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VANDRING I ÅNDENS OG NATURENS VERDEN
På Lumby Sogns Hjemmeside (www.lumbysogn.dk) er jeg begyndt at skrive et
spørgsmål til næste søndags tekst, som jeg kalder ”før søndagen”. Efter søndagen
kommer mine overvejelser så over dette spørgsmål. Søndagens gudstjeneste er så
mellem disse to overvejelser, men den er man nødt til at være legemlig tilstede i for
at få noget ud af.
Her følger et eksempel, som det kunne have set ud på hjemmesiden.

3. søndag efter Trinitatis søndag: Lukas 15, 11-32 - Om den fortabte søn.
Hvad kan det betyde, at den fortabte søn var død og blev levende igen?

3. søndag efter Trinitatis søndag: Lukas 15, 11-32 - Om den fortabte søn.
Hvad kan det betyde, at den fortabte søn var død og blev levende igen?

EFTER SØNDAGEN - d. 20. juni 2010.
I søndagens evangelium hører vi om den fortabte søn, der efter faderens udsagn,
var død, men nu er blevet levende igen.
Var fortabt, men nu er blevet fundet.
Det lyder jo som stærke sager.
At et menneske kan være død og så blive levende igen.
Især lyder det stærkt i en tid som vor, hvor vi forbinder død med legemlig død og
liv med legemligt liv og til nød sjæleligt liv.

Vi lever i en tid, der ikke gerne taler om
åndelige ting, men gerne om helsekure
for sjæl og legeme.
Et af de få steder, hvor der bliver talt
om åndelige ting er i kirken. I søndags
var ingen undtagelse, der hørte vi om
forskellen på et åndeligt liv, og et liv,
der kun er legemligt og sjæleligt.
Når vi bemærker denne forskel, vil det
sikkert hjælpe os til at forstå, hvorfor
faderen siger om den fortabte søn, at
han var død, men blev levende igen, at
han var fortabt, men blev fundet igen.
Åndens vandringer og
legemets vandringer
Jeg tror på, at legemet kan vandre fra
det ene sted til det andet. Når det gør
det, har det både sin sjæl og sin ånd
med sig. Det er jo noget, der sker hver
eneste dag. Når vi tager på arbejde, så
er det legemet, der vandrer fra hjemmet
til arbejdet og tilbage igen til fyraften.
Forhåbentlig har vi da både sjæl og ånd
med. Det er i hvert fald kun for sjov,
hvis jeg siger, at jeg ikke har sjælen
med i mit arbejde, medens det kan være
mere alvorligt ment, hvis jeg siger, der
ikke er ånd i det arbejde, jeg udfører.
For ligesom jeg tror, legemet kan vandre fra sted til sted dog altid med sin
sjæl og sin ånd, så tror jeg, at ånden kan
vandre, hvorhen den vil uden hverken
sin sjæl eller sit legeme.
At vor ånd kan vandre, oplever vi næsten dagligt. Bare tænk på den situation,
at vi sidder og kikker ud ad vinduet, og
pludselig i vor erindring er vi tilbage i
vort barndomshjem. Vi kan også være
tilbage i de unge år eller måske i et
fremmed land, hvor vi aldrig har været

legemligt tilstede.
Vi kan i ånden være et helt andet sted,
end i den virkelighed, hvor vort legeme
og sjæl befinder sig.
Hvad sjælen angår, så tror jeg ikke, den
kan komme af sted uden sit legeme.
Jeg tror altså, det er noget sludder, når
mennesker siger, at deres sjæl har levet
i en anden krop.
Måske er denne misforståelse opstået,
fordi vi i vor tid er blevet næsten blinde
overfor det åndelige liv, og så forveksler vor ånd med vor sjæl.
Det, som ikke er noget sludder, er, at
vor ånd kan tage bolig i en anden sjæl
og krop. Men det kan den kun, som en
del af en større ånd.
Denne større ånd kan være Helligånden
eller en eller anden uren ånd. Ånden
danner en åndelig verden, som vi mennesker lever i. Når vi lever i Helligåndens åndelige verden, så tror vi, at Gud
elsker os, tilgiver os, giver os evigt liv
og sætter os til at elske og tilgive vor
næste, medens vi sørger for hinanden.
Der findes andre åndelige verdener, som
de urene ånder laver, hvor deres afgud
er ligeglad med mennesker eller måske
ligefrem ondskabsfuld og kræver ofre
for at give lidt held og lykke.
Hver gang et menneske bliver omvendt,
kommer det til at leve i en anden åndelig verden end den, han eller hun før
levede i.

At bedømme ånder
Ånden kan vandre fra den ene person
til den anden, hvis den bliver modtaget
af det andet menneskes sjæl og legeme.
Det sker ved samvær mellem menne-

sker. Når det er Helligånden, det drejer
sig om, sker det ved, at Helligånden gør
beretningen om Jesus Kristus levende
for et menneske, måske ved et andet
menneskes tale.
Derfor kan det være farligt at gå i kirke,
vi kan blive omvendt til en anden åndelig virkelighed. Men det kan jo også
være farligt at lade være med at gå i
kirke. Fordi vi lever i en tid, hvor Helligåndens virkninger nogle steder ikke
slår så kraftigt igennem. Vi lever med
et misforståeligt udtryk i en ”åndssvag”
tid. Hvor mange ikke er klar over, at vi
får åndeligt besøg. Vi tror måske ikke,
det er kærlighedens ånd, der gør det
hyggeligt i hjemmet, men stearinlysene
og den gode mad.
Hvis vi i vore dage bliver spurgt om,
hvad vi tror på, er der mange, der siger.
”Det ved jeg ikke.” Det kan være en
måde at afvise den nysgerrige på. Men
det kan også være, fordi vi er åndeligt
uvidende. Så vi virkelig ikke ved, hvad
vi tror på.
I en sådan åndeligt uvidende tid, kan vi
godt få åndeligt besøg, uden at vi er klar
over det. For ånden vandrer derhen, den
vil. Fra Gud, når det er Helligånden, og
fra afguderne, når det er de urene ånder.
Ånden bruger os som talerør.
Vi er aldrig rigtig klar over, hvad det
er for en ånd, der står og skraber ved
vor dør, før vi åbner døren og tager den
i betragtning. Derfor gælder det om at
kunne se forskel, når vi får åndelige
gæster ved døren. Den åndelige gæst
kan komme fra Gud, så har vi Helligånden på besøg, eller den kan komme fra
afguderne, så er det en uren ånd, vi skal
vise væk, hvis vi vil vort eget bedste.

Vi siger nemlig, at et menneske er åndeligt dødt, når Helligånden ikke længere bor i dette menneske, men der kun
bor urene ånder.
Derfor bliver det også afgørende, hvordan vi kender forskel på Helligånden
og de urene ånder.
Helligånden fortæller os om, at Jesus
Kristus er Guds søn og vor Herre og
Frelser.
De urene ånder fortæller os noget, der
vil føre os væk fra troen på Jesus Kristus, eller noget som forhindrer os i at
komme til at tro på ham.
Lad os derfor gøre et forsøg på at
bedømme ånder.
For eksempel kan vi bedømme ånden i
naturvidenskaben.
Naturvidenskaben med dens ærlige søgen efter at finde de love, der er nedlagt
i naturen, er en lovsang af Guds skaberværk. Selv om den ærlige naturvidenskabsmand ikke tror på Gud, så tvinges
han af sin ærlighed til at lovsynge Guds
skaberværk, når han opdager de love,
som Gud har lagt i naturen.
Når vi af et ærligt hjerte gransker i Guds
lov, hvor vi kan finde den i naturen, så
kan vi blive overrasket over, hvor karsk
og barsk Guds lov er. Her er vi langt
borte fra overfølsom naturlyrik.
Vi ser dyr æde hinanden i fødekæder.
Vi ser vulkanudbrud forhindre flyvning
og give misvækst. Men vi ser også dyr,
der passer og forsvarer deres unger, så
de kan blive stærke voksne, og vi ser
vulkansk aske, der giver baggrund for
frugtbare marker.
Det gælder for os mennesker om at være

klædt på til at møde de udfordringer,
som livet i naturen giver os.
Den første forudsætning for dette er, at
vi bliver lydhøre overfor Guds lov i naturen, så karsk den er. Det gælder om
ikke at drømme os væk fra lovsangen af
Guds skaberværk. Den ærlige naturforsker lever i denne lovsangens ånd.
Tror vi, at vi kan fatte dybden og højden
og bredden af Guds skaberværk, og tror
vi, at vi kan stille os i Skaberens sted
med vore teorier om arternes oprindelse
eller oprindelsen af det hele ved et Big
Bang (et stort knald), så bliver vi til
grin hos den ærlige forsker. Den ærlige
forsker derimod, han giver afkald på at
skabe sig som skaber. I stedet for bruger han sine sanser og sin forstand til at
lovsynge Guds skaberværk.
Alle mennesker er underlagt Guds lov,
for vi er alle skabt af Gud. Derfor er den
ærlige naturforskers lovsang af Guds
lov i naturen så vigtig for vort liv.

Lov og evangelium
Men det er ikke nok.
For der er mere end lov i Guds ånd. Der
er også evangelium.
Evangeliet er, at Gud elsker os, tilgiver
os, og lader os leve i hans tilgivende
kærlighed både her på jorden og i opstandelsen.
Faderen til den fortabte søn lever i den
ånd.
Han tilgiver den fortabte søn.
I faderens åndelige verden er den fortabte søn stadig hans søn. Selv om sønnen rent materielt har ødt sin arv bort,
og han ikke har regnet med sin far, før

han ikke kunne få hjælp af sine og andres penge mere.
Den ældste søn, som er blevet hjemme,
viser sig også kun at leve i den materielle verden. Altså den verden, hvor der
kun er sjæl og legeme.
Hans far minder ham om, at alt faderens det er også hans. Fordi han ikke
har brudt med faderen endnu.
Men bryder han med faderens åndelige
verden ved ikke at feste, fordi den fortabte søn er kommet hjem, så bliver den
ældste søn ligeså fortabt.
Så lever han bare hjemme på gården
med sin del af den materielle arv, uden
at få del i den åndelige arv.
Når den fortabte søn bliver fortabt, er
det, fordi han vil leve i en anden åndelig verden, end den Helligånden skaber.
Derfor er han også åndelig død. Det kan
godt være, der stadig er liv både i sjæl
og legeme på ham, men det ender med
døden. Ja, han er selv gået i dødens og
undergangens tjeneste.
Først da han fortryder og vender hjem,
er han blevet åndeligt levende igen.
Han er blevet frelst ind i Guds tilgivende kærlighed, så han kan leve sit liv
i ansvar overfor Gud og i ansvar for sin
næste.
I det åndelige liv har Gud nemlig også
lagt sine love ned, ligesom han har gjort
det i naturens liv.
Den ærlige forsker af åndens liv finder
dem, peger på dem, så vi kan indrette
vort liv efter dem.
Grundloven for vort åndelige liv i Helligåndens verden er, at Gud frelser os
ved at give os troen på, at Jesus Kristus
har sonet alle vore synder på korset, at

han har tilgivet os det alt sammen, og
givet os lov til at leve i hans tilgivende
kærlighed, ved at give os Helligånden
som vejleder.
Kort sagt. Gud elsker os og har sat os til
at elske hinanden i et evigt liv.
Overser vi lovene for det åndelige liv,
er det ligeså katastrofalt, som når vi
overser lovene for naturens liv.
Men lovsynger vi Guds skaberværk i
naturens verden, og takker vi for Guds
frelsesværk i Helligåndens verden,
så velsignes vi med evigt liv med vor
næste i Guds rige her på jorden og i opstandelsen.
Når vi findes af Gud, så er vi ikke længere fortabte, men vi fyldes af evangeliet om vor frelse i Jesus Kristus, og vi
får Helligånden, så vi kan tro det.
Når vi fyldes af Helligånden, hvor der
før kun var urene ånder, så bliver vi
som den fortabte søn, åndeligt levende
igen.
Da vi jo ligner de to fortabte sønner i

Werner Elof Sørensen

lignelsen på mange måder, må vi håbe,
at Gud frelser os vanartede sønner ved
at lade os leve i den åndelige verden,
som Helligånden har skabt til os.

Werner Elof Sørensen

BAPTISTMISSIONÆR I NORGE FRA STIGE
En kirkegænger her fra sognet, Anthony
Carter har i Norsk biografisk leksikon
fundet følgende interessante stykke om
en fiskersøn fra Stige.
”Frederick L Rymker, Frederick
Ludvig Rymker, født 22. september
1819, fødested Lumby sogn i Lunde
herred, Odense, Danmark, død 23. januar 1884, dødssted Odense. Dansk baptistprest. Foreldre: Husmann, fisker Just
Henrik Rymkjer (1791-1867) og Marie
Kirstine Madsdatter (1790-1855). Gift

17.4.1852 med Mathilde Lovise Christine Bjerg Matthiesen (f. 1830).
Frederick L. Rymker bodde bare fem år
fast i Norge, fra 1857 til 1862. I løpet
av de neste ca. 20 år oppholdt han seg i
landet i kortere og lengre perioder. Han
var grunnleggeren av de første baptistmenighetene i Norge.
Rymker ble født i Stige i Lumby sogn
på Fyn. Han gikk i skomakerlære, men
19 år gammel reiste han til sjøs, og til
1847 seilte han det meste av tiden på

Amerikas østkyst. 1845 kom han i kontakt med baptistenes sjømannsmisjon
i New York og ble selv baptist 1847.
Året før hadde han måttet amputere et
ben på grunn av en arbeidsulykke og
måtte bruke protese. Han gav opp sjømannsyrket og begynte etter hvert som
protesemaker, samtidig som han arbeidet i menigheten han tilhørte i New
York, First Baptist Mariner’s Church.
Rymker fikk 1848 godkjenning som
predikant i sin menighet og arbeidet
først og fremst blant sjøfolk. 1850 kom
han til Danmark som “ColporteurMissionær”, som han kalte seg, med
økonomisk støtte fra amerikanske baptister. Han bodde først hos foreldrene,
men 1852 flyttet han til Odense, giftet
seg, stiftet en baptistmenighet i byen
og bygde et hus med en møtesal i. Han
ble samme år ordinert som pastor av
de danske baptister. Han drev dessuten
både sjømannsmisjon og soldatmisjon.
September 1857 kom Rymker til Norge
som utsending for de amerikanske baptister. Han slo seg ned i Porsgrunn. De
følgende årene ble Grenlandsdistriktet
hans hovedvirkeområde, men han reiste over det meste av Sør-Norge for å
forkynne og for å etablere kontakter og
bygge allianser med tanke på fremtidig
baptistisk virksomhet.
22. april 1860 stiftet Rymker den
første baptistmenighet i Norge, Baptistmenigheden i Porsgrund og Solum.
Dermed var baptismen i Norge mer enn
enkeltpersoner som hyllet en baptistisk
trosoverbevisning. Baptismen hadde
fått et kollektivt, organisasjonsmessig

uttrykk og fremstod som en konfesjonell størrelse. Samme høst stiftet han en
baptistmenighet i Larvik. Etter at han
1862 flyttet tilbake til Danmark, besøkte Rymker Norge flere ganger og ledet
stiftelse av baptistmenigheter i Eidsvoll
1864 og Arendal 1867.
Rymker var ingen folketaler. Hans
styrke lå i samtalen med enkeltmennesker og i små grupper, og i omsorgen
han møtte mennesker med, noe hans
dagbøker viser. Han var også opptatt av
at baptistene måtte tenke strategisk for
å nå ut med sitt budskap. På sine reiser
søkte han kontakt med innflytelsesrike
næringslivsfolk og offentlige personer,
og han argumenterte overfor sine oppdragsgivere og medarbeidere for å
etablere virksomhet i Christiania og i
større byer som Trondheim, Bergen og
Tromsø. Dette skjedde også, men først
etter at han hadde forlatt Norge.
Rymker hadde ingen formell skolegang
ut over den han fikk i sin oppvekst.
Men som sjømann hadde han lært seg
engelsk, og i menigheten i New York
fikk han en viss teologisk skolering før
han ble sendt til Danmark. Dette viser
seg allerede 1851 i en offentlig debatt
med to danske prester, der han muntlig
og skriftlig fremstår som deres jevnbyrdige i så vel kunnskap som formuleringsevne. Med forelegg fra Sverige
og USA utarbeidet han 1860 en trosbekjennelse for den første baptistmenigheten, som blant annet avspeiler teologiske posisjoner innad i baptismen.
Han kjøpte og studerte teologisk litteratur på engelsk, korresponderte på en-

gelsk, også med skandinaver, og skrev ofte sine dagboknotater på engelsk. 1854-57
utgav han Missionsblad for døbte Christnes Menigheder i Danmark og var senere
en flittig bidragsyter til dette.
Frederick L. Rymker forlot Norge 1862 som en skuffet mann. Han opplevde sviktende støtte fra sine oppdragsgivere og medarbeidere og syntes han hadde fått
utrettet lite; han var hemmet av sitt fysiske handikap, og hans hustru var mye syk.
Likevel mistet han aldri interessen for Norge og de norske baptister, og hans navn
er uløselig knyttet til baptismens etablering i Norge.”
Efterskrift:
Noget tyder på at Frederick Rymker er anledningen til Stigesagen, der ender med
valgmenighedslovens vedtagelse. Men herom ved en anden lejlighed.
Werner Elof Sørensen

KIRKELIGE ARRANGEMENTER
Høstgudstjenester
Søndag d. 5. september kl. 11.00 i Stige kirke
Søndag d. 12. september kl. 11.00 i Lumby kirke
Efter gudstjenesterne serverer menighedsrådene en frokost, som man kan
melde sig til senest mandagen inden høstgudstjenesterne,
henholdsvis d. 30. august og d. 6. september,
på kirkekontoret tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk.
Menighedsrådsformændene i Stige og Lumby vil henholdsvis i Stige sognehus og
Lumby sognegård fortælle om det forgangne års arbejde i menighedsrådene, og
præsterne vil fortælle om efterårets arrangementer.
Der vil blive kirkebil både til gudstjenesterne og til frokosterne.
Alle er velkomne

Stige og Lumby menighedsråd

Eftermiddagsmøder for sognets ældre
Søhus præstegård
Bispeengen 11, 5270 Odense N.
Første mandag i måneden kl. 14-16
Første gang mandag d. 6. september
Emnet er: ”Mennesker vi møder i kirkehistorien”
Menneskets grundvilkår har ikke forandret sig de sidste 2000 år. På trods af alle
vore fremskridt i teknik og videnskab, skal vi stadig leve vort liv i tro, håb og kærlighed, hvis det skal lykkes rent menneskeligt. Derfor er det godt at se, hvordan
mennesker til forskellige tider har levet i forhold til Gud og mennesker. Måske
kunne vi lære noget.
Der er kirkebil til og fra Søhus Præstegård. Fra Æbleparken kl. 13.45 og fra Munkemaen ved postkassen kl. 13.50. Ved bestilling af kirkebil tlf. 64821466 kan man
blive kørt til og fra bopælen.

Werner Elof Sørensen

Gudstjenesteværksted
Gudstjenesteværksted i Søhus præstegård
Onsdag den 15. september kl. 19
Onsdag d. 6. oktober kl. 19

Værksteds-Gudstjeneste
Søndag d. 31. oktober i Stige Kirke kl. 11.00
med efterfølgende frokost.
Hvorfor er der mon gudstjeneste hver søndag i kirkerne landet over i almindelighed
og i Stige og Lumby i særdeleshed?
Det spørgsmål kan der jo godt være nogen, der har stillet sig. Det næste spørgsmål,
som kunne falde en ind, kunne være: ”Hvordan laves en gudstjeneste?”
Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare, ved at lave et gudstjenesteværksted.
Her kan interesserede deltage i arbejdet med at lave en gudstjeneste.
Ligesom interesserede kunne deltage i den gudstjeneste, de havde været med til at
lave.
Det kunne være som tekstoplæser, uddeler af nadverbrød, modtager af menigheden
i våbenhuset, og som den, der beder indgangsbøn eller udgangsbøn. Ligesom
det skulle være muligt at diskutere den tekst, der prædikes over. Vi kunne stille
spørgsmål og komme med svar på tekstens tale, som gerne skulle kunne spores i
den prædiken, præsten holder i kirken.
Gudstjenesten ville på den måde blive til i et samarbejde mellem de interesserede
og præsten. Ligesom vi ville være fælles om at holde gudstjenesten.
Gudstjenesten skulle så være med efterfølgende kirkefrokost, hvor der blev lejlighed
til at drøfte gudstjenestens forløb.
Alle er velkomne både til de forberedende møder og til gudstjenesten.
Tilmelding til de forberedende møder senest torsdag d. 9. september.
Tilmelding til frokost efter værkstedsgudstjeneste senest mandag d. 25. oktober.
Begge gange tilmelder man sig på Lumby sogns kirkekontor Stigevej 253
tlf. 66187066, email: lumby.sogn@km.dk.

Alle er velkomne
Werner Elof Sørensen

Salmebogens morgen- og aftensalmer
To aftener i Næsby Sognegård med sognepræst og
voksenunderviser Mette Louise Gabelgaard.
”VERDENS BEDSTE SALMEBOG” sådan er Den Danske Salmebog blevet
omtalt. Det er selvfølgelig et udsagn, der kan diskuteres.
Men i hvert fald så vil den, der fordyber sig i Den Danske Salmebog finde ud af, at
den rummer skiftende tiders forsøg på at udtrykke, hvad kristen tro er.
I 2003 fik vi en ny salmebog. Og med den nye salmebog fik nulevende salmedigtere som Johannes Møllehave, Lars Busk og Lisbeth Smedegaard Andersen plads i
salmebogen ved siden af f.eks. Grundtvig, Kingo, Ingemann og Brorson.
Gamle og nyere salmer står side om side i Den Danske Salmebog, vidt forskellige
i udtryksformer og sprogdragt, men alle med det mål at fortælle og digte om Jesu
fødsel, liv, død, lidelse, opstandelse, årstiderne og menneskelivet.

Onsdag d. 22. september kl. 19.00 i Næsby Sognegård,
Bogensevej 92, 5270 Odense N.
Onsdag d. 13. oktober kl. 19.00 i Næsby Sognegård,
Bogensevej 92, 5270 Odense N.
Over de to aftener vil vi synge flere af salmebogens morgen- og aftensalmer. Og ind
i mellem salmesangen vil jeg fortælle om teksternes budskab.
Arrangementet er for Hjallese provstis nordlige sogne: Korup, Allesø,
Næsbyhoved-Broby, Næsby og Lumby, men
alle er velkomne.
Tilmelding senest d. 20. september til Næsby Sogns kirkekontor
tlf: 66180178 eller e-mail: naesby.sogn@km.dk
Læs mere om Mette Gabelgaard og hendes arbejde på hjemmesiden:
http://www.lumbysogn.dk/0612_VOKSENUNDERVISER_HjalleseProvsti/

Kravle- og familiegudstjeneste
Søndag d. 24. okt. kl. 17 i Lumby Kirke
Denne gudstjeneste ledet af Mette Gabelgaard er særligt rettet til forholdsvis små
børn og deres ældre søskende.
Her har hele familien lejlighed til at komme i kirke på børnenes betingelser.
Efter gudstjenesten er der børnevenlig spisning i Lumby sognegård. Dåbsklubbens medlemmer vil modtage en særlig invitation til gudstjenesten, men alle er
naturligvis velkomne.
Vi slutter ca. kl. 19.00, så alle kan nå hjem i ordentlig tid og være klar til en ny uge.
Tilmelding til spisning senest mandag d. 18. oktober på tlf: 66187066 eller mail:
lumby.sogn@km.dk.

Sognets præster
Orgelfremvisning i Lumby Kirke

Dennis Dingfeld ved orglet i Lumby Kirke

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Lumby Kirke
I 2005 fik Lumby Kirke et nyt og dejligt orgel, som efterhånden er blevet kendt
for sine gode kvaliteter blandt fynske organister. Orgelet bruges bl.a. til kurser for
Po-organister.
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 er der orgelfremvisning i Lumby kirke ved sognets
organist Dennis Dingfeld. Han vil gå lidt ind på instrumentets historie og tekniske

opbygning. Klangfarverne som orgelet har at byde på illustreres ved et par udvalgte
stykker og nogle uddrag af store værker. Det vil derfor blive muligt at komme tæt
på det store instrument, og at få en hyggelig aften. Selvfølgelig vil der også blive
serveret kaffe.
Vel mødt!

Organist Dennis Dingfeld
Alle Helgen søndag
Alle Helgen søndag d. 7. november kl. 11
i Lumby og Stige kirker
Gennem en årrække har vi her i sognet 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 d. 1. november til kirkekontoret
på tlf: 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk

Sognets præster og menighedsråd

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste søndag d. 5. december
kl. 14.00 i Lumby kirke
Forløbet med minikonfirmander afsluttes med en familiegudstjeneste
i Lumby kirke ledet af Karen Nedergaard. Vil man bagefter gudstjenesten deltage i eftermiddagskaffen m. m. i Lumby sognegård,
skal man tilmeldes senest
mandag d. 29. november på Lumby sogns Kirkekontor:
tlf. 66187066 eller mail: lumby.sogn@km.dk.

Sognets præster

ANDRE ARRANGEMENTER
Familie og Samfund
Tirsdag d. 21. september kl. 19.30
Lumby sognegård H. C. Lumbyesvej 40 B.
Debatmøde med plejehjemsleder Thyra Frank
fra plejehjemmet Lotte på Frederiksberg.

Tirsdag d. 12. oktober kl. 17
Besøg på Odense Politigård,
Hans Mulesgade 1-3, 5000 Odense C.

Torsdag d. 18. november kl. 19
Centrovice Vissenbjerg
Blomsterdekoratør Dorthe Wembye,
kendt fra TV2/Fyn.
Tilmelding til arrangementerne:
Formand Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66189121

Sankts Georgs Gildet
Koncert med Anne Dorthe Michelsen
Stige kirke d. 23. september kl. 19.00.
Billetter købes hos DanBillet:
Telefon: 66140110 eller på
www.danbillet.dk

FASTE AKTIVITETER
Lumby Sogns Dåbsklub
Vi har startet en dåbsklub gennem hvilken, vi sender gaver til barnet og dets familie. Det er vort håb, at disse gaver for forældrene kan være en inspiration til den
kristne børneopdragelse.
Det er ligeledes planen, at vi et par gange om året vil invitere de familier, der ønsker at modtage dåbsklubbens gaver, til en familiegudstjeneste med efterfølgende
arrangement i Lumby Sognegård og Stige Sognehus. Alle andre er naturligvis også
velkomne til disse familiegudstjenester.
Det eneste, man skal foretage sig, er at tilmelde børnene til kirkekontoret:
Stigevej 253, tlf. 66187066, e-mail: lumby.sogn@km.dk, så er man med.
Tilmeldingen er gratis for børn her fra sognet.
Venlig hilsen

Sognets præster og menighedsråd
Minikonfirmander
Igen nu i efteråret vil sognets 4. klasser på Lumby Skole og Søhusskolen få besked
om, hvornår de kan komme til minikonfirmand til efteråret i Lumby sognegård.
Det er Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen, der leder minikonfirmanderne
i samarbejde med sognets 3 præster.

Lisbeth Høg Madsen og Ingrid Hansen
Børnekoret
Børnekoret begynder igen onsdag d. 1. september kl. 16.15
i Stige Sognehus. Alle, der har lyst til at synge,
er meget velkomne i koret.

Kontakt: Organist Dennis Dingfeld
tlf: 65302720, mail: dingfeld@web.de

Stige Gospel

STIGE GOSPEL

Stige Gospel søger stadigvæk interesserede sangere, især mænd!!
Koret øver hver torsdag kl. 19.00 – 21.15 på Stige skole.
Kontakt formand Jan Svenstrup på tlf. 66189644
eller dirigent Dennis Dingfeld
tlf: 65302720, mail: dingfeld@web.de
Hjemmeside: www.stigegospel.de.tl

Om de nye konfirmander
Konfirmander fra Søhusskolen forberedes og konfirmeres af
sognepræst Mette Gabelgaard i Lumby kirke.
Konfirmander fra Stige skole og Stige Friskole forberedes og konfirmeres af
sognepræst Karen Nedergaard i Stige kirke.
Via skolerne gives umiddelbart efter sommerferien information
om undervisningsstart og forældremøde.
Konfirmander fra Lumby Skoles centerafdeling konfirmeres af
sognepræst Jonas Bak Weisenberg i Lumby kirke.
Nærmere information gives gennem skolen.

Sognets præster

Fremtidige konfirmationer
2011
Søndag d. 1. maj
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige: 11.00 Stige skole B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Søndag d. 8. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.
Stige: 11.00 Stige friskole.
Lørdag, den 14. maj
Lumby: 11.00 Centerklassen

2013
Lørdag, den 27. april
Lumby: 11.00 Centerklassen
Søndag d. 5. maj
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige: 11.00 Stige skole B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Torsdag d. 9. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.
Stige: 11.00 Stige friskole.

2012
Fredag d. 4. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen B.
Stige: 11.00 Stige friskole.
Søndag d. 6. maj
Stige:
9.30 Stige skole B.
Stige: 11.00 Stige skole A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.
Lørdag, den 12. maj
Lumby: 11.00 Centerklassen

2014
Søndag d. 4. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen A
Lumby: 11.00 Søhusskolen B.
Stige: 11.00 Stige friskole
Søndag d.11. maj
Stige:
9.30 Stige skole B.
Stige: 11.00 Stige skole A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen.

2015
Søndag d. 3. maj
Stige:
9.30 Stige skole A.
Stige: 11.00 Stige skole B.
Søndag d. 10. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen B.
Lumby: 11.00 Søhusskolen A.
Stige: 11.00 Stige friskole.

2016
Torsdag d. 5. maj
Stige:
9.30 Stige skole B.
Stige: 11.00 Stige skole A.
Søndag d. 8. maj
Lumby: 9.00 Søhusskolen A.
Lumby: 11.00 Søhusskolen B.
Stige: 11.00 Stige friskole.

PERSONALENYT
Præsternes ferier og kurser
Sognepræst Werner Elof Sørensen har ferie
8. - 24. oktober
Sognepræst Mette Gabelgaard har ferie
Se hjemmesiden under kontakt
Sognepræst Karen Nedergaard har ferie
16. - 25. oktober

Sygdom
Graveren i Stige er sygemeldt pt.
Henvendelse til Karin Sindberg
på samme tlf. 66186832

Foto- og Videoregler i sognets kirker
Ved dåb:
Da gudstjenesten er en offentlig andagt, må der ikke finde fotografering sted.
Der kan tages billeder af dåbsbarnet m. fl. ved døbefonden
før eller efter gudstjenesten.
Ved vielse:
Da vielsen er af mere privat karakter, må man tage billeder fra sin plads i kirken.
Stige- og Lumby Menighedsråd

www.lumbysogn.dk
Find gudstjenester, arrangementer, prædikener, aktiviteter, særgudstjenester,
ansøgningsskemaer, faste aktiviteter, adresser, nyt fra menighedsrådene, præsternes ferier, billeder fra aktiviteter, vejviser, sognets historie, sidste nyt og
meget mere på vores hjemmeside:
www.lumbysogn.dk

GUDSTJENESTER
Søndag d. 22. aug. - 12. søn. efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30 - Karen Nedergaard

Søndag d. 17. okt. - 20. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Mette Gabelgaard, bil
Stige kl. 9.30 - Mette Gabelgaard

Søndag d. 29. aug. - 13. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 - Mette Gabelgaard
Stige kl. 11.00 - Mette Gabelgaard, bil

Søndag d. 24. okt. - 21. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 17.00 - Mette Gabelgaard

- kirkekaffe

Stige

SEPTEMBER
Søndag d. 5. sept. - 14. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 - Werner Elof Sørensen
Stige kl. 11.00 - Werner E. Sørensen, bil
- Høstgudstjeneste

Søndag d. 12. sept. - 15. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil
- Høstgudstjeneste

Stige

kl. 9.30 - Karen Nedergaard

- Kravlegudstjeneste

kl. 11.00 - Mette Gabelgaard, bil

- kirkekaffe

Søndag d. 31. okt. - 22. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 - Werner Elof Sørensen
Stige kl. 11.00 - Werner E. Sørensen, bil
- Værksteds-gudstjeneste + frokost

NOVEMBER
Søndag d. 7. nov. - Alle Helgens søndag
Lumby kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil
Stige kl. 11.00 - Werner E. Sørensen, bil

Søndag d. 19. sept. - 16. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Werner Elof Sørensen, bil
Stige kl. 9.30 - Werner Elof Sørensen

Søndag d. 14. nov. - 24. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30 - Karen Nedergaard

Søndag d. 26. sept. - 17. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 - Karen Nedergaard
Stige kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil

Søndag d. 21. nov. - Sidste søndag i kirkeåret
Lumby kl. 11.00 - Werner E. Sørensen bil

OKTOBER
Søndag d. 3. okt. - 18. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 9.30 - Werner Elof Sørensen
Stige kl. 11.00 - Werner E. Sørensen, bil
Søndag d. 10. okt. - 19. søndag efter Trinitatis
Lumby kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30 - Karen Nedergaard

- kirkekaffe

Stige

kl. 9.30 - Werner Elof Sørensen

Søndag d. 28. nov. - 1. søndag i advent
Lumby kl. 9.30 - Karen Nedergaard
Stige kl. 11.00 - Karen Nedergaard, bil

Hvor henvender man sig?
Ved dåb, vielse og begravelse /bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig
til én af sognets to præster. Ved fødsel,
navneforandring og attester m.m. henvender man sig til kordegnen på Lumby
Sogns Kirkekontor.

Sognepræst

Werner Elof Sørensen
Søhus Præstegård
Bispeengen 11
5270 Odense N.
tlf¨66189898
e-mail: wes@km.dk
Træffes bedst mellem
kl. 17-18, undtagen fredag,
eller efter aftale

Sognepræst, kbf.

Karen Nedergaard
Lumby Præstegård
H. C. Lumbyes vej 40A
5270 Odense N.
tlf: 65955042
e-mail: kane@km.dk
Træffes bedst kl. 17-18
undtagen mandag, eller
efter aftale.

Sognepræst

Mette Louise Gabelgaard
Ørnehøj 24, 5450 Otterup
Kontor: Bispeengen 11.
tlf: 23296349
E-mail: gabelgaard@surfmail.dk
Har ingen bestemt træffetid

Lumby Sogns Kirkekontor
Kordegn Karen van Durme
Stigevej 253,
5270 Odense N.
tlf: 66187066
e-mail: kvd@km.dk
lumby.sogn@km.dk
Åben: mandag-onsdag
kl. 9-13, torsdag kl. 14-18,
fredag - efter aftale.

Organist ved Lumby og
Stige kirker: Dennis Dingfeld
Refsvindinge byvej 35
Refsvindinge, 5853 Ørbæk
tlf: 65302720
e-mail: dingfeld@web.de

Lumby Menighedsråd
Formand: Inge-Lise Hansen
Lumby-Tårupvej 59
tlf: 65955131
Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fisher
Kanefarten 30
tlf: 65955527
Lumby Sognegård:
Vært: Ingrid Hansen
H. C. Lumbyes vej 40B
mobil: 29613487
Graver ved Lumby Kirke:
Kurt Henriksen
Telefontid kl. 12-12.30
tlf: 65954520; e-mail:
lumby-graverkontor@mail.dk
Privat: Nøddehaven 11, Bullerup 5320
Agedrup, tlf: 66107564

Stige Menighedsråd
Formand: Torben Hedelund
Skippervej 58, 5270 Odense N.
tlf: 66187728
Stige Kirke
Kirkeværge: Kirsten Schmidt
Ædelgranvænget 9
5270 Odense N. tlf: 66187672
Stige Sognehus
Stigevej 253,5270 Odense N.
tlf: 66187501
Vært: Kirsten Hedelund
Skippervej 58; tlf: 66187728
Graver ved Stige Kirke
Carl Emanuel Povlsen - sygemeldt
- kontakt!

Karin Sindberg tlf: 66186832
Træffes bedst kl. 12-13,
mandag-torsdag. e-mail:
stige-kirkegaard@mail.dk
Lokalhistorisk Arkiv:
H. C. Lumbyesvej 9C, 5270 Od. N.
2. mandag i måneden kl. 18-19.30 og
4. mandag i måneden kl. 15-17
juli: lukket. I øvrigt åbent efter aftale!
Mobil: 29854619 i åbningstiden
Arkivleder:
Bente Christiansen - priv.tlf. 66188439
mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk

Skt. Nicolai Tjenesten – Fyn
tlf: 70 120 110
Hverdage kl. 09-03
Helligdage kl. 13-03

Menighedsrådsmøder:
Alle menighedsrådsmøder
og fællesmenighedsrådsmøder er offentlige. Dog
har kun menighedsrådsmedlemmer tale- og
Stemmeret.
Lumby Menighedsråd
Holder altid sine møder
i Lumby Sognegård. Mødetid og –dato ses på opslagstavlen ved Lumby Kirke.
Stige Menighedsråd holder
altid sine møder i Stige
Sognehus. Mødetid og –dato
ses på opslagstavlen i
Stige Sognehus.

Kirkebil:
Kirkebilen kører alle søn- og
Helligdage. Afgang fra Æbleparken kl. 10.35 og Munkemaen
kl. 10.40. Ved henvendelse på tlf:
64821466 kan man blive afhentet
på bopælen.
Én gang om måneden kan man
komme med liftbus ved at ringe
tlf: 64821466 fredag inden kl. 15.
Benyttelse af kirkebil og liftbus
er gratis. Se i øvrigt Gudstjenetelisten.

Fotografering og
videooptagelse:
Se forrige side under
Gudstjenester.
Lumby Sogns hjemmeside:
www.lumbysogn.dk
- find gudstjenester,
prædikener m.m.
Dette kirkeblad
uddeles i uge 34 fra
mandag d. 23. august til
søndag 29. august.
Kontakt os, hvis du
ikke har fået et!
Næste kirkeblad udkommer
uge 47 - november 2010.

