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Til samtlige husstande

Hvor henvender man sig?
Ved dåb, vielser og begravelse/
bisættelse, sjælesorg m. m.
henvender man sig til én af
sognets to præster.
Ved fødsler, navneforandring
og attester m.m. henvender
man sig til kordegnen på Lumby Sogns Kirkekontor.
Sognepræst
Werner Elof Sørensen
Søhus præstegård
Bispeengen 11
Tlf. 66 18 98 98
E-mail: wes@km.dk
Træffes bedst mellem
kl. 17.00-18.00, undtagen
fredag, eller efter aftale.
Sognepræst, kbf.
Karen Nedergaard
Lumby præstegård
H.C. Lumbyes Vej 40A
Tlf. 65 95 50 42
E-mail: kane@km.dk
Træffes bedst mellem
kl. 17.00-18.00, undtagen
mandag, eller efter aftale
Lumby Sogns Kirkekontor
Lars Skjerning Stougaard
Kordegn og kasserer
for begge Kirker
(Lis Winther, Nøddehaven 7,
5320 Agedrup, tlf. 66 10 76 15)
Stigevej 253
Tlf. 66 18 70 66
Fax. 66 18 93 66
E-mail: lumby.sogn@km.dk
Åbningstider mandag-fredag
kl. 09.00-13.00
torsdag tillige 16.00-18.00.
Lørdag efter aftale.
Organist ved Lumby
og Stige kirker
Ellen Wilbour
Granbakken 9
5462 Morud
tlf. 26 56 25 97
Lumby Menighedsråd
Formand: Inge-Lise Hansen
Lumby-Tårupvej 59
Tlf. 65 95 51 31
Lumby Kirke
Kirkeværge: Knud Fischer
Kanefarten 30
Tlf. 65 95 55 27

Lumby Sognegård
H.C. Lumbyes Vej 40B
Tlf. 65 95 41 19
v/ Susanne Knudsen
Bodil Neergård Vænget 25
Tlf. 66 18 75 91
Graver Lumby Kirke
Kurt Henriksen
Telefon tid 12.00-12.30
Tlf. 65 95 45 20
privat. Nøddehaven 11
5320 Agedrup
Tlf. 66 10 75 64
Stige Menighedsråd
Formand: Torben Hedelund
Skippervej 58
Tlf. 66 18 77 28
Stige Kirke
Kirkeværge: Kirsten Schmidt
Ædelgranvænget 9
Tlf. 66 18 76 72
Stige Sognehus
Stigevej 253
Tlf. 66 18 75 01
v/ Torben Hedelund
Skippervej 58
Tlf. 66 18 77 28
Graver Stige Kirke
Carl Emanuel Povlsen
Strandholtvej 10, Stige
Tlf. 66 18 68 32
Træffes bedst mellem
kl. 12.00 og 13.00
Sct. Nicolai Tjenesten
på Fyn, tlf. 70 11 01 20
Lokalhistorisk Arkiv
Lokalhistorisk Arkiv
H.C. Lumbyes Vej 9
holder åbent den 2. mandag
i måneden kl. 18.00-19.00
og den 4. mandag i måneden
kl. 15.00-17.00
Lumby Sogns hjemmeside

Menighedsrådsmøder
Alle menighedsrådsmøder
er offentlige. Dog har kun
menighedsrådsmedlemmer
tale- og stemmeret.
Lumby Menighedsråd
holder altid sine møder i
Lumby Sognegård. Møde
tid og dato ses på opslagstavlen ved Lumby kirke.
Stige Menighedsråd
holder altid sine møder i
Stige Sognehus. Møde tid
og dato ses på opslagstavlen i Stige Sognehus.
Kirkebil
Kirkebilen kører alle sønog helligdage. Afgang fra
Æbleparken kl. 10.35
og Munkemaen kl. 10.40.
Ved henv. på tlf.:
64 82 14 66 kan man blive afhentet på bopælen.
Én gang om måneden kan
man komme med liftbus
ved at ringe 64 82 14 66
inden fredag kl. 15. Benyttelse af kirkebil og liftbus
er gratis. Se i øvrigt gudstjenestelisten.
Video og fotografering
Stige kirke: Fotografering
og videooptagelser under
gudstjenester forbudt.
Lumby kirke: Fotografering under gudstjenesten
kun tilladt nede i kirken,
hvis man bliver på sin
plads.
Ved vielser og andre kirkelige handlinger er video
og fotografering tilladt
i begge kirker, hvis man
bliver på sin plads nede i
kirken.
Stige og Lumby
menighedsråd

www.lumbysogn.dk

Næste kirkeblad

- Find gudstjenester,
prædikener m.m.

Udkommer
i maj 2006

Bibelens humor er alvorlig ment!
I disse tider, hvor man ivrigt diskuterer, hvorvidt ytringsfriheden bør
omfatte retten til at håne og gøre
grin med religiøse dogmer, hellige
profeter og selveste Gud i egen høje person, kan det være interessant
at gøre sig nogle overvejelser over,
hvad grunden egentlig er til, at den
kristne tro tilsyneladende ikke er så
følsom, når det gælder humor og
vittigheder om Gud, de kristne og
kirken?
Man kan også overveje, om der
findes humor i bibelen, og om
det i givet fald har noget bestemt
formål? Har Gud mon humoristisk
sans? For hvis han har det, fortæller det os jo noget væsentligt om
den levende Gud, vi bekender os
til, og som vi lever i og med.
Personligt forestiller jeg mig i
hvert tilfælde, at der sagtens kunne
være en munter og let stemning,
når Jesus gik rundt og fortalte om
Guds Rige. I nogle situationer var
der selvfølgelig spændinger og
uoverensstemmelser, når Jesus fortalte om Gud, for han havde mange modstandere, der ikke brød sig
om, hvad han sagde. Men i bund
og grund var det jo et glædeligt og
godt budskab, Jesus kom med, fordi
han inviterede alle og enhver til at
være med i Guds Rige. Også dem,
der normalt blev anset for uværdige til at høre til hos Gud. Mennesker, som hele livet havde fået at
vide, at de ikke var gode nok til at

høre Gud til, fordi de levede på en
forkert måde, de fik med Jesu ord
adgang til Guds Rige. Og det måtte
alt andet lige give dem en følelse af
boblende glæde og lethed.
Men Jesus brugte jo også hele
tiden billeder på, hvordan Guds
Rige er, og nogle af dem er faktisk
ret morsomme, hvis man bruger
sin forestillingsevne og tænker lidt
nærmere over det. Som eksempel
kan jeg nævne, at Jesus engang
er til en middag hos en fornem
farisær, og der lægger mærke til,
hvordan de fornemme gæster fuldstændig pr. automatik udvælger sig
de fornemste pladser øverst oppe
ved bordet. Alle gæsterne ved tilsyneladende, hvor fornemme de er,
og finder ind i hierakiet omkring
bordet. Men så forestiller Jesus sig,
at der går kuk i de her uskrevne
regler for god bordskik. Hvad nu
hvis én af gæsterne kommer til at
sætte sig for langt op ved bordet?
Hvad nu hvis en gæst tror, at han
er mere fornem, end han i virkeligheden er? Pinligt! Mon værten så
kommer hen til gæsten og beder
ham om at sætte sig længere ned
ved bordet? Og man kan levende
forestille sig, hvordan Jesus med et
muntert glimt i øjet giver tilhørerne det gode råd, at man altid skal
sætte sig nederst ved bordet. Her er
pointen, at hos Gud findes der kun
rundborde, hvor alle er lige, og ingen har bedre pladser end andre.

Et andet eksempel på Jesu sans for
humor er billedet af den plagsomme enke. Han beskriver det billede
for os, at der er en uretfærdig dommer, som man vel skal forestille sig,
kun dømmer efter, hvad der tjener
hans eget formål. Han tager måske
imod bestikkelse, og han giver i
hvert tilfælde ikke de fattige og
hjælpeløse deres ret, for det får han
jo ikke noget ud af selv. Men så får
han sig en plageånd på nakken! En
fattig enke plager nærmest livet af
ham, for at få ham til at give hende
ret. Hun løber efter ham på gaden,
råber efter ham, opsøger ham hele
tiden, så han tiltrækker sig alles
opmærksomhed. Til sidst ser han
ingen anden udvej end at overgive
sig og give enkens hendes ret bare
for at få fred for sin plageånd. Som
dommeren siger, så ender det vel
med, at hun kommer og slår mig
i ansigtet! Og som Jesus siger, når
en uretfærdig dommer på den her
måde kan overtales til at give en
fattige enke hendes ret, hvor meget
mere vil Gud så ikke give sine elskede børn det, de beder om?
Disse billeder og mange flere har
ganske givet kaldt på smilet hos de
mennesker, der hørte dem. Men
humoren er skam alvorlig ment fra
Jesu side, for den er med til at understrege, at hos Gud har glæden
sin plads, og her er alle velkomne.
Gud tager med glæde og let om
hjertet imod selv den armeste synder, og netop den stemning er Jesu
humoriske billeder med til at understrege. Der findes mange flere

humoristiske billeder i bibelen og
også beskrivelser af ganske morsomme episoder, som det vil føre
for vidt at komme ind på.
Pointen er vel, at den form for
humor, som Jesus har, er inkluderende. Han håner eller spotter ikke
nogen med sin humor, men griner
med folk. På den måde kommunikerer han til sine tilhørere, at alle
kan være med. Ved hjælp af humor
får han nogle af tilhørere til ikke
at tage sig selv helt så alvorligt, og
andre af tilhørerne får han til at
føle, at de hører med i fællesskabet. Med sine humoristiske billeder
skaber han simpelthen en let og
glad stemning, som er udtryk for
Guds sindelag, når han møder en
synder.
Humor kommer vel af, at alle i
bund og grund er lige i Guds øjne.
Der kan selvfølgelig være nogle,
som tilsyneladende ser mere fornemme ud end andre. Eller som er
dygtigere eller rigere end så mange
andre. Men sådan i bund og grund,
og når alt kommer til alt, så er der
ikke nogen, som er bedre end en
anden i Guds øjne. Det er humoren
med til at understrege. Her skal vi
nok også finde grunden til, at kristne også godt kan bruge humor, når
det gælder Gud. Rækken af vittigheder om Gud er nærmest endeløs.
Her vil jeg blot fremkomme med et
enkelt eksempel, som handler om
Moses og Jesus. ”Jesus og Moses sad
en aften på en lille sky og kiggede
ned på Jorden, mens de erindrede
de gamle dage. Pludselig sagde Mo-

ses, at det ville være dejligt at opleve de gamle dage. ”Det ville være
sjovt at skille havene igen!”, sagde
han. Jesus var enig med ham og
sagde: ”Jeg vil ikke ha’ noget imod
at gå på vandet igen”. Så blev de
enige om at tage ned til Jorden næste dag. Da de gik i seng kunne de
næsten ikke sove, men til sidst faldt
de i søvn. Næste dag, tidligt om
morgenen, tog de ned til Jorden
for at prøve deres gamle ”tricks”.
Først var det Moses, der skulle dele
havene, bare ved at svinge med sin
stav. Og havene delte sig i to, som
de gjorde for mange år siden. Så var
det Jesus’ tur! De tog en lille jolle
og sejlede ud på en sø, hvor Jesus
skulle gå. Han hoppede ned i vandet, men sank lige med det samme.
Da han kom til vandoverfladen,
spurgde Moses ham hvordan det
dog kunne lade sig gøre. Og Jesus
svarede vredt: ”Jeg har selvfølgelig glemt, de huller jeg har i fødderne!!!”.
Hvordan kan kristne tillade sig
at lave vittigheder om Gud? Ja, det
kan de vel, fordi den kristne tro går
ud på, at vi er kommet i familie
med Gud. Evangeliet handler jo
netop om, at Gud kommer os mennesker så nær, som det overhovedet
kan lade sig gøre. Han lader sig
simpelthen føde som et menneske,
nemlig som Jesus fra Nazareth. Og
dem, man er nær, dem kan man
også lave sjov med og fortælle vittigheder om. Dem, man er i familie
med, kan man i en kærlig mening
more sig over og sammen med. For

det fortæller, at man er med i klubben. Man er en del af fællesskabet.
Så vi kan fortælle vittigheder om
Gud, fordi han er kommet med i
klubben, da han blev et menneske.
Men én ting er den humor, som
anvendes af de kristne selv indenfor egne rækker. En anden ting er
selvfølgelig den latterliggørelse og
hån og spot, som man kan komme
ud for fra andre, der ikke selv er
kristne. Det kan selvfølgelig godt
gøre ondt og såre, netop fordi det
ikke er sagt i kærlighed. Men på
den anden side må vi jo snart efter
næsten 2000 års øvelse være ved at
være vant til det! Vi har en frelser,
som døde en uværdig død på et
kors, hånet og spottet af dem, der
ikke troede på ham. Sådan gik det
ham, og så kan vi vel heller ikke
forvente, at det skal gå os selv så
meget anderledes, siger Paulus. De
kristne bliver hånet og latterliggjort
af en hedensk omverden. Sådan er
det.
Paulus siger om sin egen missionsvirksomhed i 1. Korintherbrev,
at det har betydet, at han som
apostel af sin hedenske omverden
er blevet anset for at være det ringeste menneske. Ja, han er næsten
blevet som en dødsdømt. Han er
blevet et skuespil for verden, og i
andres øjne er han blevet en dåre,
et svagt og foragtet menneske. Han
er blevet slået og forfulgt og gjort
hjemløs. Men til trods herfor har
han ikke hævnet sig på sine modstandere. Han velsigner tværtimod
dem, der forfølger ham. Han finder

sig i, at der bliver talt ilde om ham.
Han svarer igen med gode ord. Han
forsøger på den måde at forkynde
den kristne tro for sine fjender ved
at tale gode og kærlige ord til dem.
Den kristne tro går vel ud på, at det

gode og kærlige ord om Gud, gerne
tilsat et let humoristisk og selvironisk krydderi, vil sejre til sidst. For
ingen menneskelig magt kan stå
det imod.
Sognepræst
Karen Nedergaard

Lumby og Omegns Borgerforening
Generalforsamling
Onsdag den 15. februar 2006 kl. 19.30 i skolens aula. Her er din mulighed
for at blive hørt og få indflydelse – Mød talrigt op og støt det lokale samfund.
Bestyrelsen
Formand
Kasserer
Sekretær

Kontingent

Jens Peder Pedersen
Verner Pedersen
Dennis Hansen
Inge Christoffersen
Hanne Schultz Sørensen
Rikke Andersen
Anita Gilsing

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

65
65
65
65
65
65
66

95
95
95
95
95
97
19

40
59
56
51
52
72
22

11
47
42
19
05
33
21

Husstand: kr. 80.- pr. år.

Enlige: 40.- pr. år.

(på valg)

(på valg)
(på valg)

Borgerforeningen er startet af borgerne i Lumby i 1980. Her er mulighed
for at stå sammen om ønsker for landsbyens udvikling.
Årets arrangementer
Sankt Hans aften på Lumby mølle. Der startes kl. 18.30 med fællesspisning
i møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at
benytte de optændte grill.
Kl. 20.30 tændes bålet.
Børnedyrskue søndag den 6. august kl. 13.30 foregår ligeledes på Lumby
Mølle. Der følger yderligere information og tilmelding.
Støt lokalsamfundet – bliv medlem af Lumby og omegns Borgerforening!

Nyt fra Lumby Mølle
Dette års arrangementer er fastlagt til følgende dage:
Mors Dag, søndag den 14. maj kl. 10-17
Stort blomstermarked, tombola, spillemandsmusik, udstillinger, børnekræmmermarked, demonstration af gammelt håndværk og m.m.
Dansk Mølledag, søndag den 18. juni kl. 10-17
Spillemandstræf, Samlernes Dag, demonstration af gammelt håndværk,
kræmmermarked, rundvisning i møllen og m.m.
Sct. Hans, onsdag den 23. juni kl. 18-22
Fællesspisning i møllehaven. Grillene er tændt. Bål og båltale i parken bag
møllen.
Børnedyrskue, søndag den 6. august kl. 13-17
Børn udstiller deres dyr i møllehaven – mange fine præmier.
Møllemarked, søndag den 20. august kl. 10-17
Stort kræmmermarked, blomstertombola, spillemandsmusik, grill, demonstration af gammelt håndværk og m.m.
Mølle-nisse jul, søndag, den 26. november kl.10-16
Gløgg og æbleskiver, dekorationer og gran, juleklip, salg af nisser og andre
juleting.

Indholdet i de enkelte arrangementer kommer til at ligne de tidligere år med
få undtagelser.
For yderligere oplysninger – hold øje med opslag og dagspressen i dagene op
til arrangementet.
Husk også generalforsamlingen torsdag den 21. marts, kl. 19.30 på Lumby
Mølle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Lumby Møllegaard

Familie og Samfund
Lumby-Stige-Søhus
Program forår 2006
Marts

Onsdag den 15. marts kl. 19.00
Besøg hos billedkunstner Annette Holdensen,
Løkkegravene 83, Lumby

April

Tirsdag den 11. april kl. 17.30
Besøg på Bisonfarmen Ditlevsdal i Morud
guidet rundtur på traktor (ta’ varmt tøj på...)
samt burgermenu! – Fælleskørsel fra SPAR Søhus.

Maj

Dato, tid og sted endnu ikke fastlagt.
"Ud i det grønne..."

Henvendelse

Formand Anna-Marie Rasmussen på tlf. 66 18 91 21
hvis du har lyst til at blive medlem af foreningen...
- og hvis du har spørgsmål vedr. tilmelding, pris og evt.
kørelejl. m.m.

Lumby forsamlingshus
Børnebanko

Søndag den 12. marts

kl. 14.00

Loppemarked

Søndag den 26. marts
Loppe ting modtages gerne på

kl. 10.00-16.00
tlf. 65 95 44 14

Høstfest

Lørdag den 23. september

kl. 18.00

Forårsfest på Gartnerskolen
Torsdag den 16. marts kl. 15-17.30 er der traditionen tro forårsfest på
Gartnerskolen for sognets pensionister. Der er kaffebord med boller og
lagkage, sang og underholdning. Kirkekoret synger under ledelse af organist
Ellen Wilbour. Dernæst får vi besøg af bedemand Niels Peter Holm fra Kerteminde, som vil underholde.
Det koster 45 kr. at deltage. Tilmelding til kirkekontoret senest den 13. marts
på tlf. 66 18 70 66. Der er åbent på kirkekontoret alle hverdage kl. 9-13 samt
torsdag fra 16-18. Man skal også tilmelde sig til festen, selvom man kører i
egen bil.
Bussen kører efter nedenståede plan, og ved tilmelding skal man huske at oplyse,
hvor man står på bussen:
kl. 13.50
kl. 14.05
kl. 14.05
kl. 14.10
kl. 14.20
kl. 14.25
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.35
kl. 14.40
kl. 14.40
kl. 14.45
kl. 14.45

Gadekæret i Lumby Tårup
Lumby Præstegård
Brittavej
H. C. Lumbyes Vej v. børnehaven
Stige kirke
Stige Haven
Blomsterhaven
Hedelundsparken v. butikscentret
Stigevej, pensionistboligerne
Munkemaen v. postkassen
Klostergården, børnecentret
Æbleparken v. Søhuscentret
Lobovænget, Enrum

Menighedsrådene v. Lumby og Stige kirker

Minikonfirmander
Så er et nyt hold minikonfirmander startet her midt i januar. Det er denne
gang blevet til 24 minier fra Stige skole og Stige Friskole, og vi mødes hver
torsdag i sognehuset i Stige, hvor vi synger, leger og hører bibelhistorie. Præsterne er så vidt muligt med hver gang, så børnene har gode muligheder for
at få svar på spørgsmål om kirke og kristendom.
Lærer Kirsten Schmidt

Familiegudstjeneste Palmesøndag
den 9. april kl. 14 i Stige kirke
Minikonfirmandundervisningen sluttes af med familiegudstjeneste i Stige
kirke. Minikonfirmanderne vil medvirke i gudstjenesten med oplæsning,
sang og optrin. Alle er meget velkomne til at deltage i denne anderledes
og børnevenlige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Stige sognehus for alle.
Lærer Kirsten Schmidt og sognepræsterne

Bibelmaraton 2006
Vi fortsætter vores rejse gennem bibelens spændende verden! Hver anden
tirsdag mødes vi i Lumby Sognegård kl. 19.30-21.30. Vi gennemgår og diskuterer de kapitler fra bibelen, vi har læst siden sidst.
Selvom man ikke tidligere har deltaget i bibelmaraton, kan man sagtens
være med. Vi mødes følgende tirsdage den 28. februar, den 14. marts, den
28. marts og den 18. april.
Alle er velkomne!

Sognepræsterne

Eftermiddagsmøder
Søhus Præstegård, Bispeengen 11. Første mandag i måneden kl. 14-16.
Emnet er: ”Personer fra bibel- og kirkehistorie”.
Kirkebil til og fra præstegården fra Æbleparken kl. 13.45 og Munkemaen
kl. 13.50. Ved bestilling på tlf. 64821466 kørsel til og fra bopælen.
Sognepræst Werner Elof Sørensen

Ferie
Sognepræst, Werner Elof Sørensen, holder vinterferie fra den 18.-26.
marts, alle dage inkl.

25-års jubilæum
Den 28. maj har sognepræst, Werner Elof Sørensen, 25-års jubilæum.
Dagen vil blive markeret og festligholdt. Se omtale i næste kirkeblad.

Sommerudflugt for
sognets pensionister
Turen løber af stablen mandag den 12. juni. Vi skal besøge Koldingegnen og
se Koldinghus og Børkop Vandmølle. Se nærmere omtale i næste kirkeblad.

Orgelkoncerter i Lumby kirke
Der bliver i foråret mulighed for at høre det nye dejlige orgel ved to flotte
koncerter.

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30
vil organist ved Otterup kirke, Claus Ladekjær Wilson spille værker af
Johann Sebastian Bach, Louis Marchand, Charles Marie Widor, Maurice
Duruflé og Gaston Litaize.

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30
vil organist ved Munkebjerg kirke i Odense, Michael Thomsen, spille et
varieret og spændende program. Michael Thomsen har været konsulent
på orglet og har derfor et indgående kendskab til instrumentet.
Alle er velkomne til koncerterne,
hvor der er fri entré.

Organist Ellen Wilbour

Indsamlinger i sognets kirker 2005
Lumby

Stige

I alt

61,00
755,25
325,00
925,00

277,00
1642,50
400,00
1000,00
813,00
3544,25
7676,75

Det danske Bibelselskab
Danmission, Flodbølgen
Danmission
Kirkens Korshær
Reden, KFUKs sociale arbejde
Børnesagens Fællesråd

2300,00

216,00
887,25
75,00
75,00
813,00
1244,25

I alt

4366,25

3310,50

Kordegn Lars Skerning Stougaard

Gudstjenester
Søndag den 5. marts
(1. s. i fasten)

Mandag den 17. april
(2. påskedag)

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 19:30: Nedergaard

Søndag den 12. marts
(2. s. i fasten)

Søndag den 23. april
(1. s. ef. påske)

Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen

Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Søndag den 19. marts
(3. s. i fasten)

Søndag den 30. april
(2. s. ef. påske)

Lumby kl. 11: Nedergaard, bil
Stige kl. 9.30: Nedergaard

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Søndag den 26. marts
(Midfaste)

Søndag den 7. maj
(3. s. ef. påske)

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil

Lumby kl. 10: Sørensen,
konfirmation, Søhusskolen B
Stige kl. 9.30: Nedergaard,
konfirmation, Stige skole A
Stige kl. 11: Nedergaard,
konfirmation, Stige skole B

Lumby kl. 9.30: Nedergaard
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag den 9. april
(Palmesøndag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 14: Sørensen,
familiegudstjeneste
Torsdag den 13. april
(Skærtorsdag)
Lumby kl. 19:30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Fredag den 14. april
(Langfredag)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 11: Nedergaard
Søndag den 16. april
(Påskedag)
Lumby kl. 11: Nedergaard
Stige kl. 11: Sørensen, bil

Fredag den 12. maj
(Bededag)
Lumby kl. 10: Sørensen,
konfirmation, Søhusskolen A
Stige kl. 11: Nedergaard, bil
Søndag den 14. maj
(4. s. ef. påske)
Lumby kl. 11: Sørensen,
konfirmation, Lumby skole
Stige kl. 10: Nedergaard,
konfirmation, Stige Friskole
Søndag den 21. maj
(5. s. ef. påske)
Lumby kl. 9.30: Sørensen
Stige kl. 11: Sørensen, bil
Torsdag den 25. maj
(Kristi Himmelfart)
Lumby kl. 11: Sørensen, bil
Stige kl. 9.30: Sørensen
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Søndag den 2. april
(Mariæ Bebudelse)

