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Et fællesskab båret af liv, håb og tilgivelse

Som menighedsråd, ansatte og præster har vi den 
opgave ind imellem at gøre os nogle overvejelser om, 
hvorfor vi i kirken egentlig gør, som vi gør. I den forbin-
delse er det oplagt at tænke over, om noget kunne 
trænge til at blive ændret i vores måde at opfatte os 
selv på som kirke, i vores måde at gribe opgaverne an 
på og i vores måde at kommunikere med omverde-
nen på? Eller om det er fint, som det er?

For hvad er det, vi vil, som kirke, her og nu? Og i 
fremtiden? I menighedsrådet og blandt de ansat-
te arbejder vi derfor med at sætte ord på vores vi-
sioner – hvem er vi, hvad vil vi, og hvad håber og 

tror vi? Hvad er vores mission som kirke, lokalt her i 
Lumby, Stige og Søhus? Men også mere overordnet 
betragtet, da vi som lokal kirke er en del af ”hele 
verdens kirke”. Vi er forenet med mennesker i hele 
verden omkring det samme budskab om Jesu Kristi 
liv, død og opstandelse. 

Noget af det, som går igen, når vi i Lumby og Sti-
ge kirker taler om vores visioner og vores mission, 
er ordet fællesskab. Netop fællesskab udtrykker en 
bred vifte af betydninger. Når vi siger fællesskab i 
sammenhæng med kirke, så betyder det noget 
med at møde ”det andet menneske” eller at møde 
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”næsten”. Kirkens virksomhed ville ikke have nogen 
særlig betydning, hvis ikke formålet var at bringe 
budskabet (evangeliet) i spil, netop i mødet med 
det andet menneske. 

Kirkens budskab sættes i spil i fællesskab, eller i mø-
det menneske til menneske. Det kan ske i ord. Det 
kan ske i fællessang. I fælles bøn. I ritualet omkring 
dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I gudstje-
nesten. Men kirkens budskab begrænser sig ikke til 
det, der foregår i kirken, inde bag murene. 

Kirkens budskab skulle gerne gå ud af kirkedøren og 
”ud i verden”. Ud på kirkegården, til gravene og de 
sørgende. Til dem, der går en tur hen over kirkegår-
den for at nyde blomster, træer og dyreliv. Til dem, 
der finder sig en stille bænk til ro og eftertanke. 

Budskabet skulle også gerne gå videre ud i verden og 
blive ”levende” i mødet og i samtalen mellem menne-
sker. I omsorgen for hinanden. I hjælpsomhed. 

I venlighed og opmærksomhed. I accept og re-
spekt af hinanden og for hinanden. Vores mission 
og vision som menighedsråd, ansatte og præster 
er, at vi må kunne være en del af budskabets vej ud 
i verden og ud blandt mennesker. I de helt små ting. 
Og i det store. 

Fællesskabet skulle gerne komme i spil og blive vakt 
til live i mødet med den, som har brug for hjælp på 
kirkekontoret. For den, der søger fællesskabet om-
kring et arrangement i kirken eller i sognegården. I 
konfirmandens møde med kirken, som gerne skulle 
blive en oplevelse af ligeværd og omsorg. Til efter-
tanke og efterfølgelse. Ja, budskabet om enhed og 
fællesskab med hinanden og med Gud og hans 
søn, Jesus Kristus, skulle gerne gennemstrømme alt, 
hvad vi som kirke er en del af. 

Det er vores vision. 

Karen Nedergaard

Vores foreløbige vision og mission,  
som den lyder nu:

”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er 
jeg midt iblandt dem”, siger Jesus. 

Det gode budskab er med os, når vi går ud i verden 
og møder hinanden.

Hensigten med alt, hvad vi laver i vores kirker, er mø-
det med det enkelte menneske. 

Vi tror, at vi alle er inviteret ind i et fællesskab, som er 
skabt af Jesus Kristus.

I det fællesskab er vi alle omfattet af liv, håb og til-
givelse.

Vi vil rumme hinanden, med hver vores forskellig-
hed, ved at se og høre hinanden, og huske nærvær 
og samvær gennem ord og handling.

Vi vil møde flere, og gerne dem som har mest brug 
for det.

PRÆSTEN
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Frokostklub for herrer
Det sidste år er vi kommet godt i gang med 
frokostklubben, et sted for mænd, der mø-
des til samvær over et lille foredrag eller en 
fortælling. 

Vi mødes den sidste torsdag i måneden fra 
kl. 11.00 til 13.30 i Lumby Sognegård. Vi starter 
med lidt kaffe og almen småsnak, derefter 
et foredrag af en inviteret person, hvorefter 
vi spiser vores medbragte mad. Vi bestræ-
ber os på at invitere personer fra vores egne 
sogne, som har en spændende historie at 
fortælle. Sæsonen starter torsdag den 25. 
august og fortsætter til og med november. 

Vi glæder os til at se kendte og nye ansigter!

Søren Mejlbjerg og Carl Madsen

Ny sæson i Kirkens 
Dagligstue
Her i efteråret inviterer vi igen ind i Kirkens Dagligstue. 
Vi mødes den første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00 
og hygger med kaffe, hjemmelavede boller og en lille 
fortælling. 

Torsdag den 1. september får vi i Lumby Sognegård 
besøg af Erik Toft Knudsen. Han er søn af forhenvæ-
rende bestyrerinde på Enrum Alderdomshjem Asta 
Toft Knudsen, og vil fortælle om det at være født og 
opvokset på et alderdomshjem i de første 24 år af 
sit liv.

Torsdag den 6. oktober kommer Aage Bach Madsen 
til Stige Sognehus og fortæller historien ”Fra Thy til Fyn”.

Torsdag den 3. november ses vi i Lumby Sognegård. 
Her vil Inge-Lise Hansen fortælle om det spændende 
og alsidige arbejdet som menighedsrådsformand for 
Lumby og Stige Sogne. 

Alle er hjertelig velkomne og der kan bestilles kirkebil 
frem og tilbage. 

Ellen Larsen og Kirsten Schmidt

Forstanderinde Asta Toft Knudsen © arkiv.dk   

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Kunsten at fange  
en solstråle
Torsdag den 1. september inviterer vi til foredrag kl. 
14.30 i Stige Sognehus ved cand. teol. og bachelor i 
kunsthistorie Agnes Petersen fra Århus. Hun vil fortælle 
os om én af Danmarks mest kendte og elskede kunst-
nere, nemlig Skagensmaleren Anna Ancher.

I forlængelse af filmen ”Hip, hip, hurra...”, om de be-
rømte Skagensmalere, og inden vi skal se filmen ”Ma-
rie Krøyer”, om P.S. Krøyers og Marie Krøyers liv og æg-
teskab, vil vi høre om Anna Ancher – den eneste af 
Skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen.
                                                                                     
Annette Jørgensen

Babysalmesang  
i Lumby Kirke 
Det næste hold mødes første gang mandag den 
5. september kl. 9.30 i Lumby Kirke og fortsætter 
ugentligt – dog med undtagelse af uge 42 – til og 
med mandag den 31. oktober. Vi holder afslutning 
i kirken, og her er søskende og bedsteforældre me-
get velkomne til at være med.

Tilmelding sker ved at sende en mail til kirkekontoret 
på lumby.sogn@km.dk med navn, telefonnummer 
og barnets alder. Babysalmesang er gratis og der er 
et begrænset antal pladser.

Sognepræsterne og Rikke Petersen

Solskin i den blå stue © Skagens Kunstmuseer

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Løvfaldstur til Sydfyn
Er du ældre, og bor i Stige og Lumby Sogne og måske 
gangbesværet, vil vi gerne invitere dig på en skøn sen-
sommerudflugt med bus, torsdag den 8. september.

Afgang fra Stige Sognehus kl. 13.00 og forventelig 
hjemkomst cirka kl. 17.00.

Vi kører til Sydfyn, og nyder den flotte fynske natur og 
indtager kaffe og lagkage på Hotel Christiansminde i 
Svendborg.

Gerne tilmelding til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66  
senest torsdag den 1. september.

Turen koster 60 kroner, som betales i bussen. Der er 
plads i bussen til rollator, men ikke til kørestole.

Mette Gabelgaard

Nu takker alle Gud!
Efter et par års pause har vi mod på igen at flytte høst-
gudstjenesten ud af kirken, ud i det fri. Vi skal samles 
midt i Guds natur søndag den 18. september kl. 11.00 i 
Lumby Præsteskov. Vi stiller telt op i skoven og vender 
tilbage til traditionen med at byde på pølsevogn, øl, 
vand og kaffe efter gudstjenesten. 

Vi samles for at takke for hele årets høst – frugt, bær, 
grønt, blomster og korn. Vi vil synge høsttidens vel-
kendte salmer og i sang takke Gud for den verden og 
natur, Han har skabt. En natur, vi lever i og af. En skov 
i efterårets farver må være det perfekte sted at gøre 
det! Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp og Menig-
hedsplejen, og dermed deler vi vores egen høst med 
dem, som har behov for en håndsrækning. Man kan 
bestille kirkebil til gudstjenesten.

Vi glæder os til at se jer! Alle er hjertelig velkomne!

Menighedsrådet og sognepræsterne 

© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Historien om  
Marie Krøyer 

Skagensmalerne Marie og Peder Severin Krøyer 
lever et rigtig godt liv - de nyder høj social status. 
P.S. Krøyer er populær som aldrig før, og Marie er 
blandt Danmarks mest feterede kvinder. Men un-
der overfladen er livet alt andet end lykkeligt. Histo-
rien i ”Marie Krøyer” starter på det tidspunkt i deres 
ægteskab, hvor P.S. Krøyers sindssygdom tiltager. 
Deres drøm om et fælles kunstnerliv smuldrer og 
forvandles til sorg.

Lumby og Stige sognes ’Filmudvalg’ viser filmen 
”Marie Krøyer” torsdag den 29. september kl. 14.00 i 
Lumby Sognegård. Filmen varer 1 time 42 min. Efter 
filmen får vi en kop kaffe og mulighed for en snak 
om de almenmenneskelige hændelser i tilværel-
sen, som denne film viser os.

Der kan bestilles kirkebil for sognenes beboere.

Aage Bach Madsen

Sværdet i Stenen
Kære børn i Lumby og Stige!

Vi vil prøve noget helt nyt, og derfor inviterer vi jer til 
Lumby Sognegård for at se film! 

Vi har valgt tegnefilmen ”Sværdet i Stenen” med 
dansk tale, en rigtig god historie fra den gang den sto-
re kong Arthur var knægt og oplevede spændende 
eventyr med hekse, ildspyende drager og troldman-
den Merlin.

Inviter jeres bedsteforældre eller forældre med tirs-
dag den 11. oktober kl. 15.30, og glæd jer til en dejlig 
eftermiddag med film og popcorn!  

Efter filmen er der fællesspisning i Sognegården, og 
alle er velkomne. Film og spisning er gratis, men af 
hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til spis-
ning senest den 4. oktober til kordegn Karen van Dur-
me, tlf. 66 18 70 66, eller på lumby.sogn@km.dk. 

Aage Bach Madsen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Løvfaldsgudstjeneste 
Det er efterår og måske regn og rusk udenfor, så 
inde i kirken vil vi synge nogle af vores salmer om 
blade, der falmer og frugter, der falder ned, og vi 
vil samle os om en tekst, der handler om sammen-
hæng: rod, stamme, grene – om vores samhørighed 
med Kristus og hinanden. Det er sammenhængen, 
der bærer frugt – det at vide, at vi får kræfterne fra  
nogen og noget, og at vores opgave er, at give 
dem videre til andre.

Musikken vil få en særlig plads i gudstjenesten den-
ne søndag den 16. oktober kl. 17.00 i Lumby, og in-
den vi går hjem igen, vil der være en kop kirkekaffe.

Annette Jørgensen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Første søndag i november markerer vi Alle Helgen i 
begge vores kirker ved en gudstjeneste, hvor vi min-
des dem, vi har mistet. Vi gør det sådan, at navnene 
på dem, der er blevet bisat eller begravet fra vores 
kirker siden sidste Alle Helgen, bliver læst op og min-
det. 

Allehelgensgudstjenesterne er i det hele taget en 
god ramme og anledning til at mindes dem, som 
ikke er her mere, og som vi savner. Gudstjenester-
ne er for alle, men vi sender er særlig invitation til 
de pårørende, som har mistet et familiemedlem i år. 
Alle Helgen er samtidig en god anledning til at sam-
les i familien, gå på kirkegården og sætte blomster 
eller lys. 

Efter gudstjenesterne er der fælles frokost i Lumby 
Sognegård. Af hensyn til maden vil vi gerne bede 
om tilmelding på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@
km.dk senest mandag den 31. oktober. Der kan be-
stilles kirkebil. 

Præsterne

Sangeftermiddag
Her til oktober er sommeren desværre en saga 
blot, og vi befinder os midt i efteråret. Det bety-
der tid til hygge og indendørs samvær igen. Der-
for holder vi en sangeftermiddag i Stige Sogne-
hus tirsdag den 25. oktober kl. 14.30, hvor vi lader 
vores smukke stemmer fylde rummet med sang 
fra Højskolesangbogen. Der er kaffe på kanden.

Vel mødt!

Dennis Dingfeld

”Han skal tørre hver 
tåre af vores øjne”
Sådan hører vi det læst fra Johannes Åbenbaring 
på allehelgensdag, søndag den 6. november i 
Lumby og Stige Kirker kl. 11.00. 

Til disse ord tilføjes: ”døden skal ikke være mere, ej 
heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine”. Ordene er 
til trøst og til håb for den, som har mistet.

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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En fortælling om  
Odense Bys Museer

Hvis du nogensinde har undret dig over, hvad der 
foregår bag kulisserne på Odense Bys Museer, kan 
du blive klogere nu! Tirsdag den 15. november kl. 
19.00 i Lumby Sognegård vil Stig Nørgaard Olsen, 
tidligere tilsynsførende i Teknik ved Odense Bys Mu-
seer, give os glimt fra et spændende arbejdsliv i mu-
seernes maskinrum gennem 28 år. 

Odense Bys Museer er en gammel organisation 
med mange tilgange til vores historie. Stig Olsen vil 
bl.a. fortælle om en hverdag med de verdensbe-
rømte fynboer H.C. Andersen og Carl Nielsen, og 
om hvordan man får skabt et stort fynsk Ingrid Marie 
æble på Møntergården. 

Tilmelding er ikke nødvendig og vi serverer kaffe til. 
Der kan bestilles kirkebil.

Aktivitetsudvalget

Fredslyset  
tændes igen

Fredslyset er en tradition, som opstod i 1986 i Østrig, og 
som via spejderbevægelsen har bredt sig ud i hele ver-
den. Også til Danmark. Et lys tændes i fødselsgrotten i 
Betlehem og bringes til Østrig, hvorfra lyset bringes videre 
ud i hele Europa og i verden. Mod nord, syd, øst og vest. 

Fredslyset kommer også til Danmark i slutningen af no-
vember, før advent. Vi hentede Fredslyset ved en smuk 
og højtidelig gudstjeneste i Odense Domkirke sidste år, 
og fik det til Lumby og Stige Kirker. Det vil vi også gøre i 
2022. 

Lyset vil blive brugt i kirkerne ved gudstjenester og arran-
gementer i advent- og juletiden. Man kan også få lyset 
med hjem og bruge det til at tænde adventskransen og 
juletræet hjemme hos sig selv. Man skal blot medbringe 
en olielampe eller lign. til en gudstjeneste eller et arran-
gement, hvor Fredslyset er til stede. Vi vil informere nær-
mere om det på Facebook og ved opslag. 

”Lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”, 
lyder det i et citat fra Johannesevangeliet. Advent- og 
juletiden handler om lysets magt. Det forkyndes med 
Fredslyset på en meget konkret måde. På Fredslyset 
hjemmeside kan man finde nogle af de ord, som lyset 
står for: 

• Fred på jorden • Et lys for fællesskab • Et lys for forståel-
se • Et lys for fred og venskab • Et lys for tolerance • Et lys 
for nødlidende og ensomme • Et lys for aktivt arbejde • 
En gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre 
• En gave, som skal lyse op i adventstiden

Karen Nedergaard

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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AUGUST

Torsdag 25. august kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 4

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
 kl. 14.30 Foredrag om Anna Ancher Stige Sognehus Side 5

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

Mandag 5. september kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 8. september kl. 13.00 Løvfaldstur Stige Sognehus Side 6

Søndag 11. september kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
13. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke

Mandag 12. september kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Søndag 18. september kl. 11.00 Høstgudstjeneste KN Lumby Præsteskov Side 6
14. søndag efter trinitatis  Frokost 

Mandag 19. september kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5
 
Søndag 25. september kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
15. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 
Mandag 26. september kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Onsdag 28. september kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum 

Torsdag 29. september kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 4
 kl. 14.00 Filmeftermiddag Lumby Sognegård Side 7

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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OKTOBER

Søndag 2. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
16. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 3. oktober kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Torsdag 6. oktober kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus Side 4

Søndag 9. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
17. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Mandag 10. oktober kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Tirsdag 11. oktober kl. 15.30 Film for børn Lumby Sognegård Side 7
  Fællesspisning

Søndag 16. oktober kl. 17.00 Løvfaldsgudstjeneste AJ Lumby Kirke Side 8
18. søndag efter trinitatis  Kirkekaffe 
 
Søndag 23. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
19. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
 
Mandag 24. oktober kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

Tirsdag 25. oktober kl. 14.30 Sangeftermiddag Stige Sognehus Side 9

Onsdag 26. oktober kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum 

Torsdag 27. oktober kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 4

Søndag 30. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
20. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 31. oktober kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 5

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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NOVEMBER

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

Søndag 6. november kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke Side 9
Allehelgensdag kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
 kl. 12.00 Frokost Lumby Sognegård 
  
Søndag 13. november kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
22. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 
Tirsdag 15. november kl. 19.00 Fortælling ved Stig Olsen Lumby Sognegård Side 10

Søndag 20. november kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
Sidste søndag i kirkeåret kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Torsdag 24. november kl. 11.00 Frokostklubben Lumby Sognegård Side 4
 
Søndag 27. november kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
1. søndag i advent  Kransekage og sekt  
 kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke
  Kransekage og sekt 

Onsdag 30. november kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG  Enrum 

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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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.

© Lykke Harding.

KALENDER
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når de går fra bordet, kommer med kommentarer 
om, at maden var god og det smagte godt. Når de 
har spist færdigt, skal de selv rydde op efter sig, og 
det går fint, for det meste. Der er altid nogle få, som 
tror deres mor kommer og hjælper dem, som man 
siger. Inden dagen slutter, får konfirmanderne saft, 
en bolle med smør og hjemmebagt kage. Det har 
været traditionen i alle årene, hvor jeg har været 
med. Og det rygtes hurtigt, at der er kage, for når 
frokosten er overstået, kommer næste spørgsmål: 
hvilken kage får vi?

Når huset er tomt, kan vi rydde til side og sige tak 
for i dag, og hvile ørene. Men når vi har sundet os 
lidt, kommer alle de gode oplevelser, der har været i 
løbet af dagen frem, og så glæder jeg mig til næste 
hold.

Det skal også nævnes, for det er vigtigt, at der er an-
dre frivillige, der hjælper til; de hjælper præsterne 
med undervisningen.

Udover på undervisningsdagene, hjælper vi frivilli-
ge også, som for sidste års hold, ved adventshygge, 
ved de gudstjenester konfirmanderne selv laver (når 
der ikke er corona), og ved pilgrimsvandringen. Ved 
pilgrimsvandringen er vi mange, for der skal både 
voksne med til at gå turen og til at hjælpe med at 
servere frokost. I år var der 2 hold som spiste frokost i 
Præsteskoven og 2 hold i Lumby Sognegård. Det var 
rigtig godt vejr, og al den friske luft gjorde at træt-
heden overmandede en, da sofaen viste sig, men 
igen, alle dagens indtryk og gode oplevelser over-
vinder alt. 

Endelig er der selve dagen, som det hele drejer sig 
om: konfirmationen. I år var der konfirmation 2 søn-
dage i Stige og 1 søndag i Lumby. At opleve den 
forventning, at se alle de unge i festtøj, møde dem 

Hilsen fra en frivillig
Det er en oplevelse at være frivillig på de dage, der 
er konfirmandundervisning, og det vil jeg gerne for-
tælle om.

Jeg har nu i en del år haft den glæde at hjælpe til 
med at servere mad for konfirmanderne, sammen 
med den tidlige værtinde Kirsten i Stige Sognehus, 
og med den nuværende værtinde Anita både i Sti-
ge Sognehus og Lumby Sognegård.

Den første gang jeg møder konfirmanderne er, når 
de sammen med deres forældre kommer til infor-
mationsmøde, som præsterne inviterer til. Udover 
præsterne, er menighedsrådsformanden og jeg til 
stede. Gangen efter går det løs med undervisning 
en hel dag, og derfor også forplejning. Tit mødes vi 
om morgenen med spørgsmålet: hvad skal vi spi-
se? Og ja, hvad består menuen så af? Vi prøver at 
servere mad, som alle kan lide, og der er altid en 
grøn salat til. Det er dejligt at de unge mennesker, 

© Karen van Durme
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inden gudstjenesten, og igen når de kommer ud 
og henter deres poser, som vi frivillige har passet 
på under gudstjenesten! Med hensyn til poserne 
har vi frivillige ansvaret for dem, og derfor kan vi 
måske også lyde lidt strikse, når vi beder om, at det 
er os, som modtager og lægger telegram, gave 
eller lange roser i poserne. Vi vil jo gerne, at der er 
orden i dem, og at de rigtige gaver kommer i de 
rigtige poser. 

Inden dagen slutter ved kirken, har vi den oplevelse 
at se alle de forskellige transportmidler, der samler 
sig foran kirken. Her er det kun fantasien, og måske 

Velkommen til de  
nye konfirmander!

I nye konfirmander begynder jeres forberedelse til 
konfirmation i begyndelsen af september. Vi glæ-
der os til at tage imod jer og lære jer at kende. Vi vil 
også gerne hilse på jeres forældre og håber at se 
jer sammen med dem til gudstjeneste i vores kirker. 

I vil blive inviteret til et informationsmøde i slutningen 
af august. Vi inviterer jer via skolernes Aula og Intra. 
På mødet vil vi bl.a. give information om, hvordan 
man tilmelder sig forberedelse og konfirmation di-
gitalt. 

Forberedelsen til konfirmation er en anledning til 
at lære kirken at kende, både selve bygningen og 
det, der foregår i kirken. Men også at lære de men-
nesker at kende, som arbejder i kirken – præsterne, 
menighedsrådet og de ansatte. 

Der er fra vores side en forventning om, at I konfir-
mander deltager positivt og engagerer jer i forbe-
redelsen. Konfirmandforberedelse er et anderledes 
sted, end meget andet I har erfaring med, for den 
er ”et andet rum”. Der er ikke bestemte faglige krav 
i konfirmandforberedelse, og der er ikke præstation 
forbundet med at skulle konfirmeres. Konfirmandfor-
beredelse er et møde med andre, og derfor et rum, 
hvor det fælles er afgørende. Derfor er det et dan-
nelsessted for respekt, omsorg, rummelighed og 
fællesskab. Det forventer vi til gengæld, at I byder 
ind på og engagerer jer i. 

Vi ses :o)

Mange hilsner fra
Mette og Karen

pengepungen, som sætter grænsen. Det gik me-
get fint i år foran Stige Kirke, selv om der ikke er så me-
get plads og bybussen også skal kunne komme forbi. 

Jeg håber I havde en god dag, kære konfirmander, 
en dag I tænker tilbage på med glæde. Tænk på, 
at den dag I blev døbt, da bar jeres forældre jer med 
stolthed ind i kirken, Nu ved jeres konfirmation gik I 
selv, men jeres forældre var lige så stolte denne dag.

Held og lykke i fremtiden!

Anni

© Folkekirkens  
Materialebank
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Vi bygger stadigvæk!
Byggeriet af Stiges nye sognegård skrider fremad, 
om end med forsinkelser og fordyrelser. På trods af 
anstrengelser med at fastholde håndværkere og 
entreprenører i aftaler om tid og pris, lykkedes det 
ikke helt. På nær graverbygningen, der er tæt på 
en afslutning.

Øget fundering, stigende leveringstider og priser 
på byggematerialer er nogle af de væsentligste 
årsager.

Lige nu er bygningen lukket så meget, at den høje 
plastikoverdækning kan tages ned, og at den nye 
sognegård fremtræder i de proportioner, vi skal 

vænne os til, og som forhåbentlig er lige så pæne 
som tegningerne i beslutningsgrundlaget. Også de 
værste støjgener i forbindelse med byggeriet er nu 
fortid.

Vi er fortsat fulde af forhåbninger og forventninger 
til den ny sognegård. Der er p.t. ikke lavet bindende 
aftale om overdragelse af det nuværende sogne-
hus, så vi af den grund ikke får problemer med tag 
over hovedet. I den reviderede tidsplan er nybyg-
ningen færdig i november. 

Arne Andersen

© Stig Nørgaard Olsen
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Nyt fra Kirkegården
I løbet af juni og resten af sommeren så vi desværre, 
at vores kirkegårde var blevet ramt af buksbomhalv-
møl. Det er en larve, som æder bladene på buks-
bom. Der findes ikke rigtig nogen midler mod denne 
larve, som det er tilladt at sprøjte med på kirkegår-
dene. Vi har derfor anbefalet folk at fjerne de bu-
ske, som de har stående på deres gravsteder. Vores 
hække er heldigvis tuja eller taks, så problemet op-
står udelukkende, hvis man har en buksbombusk på 
sit gravsted. Hvis man stadig ikke har fået dem fjernet, 
anbefaler vi, at dette bliver gjort. Man er selvfølgelig 
velkommen til at få kirkegården til at fjerne dem (det 
koster 190 kr.). Vi anbefaler, at man i stedet planter 
tuja, taks eller en småbladet japansk kristtorn. 

I løbet af sommeren har vi på Stige Kirkegård fået 
lavet et nyt urneanlæg, som ligger næsten lige 

bagved kirken. Der er 20 nye urnegravsteder, som 
er klar til at blive taget i brug. Det er placeret i en 
runddel med et staudebed i midten.

På Lumby Kirkegård har vi også 10 nye urnepladser 
klar til at tage i brug, med lavendelhække og stau-
debed i midten.

Alle er mere end velkommen til at komme forbi og 
se vores nye urneanlæg på de 2 kirkegårde. Er der 
nogle spørgsmål, må man gerne kontakte kirke-
gårdsleder Camilla Philipsen på tlf. 29 24 78 32 alle 
hverdage mellem 12.00 og 13.00 eller på 
lumby-stige@kirkegaard.mail.dk.

Camilla Philipsen
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Tak for gaven!
Vi vil gerne endnu en gang sige tak til alle, der har 
støttet Lumby og Stige Kirkes Menighedspleje – og 
vi håber meget, at I også fremover vil gøre det.

Der er i høj grad brug for den hjælp, kirken kan yde 
gennem menighedsplejen. I 2021 har vi givet jule-
hjælp til familier, der har svært ved at få råd til det, 
der traditionelt hører en jul til. Dernæst har vi gen-
nem året kunnet give et bidrag til ansøgere, der 
af forskellige årsager, økonomisk har været meget 
trængte, eller har stået overfor en ekstraordinær 
udgift. Hver gang, vi har kunnet imødekomme et 
ønske, er støtten blevet modtaget med stor tak-
nemmelighed.

I Lumby og Stige Menighedsråd mener vi, at det 
er en del af kirkens opgave at kunne række en 
hjælpende hånd til mennesker, der står i en svær 
situation. Derfor vil vi fortsætte med at samle pen-
ge ind ved gudstjenester og nogle af sognenes ar-
rangementer eller gennem salg af broderede kort, 
strikkede sokker, dækkeservietter m.m. Tusind tak! 
For hvert et bidrag – enhver møntstørrelse gør en 
forskel. 

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

Sognepræsterne

SOGNENYT
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Lumby Kirke er et gammelt hus
Kirkerne er Danmarks ældste huse og er repræsen-
tanter for landets kultur fra Harald Blåtands tid til nu. 
Gennem tusind år har kirken været et samlende 
midtpunkt, og som en levende organisme har den 
undergået en uendelig række forandringer, der 
afspejler meget af livet omkring den. Det gælder 
også for Lumby Kirke.

Lumby, eller ”Lyungby”, nævnes tidligst i Kong Val-
demars Jordebog i 1231. Den optræder som ene-
ste lokalitet i herrederne Åsum, Odense og Lunde, 
bortset fra Odense by. Det viser, hvor vigtigt Lumby 
Kirke var den gang! Sognet tilhørte kongens fædre-
ne gods. Det gik i arv til Valdemar 2. Sejrs nevø, Otto 
1. af Braunschweig-Lüneburg, hvis arvinger afhæn-
dede det til Gerhard 2. af Holsten. Frem til reforma-
tionen tilhørte sognet, og dermed kirken, skiftende 
ejere, herunder bl.a. fruen på Næsbyhoved Slot, 
dronning Christine. 

Kirkebetjeningen blev 
varetaget af præsten 
eller kapellanen fra Skt. 
Hans Kloster. I sidste 
tredjedel af 1400-tallet 
tilhørte embedet Jens 
Eggertsen, som i 1474 
deltog i kong Christian 
I’s rejse til Rom. Her fik 
han udstedt et aflads-
brev, der gav 100 dages 
aflad til alle, der besøg-
te Lumby Kirke på føl-
gende festdage: Pinse, 
Skt. Olavs dag (29. juli), 
Marias himmelfart (15. 

august), Skt. Katharinas dag (25. november) og kir-
kens indvielsesdag. Hvis man bidrog til kirkens byg-
ningsfond eller med inventar, fik man samme aflad.

Ved samme lejlighed nævnes martyren Skt. Kathari-
na som kirkens værnehelgen. Den hellige Katharina 
var en kvinde fra Alexandria, som omkring år 300 i 
en åbenbaring fik en ring af Jesus og lod sig vie som 
Kristi brud. Da hun afslog kejser Maximilians frieri, 
lod han hende pine til døde. Hendes bødler blev 
dræbt af et lyn.

I årene 1536-1581 blev Anders Knudsen den første 
lutheranske sognepræst i Lumby Sogn, og den før-
ste præst med bopæl i Lumby. Kronen, dvs. kongen, 
afhændede i 1685 kirken til Christopher Sehested til 
Nislevgård i Otterup Sogn, som derved blev ansvar-
lig for kirkens vedligeholdelse og fik retten til at ud-
nævne eller ”kalde” præster. Samtidig fik han også 
indtægterne, som tilfaldt kirken, nemlig tidende, 
denne tids ”kirkeskat”. Indtægten anvendtes til af-
lønning af præsten, til vedligeholdelse af kirken og 
til fattighjælp. 

Kirken tilhørte Nislevgård og fra 1752 stamhuset 
Ravnholt, indtil den overgik til selveje den 20. de-
cember 1909. 

Lumby Kirke er opført på toppen af en skråning, 
der adskiller det jævnt bakkede landskab i vest fra 
kystlandskabet langs Odense Fjord. Strandengen er 
dog stærkt inddæmmet i nyere tid. 

Det ældste matrikelkort viser kirken omgivet af den 
sydlige del af landsbyen. Lumby ligger centralt i for-
hold til sognets andre byer, Lumby Torp, Anderup 

Valdemar Sejr i Sankt Bendts Kirke 
i Ringsted © Orf3us (Wikipedia).
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og Stige. Havnebyen Stige har udgjort et væsentligt 
maritimt indslag i et sogn, der var præget af land-
bokultur. Stiges befolkning var først og fremmest 
fiskere, men fra slutningen af 1600-tallet kom der i 
stigende grad søfolk og skippere til, hvoraf de sidst-
nævnte havde borgerskab i Odense, men bopæl i 
Stige. 

Kirken er kun mod nord, øst og syd omgivet af sin kir-
kegård, fordi tårnets vestvendte facade står direkte 
i skellet, hvad den også gjorde 1590. 

Kirkegården er udvidet ad flere omgange. I 1837 
blev en have og en gyde syd for kirken inddraget, 
og i 1866 blev der mere plads ved at fælde nogle 
træer. I 1940-41 blev kirkegården udvidet mod nord, 
og i 1966 mod nordøst. Sidstnævnte afsnit er i 2001 
udvidet mod øst. I 1924 blev der opført et ligkapel i 
nygotisk stil ved kirkegårdens østlige skel. 

Kirkens ældste del er i 1200-årene opført af kampe-
sten, og bestod af et relativt lille skib og formentlig 
et smallere kor. I løbet af middelalderen gennemgik 
den romanske kirke store ændringer. Et nyt skib af 

tegl, hvortil der i vest er knyttet et tårn med trappe-
hus, opførtes vest for det gamle skib, der afkortedes 
mod øst og indgik som nyt kor. En apsis med halv-
kuppelhvælv føjedes til korets østende. Koret fik ind-
bygget hvælv. Endelig opførtes et våbenhus i mun-
kesten ud for skibets norddør. Skibets hvælv blev i 
begyndelsen af 1800-årene erstattet af et fladt loft. 
Kirkens orientering er solret, dvs. fra øst mod vest.
 
Den nuværende kirkes kor består af langmurene fra 
et skib fra den ældre, romanske kirke. Skibet blev 
ca. 1 meter bredere mod øst. Skibets indvendige 
bredde i øst er omtrent identisk med den udvendi-
ge bredde af det romanske skib ved dets vestgavl, 
og er sandsynligvis bestemt af denne.

På billedet ses det romanske skib med den tilmure-
de dør (nederst til venstre for vinduet) og det tilmu-
rede vindue. Dørens bredde var ca. 80 cm. I forhold 
til den nuværende jordoverflade er døren kun ca. 
150 cm høj, men man må formode, at terrænet 
er hævet markant siden kirkens opførelse. Denne 
romanske syddør kan have været opretholdt som 
præstedør i det gotiske kor. 

Den senmiddelalderlige kirke består som nævnt 
af et nyopført skib med tårn vest for det roman-
ske skib, og en ombygning af sidstnævnte til kor, 
hvortil der i øst føjedes en apsis. Rækkefølgen 
mellem bygningsafsnittene kan ikke afgøres med 
sikkerhed, men sandsynligheden taler for, at ar-
bejdet med vestafsnittet var langt fremskredet 
inden påbegyndelsen af østafsnittet. Sidste del af 
ombygningen var tilføjelse af hvælv i koret. 

På denne måde ville hele den romanske kirke 
kunne bevares i funktion langt ind i ombygningen. 
Dette er i fin overensstemmelse med sædvanlig 
middelalderlig praksis. I modsat fald ville kirken i 
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en periode udelukkende bestå af et lille kor med 
apsis. 

Tårnet i vest, der stort set er lige så bredt som 
skibet, er opført af munkesten. Tårnet rejser sig 
i to høje stokværk og har gavle i øst og vest. 
Tagrummet har formentlig siden opførelsen væ-
ret indrettet som klokkestokværk. 

Skibets norddør er fortsat i brug, men er senere 
ændret, mens der ikke er spor af en syddør. I syd-
siden er der et vindue centralt i hvert fag, mens 
der ikke har været vinduer i nordsiden. Skibet 
har fra opførelsen været planlagt med hvælv, 
men hvælvene er opført sent i processen. Triumf-
muren blev formentlig først indføjet i forbindelse 
med indretningen af et nyt kor. 

Det gotiske kor består som nævnt af den vestre 
del af det romanske skib. De romanske rundbue-
de vinduer blev sandsynligvis tilmuret senest ved 
indbygning af korets hvælv, som dækker dem. 
De blev erstattet af et vindue i sydsiden. 

Målt af Lehn Petersens Tegnestue 1994, suppleret af Kirstin S. Eliasen 
2018 og tegnet af Freek Oldenburger 2019 © Nationalmuseet

Korets hvælv bæres af piller i rummets fire hjørner. 
Disse forbindes i nord og syd af skjoldbuer. Der er 
et spygat i hver af hvælvlommerne, og i toppen af 
hver kappe ses et cirkulært hul, hvoraf et eller flere 
kan have tjent som klokkerebshuller til messeklokker. 
Det var små klokker, der var anbragt i eller over koret 
og i middelalderen benyttet, når hostien eller nad-
verbrødet i den katolske messe løftedes op. Efter re-
formationen blev klokkerne anvendt for at påkalde 
menighedens opmærksomhed ved gudstjenestens 
begyndelse. I 1590 hang der ifølge den daværende 
biskop to små klokker i koret.  

Lumby Kirke har sandsynligvis været hvidkalket så 
tidligt som i 1631. I et kirkesyn fra 1703 kan man læse, 
”at kirkens patron i disse åringer har ladet kirken, 
tårnet og våbenhuset kalke hvidt både udvendigt 
og indvendigt”. Først i slutningen af 1880’erne kom 
tårnet igen til at stå i sin oprindelige, røde farve.  

Det fremgår af kirkens regnskab i 1668, at kirkens 
mure var i meget dårlig forfatning. Både i skibet 
og tårnet blev der brugt bjælker og jernankre for 
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Historien om Lumby Kirke strækker sig helt fra 
1200-tallet til i dag, og er ikke slut endnu. 

Det er tankevækkende, at vi stadigvæk bruger et 
hus, som er mere en 800 år gammelt i sin oprindelse, 
og forbinder os med fælles kristne gennem utallige 
generationer. 

Annelise Bæk Hansen
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Kilder 
Danmarks Kirker. Odense Amt, Lunde,  
Lumby, Stige, Allesø, hæfte 46
Kirstin Eliasen og Lasse Jonas Bendtsen,  
Nationalmuseet 2019

Billeder
Hvor intet andet er angivet er fotografen  
Arnold Mikkelsen 2018

at holde murene sammen. På tre steder var hvæl-
vingen blevet bundet med store jernbånd, og 
bjælker blev lagt over for at bære dem. Alle fire 
hvælvinger i skibet og tårnrummet var revnet. Kir-
kens patron, gehejmerådinde Merete Urne, enke 
til Christopher Sehested til Nislevgård, havde ladet 
opføre en støttepille på skibets sydside ”for at hin-
de kirkens hældning”. Den blev senere fjernet.

Der var flere klager over kirkens tilstand. I 1825 var 
den i så dårlig forfatning, at hvælvene var ved at 
styrte ned, og menigheden ikke turde komme i kir-
ken. Efter anmodning fra sognepræst, P.W. Lütken, 
blev kirken til sidst lukket af biskop Plum fra Odense 
Stift.

Kirken kom under hovedreparation i maj 1825 og 
var lukket i henved fem måneder. Det er formentlig 
ved denne lejlighed, at skibets hvælv blev erstattet 
af et fladt empireloft. Ved kirkesynet i 1826 fand-
tes kirken nemlig ”i meget god stand og aldeles 
intet at erindre”. Endnu en større istandsættelse 
gennemførtes i 1865, og her blev bl.a. vinduerne 
fornyet. 

Reparationerne fjernede dog ikke alle spor fra 
de tidligere byggefaser. I en skrivelse fra Danske 
Kancelli i 1793 fik gehejmerådinde Lucia Charlotte 
Scheel tilladelse til at lade blytaget udskifte med 
et stentag. Blytaget var blevet meget beskadiget 
ved en storm natten mellem den 10. og 11. de-
cember året før. I forbindelse med udskiftning af 
tagbeklædningen i 1960, så man, at en del af de 
nedtagne tagsten var renæssancesten fra St. Pe-
ders teglværk i Lübeck og andre lybske teglvær-
ker. Og da Nationalmuseet i 2018 tog boreprøver 
fra træværket i kirken, viste de såkaldte dendro-
kronologiske undersøgelser, at noget at egetræet i 
kirken kunne dateres helt tilbage til 1580. 

© Nationalmuseet
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Familie og samfund  
Lumby-Stige-Søhus
Onsdag den 3. august er der tur til Skovsgaard på 
Langeland. Der er fire faste udstillinger. Karet- og 
vognmuseum, Traktor-maskinudstilling. Derudover 
er der specialudstilling af Johnny Haugaard, kendt 
over det ganske land som ”Blomstermanden” fra 
Jylland. Skovsgaards flotte hovedbygning bruges til 
kunstudstillinger og på førstesalen og i tyendekæl-
deren er der udstillinger om godsets historie.   

Onsdag den 21. september kl. 19.00. 
Lumby Sognegård, H.C. Lumby-
es Vej 40 B, 5270 Odense N. Hospi-
talsklovnen Lulu vil fortælle om sit 
spændende liv som hospitalsklovn 
og hvilken indvirkning det har på de 
mennesker, hun møder til daglig.

Onsdag den 26. oktober kl. 14.00. Region Fyn,  
Velas Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Cicilia  
Vanman, eventyrer og ekspeditionsleder. ”Fra Stilet-
ter til Svømmefødder”.

Tirsdag den 1. november kl. 18.00. Besøg hos  
Marianne i Tarup Center. Der vil være mulighed for 
at prøve og at købe tøj.

Onsdag den 23. november kl. 19.00. Besøg hos 
gartneriet Møllerhøj, Anderupvej 70, 5270 Odense 
N. Gartneriet er placeret i Danmarks største gart-
nerkoloni i Stige og i november er der sæson for  
julestjerner.

Der er tilmelding og kontant betaling for at deltage 
i foreningens arrangementer.

Formand Anna-Marie Rasmussen tlf. 51 21 79 59.

Lumby og Omegns  
Borgerforening 

Byfest, lørdag den 27. august kl. 16.00. Byfesten i år 
starter med en times musik-familie-underholdning 
med kvartetten ”Beat og Brøl”, som gennemfører 
en dinosaurs-forestilling. Efterfølgende vil der være 
spisning i gymnastiksalen. Der købes billetter forin-
den. Borgerforeningen er en del af ”Sjov og Fritid” 
(sammenslutningen af foreninger og institutioner i 
Lumby), som står for dette arrangement. Der følger 
yderligere information.

Familietur til Djurs Sommerland, lørdag den 3. sep-
tember. Bus fra Lumby kl. 8.00 og tilbage fra Djurs 
Sommerland kl. 17.00. Børn skal være ifølge med 
voksne. Pris: 50,- pr. person for bus og indgang. 
Der kræves tilmelding forinden. Der følger yderli-
gere information. Arrangementet er sponsoreret af 
overskud fra den private fritidsklub.

© Modmusik.dk
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lægge duge på. Alle er velkommen, tilmelding op-
lyses på Facebook og i udhængsskabet.

Hyggebanko i skolens aula mandag kl. 19.30-
21.30. Datoerne er den 5. september, den 3. okto-
ber, den 7. november og den 5. december.

Det kræver medlemskab af Borgerforeningen at 
deltage i hyggebanko og fællesspisning.
Ret til ændringer af datoer forbeholdes, hvis skolen 
får arrangementer, som kræver lokalerne.

Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og 
Omegns Borgerforening!

Kontingent koster 100 kr. pr. år for en husstand og 
50 kr. for enlige. Kontingent betales ved bankover-
førsel på 1551-11225721, eller kontant til arrange-
menter.

Formand Hanne S. Sørensen tlf. 65 95 52 05  

”Oplev Lumby”, lørdag den 17. september kl. 9.30-
13.00. Et arrangement hvor alle får mulighed for 
at se en del af, hvad Lumby kan byde på. Kl. 9.30-
11.00 er der åbent for alle i børnehaven (her ser-
veres morgenbrød), i Sognegården og i kirken. Kl. 
10.30-12.00 er der åbent i skolen, skytteforeningen 
og idrætsforeningen. På skolen vil være opstillet 
hoppeborg og kl. 11.00-13.00 vil der være gratis 
slushice og pølsevogn med hotdog til alle.
Arrangementet er sponsoreret af penge fra part-
nerskabsaftalen.

Strikkecafe hver 2. og 4. mandag i måneden  
kl. 19.00-21.00. Alle som har lyst til at nørkle med 
håndarbejde sammen med andre, er meget vel-
komne i Lumby Sognegård. Vi starter sæsonen 
mandag den 12. september. 

Fællesspisning i skolens aula kl. 18.00. Datoerne er 
tirsdag den 11. oktober, onsdag den 9. november 
og torsdag den 8. december. De først fremmødte 
til fællesspisning bedes opsætte borde og stole og 
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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 aftaler via mail eller tele-
fon. 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

Medlemskab af foreningen koster årligt 75 kr. pr. 
person. For yderlig information se vores hjemmesi-
de. OBS: Vi sælger vores gamle Årsskrifter til og med 
2017 for 20 kr.

LOKALE FORENINGER



PRAKTISK INFO

Næste kirkeblad
Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 47.
Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme 
senest mandag den 3. oktober på kvd@km.dk

Redaktion: Karen van Durme. Billeder © Pixabay. Billede forside: © Lykke Harding. 
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

Hvor henvender jeg mig?
For aftale om dåb og vielse kontakter man  
kirkekontoret. 
For aftale om bisættelse eller begravelse  
kontakter man kirkekontoret (hverdag) eller  
én af sognenes præster (weekend). 
For spørgsmål om faderskab, navngivning,  
navneændring og attester henvender man  
sig til kirkekontoret.
Man er altid velkommen til at kontakte en af 
præsterne for en personlig samtale.

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


