Erhverv i Lumby :
Lumby Smede og Maskinværksted, H.C. Lumbyesvej 19, tlf. 65955115
VVS, blikkenslager, oliefyrsservice, gasservice, maskinværksted.
Rosenvang Planteskolen, Bladstrupvej 31, tlf. 65955324
Blomster og planter til haven.
HHP Industriservice, H.C. Lumbyesvej 185 , tlf. 65955795
El-Installatør.
Lumby Auto, Kvadrillevej 7, tlf. 65955319
Autosalg og autoreparation.
Kwik Spar Lumby, H.C. Lumbyesvej 15, tlf.65955034
Åbningstider : man-lørdag Kl. 7-19, søndag kl. 7-14.
Hauge Smedie & Westphalen, Bladstrupvej 9B, tlf. 66189600
VVS, blikkenslager, maskinværksted, aut. Gas- og vandmester
Tømrer Finn Jensen ApS, Lumby-Tårup Vej 66, tlf. 65954082
Tømrer- og snedkerarbejde. Vinduer og døre efter mål.
Odense Tryk ApS, H.C. Lumbyesvej 18, tlf. 63930020
Kopi og tryk.
Frisbjerggård, Lumby Taarupvej 34, tlf. 65954021
Foder, brændsel m.m.
Grøntsagshytten, H.C. Lumbyesvej 131
Blomster, frugt og grønt.
Lykkegårdens Auto, Løkkegravene 30, tlf. 66189249
Autosalg og autoreparation.
PT Byg, Strandager 99, tlf. 41270087
Nybyggeri, murer- og tømrearbejde.
Lumbygård, H.C.Lumbyesvej 58, tlf. 65955403
Gårdbutik + Entreprenør.

Velkommen til Lumby

Dette oplevede vi da vi flyttede til Lumby
Af : Fam. Petersen, Paulinevænget 13

Kære nye medborger
Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til Lumby. Du/I er
flyttet til et landsbysamfund med mange muligheder og tilbud. Selvom vi
ligger tæt på Odense, så er vi et lokalsamfund med egen identitet. Vi forsøger
at udvikle os, samtidigt med at vi gerne vil styrke det lokale fællesskab. Der
foregår en masse aktiviteter i Lumby omkring skolen, børnehaven,
forsamlingshuset,
sportspladsen, kirken og
møllen. Der er mange
muligheder for at møde
den lokale befolkning,
hvad enten man er til
fodbold, lokalhistorie,
bibelmaraton,
madlavning, skydning
eller stavgang.
Her i folderen kan du/I
læse om alle de mange
foreninger og
institutioner der er i
Lumby, samt de mange
tilbud der findes her. Vi
håber også, at du/I vil
deltage i vores årlige
byfest, som finder sted
hvert år i august.
Med venlig hilsen
Sjov og fritid
- et samarbejde mellem de
lokale foreninger og
institutioner i Lumby.

Da vores dejlige rækkehus i Søhus var blevet for lille til vores familie, var
tiden inde til at se sig om efter et større hus.
Ideen til et nyt hus kom ret hurtigt, da de ældre huse i Odense var for dyre i
forhold til at bygge nyt.
Valget for os stod mellem Kirkendrup og Lumby. Kirkendrup ligger måske
lidt mere centralt, men har ikke den samme charme med flot udsigt over
markerne og kirken, hvor begge vores drenge er blevet døbt. Første gang vi
så grundene, var der kun lige påbegyndt udgravning af vejen hertil, men i
løbet af sommeren skete der en masse. Ventetiden til vi kunne begynde
byggeriet i november 2004 var lang, men i løbet af vinteren fulgte vi
byggeriet med stor interesse og det var vores indtryk, at det var der mange
andre i Lumby, der også gjorde.
Vi følte os mere og mere hjemme her, for hver gang vi kom forbi og endelig
midt i februar 2005 kunne vi så flytte ind.
Her i løbet af sommeren er der påbegyndt flere byggerier, men der er stadig
ikke mange, der er flyttet ind. Vi glæder os til at få nogle flere naboer og
drengene til at få nogle legekammerater i vænget. Vi nyder det dejlige view
over markerne med rådyr, rovfugle og fiskehejre, og så er det hyggeligt, når
vi får besøg af fasaner og harer i baghaven.
Vi er glade for, at vi valgte Lumby, som er et hyggeligt lille samfund og vi
syntes, at vi er blevet godt modtaget.

Mit liv i Lumby …
Af : Tove Johansen, Columbinevej 30

Jeg kom til Lumby som 1-årig i 1931 sammen med mine forældre, Dagmar
og Frantz Rasmussen. Vi flyttede ind i ”Skrædderhuset” (H.C. Lumbyesvej
26), hvor min far begyndte som selvstændig skrædder.
I min barndom var Lumby en rigtig landsby med gårde og huse langs den
gennemgående landsbygade med vejtræer og grøfter og de tilstødende veje
(Vejen til Stige og vejen fra smeden ud til Bladstrupvej). Der var liv i byen
længe før kirkeklokkerne ringede solen op – mælkevognene bragte mælk til
Lumby Andelsmejeri (nuværende Grønnegyden 150). Køerne blev om
sommeren drevet gennem byen fra gårdene til de omkringlæggende marker
og hjem igen om aftenen for at blive malket. Fra smedjen lød slagene fra
ambolten eller smedens høje råb, når han skoede nogle urolige heste. Det var
ikke blot gårdene, der havde grise, næsten til hvert hus var der et lille baghus
eller skur, hvor der var et par grise, som blev hjemmeslagtet ved juletid.
Hønsehold var der mange af, og tidligt om morgenen galede hanerne til
hinanden for at melde, at nu begyndte dagen, og ved middagstid kaglede
hønsene, så vidste vi unger, at nu var det spisetid.
Børnehave og dagplejemødre kendte man ikke, for landsbykonerne var endnu
hjemmegående og passede hus, mand og børn. Derfor var der altid nogen at
lege med, og hjemme i vores baggård havde far lavet et gyngestativ med 2
gynger, og det kunne nok trække børn til.
Jeg gik i Lumby Skole (H. C. Lumbyesvej 9) fra 1. til 7. Klasse. De første år
kun hver anden dag. Der var 2 lærere og 1 lærerinde. Af klasseværelser var
der 3 – senere kom der endnu en lærer og et klasseværelse mere.
Skolebørnene kom fra Søhus, Anderup, Tårup, dalskov o.s.v. – de fleste kom
gående eller cyklende – ingen blev hentet i bil. De børn der ønskede at læse
videre efter konfirmationen måtte enten til Odense eller Otterup.
Apropros biler- dem var der ikke mange af, heller ikke ret mange familier
havde telefon. Min far var en af de første, der fik sådan en tingest hængt op
på væggen, så jeg har tit rendt med telefonbesked til naboerne, noget ganske
uhørt i dag, hvor hvert barn har sin egen telefon med fotografiapparat i
lommen.
Det faste samlingssted var forsamlingshuset. Her mødtes man til
familiefester, til gymnastik og danseskole, til drengenes fastelavnsgilde,
karlenes fastelavnsfest, eksamens bal, juletræsfest o.s.v. – og
ungdomsballerne må ikke glemmes, der var mange, og de var spændende,

især efter 1. Maj og 1. November, når der var kommet nye karle og piger til
byen.
Krigen gik heller ikke sporløst hen over Lumby. Da tyskerne anlagde
flyvepladsen blev der med hestevogn kørt grus fra grusgravene i den nordlige
bydel, hvorved vejene blev kørt fuldstændig op. Da jeg blev konfirmeret i
foråret 1944 besatte tyskerne både forsamlingshuset og en del af skolen.
Lumby var velforsynet med håndværkere : 2 cykelsmede, elektriker, 2
malere, murer, skomager, skrædder, smed, snedker, tømre samt 2 vognmænd
og 2 lillebiler.
Af butikker var der 2 købmænd, 2 brødudsalg, Tatoludsalg, Brugs og en
issenkramforretning, hvis vindue vi børn kunne bruge timer på at studere. Det
vindue ses endnu på H.C. Lumbyesvej 23.
Derudover var Lumby beriget med en mølle, kommunekontor, bibliotek,
sygekasse, en kro o.s.v. – ja, selv en landbetjent og jordemoder var her.
Men tiden gik, jeg blev voksen og tog realeksamen og kom i lære på
kommunekontoret (H.C. Lumbyesvej 5) -–siden ansat på Teknisk Forvaltning
– det var en dejlig tid, hvor jeg lærte alle sognets beboere at kende. Men
…men …tiderne forandrede sig i lille Danmark – og også her i Lumby. Alt
blev anderledes. Lumby Kommune blev i 1970 indlæmmet i Odense
Kommune. Gårdene blev ikke længere drevet som gårde med kvægdrift og
folkehold.
Flere gårde blev udstykket, nye veje blev anlagt og fik navn efter H.C.
Lumbyes valse og polkaer, og nye kvarterer voksede op.
I 1958 var Poul og jeg flyttet ind i vores nybyggede hus på Columbinevej 30,
som var udstykket fra Kvadrillevej 3. Herfra har vi årenes løb deltaget i og
fulgt udviklingen i landsbysamfundet og håber stadig på det bedste for
Lumby i fremtiden.

Foreninger og fritidsliv i Lumby :
Lumby og Omegns Borgerforening.
Taler Lumby’s sag over for myndigheder. Arrangerer Børnedyrskue, Hyggebanko, Sct.Hans m.m.
Kontaktperson : Formand Hanne Sørensen, tlf. 65955205.
Lumby Idrætsforening, LIF88, Cecilievej 4, tlf. 65955351
Fodbold, badminton, volleyball, stavgang, gymnastik og dart.
Kontaktperson : Formand Jan Hansen, tlf. 65955883
Lumby Skytteforening, Lumby Skole
Skydning med salonriffel og salonpistol på 15m bane.
Kontaktperson : Preben Jensen, tlf. 66186055
Lumby Lokalhistorisk forening, H.C.Lumbyesvej 9C, Tlf. 65954646
Lokalhistorisk arkiv, åben anden mandag i hver måned, Kl. 18-19.30.
Kontaktperson : , tlf. 65954032
Lumby-Stige spejderne, Møllerhøjen
Den lokale spejderforening
Kontaktperson : Marianne Esbech, tlf. 65955617
Familie og Samfund
Foredrag, aftenskoleundervisning, m.m.
Kontaktperson : Anna-Marie Rasmussen, tlf. 66189121
Lumby Mølle, Slettensvej 294.
4-5 arrangementer om året med spillemandsmusik, marked, rundvisning i
vindmøllen m.m.
Kontaktperson : Formand Jørgen Hansen, tlf. 65955027.
Lumby-Stige-Søhus Pensionistforening
Bankospil, udflugter m.m.
Kontaktperson : Ingrid Hansen, tlf. 65955106

Institutioner i Lumby :
Lumby Skole, Harlekinvej 74, tlf. 63751600
Skolefritidsordningen, Lumby Skole, tlf. 65955419

Lumby Børnehave, H. C. Lumbyesvej 9, tlf. 63751787
Klub Harlekin, Lumby Skole, tlf. 63189068
Centerafdelingen, Lumby Skole, tlf. 65940801

Dagplejere i Lumby :
Rikke Andersen (Privat), Isabellavænget 19, tlf. 22916792
Charlotte Andersen (Privat), Bladstrupvej 15, tlf.50995648
Gaby Jeppesen (Kommunal), Isabellavænget 32, tlf. 66189690
Carina Jørgensen (Kommunal), Amelievænget 5, tlf. 21749367
Anne Christensen (Kommunal), Grønnegyden 104, tlf. 66188318
Tina Hemmingsen (Privat), H.C. Lumbyesvej 18, tlf. 61717284

Lumby Kirke :
Sogenpræst Karen Nedergaard, H.C. Lumbyesvej 40, tlf. 65955042
Sognepræst Werner E. Sørensen, Bispeengen 11, tlf. 66189898
Sognepræst Mette Gebelgaard
Kirkekontoret, Stigevej 253, tlf. 66187066
Åbningstid: Alle hverdage kl. 9-13, samt torsdag kl. 16-18.

Sognegården, H.C.Lumbyesvej 40 B , tlf. 65954119
Leje af sognegården, Kontaktperson : Susanne Knudsen, tlf. 66187591

Lumby Forsamlingshus :
H.C. Lumbyesvej 28
Leje af forsamlingshuset, tlf. 22824280
Her findes flere informationer om de aktiviteter der er i Lumby :
Alle større aktiviteter slås op i kassen ved siden af postkassen ved
købmanden. Herudover kan man som regel se aktiviteterne omtalt i de
Nordfynske aviser : Otterup Avis og Områdeavisen Nordfyn.
Herudover kan man kigge i følgende medier :
Kirkebladet, postomdeles 4. gange om året,.
Borgerforeningens folder, omdeles 2 gange om året.
Møllebladet, udkommer i marts hvert år, postomdeles.
LIF88 hjemmeside : www.lif88.dk
Lumbys egen hjemmeside : www.lumby.dk
Lumby Skoles hjemmeside : www.lumby-skole.odense.dk
Lumby Mølles hjemmeside : www.lumbymolle.dk

