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Dannelse – at blive et menneske
For 22 år siden blev jeg indsat i mit første præsteem-
bede i Otterup Kirke. Og, jeg husker den dag i dag 
min allerførste dåbssamtale. Samtalen forgik en 
sommerdag hjemme hos familien, der skulle have 
døbt deres lille pige et par uger senere i kirken. 

Efter jeg havde sagt pænt goddag til dåbsforæl-
drene og deres ældste barn (en dreng på omkring 
10 år), ville jeg fortsætte ind i køkkenet, men så si-
ger drengen til mig: 

”Du skal tage dine sandaler af, er det ikke rigtigt 
mor, at man ikke må gå med sko indenfor”? Jeg 
ved ikke hvem, der blev mest forlegen, moren eller 
mig. Men jeg skal love for, at jeg fik skoene af i en 
fart. Og, siden dengang har jeg altid spurgt, om jeg 
skal tage mine sko af, når jeg kommer et nyt sted. 

Grunden til, at jeg fortæller denne lille episode er, 
at den er et fint billede på, hvad dannelse er, i det-
te tilfælde gode manerer a la Emma Gad. Vi er alle 
som børn blevet dannet af vores forældres normer, 
holdninger og værdier, som vi automatisk bruger, 
når vi skal begå os i verden. Dannet er altså ikke no-
get vi er, når vi fødes, men snarere noget, vi bliver 
gennem opdragelse og uddannelse med mere.

I mit barndomshjem måtte vi gerne gå ind med 
sko om sommeren, derfor forstod jeg ikke ”dan-
nelseskoden” i det hjem, jeg kom til. Det lærte jeg, 
men det er jo et lille eksempel på, at vi vokser op 
i forskellige kulturer med dertil hørende forskellige 
værdier af, hvordan man skal og bør opføre sig. 

I skrivende stund lever vi en tid som er præget af 
en stærk individualisering, og hvor der udkommer 

et væld af selvudviklingsbøger, som handler om, 
hvordan vi realiserer vores fulde individuelle poten-
tiale og får succes som individ.

Men tænk nu, hvis livet ikke kun handler om at vi 
skal realisere os selv som enkelt individ og blive 
succesfulde, men at det væsentligste måske er, at 
BLIVE ET MENNESKE, det vil sige livet igennem øve 
os på at realisere vores menneskelighed i forhold til 
hinanden, livet og verden.  

Vi har i år valgt at arbejde med temaet dannelse 
som overordnet emne i konfirmandundervisnin-
gen. Dannelse forstået helt lavpraktisk som mane-
rer, og det betyder, vi begynder undervisningen 
med at give konfirmanderne hånden. Når vi spiser 
sammen, så vi begynder vi først på maden, når 
alle har fået mad. 

Dannelse i konfirmandundervisningen er ligeledes, 
at når vi er sammen, så er vi et fællesskab af for-
skellige mennesker, og vores samvær foregår med 
rummelighed, respekt og accept af hinanden. 
I den ramme arbejder vi med emner som gerne 
skulle give konfirmanderne en forståelse af, hvad 
det vil sige at være et alment menneske. 

Vores håb er, at vi kan så nogle små frø hos konfir-
manderne, og det tror jeg på vil lykkes.  

Mette Louise Gabelgaard

PRÆSTEN
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Godt nyt kirkeår!
Første søndag i advent fejrer vi, at et nyt kirke-
år tager sin begyndelse. Normalt begynder 
man et nyt år – et nyt skoleår, et nyt arbejdsår 
– i fuld fart. Man skal op i tempo efter ferien, 
man skal hurtigt sætte sig ind i alt det nye, 
der er sket siden sidst, og man skal skynde sig 
at lave aftaler, lægge planer, koordinere og 
kommandere. Men sådan er det ikke i kirken. 
Tværtimod. Her begynder et nyt år med en 
venten og i langsomt tempo. 

Med det første lys i adventskransen begynder 
en stilfærdig nedtælling til julens fred, hvor ti-
dens tempofiksering får et modsvar. Roligt og 
uden hast indfinder glæden sig i og med, at 
det er glæden selv, vi venter på. Og det er 
værd at fejre. Så 1. søndag i advent er guds-
tjenesterne festgudstjenester med de kendte 
og gode adventssalmer.

Efter gudstjenesterne søndag den 27. novem-
ber kl. 9.30 i Lumby Kirke og kl. 11.00 i Stige Kir-
ke er der traditionen tro kransekage og sekt.

Annette Jørgensen

Vinter og hygge  
i Kirkens Dagligstue
Så er det blevet vintersæson i Kirkens Dagligstue. Vi mø-
des den første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00 og hyg-
ger os med kaffe og hjemmelavede boller, synger et par 
af årstidens sange og lytter til et lille foredrag, gerne af 
lokale folk. Alle er meget velkomne - vi vil blive glade for 
at se jer. Her kommer programmet for december, januar 
og februar.

Torsdag den 1. december laver vi juledekorationer un-
der kyndig vejledning af Tove Melin i Stige Sognehus. På 
grund af indkøb af materialer til dekorationerne er der 
tilmelding til dette arrangement, senest den 17. novem-
ber på tlf. 20 40 13 76 (Kirsten) eller 26 34 99 86 (Ellen). 
Det eneste, vi selv skal medbringe, er et lys og en skål til 
dekorationen.

Torsdag den 5. januar fortæller Annelise Bæk Hansen 
i Lumby Sognegård om arbejdet på Lumby og Stiges  
Lokalhistoriske Arkiv.

Torsdag den 2. februar får vi besøg af Ruth og Stig Olsen 
i Lumby Sognegård. De vil fortælle om deres spænden-
de tur til Nordkap i 2022.

Venlig hilsen, 
Ruth, Susanne, Ellen og Kirsten

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Nogle gange bliver adventstiden overset, fordi vi ikke 
kan vente med at fejre jul. Det er faktisk lidt synd og 
en skam. Det vil vi gerne forsøge at råde bod på i kir-
kerne i år. Derfor inviterer vi til ”Advent i Ord og Toner” 
søndag den 4. december kl. 16.00 i Lumby Kirke.

Det bliver en gudstjeneste med advent som tema. 
Kirken vil blive smukt pyntet op til advent. Medlem-
mer af menighedsrådet læser tekster fra bibelen, der 
handler om den jul, vi venter på, men som endnu 
ikke er kommet. Vi synger adventssalmer, og der vil 
være musikalske indslag, som passer til temaet. Efter 
gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i Lumby 
Sognegård, hvor alle er meget velkomne.

Karen Nedergaard  

Advent i Ord og Toner 
Det kan være svært at vente på noget, man glæder 
sig til. Det kender vi vist alle sammen. Sådan er det 
også med julen, sådan rent kirkeligt betragtet. Vi glæ-
der os så meget til jul, at vi ofte tager den på forskud. 

Hvilket altid for mig bringer én helt bestemt erindring 
frem i min hukommelse; nemlig min far, som hver 
eneste december måned meget bestemt sagde til 
os 4 julestemte børn: ”Det er ikke jul før den 24. de-
cember kl. 12.00”! Øv, tænkte vi så. Det kunne bare 
være dejligt med noget julepynt og par pebernød-
der, sådan lidt på forskud.

Rent kirkeligt set havde min far selvfølgelig ret. For i 
december helt indtil den 24. er det faktisk advent. 
Forberedelsestiden til jul. Advent har sine traditio-
ner, som f.eks. adventskransen, som skal pyntes med 
lilla bånd. Ligesom advent har sine salmer og sange. 

© Tia Borgsmidt

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Julesangeftermiddag  
Nu er der nok ingen, som længere kan være i tvivl: 
julen er her lige om lidt. Derfor har vi tænkt, at det 
kunne være hyggeligt, hvis vi mødtes torsdag den 
15. december kl. 14.30 i Lumby Sognegård og sang 
julesalmer.

Til denne hyggelige eftermiddag i december vil vi 
gå ”all in” på julestemningen. Vi skal synge nogle 
af de kendte og elskede julesalmer og sange fra 
salmebog og højskolesangbog. Men vi skal også 
blive mindet om et par af de julesange, vi måske 
nok kender, men ikke synger så tit. Der er mange 
flere julesalmer i salmebogen end dem, vi kan nå at 
synge til de gudstjenester, der er i kirkerne. Under-
vejs serveres julegodter, og vi kommer forhåbentlig 
i god julestemning. 

Vel mødt!

Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard

Sidste søndag i advent
Så er det lige om lidt, at julen kommer. Samtidig holder 
kirkens tradition fast i, at her søndag den 18. december 
kl. 17.00 i Lumby Kirke, er det stadig advent. Vi venter 
på, at Jesus skal fødes. Denne søndag skal vi høre om 
Johannes Døberen, som nærmest er indbegrebet af 
én, der har viet sit liv til advent og til at vente på Jesus. 
Johannes Døberens hele liv går ud på én eneste ting; 
at pege på Jesus Kristus, Guds Søn, som skal komme til 
verden for at frelse og forløse os og den. 

Det bliver en stemningsfuld før-jule-gudstjeneste. Vi  
tager glæderne lidt på forskud, synger et par jule-
salmer og smager lidt på de nybagte julesmåkager. 
Sammen med kaffe og en god snak. 

Karen Nedergaard

© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Vær velkommen  
Herrens år 
I flere år har det været en fin og god tradition, at 
vi med en lille gudstjeneste nytårsaften og dagen  
efter, nytårsdag, tager afsked med det gamle år, 
og byder det nye år velkommen

Nytårsaften den 31. december er der gudstjeneste 
i Lumby Kirke kl. 15.00, og nytårsdag er der guds-
tjeneste i Stige Kirke kl. 15.00. Efter begge gudstjenes-
ter ønsker vi hinanden godt nytår til et glas sekt og 
et stykke kransekage.

”Gud over sekunder og dage, når klokken slår tolv, 
så fyld vores timeglas med himmelsand,
Lad glæden boble og flyde over.
Gå med os over årets tærskel og ind i nye dage”.

Mette Louise Gabelgaard

Babysalmesang  
i Lumby Kirke

Vi mødes igen til babysalmesang mandag den  
9. januar kl. 9.30 i Lumby Kirke og fortsætter ugentligt 
– undtagen i uge 7 – til og med mandag den 6. marts. 
Kom og oplev kirkerummet, sang og glæde sammen 
med andre forældre og deres babyer. Vi holder af-
slutning i kirken, og her er søskende og bedsteforæl-
dre meget velkomne.

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

© Karen van Durme

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Konfirmand- 
gudstjenester

I januar mødes vi med konfirmanderne i Lumby Kir-
ke og Sognegård. Vi skal arbejde med Jesu Bjerg-
prædiken, som står i Matthæusevangeliet kap. 5-7. 
Konfirmanderne skal arbejde med 2 hovedtemaer 
– Fjendekærlighed og Menneskets opgave med at 
passe godt på naturens ressourcer. Konfirmanderne 
vil i dagens løb forberede en gudstjeneste, som de 
sammen med præsterne holder om aftenen kl. 19.00 
i Lumby Kirke. 

Hvis du har lyst til at se og opleve, hvad konfirmander-
ne har fået ud af dagens arbejde, er du velkommen 
til at komme til gudstjenesten. Se gudstjenestelisten. 

Der er kirkekaffe efter gudstjenesten, og alle er vel-
komne.

Præsterne Mette og Karen

Frokostklub for herrer
Vores frokostklub for herrer holder juleferie i decem-
ber, men vi mødes igen i det nye år!  Torsdag den 
26. januar og torsdag den 23. februar ses vi i Lum-
by Sognegård mellem kl. 11.00 og 13.30. Vi drikker 
kaffe, snakker sammen og spiser vores medbragte 
madpakker.  Vi inviterer hver gang en gæst fra vo-
res område, som har en spændende historie at for-
tælle. Hold øje med plakater og hjemmesiden, hvis 
du vil høre mere.

Vi glæder os til at se kendte og nye ansigter!

Søren Mejlbjerg og Carl Madsen
© Annelise Bæk Hansen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Kyndelmisse-børnegudstjeneste  
og fællesspisning
Torsdag den 2. februar kl. 17.00 er der kyndelmis-
se-børnegudstjeneste i Stige Kirke. Minikonfirman-
derne medvirker. Kyndelmisse er den tid på året, 
hvor vinteren er strengest, men også der, hvor vi 
kan begynde at mærke, at lyset tager til, så det vil 
være en gudstjeneste med og om lys.

Kom og vær med til en højtidelig stund, der er for 
hele familien, små såvel som store. Efterfølgende 
er der spisning i Stige Sognegård. Det koster 20 kr. 
for voksne (pengene går til Lumby og Stige Sognes 

Menighedspleje) og er gratis for børn. Af hensyn til 
maden vil vi gerne have tilmelding til spisningen 
senest fredag den 27. januar til kordegn Karen van 
Durme, tlf. 66 18 70 66, eller på kvd@km.dk. 

Annette Jørgensen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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Dåbsjubilæum  
for børn på 5-6 år
Nu er det 5 eller 6 år siden du er blevet døbt i Lum-
by eller Stige Kirke, eller i en hel tredje kirke. Du kan 
sikkert ikke huske din egen dåb, men det kan dine 
forældre og din familie. I kirken synes vi ens dåb er 
mindst lige så vigtig som ens fødselsdag, og fødsels-
dag fejrer vi jo hver år.

Derfor synes vi det kunne være hyggeligt at se dig 
igen og fejre din dåb. Så vi vil gerne invitere dig til 
en lille gudstjeneste lørdag den 4. februar kl. 11.00 i 
Lumby Kirke, og efter gudstjenesten er der frokost i 
Lumby Sognegård. Du må meget gerne tage dine 
forældre og søskende med. 

For at være sikker på, at der mad nok til alle, er der 
tilmelding på kirkekontoret tlf. 66 18 70 66 eller på 
lumby.sogn@km.dk senest onsdag den 1. februar.

Jeg glæder mig til at se dig og din familie!

Mette Louise Gabelgaard

Fyraftenssang
Det er altid opløftende og glædeligt at synge sam-
men med andre. Det vil vi gerne lægge hus til og 
give mulighed for. Vi fortsætter med fyraftenssang 
onsdag den 8. februar og onsdag den 8. marts, 
begge dage fra kl. 16.30-17.30 i Stige Kirke. Vi synger 
fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Det varer 
præcis 1 time, inkl. en lille kop kaffe i våbenhuset. 
Vi lærer et par nye sange undervejs, men vi synger 
også gerne alle dem, vi i forvejen kender og elsker. 

Vi ses!

Dennis Dingfeld og Karen Nedergaard

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER
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NOVEMBER

Søndag 27. november kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke Side 5
1. søndag i advent  Kransekage og sekt  
 
 kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke Side 5
  Kransekage og sekt 

Onsdag 30. november kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG  Enrum  Side 5

DECEMBER

Torsdag 1. december kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Stige Sognehus Side 4
  Tilmelding

Søndag 4. december kl. 16.00 Musikgudstjeneste KN Lumby Kirke Side 5
2. søndag i advent  Advent i Ord og Toner
 kl. 17.00 Gløgg og æbleskiver Lumby Sognegård 

Søndag 11. december kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
3. søndag i advent kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Torsdag 15. december kl. 14.30 Julesangeftermiddag Lumby Sognegård Side 6

Søndag 18. december kl. 17.00 Musikgudstjeneste KN Lumby Kirke Side 5
4. søndag i advent  Kirkekaffe og julesmåkager

Onsdag 21. december kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG Enrum 

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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DECEMBER

Lørdag 24. december kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
Juleaften kl. 13.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 kl. 14.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
 
 kl. 13.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
 kl. 14.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
 kl. 16.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Søndag 25. december kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke 
Juledag
 
Mandag 26. december kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke 
Anden juledag

Lørdag 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke 
Nytårsaften

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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JANUAR

Søndag 1. januar  kl. 15.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke 
Nytårsdag

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

Søndag 8. januar kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
1. søndag efter helligtrekonger 

Mandag 9. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Onsdag 11. januar kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste  Lumby Kirke 
  Kirkekaffe

Søndag 15. januar kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
2. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke

Mandag 16. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Torsdag 19. januar kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste  Lumby Kirke
  Kirkekaffe

Søndag 22. januar kl. 9.30 Gudstjeneste MG Stige Kirke
3. søndag efter helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste MG Lumby Kirke

Mandag 23. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Tirsdag 24. januar kl. 19.00 Konfirmandgudstjeneste  Lumby Kirke
  Kirkekaffe

Onsdag 25. januar kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG  Enrum 

Torsdag 26. januar kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård Side 8

Søndag 29. januar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Lumby Kirke
Sidste søndag e. helligtrekonger kl. 11.00 Gudstjeneste KN Stige Kirke

Mandag 30. januar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

KALENDER
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FEBRUAR

Torsdag 2. februar kl. 10.00 Kirkens Dagligstue Lumby Sognegård Side 4

Torsdag 2. februar kl. 17.00 Familiegudstjeneste AJ Stige Kirke Side 9
  Minikonfirmander

Lørdag den 4. februar kl. 11.00 Dåbsjubilæum MG Lumby Kirke Side 10
 Kl. 11.45 Fællesspisning Lumby Sognegård

Søndag 5. februar kl. 11.00 Gudstjeneste MG  Lumby Kirke 
Septuagesima 

Mandag 6. februar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Onsdag 8. februar kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke Side 10

Søndag 12. februar kl. 9.30 Gudstjeneste AJ Lumby Kirke
Seksagesima kl. 11.00 Gudstjeneste AJ Stige Kirke

Søndag 19. februar kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
Fastelavns søndag kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 20. februar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Onsdag 22. februar kl. 14.45 Plejehjemsgudstjeneste MG  Enrum 

Torsdag 23. februar kl. 11.00 Frokostklub Lumby Sognegård Side 8

Søndag 26. februar kl. 9.30 Gudstjeneste MG Lumby Kirke
1. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste MG Stige Kirke

Mandag 27. februar kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

MARTS

Søndag 5. marts kl. 9.30 Gudstjeneste KN Stige Kirke
2. søndag i fasten kl. 11.00 Gudstjeneste KN Lumby Kirke

Mandag 6. marts kl. 9.30 Babysalmesang Lumby Kirke Side 7

Onsdag 8. marts kl. 16.30 Fyraftenssang Stige Kirke Side 10

DATO TID BEGIVENHED STED OMTALE

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.

KALENDER
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Minikonfirmand-
undervisning
Minikonfirmandundervisningen er folkekirkens tilbud 
for børn på 3. – 5. klassetrin, et forløb, hvor man læ-
rer kirken at kende og omdrejningspunktet er dåb. I 
Lumby og Stige Sogne gælder tilbuddet områdets 
skoler på 4. klassetrin. For de, der går i 4. klasse i ef-
teråret 2022 og foråret 2023 vil minikonfirmandun-
dervisningen komme til at ligge i begyndelsen af 
2023. Børn fra Stige Friskole og Stige Skole inviteres 
til at komme den 12. og den 26. januar og den 2. fe-
bruar 2023. Børn fra Søhusskolen og fra Lumby Skole 
inviteres til at komme den 2., 16. og 23. marts 2023.

Efter nytår annoncerer vi på skolernes aula og intra-
net, og de praktiske oplysninger vil være at finde på 
kirkens hjemmeside.                                  

Sognepræsterne

Menighedspleje  
og julehjælp  
i Lumby og Stige

I Lumby og Stige Kirker samler vi løbende ind til sog-
nenes menighedspleje, og vi siger en stor tak for de 
mange beløb, vi får i løbet af året. Midlerne giver 
os mulighed for at hjælpe trængte familier til jul, til 
konfirmation, til muligheden for at betale en entré til 
en sommerferieaktivitet eller til at få denne måneds 
budget til at hænge sammen.

Lige nu mærker mange borgere, at mad, varme, 
benzin, elektricitet stiger, og er ens budget i forvejen 
presset, skal der ikke så meget til for at vælte læsset. 
Derfor yder vi også i år hjælp til, at julen kan blive 
en festlig højtid med god mad og gaver til børnene. 
Ønsker man at søge julehjælp, skal man henvende 
sig til en af præsterne (se vores kontaktoplysninger 
på bagsiden af bladet) – gerne midt i november, så 
vil man få at vide, hvordan man skriver en ansøgning 
og kommer i betragtning, når hjælpen uddeles.

Er der nogen, der sidder og mangler varmt børnetøj, 
må man også gerne kontakte en af os præster, så 
ser vi, om vi kan hjælpe.

Har man lyst til at indbetale penge til menighedsple-
jen, er man meget velkommen til det på MobilePay 
56727 – på forhånd mange tak!

Sognepræsterne

SOGNENYT
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Nyt fra kirkegårdene
Vi har i efteråret ryddet op i alle vores stauder på 
Lumby Kirkegård, og det har resulteret i et nyt, stort, 
flot staudebed oppe foran Lumby Kirke. Her har vi 
udvidet staudebedet foran lapidariet, og lavet et 
nyt staudebed på den anden side af hovedgan-
gen op til Lumby Kirke. 

Efteråret gik på hæld, bladende faldt, og gran-
dækningen gik i gang. Vi har på kirkegårdene 
gjort vores bedste for at blive færdige med gran-
dækningen. Vi fortsætter med at grandække på 
den nye måde, hvor vi står ved borde og laver 
grandækning og dekorationer, og samtidig fort-
sætter vi med at pynte med forskelligt pyntegrønt. 
Det er jo sådan, at vi meget gerne vil høre, hvis I har 
nogle ønsker i forhold til grandækningen, så prø-
ver vi at gøre vores bedste, så alle bliver tilfredse.  

Og igen i år har vi nydt at lægge gran på gravste-
derne.

Der er flere som har undret sig over, at vi ikke auto-
matisk har fået jeres adresseændring. Det sker des-
værre ikke automatisk længere, medmindre vi har 
jeres CPR-nummer. Det betyder at nogle af jer vil 
opleve, at vi har sat et skilt i jeres gravsted, som for-
tæller, at I skal kontakte kirkegårdslederen. 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 ønsker jer alle en rig-
tig glædelig jul, og håber på endnu et godt år.

Camilla Philipsen

© Camilla Philipsen
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De sidste detaljer 

Byggeriet af den nye sognegård på Stige Kirkegård 
er nu så langt, at færdiggørelse er uafhængig af 
vejr og vind. Vi mangler at installere teknik, opsæt-
te lofter, sætte indvendige døre i og afslutte gulve. 
Desuden indretning af de forskellige rum.

Af økonomiske årsager er der indgået en række 
kompromisser undervejs, men menighedsrådet 
er indtil videre ret godt tilfreds med resultatet. Set 
udefra svarer bygningen til forventningerne, og når 
der, efter endt byggeri, bliver ryddet op og anlagt 
bede, gange og p-plads, er det vores opfattelse, at 
bygningen vil passe godt ind i omgivelserne uden 
at dominere.

Allermest glæder vi os til, at kirkens ansatte får en 
fælles arbejdsplads, at der bliver gode forhold for 
konfirmandundervisning og øvrige aktiviteter. Og 
ikke mindst at det hele ligger i gåafstand fra kirken. 

Kirkegårdens personale vil fortsat have hovedsæ-
de i Lumby, men den nye bygning til opbevaring af 
materiel, der er opført ved indgang fra Lindehaven 
i Stige er færdig.

Efter den reviderede tidsplan vil sognegården stå 
færdig inden nytår, og kan indvies og tages i brug i 
begyndelsen af 2023.

Arne Andersen

© Karen van Durme

© Stig Nørgaard Olsen
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Velkommen indenfor i Lumby Kirke  

KALKMALERIERNE

I 1958 fandt man senmiddelalderlige figurmalerier 
på skibets nordmur, foruden indvielseskors flere ste-
der i kirken. Året efter blev det nøjere undersøgt, 
og man fandt, at kalkmalerierne formentlig er fra 
omkring 1450 – 1475. De omfatter 6 scener fra Jesu 
lidelseshistorie, foruden en helgenlegende. 

På den vestlige trekant - nærmest døren fra vå-
benhuset, ses Jesus bærende på sit kors på vej til 
Golgata flankeret af to mindre motiver, formentlig 
tornekroningen og bespottelsen. Øverst i billedfri-
sen vises fire scener, antagelig af kirkens værnehel-

gen Skt. Katarinas legende. Kalkmalerierne på den  
østlige murtrekant - nærmest korbuen viser kors-
fæstelsen omkranset af stykvis bevarede motiver, 
derefter hudflettelsen og antagelig Jesu i Gethse-
mane Have. 

Jesu lidelseshistorie, der omfatter hudflettelse, dvs. 
pisk, korsfæstelse, død og begravelse, begynder 
som bekendt, da Jesus bliver arresteret i Gethse-
mane Have, hvor han blev forrådt af Judas Iskariot, 
en af de tolv apostle. Jesus dømmes til døden for 
gudsbespottelse af den øverste jødiske domstol, 
men på grund af den romerske besættelsesmagt 
havde jøderne imidlertid ikke ret til at idømme døds-
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straf, og var dermed nødt 
til at fremvise Jesus for Pon-
tius Pilatus, den romerske 
præfekt i Judæa. Denne 
gang bliver han ankla-
get for oprør, da han jo 
som Messias hævdede at 
være konge. Pilatus anså 
ham dog ikke for skyldig, 
men efter længere tids 
råb og pres fra Rådet og 
folkeskarerne overgav Pi-
latus ham til korsfæstelse. 

I katolsk tid blev Lumby 
Kirke omtalt som indviet til 
Skt. Katharina, en berømt 
martyr, der valgte mar-
tyrdøden, da myndighe-
derne forlangte, at hun 
skulle afsværge sin kristne 
tro. Legenden om hende, 
der synes opstået i 900-tal-
let, er uden historisk kerne. 
Den beretter, at Katharina, 
der var født og opvokset i 

Alexandria, under kristenforfølgelserne blev sat til at 
disputere med 50 filosoffer, som alle blev omvendt. 
Hun blev derefter fængslet og underkastet tortur. 
Bl.a. skulle hun flænses af et hjul besat med knive, 
men hjulet blev knust. Hun blev til sidst halshugget, 
hvorefter engle førte hendes lig til Sinaibjerg.

DEKORATIONERNE 

På korbuens underside, på siden mod alteret, og 
på siden af hvælvingsribberne er der dekoratio-
ner, der består af blomster- og bladranker udført i 

Bernardo Zenale: Sankt 
Katharina af Alexandria

store slyngninger i buens bredde. Denne udsmyk-
ning er udført omkring 100 år efter kalkmalerierne. 
Derudover ses to såkaldte viekors, der er et før kri-
stent symbol, et solkors. Kristendommen gav sym-
bolet nyt indhold med et ligearmet kors, omkranset 
af solen og evighedens tegn, cirklen. Det blev an-
vendt i katolsk tid ved kirkeindvielser, hvor biskop-
pen indviede bygningen ved 12 steder på væg-
gen at tegne et kors med hellig olie. Derefter blev 
stedet tydeligt markeret med den rødbrune farve 
og fik navnet viekors. Også på korhvælvingerne er 
der fundet farvespor.

KRUCIFIKSET 

Kirkens ældste inventar viser 
den blidt hensovede Jesus. 
Krucifikset er dateret til før-
ste halvdel af 1200-tallet, og 
har oprindeligt siddet på en 
tværbjælke foran korbu-
en. Krucifikset befandt sig 
i mange år på kirkens loft i 
ødelagt tilstand. I hovedet 
var der huller fra den forsvundne tornekrone. Kru-
cifikset blev restaureret i 1944.  Det er, som nævnt, 
ikke den lidende Menneskesøn, der er portrætteret, 

men en fredfyldt, soven-
de og smilende Frelser. På 
den vandrette korsarm 
har, i de nu tomme felter, 
siddet udskårne plader 
med evangelisttegn. På 
den lodrette korsarm ses 
øverst Johannestegnet 
og ned erst Matthæus-
tegnet.
M a t t h æ u s e v a n g e l i -
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et starter med at føre Jesus’ stamtavle tilbage til 
Abraham, jødernes stam fader. Matthæustegnet 
viser derfor en mand med Jesu stamtavle. Johan-
nestegnet viser en ørn, da Johannesevangeliet er 
det mest poetiske, beving ede og højtravende af 
evangelierne.

Lad os tage de sidste to evangelisttegn med, som 
øjensynlig mangler. Markus´ tegn er løven, fordi 
Markusevangeliet begynder med et råb i ørkenen 
(Markusevangeliet 1,3), hvilket fører tanken hen på 
en løve, der brøler på stepperne. Lukas’ tegn er ok-
sen, fordi Lukasevangeliet starter med beretningen 
om et offer, og oksen er det traditionelle offerdyr.

ALTERET

I 1728 fik kirken en altertavle af kobber. Den blev 
i 1870 afløst af den nuværende, der forestiller 
den velsignende Kristus. Den er omgivet af en 
nyklassi cistisk ramme, som leder tankerne hen 
mod Thorvaldsens statue i Københavns Domkir-
ke. Altertavlen, der blev opsat og betalt af kirke-

ejeren, Ove Sehested Juul til Ravnholt, er malet 
af den danske guldaldermaler Frederik Ludvig 
Storch. På tavlens fodstykke står: KOM HID TIL 
MIG! som er de indledende ord til Matthæuse-
vangeliet kap. 11 v. 28. 

Alterdugen med en kniplingsbort udført med 
kors under spidsbuer er forholdsvis ny og fremstil-
let af en af sognets beboere. Altersættet består 
af kalken fra 1683/84 og disken fra 1744. Alterbæ-
gerne/særkalkene er fra 1942, hvor de blev ind-
ført af hygiejniske grunde. Indtil da havde alle 
drukket af kalken. Alterstagerne med små fødder 
formet som løvepoter er fra omkring 1550. Lysene 
tændes til minde om Jesu ord: Jeg er verdens lys.

Grundtvig fik ved sit 50-års ordinationsjubilæum 
i 1861 foræret en syvarmet lysestage.  Hans enke 
skænkede den til Marmorkirken i 1890, og med 
inspiration fra denne stage blev der støbt lignen-
de, som blev placeret i mange kirker landet over. 
De er altså ikke et afgørende kristent symbol  
og bærer heller ikke en afgørende og central  
kristen symbolik. 
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ANDET INVENTAR 

Dåbsfadet er anta-
gelig nederlandsk 
og anskaffet til kir-
ken i 1669. Motivet 
er bl.a. to nelliker, 
der i middelalde-
ren var symboler 
på Kristi kærlighed 
til menneskene. 
Dåbs kanden af 
messing er anskaf-
fet i 1950. 

Døbefonten er fra 
1910. Den afløste 
en døbefont af 
træ, der angivelig 
stadigvæk befin-
der sig på kirkens 
loft. Det var også 
heromkring stole-
stader og prædi-
kestol blev udskif-
tet, og erstattet 
med det nuvæ-
rende inventar. 

Den ene af skibets 
to lysekroner, der i 
dag hænger nær-
mest korbuen, er 
ophængt før 1702, 
og skænket af en 
skipper i Stige. Sti-
ge var indtil slut-
ningen af 1700-tal-
let et velstående 

samfund, med oplags- og udskibningsplads for 
odensekøbmænd, indtil Odense Kanal blev indviet 
i 1803. Kirkens anden lysekrone, som blev ophængt 
i 1929, er en gave fra familien på Skovvang, som lig-
ger på hjørnet af Bladstrupvej og Løkkegravene.

Kirkeskibet ”Chris tian x” 
blev ophængt i Lumby 
Kirke i 1929. Sejlene er 
udført af tynde blikpla-
der, og der er kun tale 
om delvis sejlføring.

Det er bygget af ma-
skinmester Peter Mikkel-
sen, Stige, og erstattede 
et gammelt kirkeskib fra 

1731, som var skænket af skippere i Stige. Det gamle 
kirkeskib fra 1731 blev i 1961 foræret til Østrup Kirke, 
hvor det – efter hvad jeg er oplyst om - hænger i dag. 

Skikken med at hænge skibe i kirkerummet startede 
i det katolske Europa, men slog igennem i Danmark 
efter reformationen, især i de seneste to århundre-
der. Ofte er kirkeskibet givet i taknemmelighed af 
en sømand, der har overlevet et forlis, og som så 
selv har bygget en model af det forliste skib. 

Kirkens største rum, der hvor menigheden sidder, 
betegnes også skibet. Forklaringen kan læses i 
Matthæusevangeliet kapitel 8: ”Jesus gik om bord 
i en båd, og hans disciple fulgte ham. Det blev da 
et så voldsomt uvejr på søen, at båden skjultes af 
bølgerne. Jesus sov. Disciplene kom hen og væk-
kede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« 
Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidet-
troende?« Da rejste han sig og truede ad storm og 
sø, og det blev helt blikstille.” Denne fortælling har 
været afgørende for, hvordan den kristne menig-
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hed så sig selv, nemlig som det mandskab, der var 
på vej i skibet fra denne verden til Gudsriget. Som 
menighed var man stadig i denne verden og der-
med udsat for farer og fristelser. Men med Kristus 
som styrmand var man allerede frelst og sikker på 
at nå i havn i det hinsides.

I 1732 blev prædikestolen flyttet fra korbuens sydsi-
de til sin nuværende plads. Den tidligere plads kan 
endnu ses i korbuen, hvor den er repareret. Den nu-
værende prædikestol er fra 1910 og lavet af en lokal 
snedker i Lumby. Samtidig fik kirken sine nuværende 
stolestader.

Fattigblokken til højre for kir-
kedøren kan tidsmæssigt 
stamme fra første halvdel af 
1700-tallet. Gavmildheden 
har altid været en kristen 
pligt. Ved renoveringen i 
2002/03 fandt man en toskil-
ling fra 1815. Officielt er fat-
tigblokken ude af brug, men 
den står stadigvæk fastgjort 
til muren.

PULPITUR OG ORGEL

I patronattiden fra 1665 til 1909 hørte Lumby Kirke 
under Nislevgaard og Ravnholt. 1743 blev der på 
initiativ af kirkeejeren Charlotte Amalie von Gers-
dorff opsat et pulpitur lige over for prædikestolen. 
Det hvilede på fem jernsøjler, og var ligesom det i 
tårnrummet indrettet med lange bænke. I 1755 var 
pulpituret indrettet med lange bænke for almuen, 
hvilket en stolestadefortegnelse fra samme år spe-
cificerede som karle og drenge, der havde plads 
efter hartkornsstørrelse. 

Pulpituret i tårnet blev i 1868 ombygget til orgelpul-
pitur, da kirken fik sit første orgel. Menigheden betal-
te halvdelen og kirkeejeren resten. Dette orgel blev 
udvidet i 1938 fra 5 til 8 stemmer, og gennemgik en 
omfattende restaurering og fik bl.a. elektrisk blæse-
værk. Det blev også rykket tilbage, så man kunne 
gå udenom orglet.

Samtidig med at kirken i 2002 gennemgik en reno-
vering, besluttes det at anskaffe et nyt orgel på 21 
stemmer. Orgelet blev opsat i 2005 på et nyt, lavere 
pulpitur, hvorved bænkene under det gamle pulpi-
tur forsvandt. 

I 1880 blev der opsat to kakkelovne i den hidtil uop-
varmede kirke, en på hver side af korbuen. Det var 
den opvarmning, der var indtil 1936, hvor kirken fik 
centralvarme. I 1967 installeres oliefyr og i 1983 fjern-
varme. I dag sidder radiatorerne under bænkene. 

Annelise Bæk Hansen, Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Kilder: Danmarks Kirker. Udgivet af Nationalmuseet i 2019 Hæfte 46: Kirstin 
Eliasen og Lasse Jonas Bendtsen. Lumby Kirke og Menighed. Træk af en 
lang historie 2004: Johannes Wendt-Larsen. Opslag på internettet.
Billeder: Hvor intet andet er opgivet er fotografen Arnold Mikkelsen 2018
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Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Åbningstid:
2. mandag i måneden kl. 18.00 til 19.00

Der kan laves individuelle aftaler via mail  
eller telefon. 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

Foreningen arrangerer hvert år foredrag med re-
lation til Lumby og Stige Sogne, byvandringer og  

 
udflugter m.m. Medlemskabet af foreningen in-
kluderer, at man hvert år får et Årsskrift med sjove, 
spændende og interessante artikler fra før og nu i 
vores to sogne.  

Medlemskab af foreningen koster 75 kr. pr. år pr. 
person. Lige nu sælger vi vores gamle årsskrifter til 
og med 2017 for 20 kr. Normalpris i løssalg for de 
nyere årgange er 85 kr.

Det kræver ikke medlemskab af foreningen at hen-
vende sig til/på arkivet. Alle er velkomne, både hvis 
man har noget, man vil donere, noget man gerne 
vil undersøge, eller bare har lyst til at se arkivet og 
hilse på os. Forening og arkiv drives udelukkende 
af frivillige.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen 
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Familie og samfund Lumby-Stige-Søhus

Torsdag den 12. januar kl. 18.00. Lumby Sognegård, 
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N. 100 års jubilæ-
umsfest. Familie og Samfund fejrer 100-års jubilæum 
med spisning og Palle Krabbe leverer hyggemusik.

Tirsdag den 7. februar kl. 14.00. Region Fyn, Damsbo-
vej 11, 5492 Vissenbjerg. Jesper Buhl er operasanger 
og tidligere chef for den fynske Opera og har sun-
get på de store scener verden over. Han optræder 
med en dygtig pianist.

Onsdag den 22. februar kl. 19.00. Generalforsam-
ling Familie og Samfund Lumby-Stige-Søhus. Lumby 
Sognegård, H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00. Lumby Sognegård, 
H.C. Lumbyes Vej 40 B. Tommy Hummelmose, grup-
peformand for Konservative i Odense, vil fortælle 
om sit arbejde som sundhedsrådmand i den ny for-

valtning, som skal samle opgaver, der hidtil har væ-
ret spredt over andre forvaltninger.

Torsdag den 20. april kl. 14.00. Region Fyn, Velas, 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Årsmøde med fore-
drag af museumsinspektør ved Carl Nielsens museet 
Ida-Marie Vorre: Ægteparret billedhuggeren Anne 
Marie Brodersen og komponisten Carl Nielsen.

Onsdag den 17. maj kl. 14.30. Foredrag i admini-
strationsbygningen, besøg på genbrugsstationen 
Snapi ndvej 21, 5200 Odense V. Affald er en ressour-
ce – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt.

Sommerudflugt. Dag og dato følger.
Der er tilmelding og kontant betaling for at deltage 
i foreningens arrangementer.

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

Stige Borger-
forening 
Stige Borgerforening holder fælles-
spisning på Stige Skole den 27. januar, 
den 28. april og den 29. september 
2023. 

Tilmelding og menu oplyses på Face-
book ca. en måned før arrangemen-
tet. For yderligere oplysninger kan Lis 
Mikkelsen kontaktes på tlf. 61 78 12 72.
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Lumby Skytteforening

Velkommen i Lumby Skytteforening. Vi er star-
tet på den nye sæson, hvor vi skyder pistol-
skydning hver mandag fra kl. 18.30 - 21.00 og 
riffelskydning for børn og voksne hver tirsdag 
fra kl. 18.30 - 21.30.

Lumby Skytteforening har til huse i kælderen 
på Lumby Skole. For flere oplysninger kontakt 
formand Preben Jensen på tlf. 22 33 32 12.

Tag en ven eller bekendt med til en prøve-
skydning. Du kan komme tre gange uden at 
være medlem. Man kan starte med at skyde i 
8-års alderen. 

Vi glæder os til at se nye medlemmer!

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Adresse: Harlekinvej 74 (Lumby Skole)
Formand: Preben Jensen tlf. 22 33 32 12 
Kasserer: Lis Olsen. tlf. 20 10 34 46
Kontingent: Voksne 400 kr. / Børn 250 kr. /  
  Pensionister 300 kr. /  
  Støttemedlem 100 kr.

www.lumbyskytteforening.dk
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LOKALE FORENINGER



PRAKTISK INFO

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

Redaktion: Karen van Durme. Billeder © Pixabay. Billede forside: © Karen van Durme. 
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@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


