KIRKEBLAD
august - november

Lumby og Stige Sogne

Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette,
Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.!
Det bliver et spændende efterår!

til alle

Årgang 44, nr. 2
2013
husstande

TRO OG DEN DEMOKRATISKE PROCES
I den danske folkekirke er der mange
forskellige mennesker, der tror
meget forskelligt.
Nogle tror, at livet slutter ved døden.
Andre tror, vi opstår fra de døde.
Nogle tror, vi har levet før.
Andre tror, vi er enestående mennesker, der bliver skabt ved fødslen.
Nogle tror, vi selv kan skabe vort liv.
Andre tror, vi får livet fra Gud.
Nogle tror, de ved, hvad der er godt
for andre og for kirken.
Andre tror, at kun Gud ved, hvad der
er godt for den enkelte og kirken.
Nogle tror, de kan finde Gud i deres
inderste og adlyder deres mavefornemmelse.
Andre tror, at Gud åbenbarer sig i
Jesus Kristus, som vi møder ham i
Bibelen, og står først og fremmest til
ansvar overfor ham.
Osv.
Hvem skal træffe afgørelser i trossager? Skal det være den enkelte i
ansvar overfor Gud? Eller skal det
være flertallet i en forsamling, som
om troen var en politisk sag?
Dette er blevet et problem, fordi vor
ligestillings- og kirkeminister Manu
Sareen har nedsat et udvalg med
det pompøse navn: ”Udvalget om en
mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for
folkekirken”.
Nu skal folkekirkens styres, mener
han, og på en mere sammenhængende måde end før.
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Men spørgsmålet er, hvor meget i
folkekirken der lader sig styre.
Helligånden blæser, hvorhen den vil.
Dens opgave er at forkynde Jesus
Kristus for den enkelte, så vi lever
i tro, håb og kærlighed. Det bliver
svært at styre Helligånden.
I stedet for kan man selvfølgelig styre pengestrømmene og de praktiske
ting i folkekirken.
Det hedder folkekirkens ydre anliggender.
Men de bliver jo allerede nu udmærket styret af det enkelte menighedsråd.
Måske skulle man give dette menighedsråd lov til at administrere
de kirkeskattemidler, der kom ind i
sognet? Var der nogen opgaver, der
bedre løstes af flere sogne i samarbejde, kunne de slutte sig sammen
og gøre det? Så kunne menighedsrådene bevilge nogle penge til dem,
der skulle stå for dette samarbejde.
Så var myndigheden og ansvaret så
tæt på det enkelte menighedsråd
som muligt, så vi fik en decentral ledelse. Det kunne såmænd være både
moderne og sammenhængende.
Hvis der så var nogle sogne, der ikke
fik så mange kirkeskattemidler ind,
kunne man jo vedtage at støtte disse
sogne med et bestemt beløb. Det
kunne være sogne, det enkelte sogn i
forvejen samarbejdede med.
Jeg er sikker på, at næstekærligheden
trives ligeså godt hos de enkelte menighedsrådsmedlemmer, som hos

de velmenende administratorer, der
gerne vil fordele menighedsrådenes
penge på de formål, de finder bedst.
Men det er ikke det, udvalget lægger
op til.
Det lægger efter min mening op til
noget, man har været bange for i
mange år.
Lige siden den første grundlov blev
vedtaget i midten af 1800-tallet, har
først Grundtvig, siden andre været
bange for, at kirken skulle erobres
af et velmenende og bedrevidende
mindretal, der kendte den politiske
proces, og hvordan man styrede den.
Dette bedrevidende mindretal ved,
hvad der er godt for andre at tro og
gøre. Derfor forsøger de i god tro at
lave politiske ordninger, der mere
eller mindre tvinger folk til at gøre
det, de mener. Deres argument kan
i begyndelsen være: Det er moderne,
eller det er fremtiden. Når de har fået
deres vilje, kan de henvise til, at fler-

tallet er enigt med dem.
Får vi ”en mere sammenhængende
og moderne styringsstruktur for
folkekirken”, som udvalget lægger
op til, vil dette organ give udtryk for,
hvad du og jeg mener på vore vegne.
Det vil medføre, at nogen står i fare
for at blive marginaliseret i forhold
til den herskende mening. Det vil
højst sandsynligt give splittelser og
udmeldelser som i landene omkring
os, der har betrådt denne vej.

Sognepræst Werner Elof Sørensen

Om sammenlægning af menighedsrådene
Igennem mange år har forskellen på
Stige og Lumby været iøjnefaldende.
Stige var præget af værftet og industrien, Lumby af landbrug og gartneri,
men tiden har heldigvis ændret sig,
så i dag er forskellen stort set udlignet, og i erkendelse deraf har de to
menighedsråd besluttet at slå sig
sammen til et menighedsråd, for
derved at kunne give os bedre kirkelig betjening og en billigere og mere
rationel drift af kirkegårdene.

Vort håb er, at alle beboerne vil tage
vel imod dette tiltag, så de fremover
vil betragte begge kirker som deres,
og gøre flittig brug af kirkerne samt
deltage i de aktiviteter, som kirkerne
iværksætter for derigennem at opbygge et venskabeligt og fortroligt
sammenhold i menigheden på tværs
af tidligere skel.
Lad os sammen skabe en glad kirke,
som bliver et helt naturligt samlingspunkt for beboerne i Stige og
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Lumby Pastorat, lad os mødes på søndag, hvor vi sammen kan skabe en hyggelig og glad stemning i et kristeligt menneskekærligt og behageligt samvær. Husk,
der står en plads og venter på dig i kirken hver søndag,
og hvor du og alle er hjertelig velkommen.
Børge F. Chr. Kirkegaard, Strandholtvænget 8
Medlem af menighedsrådet for Lumby og Stige Sogne

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Kronologisk liste
25. august
26. august
15 . september
16 . september
17 . september
24. september
25. september
29. september
1. oktober
7. oktober
8. oktober
9. oktober
23. oktober
30. oktober
3. november
3. november
4. november
12 . november
19 . november
26. november
27 . november
2. december
3. december
8. december
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kl. 11.30:
kl. 19.00:
kl. 11.00:
kl. 14.00:
kl. 19.00:
kl. 19.30:
kl. 17.00:
kl. 11.00:
kl. 19.30:
kl. 14.00:
kl. 19.00:
kl. 19.00:
kl. 17.00:
kl. 17.00:
kl. 11.00:
kl. 11.00:
kl. 14.00:
kl. 19.00:
kl. 19.30:
kl. 19.30:
kl. 17.00:
kl. 14.00:
kl. 19.30:
kl. 14.00:

Samtaler på spidsen
Om kirkens struktur
Høstgudstjeneste
Eftermiddagsmøde
Aarhus-teologerne
Fortælleaften
Hverdagsgudstjeneste
Høstgudstjeneste
Fortælleaften
Eftermiddagsmøde
Aarhus-teologerne
Musik og sangaften
Børnegudstjeneste
Hverdagsgudstjeneste
Alle Helgens gudstjeneste
Alle Helgens gudstjeneste
Eftermiddagsmøde
Aarhus-teologerne
Fortælleaften
Foredrag
Hverdagsgudstjeneste
Eftermiddagsmøde
Fortælleaften
Familiegudstjeneste

Dalum Kloster Kirke
Syddansk Universitet
Lumby Tårup
Søhus Præstegård
Sct. Knuds Kirkesal
Søhus Præstegård
Lumby Kirke
Stige Kirke
Søhus Præstegård
Søhus Præstegård
Sct. Knuds Kirkesal
Stige Sognehus
Lumby Kirke
Lumby Kirke
Stige Kirke
Lumby Kirke
Søhus Præstegård
Sct. Knuds Kirkesal
Søhus Præstegård
Søhus Præstegård
Lumby Kirke
Søhus Præstegård
Søhus Præstegård
Lumby Kirke

Samtaler på spidsen
Tema: Ro, renlighed, regelmæssighed og ritualer
– har vi brug for det i dag?

Søndag den 25. august 2013 kl. 11.30 - 14.30
Dalum Klosterkirke overfor Dalum Kirke, Dalumvej, 5250 Odense SV.
Samtalesalon med tre vinkler på dagens overordnede emne om ro, renlighed, regelmæssighed og ritualer.
Med dette tema for øje går vi mellem tre stationer, og får ved hver station et kort oplæg til overvejelse og
samtale til den videre vandring.
Har du lyst til at snakke med andre
om de ting i livet, som optager dig?
Har du lyst til at høre om en andens
mening om de samme ting? Så kom
til ”Samtaler På Spidsen”
den 25. august 2013 kl.11.30-14.30
i Dalum Klosterkirke.
Kom gerne til gudstjeneste i
Dalum Kirke kl.10.00.

Vi mødes i Dalum Klosterkirke
kl.11.30 til introduktion og det første
oplæg, snakker og går ad en smuk
guidet rute langs Odense Å-dal med
tre oplæg undervejs og slutter med
frokost på Dalum Kloster.
Frokost med vin a’ 60 kr.
Tilmelding senest d. 16. august til
Mette Gabelgaard på
tlf. 23 29 63 49 eller på
mail: mga@km.dk
Man kan også bare møde op med sin
egen madpakke – det kræver ikke
tilmelding.
Vandreturen er på cirka 5 km.

Med venlig hilsen
Susanne Holst og Mette Gabelgaard
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Ny struktur i Folkekirken?
Mandag den 26. august kl. 19.00 på Syddansk Universitet
Konferencen, Campusvej 55, 5230 Odense M.
Auditorium U45, ved indgang B og F
DEBATMØDE: ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”
afholder debatmøde.
Formanden for udvalget Hans Gammeltoft-Hansen
fremlægger udvalgets debatoplæg.
Alle er velkomne til at komme og deltage i debatten
og dermed give sit lille bidrag til kirkehistorien.
Læs mere på hjemmesiden: www.lumbysogn.dk

Hans Gammeltoft-Hansen

Werner Elof Sørensen

Høstgudstjenester
Høstgudstjeneste i Lumby Tårup
Søndag den 15. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste for Lumby på

Lumby Tårupvej 59.
I år holder vi høstgudstjenesten på en ny måde i Lumby.
Det bliver på en rigtig bondegård i Lumby Tårup, nemlig hos
Inge-Lise og Arne Hansen.
Her vil vi holde gudstjenesten i en af gårdens bygninger.
Gudstjenesten er for både Lumby og Stige Sogne.
Efter gudstjenesten serveres pølser ved en pølsevogn på gården.

Høstgudstjeneste i Stige
Søndag den 29. september kl. 11.00 er der traditionel
høstgudstjeneste i Stige Kirke, hvor vi samles bagefter i Stige
Sognehus. Tilmelding til frokost senest mandag d. 23. til kirkekontoret.
Til næste år har vi planer om at holde en alternativ høstgudstjeneste
i Stige et sted.
Menighedsrådet for Lumby og Stige Sogne
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Eftermiddagsmøder
Søhus Præstegård, Bispeengen 11
Første mandag i måneden kl. 14-16.
Dog begynder vi første gang Mandag den 16. september
på grund af min ferie.

Emnet er: ”Mennesker vi møder i kirkehistorien”.
Kom og bliv klogere på dig selv og kirkehistorien.
Man kan blive kørt til og fra Søhus Præstegård ved at ringe på 64 82 14 66.
Efter foredraget er kaffen klar.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Aarhus-teologerne
Foredragsrække i efteråret 2013
Skt. Knuds Salen, Odense Domkirke,
Klosterbakken 2, 5000 Odense C
Fire teologer fra Aarhus Universitet sætter i
slutningen af 1900-tallet et uomgængelige
aftryk på dansk filosofi og teologi.
Det er P. G. Lindhardt, K.E. Løgstrup,
Johannes Sløk og Regin Prenter.
Kom og hør om tre af disse teologiske sværvægtere og hvad vi kan lære af dem i dag.
Foredragsaftenerne foregår alle i
Skt. Knuds Salen, Odense Domkirke,
Klosterbakken 2, 5000 Odense C.
Sognepræst Mette Gabelgaard
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LIDENSKAB OG KRISE – om Johannes Sløk
v. Biskop Kjeld Holm

Tirsdag den 17. september
kl.19.00 i Skt. Knuds Salen.
Kjeld Holm vil i sit foredrag, ”Lidenskab
og krise” fortælle om en af de sidste århundredes største kulturpersonligheder
i Danmark, teologen, filosoffen og idehistorikeren, professor Johannes Sløk, der døde i 2001. Kjeld Holm vil
fortælle om Sløks anliggende med de 60 bøger, han skrev, og forsøge at skildre, hvor tæt forfatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv og
dets problemer. Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab til, fordi han var
Sløks nære ven gennem mere end 30 år, hvilket han har fortalt om i sin meget
roste bog, ”Mennesket er en misforståelse – mit venskab med Johannes Sløk”

HINANDENS VERDEN – om K. E. Løgstrup
v. David Bugge
lektor i Etik og Religionsfilosofi
ved Aarhus Universitet

Tirsdag den 8. oktober
kl.19.00 i Skt. Knuds Salen.
En rejse gennem K.E: Løgstrups
hovedværk ”Den etiske fordring”.
Vi er hinandens verden siger Løgstup. Og denne gensidige afhængighed betyder, at vi aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af
dets liv i vores hånd. Men denne magt kan bruges vidt forskelligt: til omsorg
eller ødelæggelse. Nogen tredje mulighed gives ikke.
Denne sårbare udlevering – i glæden og lidelsen, i kærligheden i talens tillidsfulde åbenhed – er et hovedtema i Løgstrups bog ”Den etiske fordring”.
Foredraget giver i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i
dette hovedværk i nyere dansk filosofi og teologi.
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DET EVIGE LIV - om P. G. Lindhardt
v. Lasse Rødsgaard Lauesen
sognepræst i Paarup Kirke

Tirsdag den 12. november
kl.19.00 i Skt. Knuds Salen.
Er det mennesket, der bestemmer
budskabet, eller budskabet
der bestemmer mennesket?
Teologiprofessoren P.G. Lindhardt (1910-1988) var en såkaldt eksistensteolog, hvilket betyder, at han fokuserede på det kristne budskabs betydning
for menneskelivet. Dette kom blandt andet til udtryk i foredraget ”Om det
evige liv” 1952, hvor han påpegede, at mennesket ikke kan gøre krav på at få
et liv ved at opføre sig pænt. Som kirkehistoriker beskæftigede han sig især
med 1800-tallets vækkelsesbevægelser, som han med sin indremissionske
opvækst i Odense selv var udsprunget af. Han mente også i sin forskning,
at kunne påpege det kristne budskabs sammenhæng med menneskelivet.
Således påviste han, at de rigere, selvejende bønder blev grundtvigske, mens
de fattigere bønder og landarbejdere blev indremissionske.
Foredraget om ham vil tegne et billede af manden og se vores egen tid
gennem hans teologi.

Ude og hjemme
Om Jakob Knudsens roman: ”Gæring Afklaring”

Fortælleaftener i Søhus Præstegård
Tirsdag den 24. september kl. 19.30
Følgende tirsdage kl. 19.30 er 1. oktober,
19. november og 3. december.
Romanen bliver set under den synsvinkel, at vor tilværelse har et sted, hvor vi
hører hjemme, og et sted, hvor vi er fremmede som mennesker.
Romanens hovedperson begynder hjemme i det folkelige Danmark med troen på Vor Herre som det centrale i sin tilværelse. Her kunne han godt være
blevet og dannet en familie sammen med sin barndoms kæreste.
Men han kommer ud i det moderne samfund, som det var sidst i 1800-tallet
først i 1900- tallet.
Her var der en kulturel og politisk elite, der ville danne det danske folk i sit
billede. Det var dengang dagbladet Politiken havde som slogan: ”Organ for
den højere oplysning i Danmark”.
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Hele denne livsholdning, som denne elite har, blev synliggjort i den kvinde
han møder.
Det bliver ikke til den forening i frihed mellem dem, som hun håber på. Han
vender hjem til sit barndoms miljø og bliver gift med sin barndoms kæreste.
Han kommer ud og kommer hjem og hvad sker der så?
Det er ikke kun hovedpersonens problem, men også vort.
For vi lever i spændingsfeltet mellem vort åndelige folkelige og kristne hjem
og vort moderne fremmedgjorte samfund.
Det giver os stress og uro. Kan det også give os viljestyrke og ro?
Ja, måske? Kom og vær med til at opdage noget nyt om os selv og vort gamle
folkelige kristne hjem.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Hverdagsgudstjenester
Vi er begyndt at flytte nogle af søndagens gudstjenester
til onsdag aften kl. 17.00.
Det drejer sig om de tre sidste onsdage i september, oktober og november.
Hver af disse kortere gudstjenester har et særligt tema, og der vil være lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Den endelige form ligger
ikke fast endnu. Vi afprøver stadig forskellige ting, f.eks. stille bøn,
tænding af lys m. m.
Sognenes præster

”En himmerigsmundfuld”
Onsdag den 25. september 2013, kl. 17.00
Lumby Kirke
Sognepræst Karen Nedergaard

”Arbejdsglæde”
Onsdag den 30. oktober 2013, kl. 17.00
Lumby Kirke
Sognepræst Werner Elof Sørensen

”Fællesskab”
Onsdag den 27. november 2012, kl. 17.00
Lumby Kirke
Sognepræst Mette Gabelgaard
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Orgler i verden

Onsdag
Onsdag den
den 9.
9. oktober
oktober kl.
kl. 19.00
19.00
Stige
Stige Sognehus
Sognehus

Denne aften vil organisten fortælle lidt om sit hjertebarn. Berømte
orgler i verden. Der vil være fortællinger, billeder og musikeksempler.
Mon ikke der også bliver plads til et par sange?
Vel mødt!
Organist Dennis Dingfeld

Børnegudstjeneste
Onsdag den 23. oktober kl. 17.00
Lumby Kirke
Børnegudstjenesterne er som alle gudstjenester for hele familien.
Gudstjenesten er tilrettelagt sådan, at
det vil være nemmere både for store og
små børn at følge med i den. Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er
spisning i Lumby Sognegård. Vi slutter i
god tid.
Af hensyn til madindkøb beder vi om
tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller
e-mail: lumby.sogn@km.dk
Alle er velkomne.
Sognenes præster
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Alle Helgen Søndag
Søndag den 3. november kl. 11.00
i Stige og Lumby Kirke
Gennem en årrække har vi her i sognene markeret Alle Helgens Søndag
ved at læse navnene på årets afdøde op i forbindelse med gudstjenesten. De
pårørende vil forud for Alle Helgens gudstjenesterne modtage en særlig invitation til at deltage. Men alle er naturligvis meget velkomne både til gudstjenesterne og det efterfølgende samvær. Alle Helgen er en lejlighed til at besøge
kirkegården og se til gravstedet og mindes den, man har mistet.
Menighedsrådene byder på frokost efter gudstjenesterne i henholdsvis
Lumby Sognegård og Stige Sognehus.
Vi vil gerne bede om en tilmelding til frokosten senest
mandag den 28. oktober til Kirkekontoret på
tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster og menighedsråd

Fra koranskole til præst i Folkekirken
Foredrag i Søhus Præstegård
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 19.30
Sognepræst og migrantpræst i Sct. Hans Kirke
i Odense Massoud Fouroozandeh holder
foredrag om emnet:
Fra koranskole til præst i
Den danske Folkekirke.
Alle er velkomne.
Sognepræst Werner Elof Sørensen
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Familiegudstjeneste
med deltagelse af minikonfirmanderne

Søndag den 8. december kl. 14.00
2. søndag i advent

Lumby Kirke
Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som ledes af
Karen Nedergaards vikar.
Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe og hygge
i Lumby Sognegård.
Alle er velkomne!
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

FASTE AKTIVITETER
Lumby og Stige Sognes Dåbsklub
Vi har en dåbsklub, som man kan blive medlem af, hvis man for nylig er
blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke og er bosiddende i ét af sognene.
I løbet af barnets første leveår modtager man nogle gaver og et brev, som
kan bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse, fra sognenes
præster. Et par gange om året inviterer vi til børnegudstjenester med efterfølgende spisning og hygge.
Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på Kirkekontoret
tlf. 66 18 70 66 eller e-mail: lumby.sogn@km.dk
Sognenes præster og menighedsråd
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Minikonfirmander
Vi begynder til efteråret med et nyt hold minikonfirmander fra Søhusskolen
og Lumby Skole. minikonfirmanderne mødes onsdag i Lumby Sognegård og
undervisningen starter onsdag den 11. september. Forløbet afsluttes med en
familiegudstjeneste 2. søndag i advent i Lumby Kirke.
Der sendes besked ud til 4. klasserne i god tid inden opstart.
Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster

Børne- og Ungdomskor

Koret øver hver onsdag kl. 16.15 i Stige Sognehus.
Koret øver første gang efter ferien onsdag den 4. september.
ALLE der har lyst til at synge er velkommen!!
Organist Dennis Dingfeld
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LOKALE FORENINGER
Lokalhistoriskforening / -arkiv
Et lokalhistorisk arkiv er et sted,
hvor der indsamles dokumenter, fotografier, film, landkort, erindringer
fra lokalområdet og meget andet.
Det lokalhistoriske arkiv i Lumby og
Stige Sogne rummer bl.a. over 6000
fotos og en mængde forskellige andre
arkivalier i form af protokoller, gravminderegistreringer, kortsamlinger,
slægtsoptegnelser, kopier af kirkebøger m.m.. Blandt klenodierne er
pastor Urban Hansens håndskrevne
sognebeskrivelser fra 1890erne,
lodsprotokollerne og Stige Skipperlaugs arkiv fra 1756 til 1895.
Alle er velkomne på Arkivet! Kom
og se, hvordan det fungerer, eller
få hjælp til at finde ´nyt´ om gamle
slægtninge, foto af det sted du bor eller lignende.
Hvis du eller din familie ligger inde
med eller kan fortælle noget af lokalhistorisk interesse, er vi meget interesserede. Ligeledes er vi meget
interesserede, hvis der er personer
herfra Lumby og Stige Sogne, der har
en god historie – enten selvoplevet
eller fra et familiemedlem el. lign. i
forbindelse med f.eks. det at arbejde i Brunkulslejerne eller et andet
spændende sted.
Hvis du ikke ønsker at aflevere dine
billeder, dokumenter, film eller andet, vil vi alligevel gerne låne det for
at kopiere, scanne eller overspille,
hvorefter du får det tilbage.

NB! Et lokalhistorisk arkiv indsamler - i modsætning til museerne - ikke
genstande.
Arkivet drives af frivillige, og foreningen udgiver hvert år et Årsskrift,
arrangerer ture, foredrag m.m.
Medlemskab af foreningen koster
100 kr. for par og 50 kr. for enkeltpersoner.
Lokalhistorisk Arkiv ligger på Lumby
Skole v. Centerskolen overfor Børnehuset. H. C. Lumbyes Vej 9 C,
5270 Odense N

Åbningstider:
2. mandag i måneden kl. 18.00-19.30
4. mandag i måneden kl. 15.00-17.00
Juli lukket
I øvrigt åbent efter aftale
I åbningstiden: Mobil: 29 85 46 19
Arkivleder: Bente Christiansen
Privat telefon: 66 18 84 39
E-mail:
lumbylokalhistoriske@mail.dk
Formand Tom Bager
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Lumby og omegns Borgerforening
August-november 2013
Bestyrelsen.
Formand: Hanne S. Sørensen tlf. 65 95 52 05
Kasserer: Minni Jensen
tlf. 50 92 83 20
Sekretær: Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19
Jane Jensen
tlf. 29 25 95 20
Gaby Jeppesen
tlf. 66 18 96 90
Ruth Madsen
tlf. 20 62 22 06
Kai Bryld
tlf. 64 82 50 22
Kontingent:

husstand:

kr. 100.- pr. år.

enlige:

50.- pr. år.

Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed
for, at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling.

Årets arrangementer:
Børnedyrskue lørdag d. 7. september kl.13.00 foregår på Lumby Mølle.
Der følger yderligere information og tilmelding.
Fællesspisning i skolens aula:
Torsdag d. 3. oktober kl. 18.00
Tirsdag d. 5. november kl. 18.00
Mandag d. 9. december kl. 18.00
Alle er velkommen, tilmelding oplyses i udhængsskabet.
Hyggebanko i skolens aula:
Mandag. d. 2. september kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag d. 7. oktober kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag d. 4. november kl. 19.30-ca. 21.30
Mandag d. 2. december kl. 19.30-ca. 21.30
Det kræver medlemskab af borgerforeningen at deltage i hyggebanko.
Ret til ændringer af datoer forbeholdes, hvis skolen får arrangementer, som
kræver lokalerne.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og Omegns Borgerforening!
Formand Hanne S. Sørensen
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Lumby Mølle
Efterår og vinter på Lumby Mølle
Bestyrelsen bag møllen har nu gennem flere år, forsøgt at fremskaffe midler
til en restaurering af stuehuset. Det er lykkedes at fremskaffe ca. 1/3 af de
4 mill. kr., som projektet er beregnet til.
For at sikre at disse bevillinger ikke falder for tidsgrænsen, har vi nu fået
udarbejdet et delprojekt, hvor fundamentet og bindingsværket renoveres.
Det er planen at igangsætte dette delprojekt umiddelbart efter sommerferien. Det er også bestyrelsens håb, at det vil hjælpe til i bestræbelserne på
at fremskaffe de resterende midler til at færdiggøre hele projektet, når nu
fondene kan se, at der igen begynder at ske noget med bygningerne
på Lumby Mølle.
Følgende arrangementer er planlagt for den resterende del af 2013:
Børnedyrskue lørdag d. 7. september, kl. 13.00-16.00
Møllenisse-jul Søndag d. 24. november, kl. 10.00-16.00
Læs mere i dagspressen, eller på www.lumbymolle.dk
Bestyrelsen
Lumby Møllegaard
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Familie og Samfund
Lumby – Stige – Søhus
Program 2013 – 2014
August
Torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00
Aftentur til Kongsdal Åben Have, Assens Landevej 38,
Hindevad ved Søndersø.
En perle på Margueritruten.
September
Søndag den 8. september 2013 kl. 14.00
Rundvisning, kaffe og kage på Museet Lilleskov Teglværk,
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup.
Oktober
Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 19.00
Debatmøde, Landbogården
Rugårdsvej 197, Odense NV. Lisbeth Dahl ”At overkomme livet”
Pris kr. 100,00 inkl. kaffe, tilmelding Anne-Lise Larsen 65 94 38 28.
Oktober
Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00
Centrovice Vissenbjerg
”På job i verdens brændpunkter” foredrag med Simi Jan, journalist
og korrespondent på TV2 Nyhederne.
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Lumby-Stige-Søhus Pensionistforening
Foreningen har ældregymnastik
hver onsdag i Stige Sognehus kl.13.
Der startes op efter ferien

Onsdag den 4. september kl.13.00
Vi har også kortspil - hyggeligt samvær,
underholdning og andre arrangementer.
Henvendelse til formand
Thordis Jensen tlf.: 40 40 38 60

Nyt fra Stige Borgerforening
400.000 kr. til ny legeplads i Stige
Stige Borgerforening har ansøgt
Odense Kommunes forstadspulje om
etablering af legeplads/fitness område i Stige. Projektet er netop blevet
bevilliget 400.000 kr. Det drejer sig
om området ved den gamle legeplads
nær vandværket på Stigevej.
Legepladsen har igennem flere år
trængt til fornyelse, og med dette
glimrende tiltag skulle det igen blive
muligt at tilbringe nogle fornøjelige
timer i det grønne område nær Stige
færge. Projektet skulle tilgodese både
børn, unge og ældre.
Henrik Hørslev Hansen tør ikke sige,
hvordan det endelige projekt kommer til at se ud, da Stige Borgerforening ansøgte Odense kommune om
499.000 kr. og endte med 400.000
kr., hvilket formanden dog er meget
tilfreds med, men det betyder, at
man skal spare 100.000 kr. på det
projekt, Borgerforeningen har på

tegnebrættet.
Men et er sikkert, der kommer både
nye legeredskaber, motionsredskaber, borde, bænke, beplantning
m.m. Om det så bliver i år eller først i
2014, må tiden vise, men Borgerforeningens formand Henrik Hørslev
Hansen håber, at man allerede i år
kan gøre projektet til virkelighed.
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Stigeonline.dk håber at bringe tegningerne af projektet samt flere
informationer hurtigst muligt.
Ligeledes har Søhus Stige Boldklub, Forældreforeningen på Stige Skole
fået bevilliget 300.000 kr. til et lignende projekt.

Stige Friskoles Aftenskole
Styrke og konditionstræning for kvinder
Der startes op 19.august 2013 kl. 18.30 til 24. marts 2014
Instruktør: Joan Littau
Akrylmaling
Kursus i akrylmaling: 26. okt./27. okt. 2013, kl.10.00 til 16.00.
Instruktør: Eydna Hestbæk
Al henvendelse til skolens leder
Pia Petersen, tlf. 66 18 75 75 – 29 17 77 25
Kurserne foregår på Stige Friskole,
Hedelundsvej 2,5270 Odense N.
Pia Petersen
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SOGNENYT
Konfirmander 2013-2014
De kommende konfirmander starter forberedelsen fra september 2013. Der
bliver afholdt et informationsmøde umiddelbart efter sommerferien, hvor
der gives oplysning om tidspunkt for undervisningen og de kommende projektdage. Konfirmationer 2014 er på følgende tidspunkter:
Søndag den 4. maj
Søndag den 4. maj
Søndag den 11. maj

Konfirmation i Lumby Kirke Søhusskolen
Konfirmation i Stige Kirke
Stige Friskole
Konfirmation i Stige Kirke
Søhusskolen

Konfirmander fra Søhusskolen kan selv vælge, om de vil konfirmeres i Stige
eller i Lumby Kirke. For nærmere information om konfirmation 2014 kan
man henvende sig enten til
Mette Gabelgaard mga@km.dk eller til
Karen Nedergaard: kane@km.dk
Med venlig hilsen
Sognepræsterne Mette Gabelgaard og Karen Nedergaard
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Konfirmander i de kommende år
Hvilket tidspunkt på dagen de enkelte hold bliver konfirmeret, aftales med
præsten, det år konfirmandforberedelsen begynder.

2014

2016

2018

Søndag den 4. maj:
Stige: Stige Friskole
Lumby: Søhusskolen
Søndag den 11. maj:
Stige: Søhusskolen

Lørdag den 23. april
Lumby: Centerklassen
Torsdag den 5. maj:
Stige: Søhusskolen
Søndag den 8. maj:
Stige: Stige Friskole
Lumby: Søhusskolen

Lørdag den 28. april:
Lumby: Centerklassen
Søndag den 6. maj:
Stige: Søhusskolen
Torsdag den 10. maj:
Lumby: Søhusskolen
Torsdag den 10. maj:
Stige: Stige Friskole

2015
Søndag den 3. maj:
Stige: Søhusskolen
Søndag den 10. maj:
Lumby: Søhusskolen
Stige: Stige Friskole
Lørdag den 16. maj:
Lumby: Centerklassen

2017
Søndag den 7. maj:
Stige: Stige Friskole
Fredag den 12. maj:
Lumby: Søhusskolen
Lørdag den 13. maj:
Lumby: Centerklassen
Søndag den 14. maj:
Stige: Søhusskolen

2019
Søndag den 5. maj:
Stige: Stige Friskole
Søndag den 5. maj:
Lumby: Søhusskolen
Søndag den 12. maj:
Stige: Søhusskolen
Lørdag den 18. maj:
Lumby: Centerklassen

Vælg en salme
Sidder man i kirken og kommer i tanke
om en salme, man kunne ønske sig til
en anden gudstjeneste, så vil der være
mulighed for at aflevere sit ønske i
kirken.
Man vil så personligt få besked om,
hvornår salmen kommer på ved en
fremtidig gudstjeneste.
Sognenes præster
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Pastor Anders Barfoeds Maleri
På foranledning af Johannes Wendt-Larsen har Lumby og Stige Kirker
fået skænket et maleri af Pastor Anders Barfoed, sognepræst
i Lumby Sogn fra 1731 til 1761.
Det blev overrakt på et menighedsrådsmøde, hvor Johannes Wendt-Larsen
gjorde rede for træk af Anders Barfoeds historie og maleriets vej til sognet.
Herom mere i næste kirkeblad.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Tak for blomster til forårsfesten
Menighedsrådet vil takke de gartnere, der igen i år gavmildt sponsorerede
blomster i forbindelse med forårsfesten d. 19. april i Stige Sognehus.
Tak til de frivillige, der hjalp med indsamlingen.
Stige og Lumby Menighedsråd

Sct. Nicolaitjenesten Fyn
Tlf. 70 120 110
Hverdage fra kl. 9.00
om formiddagen til
kl. 3.00 om natten.
Søn- helligdage
fra kl. 13.00 til
kl. 3.00 om natten
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Skibsfører Marius Jørgensen og hustrus legat
Ifølge fundatsen udbetales legatet én gang om året som hjælp til
trængende borgere i Stige, fortrinsvis sådanne, der har betydelige
boligudgifter. Legatets størrelse er på portioner omkring 1000 kr.
Ansøgningsskema fås hos advokat Henry Larsen, Albanigade 44, 5000
Odense C, tlf. 66 12 43 44 eller hos sognenes præster.
Ansøgningen skal indsendes senest mandag den 16. september.
Legatet uddeles i slutningen af september.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Kirkebladet på mail
Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene. Vil man derudover gerne
have kirkebladet pr. mail, kan man sende
sin mailadresse til
Kirkekontoret: lumby.sogn@km.dk
Vil man desuden gerne have henvendelser
fra kirken om arrangementer og lignende,
kan man i mailen skrive:
Vil gerne kontaktes pr. mail.

@

Kordegn Karen Van Durme

Kirkekaffe
En gang om måneden
er der kirkekaffe.
Vi hygger os med en
kop kaffe i våbenhuset
efter gudstjenesten.
Menighedsrådet står
for serveringen.
Se gudstjenestelisten.
Lumby og Stige Menighedsråd
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Kirkens hjemmeside
Kirken har en hjemmeside

www.lumbysogn.dk
Her kan man finde mere om
Lumby og Stige Sogne,
og hvad der foregår.
PR- og layoutmedarbejder Per Henrik Jepsen

Kirkebil
Som noget nyt skal man ringe til kirkebilen
for at komme med den. Man kan blive
afhentet ved sin bopæl og kørt hjem igen
efter kirkegang ved at ringe
inden kl. 10.00 søndag morgen på
tlf. 64 82 14 66.
Én gang om måneden kan man blive afhentet med liftbus ved at ringe om
fredagen inden kl. 15.00 på
samme telefon nummer.
Kirkebilen kører alle søn - og helligdage til
højmessen kl. 11.00.
Der er ingen kirkebil juleaften. Det er gratis at benytte kirkebil og liftbus.
Stige og Lumby Menighedsråd

Præsternes ferier og orlov
Sognepræst Karen Nedergaard
har orlov fra 1. oktober til 31. december
begge dage medregnet.
Sognepræst Werner Elof Sørensen
har ferie fra 29. august til 9. september
begge dage medregnet.
Sognepræst Mette Gabelgaard
har ferie fra 14. oktober til 20. oktober
begge dage medregnet.
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Orlov 2013
Jeg er så heldig, at jeg er blevet bevilliget studieorlov
fra oktober – december 2013.
I orloven passes mit embede af en vikar, som endnu ikke er udpeget.
I min studieorlov skal jeg beskæftige mig med ”Det evige Liv”,
og det glæder jeg mig rigtig meget til at få denne mulighed
for at fordybe mig i.
Sognepræst Karen Nedergaard

GUDSTJENESTER
Karen Nedergaard = KN, Mette Gabelgaard = MG
Werner Elof Sørensen = WES
Søndag d. 18. august, WES
12. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00, kirkekaffe

Søndag d. 15. september, KN
16. søndag efter Trinitatis
Lumby Tårup kl. 11.00
Høstgudstjeneste

Søndag d. 25. august, KN
13. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 22. september, WES
17. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30 Højmesse

SEPTEMBER
Søndag d. 1. september, MG
14. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00 Kirkekaffe
Søndag d. 8. september, KN
15. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00
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Onsdag d. 25. september, KN
Lumby 17.00
Hverdagsgudstjeneste.
”En himmerigsmundfuld”
Søndag d. 29. september, WES
18. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00 Høstgudstjeneste

OKTOBER
Søndag d. 6. oktober, KN vikar
19. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 Kirkekaffe

Søndag d. 13. oktober, WES
20. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 10. november, KN vikar
24. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00

Søndag d. 20. oktober, WES
21. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 17. november, MG
25. søndag efter Trinitatis
Stige kl. 9.30
Lumby kl. 11.00 Kirkekaffe

Onsdag d. 23. oktober, WES
Lumby kl. 17.00
Børnegudstjeneste

Søndag d. 24. november, KN vikar
Sidste søndag i kirkeåret
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00

Søndag d. 27. oktober, MG
22. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00
Onsdag d. 30. oktober, WES
Lumby 17.00
Hverdagsgudstjeneste.
”Arbejdsglæde”

NOVEMBER
Søndag d. 3. november
Alle Helgens
Stige kl. 11.00, KN vikar
Lumby kl. 11.00, WES

Onsdag d. 27. november, MG
Lumby 17.00
Hverdagsgudstjeneste.
”Fællesskab”

DECEMBER
Søndag d. 1. december, WES
1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30
Stige kl. 11.00 Kirkekaffe
Søndag d. 8. december, KN vikar
2. søndag i advent
Stige kl. 11.00
Lumby kl. 14.00 Familiegudstjeneste
med minikonfirmander.

NÆSTE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad uddeles i uge 47
fra den 18. november til
den 24. november 2013.
Materiale kan sendes senest tirsdag den 1. oktober 2013
til sognepræst Werner Elof Sørensen,
e-mail: wes@km.dk
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ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Ved dåb, vielse, dødsfald og sjælesorg henvender man sig til sognenes præster.
Ved anerkendelse af faderskab, navneændring og attester m.m.
henvender man sig på Kirkekontoret.
SOGNEPRÆSTER

KIRKEGÅRDSKONTOR
KIRKEGÅRDSKONTOR

Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 98 98
wes@km.dk
Fridag: fredag

Kirkegårdsleder Kurt Henriksen
Lumby og Stige Kirkegårde
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 45 20
Telefontid kl. 12.00 – 13.00
Tlf. 21 78 58 64 - efter kl. 16.00
Lumby-graverkontor@mail.dk

Karen Nedergaard, kbf
Lumby Præstegård
H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N
Tlf. 65 95 50 42
kane@km.dk
Fridag: mandag
Mette Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: H. C. Lumbyesvej 40B,
5270 Odense N
Tlf. 23 29 63 49
mga@km.dk
Fridag: mandag
KIRKEKONTOR
Kordegn Karen Van Durme
Stigevej 253, 5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 66
lumby.sogn@km.dk
mandag-onsdag kl. 09.00 – 13.00
torsdag kl. 14.00 – 18.00
fredag efter aftale
Organist Dennis Dingfeld
Refsvindinge Byvej 35
Refsvindinge, 5853 Ørbæk
Tlf. 50 42 20 86
dingfeld@web.de

SOGNEHUS
SOGNEHUS OG
OG SOGNEGÅRD
SOGNEGÅRD
Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N
Værtinde: Ingrid Hansen
Tlf. 29 61 34 87
Stige Sognehus
Stigevej 253, 5270 Odense N
Værtinde: Kirsten Hedelund
Tlf. 66 18 75 01 / 66 18 77 28
MENIGHEDSRÅD
MENIGHEDSRÅD
Formand Inge-Lise Hansen
Tlf. 65 95 51 31
arne@post1.tele.dk
Næstformand Torben Hedelund
Tlf. 66 18 77 28
torben.hedelund@mailme.dk

