-princip søndag den 24. april efter gudstjenester-
ne i Lumby Kirke og Stige Kirke, og på kirkekontoret i 
åbningstiden mandag den 25. april og tirsdag den 
26. april. Der er plads til 90 deltagere.

Der er opsamling efter nedenstående plan, så vi 
kan køre samlet fra Æbleparken kl. 9.00. Ved tilmel-
ding bedes man oplyse, hvor man ønsker at stå på 
bussen. Vi kommer hjem til Æbleparken ca. kl. 19.00.

Fortsættes side 12

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Lumbybussen
Lobovænget kl. 8.15 
Lumby-Tårup-Vej kl. 8.20 
Brittavej kl. 8.25 
Harlekinvej kl. 8.30 
Lumby Børnehave kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Stigebussen 
Stige Kirke kl. 8.15 
Stigehaven kl. 8.20 
Stigevej v. pensionistboliger kl. 8.25 
Haugevænget kl. 8.30 
Hedelundparken v. butikscenter kl. 8.35 
Æbleparken kl. 8.45 

Søhusbussen 
Klostergården kl. 8.15 
Munkemaen v. postkassen kl. 8.20 
Enggårdsvej v. postkassen kl. 8.25 
Æbleparken kl. 8.35

Aktivitetsudvalget

Pinse i det fri
Vi håber og tror, at vi her i 2022 kan genoptage vores 
tradition med udendørs gudstjeneste 2. pinsedag. I 
flere år har vi fejret gudstjenesten på Lumby Mølle i 
de skønne omgivelser der. Men da arrangementet 
er et samarbejde mellem sognene i Odense Nord - 
Allesø, Næsbyhoved-Broby, Næsby, Stige og Lumby 
- har vi i år valgt, at gudstjenesten bliver udenfor ved 
den nye Anneksgård i Næsbyhoved Broby. 

Vi mødes mandag den 6. juni kl. 10.30. Adressen er 
Chr. Lehns Vænge 2, 5270 Odense N, lige ved siden 
af Næsbyhoved-Broby Kirke. Der er kirkebil til guds-
tjenesten, som kan bestilles på tlf. 66 12 27 12 (oplys 
kontonummer 3971).

Medbring gerne madkurven til fælles spisning efter 
gudstjenesten. 

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen, 
Præsterne i Odense Nord

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Fest i Stige By og Havn
Gennem et par år har vi i kirken haft den glæde 
og fornøjelse at arbejde sammen med Stige Musik-
udvalg om forskellige arrangementer til glæde og 
gavn for beboerne i vores område. Vi har nu fået 
lyst til at forsøge os med at få stablet en By- og Hav-
nefest på benene, som skal foregå lørdag den 18. 
juni fra kl. 10.00. Vores samarbejde er indtil videre 
udvidet med Stige Borgerforening og Stige Både-
havn, men vi håber, at flere lokale foreninger i Stige 
vil være med. 

Vi forestiller os et arrangement for hele familien og 
folk i alle aldre. Musik, fællessang, fortælling, aktivi-
teter på vand og land, mad og kaffe. Der kommer 
nærmere information om arrangementet, så hold 
øje med Facebook, opslag og div. hjemmesider. 

Karen Nedergaard

Løb og snobrød i  
Præsteskoven 

Den 9. juni vil vi gerne invitere alle børn, der 
har lyst, til at komme med ud i Præsteskoven 
til et lille løb, til sang og en historie, og til sno-
brød og pølser. Vi begynder kl. 16.30, hvor 
elever fra Odense Musikskole vil spille lidt ved 
madpakkehuset, vi synger et par sange sam-
men, og så kommer alle på et lille løb rundt 
i skoven. Undervejs vil der være opgaver at 
løse. Kl. ca. 17.30 bager vi snobrød over bål, 
og vi får en pølse til brødet. Inden vi går hver 
til sit, synger vi en aftensang og får en historie.

Velkommen til alle, store og små, der har lyst 
at være med i skoven en sommereftermid-
dag og -aften og nyde natur og fuglesang 
i det fri!

Af hensyn til snobrød og pølser vil vi gerne 
have tilmelding til Kirkekontoret på lumby.
sogn@km.dk eller på tlf. 66 18 70 66 senest 
den 3. juni.

Menighedsrådet

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Fælles gåture: Kom 
med ud og gå en tur!
Her i coronatiden tror jeg, at flere af os savner 
socialt fællesskab med familie og venner, og 
at kunne mødes til arrangementer og gode 
oplevelser. Derfor vil vi i det nye år fortsætte 
med at invitere til nogle fælles gåture for jer, 
der har tid og lyst til en spadseretur, hyggelig 
snak og frisk luft.

På kirkens Facebookside og hjemmeside vil 
vi gøre opmærksom på, hvornår der afhol-
des fælles gåture. Vel mødt!

Mette Gabelgaard

Sommeraften
gudstjeneste 
Ferien er så småt begyndt, vejret forhåbentlig skønt 
og i kirken skal vi høre om tilgivelse og forsoning. 
Kom og vær med til en aftengudstjeneste den 3. 
juli kl. 19.00 i Stige Kirke, hvor vi gennem salmer og 
ord finder roen, nyder fællesskabet og fordybelsen 
i evangeliet.

Efter gudstjenesten vil der være et lille glas, som vi 
forhåbentlig kan nyde også udenfor.

Annette Jørgensen

Familiedag i  
Præsteskoven 
Midt i sommerferien, hvor vejret forhåbentlig er dej-
ligt, inviterer vi til hygge og lidt aktiviteter i præste-
skoven. Vi mødes tirsdag den 19. juli kl. 10.00 ved 
madpakkehuset til rundstykker, saft, te og kaffe. 
Derefter leger vi: sanglege, kongespil, have-dart 
m.m. 

Børnene skal endelig tage fiskenet med, så de kan 
fiske lidt i søen. Kl. 12.00 ca. er der en sandwich. Efter 
frokost skal vi bevæge os lidt rundt i området og se, 
om vi kan finde den skat, nogle har gemt et sted. – 
Måske får vi kigget på træer og planter undervejs.
Dagen slutter med saft, te og kaffe og kage kl. ca. 
14.00.

Arrangementet er gratis. Store og små er velkomne!

Menighedsrådet

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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MARTS

Torsdag 3. marts kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Lumby Sognegård Side 4

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

Torsdag 10. marts kl. 19.00 Foredrag om Afghanistan Stige Sognehus Side 4

Søndag 13. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
2. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 
Søndag 20. marts kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
3. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

Mandag 21. marts kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 24. marts  kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård
 kl. 16.00 Menighedsrådsmøde Stige Sognehus

Søndag 27. marts kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke 
Midfasten  kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke

Mandag 28. marts kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Onsdag 30. marts kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

Torsdag 31. marts kl. 17.00 Børnegudstjeneste AJ Lumby Kirke Side 5
 Kl. 18.00 Fællesspisning Lumby Sognegård

APRIL

Fredag 1. april  kl. 14.00  Forårsfest  Lumby Sognegård Side 6

Mandag 4. april kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Søndag 3. april  kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
Mariæ bebudelse kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Onsdag 6. april kl. 14.00 Filmeftermiddag Lumby Sognegård Side 7

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Torsdag 7. april kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus Side 4

Søndag 10. april kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
Palmesøndag  

Mandag 11. april kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 14. april kl. 17.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke Side 7
Skærtorsdag  kl. 18.00 Fællesspisning Lumby Sognegård

Fredag 15. april kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
Langfredag

Søndag 17. april kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Påskedag kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
 
Mandag 18. april kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Anden påskedag

Søndag 24. april kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke  Side 11
1. søndag efter påske  Kirkekaffe og billetsalg 

 kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
  Kirkekaffe og billetsalg

Mandag 25. april kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Onsdag 27. april kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

Torsdag 28. april kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård
 kl. 19.00 Forårskoncert Lumby Kirke Side 9

MAJ

Søndag 1. maj kl. 9.30 Konfirmation 7A MG Lumby Kirke Side 22
2. søndag efter påske kl. 10.30 Konfirmation 7B MG Lumby Kirke
 kl. 11.30 Konfirmation 7C MG Lumby Kirke
 
 kl. 10.30 Konfirmation Friskolen KN Stige Kirke
 kl. 11.30 Konfirmation Friskolen KN Stige Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Mandag 2. maj kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 5. maj kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Lumby Sognegård Side 4

Søndag 8. maj kl. 9.30 Konfirmation 7A KN Stige Kirke Side 22
3. søndag efter påske kl. 10.30 Konfirmation 7B KN Stige Kirke
 kl. 11.30 Konfirmation 7C KN Stige Kirke

Mandag 9. maj kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 12. maj  kl. 16.00 Menighedsrådsmøde Lumby Sognegård 

Fredag 13. maj kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
Store bededag 

Lørdag 14. maj kl. 10.00 Konfirmation Centerklassen JDW Lumby Kirke
 kl. 11.30 Konfirmation Centerklassen JDW Lumby Kirke

Søndag 15. maj kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
4. søndag efter påske  kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 16. maj kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 19. maj kl. 11.00 Frokostklub Præsteskoven

Søndag 22. maj kl. 16.00 Musikgudstjeneste AJ Stige Kirke Side 10
5. søndag efter påske  Kirkekaffe

Tirsdag 24. maj  kl. 18.30 Indvielsen  Lumby Præsteskov

Onsdag 25. maj kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

Torsdag 26. maj kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Kristi Himmelfart 

Søndag 29. maj kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
6. søndag efter påske kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Mandag 30. maj  kl. 9.00 Pensionistudflugt Æbleparken Side 11

KALENDER
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JUNI

Torsdag 2. juni kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus Side 4

Søndag 5. juni kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
Pinsedag kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Mandag 6. juni kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste  Næsbyhoved-Broby Side 12
Anden pinsedag   Friluftsgudstjeneste med madkurv

Torsdag 9. juni  kl. 16.30 Løb og snobrød  Lumby Præsteskov Side 13

Søndag 12. juni kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
Trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Torsdag 16. juni  kl. 16.00 Menighedsrådsmøde Stige Sognehus

Lørdag 18. juni  kl. 10.00 By- og Havnefest  Stige Side 13

Søndag 19. juni kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
1. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Søndag 26. juni kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
2. søndag efter trinitatis 
 
Onsdag 29. juni kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

Torsdag 30. juni kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård

JULI

Søndag 3. juli kl. 19.00 Aftengudstjeneste AJ Stige Kirke Side 15
3. søndag efter trinitatis  Et lille glas i våbenhuset

Søndag 10. juli kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
4. søndag efter trinitatis

Søndag 17. juli kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
5. søndag efter trinitatis  

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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Tirsdag 19. juli kl. 10.00 Familiedag i skoven Lumby Præsteskov Side 15

Søndag 24. juli kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
6. søndag efter trinitatis

Søndag 31. juli kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke
7. søndag efter trinitatis

AUGUST

Søndag 7. august kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
8. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Søndag 14. august kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
9. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Søndag 21. august kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
10. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke

Torsdag 25. august  kl. 16.00 Menighedsrådsmøde Lumby Sognegård

Søndag 28. august kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
11. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Onsdag 31. august kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum Plejehjem

SEPTEMBER

Torsdag 1. september kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Lumby Sognegård Side 4

Søndag 4. september kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
12. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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KN = Karen Nedergaard, MG = Mette Gabelgaard,
AJ = Annette Jørgensen, JDW = Jonas Dean Weisenberg

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.

KALENDER
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Årets konfirmander
Vi er godt i gang 
med forberedelsen 
af årets konfirman-
der, her i skrivende 
stund. Vi kan glæde 
os over, at det i den-
ne sæson har været 
muligt at gennem-
føre forberedelsen 
mere som vi plejer, i 
sammenligning med 
de 2 foregående år. 
Vi har kunnet mødes 
med konfirmander-
ne, og det er nu en-

gang den bedste måde for begge parter at blive 
klar til konfirmationen i maj måned. 

4 klasser med friske og forventningsfulde konfirman-
der har vi haft den glæde og fornøjelse at lære at 
kende. Vi forbereder konfirmanderne ved, at de 
møder kirken, præsterne, ansatte og frivillige fra 
menighedsrådet. Konfirmanderne oplever, hvordan 
kirken fungerer, hvilket grundlag den bygger på, og 
hvad det er, der driver os, som arbejder i kirken. 

Vi tror og håber, at vi i år kommer til at kunne holde 
konfirmation, som vi plejer – altså i begyndelsen af 
maj og med fulde kirker. Navnene på dem, som skal 
konfirmeres i Lumby og Stige Kirker i 2022 lægger vi 
på hjemmesiden inden konfirmationerne.

Hilsen fra præsterne Mette og Karen, samt Inge-Lise, Lis-
beth, Lillian, Kirsten, Christa, Annelise, Ellen, Anni, Aage, 
Dennis og Anita

Forår på Lumby og  
Stige Kirkegårde
Vores kirkegårdsteam har været i gang hele vin-
teren med at klargøre diverse områder og red-
skaber til den nye sæson. Teamet består at 2 hel-
årsansatte gartnere, 1 sæsonansat gartner og 
en anlægsgartnerelev. I har måske opdaget, at 
der går lidt nye ansigter rundt på kirkegårdene, 
men de er alle parate til at hjælpe jer på kirke-
gårdene, så står I med spørgsmål eller andet, så 
tag bare fat i en af gartnerne. 

Vi har ryddet de gravsteder, som er blevet ned-
lagt, og står nu klar til at begynde den nye sæson 
med at plante forårsblomster. Forårsblomsterne 
er som udgangspunkt stedmoderblomster eller 
hornvioler. Vi prøver lidt forskellige sorter af, da 
vi på Lumby Kirkegård kan have problemer med 
halsbåndmus, som gerne spiser blomsterne. I det 
tidlige forår, når vi planter forårsblomster, er der 
ikke meget mad til dyrene, og derfor kan de fin-
de på at spise blomsterne på stedmoderne. Det 
er desværre ikke noget, vi kan gøre så meget 
ved, men oplever I, at blomsterne lige pludselig 
er spist, så kom endelig og tag en snak med os 
på kirkegården.

Ønsker I at få plantet forårs- eller sommerblomster 
på jeres gravsted, skal I endelig kontakte kirke-
gården. Forårsblomster koster 14,08 kr. pr. blomst 
og sommerblomster koster 17,36 kr. pr. blomst.

Camilla Philipsen

SOGNENYT
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Byggeriet 
Byggeriet af Stige ny Sognegård skrider fremad, om 
end med forsinkelser grundet stor travlhed i bygge-
branchen, og at håndværkere af og til må isolere 
sig med corona. Det er efterhånden muligt at dan-
ne sig et indtryk af størrelse og form på den færdige 
bygning, og vi har stadig troen på, at sognegården 
kan tages i brug i løbet af sommeren. Det samme 
gælder den ny graverbygning ved indgangen fra 
Lindehaven. Den forventes færdig i foråret.

Byggeriet har affødt nogle gener, som vi afhjælper 
bedst muligt, så snart de melder sig.

Heldigvis har vi mødt stor forståelse og samarbejds-
vilje fra børnehaven, naboerne og de familier, der 
har gravsted tættest på byggeriet og derved er 
mest berørt.

I foråret bliver der nedlagt grundsten indeholden-
de historik, bevingede ord og gode ønsker for byg-
ningen og dens fremtidige brug, forfattet af tidli-
gere præst Werner Sørensen, og de nuværende 
præster Karen Nedergaard, Mette Gabelgaard 
og Annette Jørgensen. Desuden med navne på 
menig hedsrådsmedlemmer, suppleanter, ansatte 
og håndværkerne på byggeriet, et aktuelt kirke-
blad og gældende gangbare mønter, som man 
måske om få årtier vil undres over blev brugt som 
betaling i 2022. 

Byggeriet er en spændende proces, hvor der lø-
bende dukker nye problemstillinger op, der skal ta-
ges stilling til, for at nå i mål med et godt resultat. En 
forudsætning er dygtige håndværkere, og som det 
ser ud nu, tyder det på, at vi har lavet aftaler med 
firmaer, der står inde for godt håndværk.

Arne Andersen

SOGNENYT
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Gavmildhed gør godt
Vi vil gerne sige en stor tak til alle, der ved forskelli-
ge arrangementer, til gudstjenester eller ved at købe 
net, syltede rødbeder, grydelapper eller marmela-
de, har støttet Lumby og Stige Kirkes Menighedspleje 
– og vi håber meget, at I også fremover vil gøre det.

Der er i pastoratet i høj grad brug for den hjælp, 
kirken kan yde gennem menighedsplejen. Først og 
fremmest har vi i 2021 og også tidligere givet jule-
hjælp til familier, for hvem det er vanskeligt at få råd 
til det, der traditionelt hører en jul til. Dernæst har vi 
gennem året kunnet give et bidrag til ansøgere, der 
af forskellige årsager, ofte pga. sygdom, økonomisk 
har været meget trængte, eller har stået overfor 
en ekstraordinær udgift, fordi de har skullet holde 
konfirmation eller dåb. Hver gang, når vi har kunnet 
imødekomme en ansøgers ønske og forespørgsel, er 
støtten blevet modtaget med stor taknemmelighed.

I Lumby og Stige Menighedsråd mener vi, at det også 
er en del af kirkens opgave at kunne række en hjæl-
pende hånd til mennesker, der står i en svær situati-
on, som er blevet forværret på grund af manglende 
midler til at anskaffe sig helt basale fornødenheder. 

Lumby Sogns Lokal
historiske Arkiv for 
Lumby og Stige Sogne

Nye åbningstider:
2. mandag i måneden kl. 18.00 til 19.00

Der kan laves individuelle aftale via mail el-
ler telefon til tirsdag formiddag eller udenfor 
åbningstid, hvis ikke andet er muligt. Lukket i 
skoleferierne.

Telefon:
29 85 46 19 i åbningstiden  
og de fleste tirsdage mellem 10.00 og 11.30

Mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk

Hjemmeside:
lumby-stige-arkiv.dk

Derfor vil vi fortsætte med at samle penge ind ved 
gudstjenester og nogle af sognenes arrangementer 
eller gennem salg af broderede kort, strikkede sok-
ker, dækkeservietter m.m. Tusind tak! for hvert et bi-
drag – enhver møntstørrelse gør en forskel. 

MobilePay-nummeret til Lumby og Stige Kirkes Me-
nighedspleje er 56727.

Sognepræsterne

SOGNENYT
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Historien om en faderløs dreng fra Farstrup,  
der endte som provst i Lumby

Drengen Anders voksede op i Farstup Præstegård. 
Faderen var kapellan ved Vigerslev Kirke mellem 
Søndersø og Veflinge. I 1705 døde han pludselig, 59 
år gammel, og efterlod sig kone og syv børn, hvoraf 
Anders var nummer 4. Hans forældre blev gift om-
kring 1684, hvor moderen var 16 år gammel og fa-
deren 40 år.

Moderen flyttede efter mandens død til Odense 
og gik i lære som jordemoder. Hun kunne dog ikke 
skaffe husrum og føde til alle sine børn, som i første 

omgang blev forsøgt anbragt hos familie og venner 
eller gode mennesker. 

Historien om den ulykkelige familie kom den barn-
løse geheimrådinde Charlotte Amalie Gersdorff til 
Nislevgaard og Ravnholt og hendes mand geheim-
råd Christian Sehested for øre. Disse to var ejere af 
kirkerne i Lumby, Lunde, Otterup og Skeby Sogne. 
Ægteparret besluttede, sammen med geheimråd-
indens to søstre at sørge for, at den 10-årige Anders 
fik en uddannelse. Efter at have fået privatundervis-
ning, blev drengen sat i Odense Latinskole og der 
blev skaffet ham husly og dagligt brød hos en fami-
lie i Odense. 

1716 blev han student med så godt resultat, at 
ægteparret Gersdorff og Sehested fortsat ville un-
derstøtte ham under et studium ved Københavns 
Universitet med henblik på at gå i sin afdøde fars 
fodspor og blive præst.

Som mange andre herremænd havde Christian 
Sehested en gård i København, hvor familien boe-
de om vinteren. Her fik den unge Anders Barfoed 
kost og logi med besked på at holde sig på dydens 
smalle sti og passe sine studier, så han uden svin-
keærinder kunne få sin eksamen som kommende 
præst.

Eksamen (med højeste karakter) fik han sidst på året 
1720, og fra Nislevgaard fik den nu 25-årige Anders 
Barfoed brev om, at han som belønning for flittig 
indsats under sine studier var indstillet som præst i 
Lunde fra juni 1721.

LOKALE FORENINGER
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Med den tids leveform i en præstegård var han nødt 
til at have en dygtig kone, der kunne stå for hushold-
ningen. Det viste sig, at Anders Barfoed under sit op-
hold i Sehesteds Gård i København havde fået et 
godt øje til en norsk præstedatter, Karen Christens-
datter Mohrland, som havde tjent geheimrådinden i 
12 år. Hende anholdt han herskabet om at få til kone, 
og det blev som alt andet bevilget. De blev viet i Se-
hesteds Gård i København den 22. december 1721. 
Hun er da 38 og han 26 år gammel. Sammen fik de 
to sønner, som begge blev præster. Efter hendes 
død i 1752 giftede han sig i 1753, som næsten 58-årig, 
med den 25 år gamle præstedatter Anna Magda-
lene Bloch fra Sønder Nærå, syd for Odense. De fik 
7 børn sammen, alle drenge, hvoraf de to døde kort 
efter fødslen. De andre 5 blev henholdsvis præst/læ-
rer, bager/møller, lærer, sømand/skibstømmer, og sø-
mand/2. styrmand. Den sidste søn er født 26. juli 1761, 
samme år som faderen dør den 29. november.

Efter 10 år i Lunde syntes herskabet, at han var kva-
lificeret til et større embede. I august 1731 flyttede 
præstefamilien til det langt bedre lønnede embede 
i Lumby. Her kom Anders Barfoed også til at virke som 
provst efter ønske fra Lunde Herreds præster, som 
fandt ham både dygtig og venlig i sin fremfærd. Ef-
terhånden som han fik styr på økonomien, gik han i 
gang med at ombygge den forfaldne præstegård. 
Som kronen på værket opførte pastor Barfoed en 
portbygning ud mod vejen, der førte gennem Lum-
by. Øverst i portens hjørner lod han opsætte to min-
dre stykker egetræstømmer, hvori der var udskåret 
henholdsvis ANNO og 1739. 

I 1923 blev Barfoeds gamle bygningslænger imid-
lertid revet ned og erstattet af en ny kombineret 
stald- og ladebygning bestående af kun én længe. 
Ved nedrivningen blev det bedste tømmer solgt til 
genbrug, mens ringere dele og stumper havnede i 

LOKALE FORENINGER
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daværende pastor Leths store brændestak. Ved 
den lejlighed noterede pastor Leth i embeds-
bogen, at han havde sikret sig to egestykker fra 
den gamle portbygning, hvori der var skåret hen-
holdsvis ANNO og 1739. 

De må så alligevel være havnet blandt pastor 
Leths affaldstræ, for her blev det fundet omkring 
1936 af præstegårdsforpagterens søn, der var i 
lære som kunstsmed. Takket være hans interes-
se for gamle ting, blev disse to stykker træ be-
varet for eftertiden. Træet indgik i slutningen af 
1930’erne i et blomsterbord, som i dag står i Lum-
by Sognegård, efter at have været i privat eje i 
omkring 70 år. 

På højdepunktet af sin karriere som sognepræst 
i Lumby og provst for Lunde Herred lod den da 
56-årige Barfoed male et portræt af sig selv. Et 
portræt, som på forunderlig vis vendte hjem til 
Lumby, takket være Johannes Wendt-Larsen. 
Som søn af sognepræst i Lumby, Karl Povl Larsen 
(1942-1968), har han altid haft en særlig interesse i 
netop Lumby Præstegårds historie.

Pastor Anders Barfoed bevarede uafbrudt hele 
livet igennem, fra han som 10-årig blev faderløs, 
til han døde som 66-årig i Lumby Præstegård, sit 
herskabs tillid og støtte. Han blev begravet i mid-
tergangen i Lumby Kirke, hvor gravstenene for 
ham og hans to hustruer stadig er bevaret. 

Annelise Bæk Hansen, januar 2022

Kilder 
Lærer, lokalhistoriker og forfatter Johannes 
Wendt-Larsen
Slægten Barfoeds hjemmeside

En hilsen fra fortiden
I starten af november 2004 blev Kirkekontoret kontak-
tet af en mand fra København, som ønskede kontakt 
med en person, der havde kendskab til en præst 
fra 1700 -tallet i Lumby med navnet Anders Barfoed. 
Sognepræst Werner Sørensen henviste til lokalhistori-
ker Johannes Wendt-Larsen, der netop havde udgi-
vet en bog om Lumby Kirke og Menighed. 

Ikke længe efter ringede en konservator fra Køben-
havn ved navn Chr. West-Madsen til lokalhistorikeren 
og fortalte, at han havde arvet et stort portræt af en 
1700-tals-præst i ornat og med paryk, omgivet af en 
forgyldt ramme med målene 50x70 cm, efter sin far, 
der havde været antikvitetshandler og konservator. 
Han fortalte, at der i venstre side af portrættet var 
skrevet præstens fødselsår 1695, og det år billedet var 
malet, 1752. Chr. West-Madsens far havde for man-
ge år siden fået en henvendelse fra en kunde, der 
var interesseret i at afhænde et mørkt og misligholdt 
maleri. Efter afrensning og restaurering fremtrådte 
en fynsk præst ved navn Anders Ibsen Barfoed. 

Da Johannes Wendt-Larsen besøgte Chr. West-Mad-
sen i København for at se maleriet, fortalte han, at 
maleriet på et endnu ikke fastlagt tidspunkt skulle 
tilbage til Lumby Sogn. 

Tidspunktet kom i 2012, hvor maleriet blev afleveret 
til lokalhistorikeren, som inden da havde underrettet 
Karen Nedergaard om maleriets eksistens. Portræt-
tet af Lumbys gamle sognepræst blev i forbindelsen 
med ophængning den 8. maj 2014 overdraget Lum-
by Sognegård. 

LOKALE FORENINGER



PRAKTISK INFO

Hvor henvender jeg mig?
For aftale om dåb og vielse kontakter man kirke-
kontoret.

For aftale om bisættelse eller begravelse kon-
takter man kirkekontoret (hverdag) eller én af 
sognenes præster (weekend).

For spørgsmål om faderskab, navne og attester 
henvender man sig til kirkekontoret.

Man er altid velkommen til at kontakte præsten 
for en personlig samtale.

Næste kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme 
senest torsdag den 9. juni på kvd@km.dk

Redaktion: Karen van Durme. Billede forside: © Erik Toft Knudsen. 
www.lumbysogn.dk   Lumby og Stige Kirker. © Lumby og Stige Sognes Menighedsråd

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

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@remove-this.km.dk
Fridag: mandag

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


