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Så mørk og kold var januar – jeg savnede livets gnist…
Kom fuglesang og blomsterduft – gør mig igen til optimist !
 Eva H.

 
 
 
Koncert  
Søndag d. 27/4 kl. 19.00 er der forårskoncert i Stubberup Kirke med alle de kor, der 
er tilknyttet Dalby og Stubberup Kirker:  Korskolen, børne- og ungdomskoret, 
sognekoret og Elisakoret.  Korene vil hver især vise, hvad de har arbejdet med i 
vinterens løb.   Dirigent: Birgit Lund 
 
 
Stor tak for hjælpen! 
Og det er dejligt, at så mange børn er tilmeldt korene. De medvirker til, at kirkerne 
stadig er i udvikling! 
Traditionen med, at børnene går Lucia, blev også videreført i 2013, hvor vi kunne 
glæde os over børnenes sang; både til Julemarkedet i Holmens Hus, og i Stubberup 
og Drigstrup Kirker.  
For mange er november/december årets travleste måneder.  Alligevel blev 20 meter 
stof forvandlet til 18 flotte lucia-kjoler. Det vil vi hermed gerne takke Anemarie 
Abild, Anna Andersen, Maj-Britt Boe, Mette Bech og Anne Kathrine Skifter for!  
På vegne af menighedsrådene, Else M. Jensen 
 
 
Strandrensning.	  
Der er arrangeret frivillig strandrensning den 8/3 kl. 9 -mødested: Min Købmand i 
Mesinge. Arbejdet fordeles, og når det er afsluttet, bydes der på varm suppe. 
(campingpladsen). Tilmelding til Kim 20536509 
	  
 Sognebladets redaktion: Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren – Herluf Mohr 
Sørensen og Eva Hansen (ansv.) 
Sidste indlevering af stof til næste nummer er d. 28/4.  
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Dødens forbigang
Ambulancen kørte forbi lige før. 
Når man bor i en lille by, lytter man altid nøjere efter, når man i det fjerne kan hører ud-
rykning, standser den her i byen, eller kører den bare igennem? 
I dag kørte den som sagt forbi, og man åndede lettet op: det var ikke nogen af dem, man 
kender. 
Og i næste øjeblik bliver man gal på sig selv: Det er en køn form for lettelse, at den bare 
kørte forbi på vej til nogen, man ikke kender! Som om det var bedøvende ligegyldigt med 
dem! 
Vi nærmer os påske og ambulancen passer næsten for godt ind i denne problemstilling. 
For det hebraiske ord ”Pasah” der betyder forbigang genfinder vi i vores ord ”påske”. Det 
blev til denne lille fortælling om hvad påske og forbigang har med hinanden at gøre. 

Det var dengang israelitterne var slaver i Ægypten. Gud havde sendt Moses til dem med 
drømmen om frihed. Moses var gået lige op til kong Faraos palads og havde forelagt ham 
Guds befaling: ”Gud befaler, at du skal give israelitterne deres frihed og lad dem rejse”, sagde 
Moses. Farao måbede, at en mand fra slavefolket kunne finde på at stille sådan et krav, det 
var uhørt. Og hvad kom slavernes gud i øvrigt Farao ved?  Farao var jo Gud, og der var ikke 
andre guder, ikke i hans øjne vel at mærke. 
Moses blev ved: ”hvis du ikke adlyder, Farao, så vil Gud sende ulykker over landet!”
Om ikke det gale menneske tillod sig at true, men førend at soldaterne nåede frem for at 
arrestere ham, var han væk og det begyndte fra da af at gå grueligt galt i Ægypten. 
Først blev alt vand rødt som blod og stank råddent. Så fik husene invaderet af frøer. Da 
frøerne var væk, kom der store sværme af myg. Og da myggene var væk, kom der lige så 
store sværme af hestebremser i stedet. 
Farao ømmede sig og lod Moses kalde: ”I skal få lov til at rejse, hvis du kan få din Gud til 
at standse dette”. 
Men da hestebremserne var væk åd Farao sit løfte i sig igen. Moses truede med, at Gud fra 
nu af ville gøre plagerne værre, indtil hans folk fik lov til at rejse. 
Nu brød der en kvægpest løs i alle ægypternes stalde. Efter det kom en byldepest, som 
smittede høj og lav. Så kom der voldsomme haglvejr, som slog alt kornet ned, der voksede 
på markerne og ødelagde frugten på træerne og efter det kom der græshoppesværme, som 
åd hvad der ikke var ødelagt af haglvejret. Og derefter lagde et bundløst mørke sig over 
hele landet i tre dage. 
Hver gang, når det var værst, bad ægypterne Farao om at skaffe dem af med de forfærdelige 
mennesker, og Farao gav Moses lov til at rejse. Men hver gang ulykken var drevet over, 
kom både Farao og alle ægypterne til fornuft: Billig arbejdskraft var nu engang billig ar-
bejdskraft. Krisen var ovre, hvem skulle de i øvrigt få til at bygge deres huse og pyramider. 
Så kom den sidste dag. Moses kaldte alle israelitterne sammen og sagde: ”Pak jeres ting og 
gør jer klar, for i nat vil døden gå ind i hvert hus, hvor ægypterne bor. Og i hver familie skal 
den ældste søn dø. Men jeres huse skal døden gå forbi. Hver familie skal slagte et lam. Blodet 
skal I stryge på dørkarmen, for at døden skal se det og gå jeres hus forbi.”
Den nat gik døden gennem landet. Kun israelitternes huse, hvor blodet var strøget på 
dørkarmen, gik døden forbi. I alle andre huse gik den ind. Og der rejste sig et skrig over 
hele landet, fra det fattigste skur og til Faraos palads, for i hvert hus var den ældste søn død. 
Nu gik der bud efter Moses: ”Rejs!” skreg Farao. ”Rejs til verdens ende og kom aldrig tilbage!”
Og påskenat begyndte de rejsen mod deres gamle land som et frit folk. 

Det er en dramatisk fortælling, påskens ældste historie og rammen til forståelse af vores 
påske, og så er der alligevel noget frastødende over den. 
Hvordan mon de følte det, da de begyndte deres rejse som frie mennesker med at gå forbi 
alle de mange huse, som genlød af gråd over de døde? Kan man føle sig befriet med den 
lyd i ørerne? Udvalgt, fordi ulykken gik en forbi og ramte nogen andre? 
Jeg kan jo sådan set ikke tillade mig at blive forarget over historien. Den minder mig alt for 
meget om den lettelse jeg selv sad tilbage med, da ambulancen kørte forbi lige gør. 
Det er som om Gud ikke rigtig blev færdig med historien den gang. Det er ikke nogen løs-
ning, hvis ulykken bare går mig og mine forbi. Jeg tror ikke, at Gud kunne stille sig tilfreds 
med kun at være Gud for dem, der gik ram forbi. Derfor fortsætter Gud sin historie, og 
denne gang er vi alle med, både dem, der i første omgang gik ramt forbi, og alle, der blev 
ramt, af den største glæde eller den dybeste sorg. 
Alle er omtalt, når vi lytter til påskens tekster – hvad enten det er i palmesøndagens ind-
togsrus, skærtorsdagens svigt, og langfredagens sorg, påskedags nye håb eller anden påske-
dags gensynsglæde. Kirken har det hele, den gode historie om dit og mit liv – vi ses! 
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Kirkefrokost og Menighedsmøde, 
hyggelige timer, hvor du kan give din mening til kende.
Søndag den 16. marts afholder Dalby og Stubberup menighedsråd et fælles menighedsmøde.

Vi starter med en gudstjeneste kl. 11.00 i Dalby kirke og herefter byder menighedsrådene på 
en kirkefrokost i Præstegården. Vi vil gerne indbyde hele menigheden til en snak om vores 
visioner og planer for vores kirker, fortælle om alt det vi går og laver, og hvorfor vi laver det. 
Vi vil gerne indbyde til debat og samtale om kirken. Hvilke forventninger har I? Er der noget 
der skuffer eller glæder? Er der noget der undrer?
Menighedsrådet er menighedens repræsentanter - jeres repræsentanter. Ud over at være ar-
bejdsgiver for kirkernes ansatte, så er det også os der beslutter hvilke foredrag der skal tilbydes, 
hvilke koncerter der skal afholdes, om vi skal have læsecafe, fastelavn, ældremøde eller lign. Vi 
er sikre på at I derude også gemmer på ideer, forventninger og holdninger, så mød op og byd 
ind. Det er jeres kirke, og vi vil gerne føre jeres ideer videre ud i livet.
 På gensyn - Dalby og Stubberup Menighedsråd

Fastelavns gudstjeneste 
og tøndeslagning 
Den 2. marts kl. 10.30 i Dalby kirke. 

Vi fejrer denne søndag fastelavn med udklæd-
ning og tøndeslagning. 
Vi begynder i kirken kl.10.30 med en festlig 
gudstjeneste, gerne udklædt store som små, så 
lad dit indre legebarn få frit løb. 
Efter gudstjenesten fortsætter vi i præstegår-
den, hvor der er tøndeslagning og fastelavns-
boller til alle. 

Musical og gospel med ”Morgenfruerne m/k”
Dalby Kirke søndag den 23. marts kl. 19.30.

”Morgenfruerne”, der 
indtil efteråret 2013 var 
et 3-stemmigt, rytmisk 
’pigekor’, er nu blevet 
til et blandet, rytmisk 
kor, da en flok velsyn-
gende herrer meldte sig 
til. Indtil et nyt navn er 
fundet, kalder koret sig 
derfor ”Morgenfruerne 
m/k” med et glimt i 
øjet. 
Ved koncerten synger 

koret gammelkendte og helt nye gospelsange og kendte musicalhits. Måske sniger 
der sig også en enkelt dansk kærligheds- eller forårssang ind i programmet. Man kan 
læse mere om koret på: 
www.kor-morgenfruerne.dk.

Koncerten vil forløbe som en kombination af korets sange og poesi/fortælling ved 
dramaturg Lisbeth Weitemeyer, som også synger altstemme i koret. Nogle vil måske 
kende hende fra arrangementer i forbindelse med Kertemindes 600 års købstads-
jubilæum i 2013, hvor hun medvirkede som fortæller. bl.a. i Kerteminde Kirke i 
samarbejde med ”Morten Musikus” fra Århus og ”Bjællerne” fra Haderslev, som var 
kombinationer af musik og fortælling. 

Man kan læse mere om Lisbeth Weitemeyer på: www.klarscene.com.
Vel mødt til en dejlig aften! Gratis adgang.

	  
 
 
Ask Yggdrasil. 
! I den nordiske gudelære finder man “verdenstræet”, Yggdrasils ask. Dets top er i 
himmelen, dets tre rødder er hos menneskene, hos jætterne og i Hel, dødsriget. Slangen 
Nidhugg gnaver i dets rod, men da det blir vandet af nornerne, skæbnegudinderne, som 
hersker over menneskets livsforløb, grønnes det på ny. Jorden frugtbargøres af den dug, 
der falder fra træet. 
! Ask Yggdrasil er et billede på verdenslivets uforgængelighed trods de ødelæggende 
kræfter, og det betragtes som verdenslivets midtpunkt, 
(Aksel Olrik) 
! Men hvad har det med asken på Stubberup kirkegård at gøre ? 
! Stubberup kirke ligger på et gammelt helligsted, et vi, hvor man tilbad Odin, Thor og 
de andre nordiske guder. Der har ganske afgjort været en ask på stedet, ligesom vi nu om 
stunder har et kors i kirken. 
! Da kristendommen kom til landet, lagde man det nye helligsted, kirken, hvor det 
gamle, viet, lå. Man ville markere, at nu var der kommet en ny religion, og det gjorde man 
bedst ved at smide de gamle guder ud, og overtage deres plads. 
! Om vores asketræ er en efterkommer af Yggdrasil vides ikke, men hvem ved. Og 
så har vi vist skrevet nok om asketræet. 
 
Fastelavns gudstjeneste og tøndeslagning  
2. marts kl. 10.30 i Dalby kirke  
Vi fejrer denne søndag fastelavn med udklædning og tøndeslagning. Vi begynder i kirken kl.10.30 
med en festlig gudstjeneste, gerne udklædt store som voksen, så lad dit indre legebarn få frit løb. 
Efter gudstjenesten fortsætter vi i præstegården, hvor der er tøndeslagning og fastelavnsboller til 
alle.  
 
 
 
Gudstjenesteliste: 
Dato Søndag Dalby Stubberup 
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Bogcafé i konfirmandstuen
Den 9. april, 23. april og 30. april  -  alle dage kl. 19.30-21.00.

Kim Leines: Profeterne i Evighedsfjorden.
En kvinde sparkes ud over en klippe og falder i døden. Kolo-
niens danske præst, Morten Falck, længes hjem. Hans grøn-
landske hjælpepræst fortæres af vrede og sorg. Fjendskabet 
vokser mellem grønlændere og kolonister. Der kommer skib 
én gang om året. Langt inde i landet er der udbrudt oprør 
blandt de kristne grønlændere, ledet af profeterne Haba-
kuk og Maria Magdalene, hans kone. De drømmer om fri-
hed, lighed og broderskab, 4.000 km nordvest for Paris og 
Den Franske Revolution. Morten Falck er splittet: Skal han 

håndhæve den danske overmagt eller lade sig beruse af de grønlandske frihedsdrømme? 
Profeterne i Evighedsfjorden er inspireret af virkelige hændelser i det udstrakte danske rige 
i slutningen af 1700-tallet. Den færdes i Københavns stræder og på grønlandske udsteder, 
tager på sørejser og hvalfangst, på fodrejse gennem Norge og er vidne til Københavns 
store brand i 1795. Profeterne i Evighedsfjorden er en stort anlagt fortælling om et kul-
turmøde på godt og ondt, om umuligheden af at finde hjem og om den store drøm om 
frihed. Til første aften læses til og med 1. del.
 Alle er velkomne! 
 Sognepræst, Søren-Herluf Sørensen

Mini-konfirmander
Palmesøndag den 13. april i Dalby kirke kl. 10.00 og Viby kirke kl. 12.00.

Efter en række fornøjelige torsdage i selskab med mini-konfirmanderne, hvor vi har 
sunget, leget, været kreative, slutter vi af med et par ligeså festlige gudstjeneste i Dalby 
og Viby kirker. 
Tag hinanden i hånden, kom og vær med det er for hele familien, ung som gammel. Mi-
nierne og deres familier indbydes til en lille frokost efter den sidste gudstjeneste kl. 12.00
 På gensyn Rikke og Søren-Herluf

Kirkefrokost og foredrag i Holmens Hus
Gudstjeneste i Stubberup Kirke 2. påskedag d. 21/4 kl. 10.30, derefter mødes vi i Holmens 
Hus, Fynshovedvej 486, Martofte til frokost og foredrag.

Alle er velkomne - også uden tilmelding, men hvis I har mulighed for at tilmelde jer 
til Else M. Jensen på tlf. 28603735 eller elsemjensen@hotmail.com vil det være en stor 
hjælp. Øl og vand kan købes. 

”Down under” – og rejsen dertil
Overskriften hentyder til, at Grethe Wellejus 
fortæller lidt om sin fortid og baggrunden 
for diverse rejseaktiviteter, og der fortælles 
fra den seneste Australiens tur, foretaget i 
oktober og november 2013, hvor hun blandt 
andet var på en 10 dages tur med 4 -hjuls-
trækker fra Adelaide på sydkysten gennem 
den røde ørken til Alice Springs. 
 Dalby og Stubberup Menighedsråd.

Kirkefrokost og foredrag i Holmens Hus 
Gudstjeneste i Stubberup Kirke 2. påskedag d. 21/4 kl. 10.30, derefter mødes vi i 
Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte til frokost og foredrag. 
Alle er velkomne - også uden tilmelding, men hvis I har mulighed for at tilmelde jer 
til Else M. Jensen på tlf. 28603735 eller elsemjensen@hotmail.com vil det være en 
stor hjælp. Øl og vand kan købes.  
                                        ”Down under” – og rejsen dertil. 
                                                

Overskriften hentyder til, at Grethe Wellejus fortæller 
lidt om sin fortid og baggrunden for diverse 
rejseaktiviteter, og der fortælles fra den seneste 
Australiens tur, foretaget i oktober og november 2013, 
hvor hun blandt andet var på en 10 dages tur med 4 -
hjulstrækker fra Adelaide på sydkysten gennem den 
røde ørken til Alice Springs.  

                       Dalby og Stubberup  Menighedsråd. 
 

Dalby	  Kirke	  søndag	  den	  23.	  marts	  kl.	  19.30:	  Musical	  og	  gospel	  med	  
”Morgenfruerne	  m/k”.	  
”Morgenfruerne”,	  der	  indtil	  efteråret	  2013	  var	  et	  3-‐stemmigt,	  rytmisk	  ’pigekor’,	  er	  nu	  blevet	  til	  et	  blandet,	  
rytmisk	  kor,	  da	  en	  flok	  velsyngende	  herrer	  meldte	  sig	  til.	  Indtil	  et	  nyt	  navn	  er	  fundet,	  kalder	  koret	  sig	  derfor	  
”Morgenfruerne	  m/k”	  med	  et	  glimt	  i	  øjet.	  Ved	  koncerten	  synger	  koret	  gammelkendte	  og	  helt	  nye	  
gospelsange	  og	  kendte	  musicalhits.	  Måske	  sniger	  der	  sig	  også	  en	  enkelt	  dansk	  kærligheds-‐	  eller	  forårssang	  
ind	  i	  programmet.	  
Man	  kan	  læse	  mere	  om	  koret	  på:	  www.kor-‐morgenfruerne.dk	  
Koncerten	  vil	  forløbe	  som	  en	  kombination	  af	  korets	  sange	  og	  poesi/fortælling	  ved	  dramaturg	  Lisbeth	  
Weitemeyer,	  som	  også	  synger	  altstemme	  i	  koret.	  Nogle	  vil	  måske	  kende	  hende	  fra	  arrangementer	  i	  
forbindelse	  med	  Kertemindes	  600	  års	  købstadsjubilæum	  i	  2013,	  hvor	  hun	  medvirkede	  som	  fortæller.	  Bl.a.	  i	  
Kerteminde	  Kirke	  i	  samarbejde	  med	  ”Morten	  Musikus”	  fra	  Århus	  og	  ”Bjællerne”	  fra	  Haderslev,	  som	  var	  
kombinationer	  af	  musik	  og	  fortælling.	  
Man	  kan	  læse	  mere	  om	  Lisbeth	  Weitemeyer	  på:	  www.klarscene.com	  
Vel	  mødt	  til	  en	  dejlig	  aften!	  Gratis	  adgang.	  
	  
Billede	  af	  koret	  på	  næste	  ark	  
	  
	  

Alsang
Søndag den 30. marts kl. 14.00 i Viby Kirke.

Fjorten. Det er overskriften over forårets alsang. Tallet dækker 
over, at vi i år kan markere flere store historiske begivenheder: ud-
bruddet af 1. verdenskrig i 1914, tabet af Norge i 1814 og 25-året for 
Berlinmurens fald. Vi vil sætte historien på toner og synge os gennem årstal, 
der ændrede verden. Efter sangen er der kage og kaffe i Viby Sognegård.
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Koncert 
Søndag d. 27/4 kl. 19.00 er der forårskoncert i Stubberup Kirke med alle de kor, der er 
tilknyttet Dalby og Stubberup Kirker: 
Korskolen, børne- og ungdomskoret, sognekoret og Elisakoret. Korene vil hver især 
vise, hvad de har arbejdet med i vinterens løb. Dirigent: Birgit Lund.

      &

Bededagsaften
Torsdag den 15. maj kl. 20.00 i Dalby Kirke.

Vi begynder med gudstjeneste i Dalby kirke, 
derefter bydes på varme hveder og kaffe/te. 
Derefter er der mulighed for samlet at gå en tur ad banesti-
en, hvor vi kan være heldige at høre nattergalen. Vel mødt !
 Menighedsrådene 

Morgensang og Himmelfart
Kr. Himmelfart 29. maj kl. 7.00. Gåtur fra Dalby kirke til Stubberup Kirke.

Kirkerne og præsterne på Holmen samarbejder om denne dags særlige oplevelse. 
Kl. 7.00 mødes vi ved Dalby kirke og drikker en kop kaffe. På vejen ad banestien gør 
vi stop og giver plads til både og ord og eftertanke, inden vi vandrer videre. 
Kl. 9.00 er der morgensangs-gudstjeneste i Stubberup kirke ved Rikke Aagaard Niel-
sen og Søren-Herluf.

Siden sidst i sognene
Begravelse/bisættelse

Else Thomsen
Lene Lisbeth Neuhaus
Niels Vølund

Påskeindsamlingen
I forbindelse med påskens gudstjenester i Dalby kirke og Stubberup kirke har menigheds-
rådene ved vore kirker besluttet at det, der bliver lagt i kirkens indsamlingsbøsser, skal gå 
til DSUK – Dansk Sømands- og Udlands kirker.
DSUK gør et stort kulturelt og kirkeligt arbejde blandt de danskere, der i kortere eller 
længere tid har ophold i udlandet. Ikke mindst for mange af de unge mennesker, der fly-
ver ud i verden, er den danske kirke en sikker base, man altid kan komme til, dette takket 
være de midler, som indsamles via donationer og salget ved kirkernes julebazar, der gør 
det muligt fortsat at drive kirke på stedet til glæde for mange.
 Tak for bidraget – Menighedsrådene

Stor tak for hjælpen!
Og det er dejligt, at så mange børn er tilmeldt korene. De medvirker til, at kirkerne stadig 
er i udvikling!
Traditionen med, at børnene går Lucia, blev også videreført i 2013, hvor vi kunne glæde 
os over børnenes sang; både til Julemarkedet i Holmens Hus, og i Stubberup og Drigstrup 
Kirker. 
For mange er november/december årets travleste måneder.  Alligevel blev 20 meter stof 
forvandlet til 18 flotte lucia-kjoler. Det vil vi hermed gerne takke Anemarie Abild, Anna 
Andersen, Maj-Britt Boe, Mette Bech og Anne Kathrine Skifter for! 
 På vegne af menighedsrådene, Else M. Jensen
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Ask Yggdrasil
I den nordiske gudelære finder man “verdenstræet”, Yggdrasils ask. Dets top er i him-
melen, dets tre rødder er hos menneskene, hos jætterne og i Hel, dødsriget. Slangen 
Nidhugg gnaver i dets rod, men da det blir vandet af nornerne, skæbnegudinderne, 
som hersker over menneskets livsforløb, grønnes det på ny. Jorden frugtbargøres af 
den dug, der falder fra træet.
Ask Yggdrasil er et billede på verdenslivets uforgængelighed trods de ødelæggende 
kræfter, og det betragtes som verdenslivets midtpunkt, (Aksel Olrik).
Men hvad har det med asken på Stubberup kirkegård at gøre?
Stubberup kirke ligger på et gammelt helligsted, et vi, hvor man tilbad Odin, Thor 
og de andre nordiske guder. Der har ganske afgjort været en ask på stedet, ligesom vi 
nu om stunder har et kors i kirken.
Da kristendommen kom til landet, lagde man det nye helligsted, kirken, hvor det 
gamle, viet, lå. Man ville markere, at nu var der kommet en ny religion, og det gjorde 
man bedst ved at smide de gamle guder ud, og overtage deres plads.
Om vores asketræ er en efterkommer af Yggdrasil vides ikke, men hvem ved. 
Og så har vi vist skrevet nok om asketræet.

Stubberup kirke går et forandrings år i møde!
Et nyt år, og nye opgaver! Som mange nok har be-
mærket, har indgangspartiet til Stubberup kirke længe 
været faldefærdigt, men dog funktionsdygtigt. Menig-
hedsrådet har fået udarbejdet et første forslag til et nyt 
indgangsparti, og har fra Kerteminde Provsti fået til-
delt penge til at renovere indgangspartiet i 2014. Det 
er dog ikke sådan lige at udføre, når vi har med en 
middelalderkirke som vores at gøre, da bl.a. national-
museet skal holde tilsyn med at alt sker rigtigt.Vi glæder os meget til arbejdet, om end 
der er et stykke endnu før det endelige projekt er beskrevet og vi kan indhente tilbud på 
opgaven. Men et realistisk bud er at arbejdet skal påbegyndes efter sommerferien.
Dernæst har menighedsrådet søgt om at måtte montere en tids-lås på døren til kirken, så 
vi kan tilbyde også at åbne kirken udenfor graverens arbejdstid. Vi har mange gæster der 
kommer og gerne vil se vores smukke kirke, og det er så trist at lade dem møde en låst 
dør. Derfor er det en glæde at vi har fået lov at benytte et overskud fra 2012 til at montere 
denne tids-lås/ automatisk døråbning.
Det forrige menighedsråd besluttede, at man ville arbejde for en enkelt flagstang, når de 
to vi har, ikke kunne mere. Begge flagstænger er vel brugte og flagene ligeså, og derfor har 
vi i menighedsrådet ansøgt om, at måtte benytte en portion arvede penge til dette formål. 
Flagstangen skal integreres naturligt i det nye indgangsparti. Også denne ansøgning er 
blevet positivt modtaget, og når vi har mere styr på indgangspartiet, så får vi også fundet 
frem til hvordan området ved den nye flagstang skal se ud.
 Anne Kathrine Skifter, Formand for Stubberup Menighedsråd

Martofte Gymnastik og Idrætsforening 
tilbyder:
Kajakafdelingen afholder Rulle-workshop i havkajak i Munkebo Svømmehal 
søndag den 30. marts klokken 14-18 med uddannet instruktør. 
Pris 250 kr. + 100 kr. i kajakleje. 
Tilmelding og yderligere information: Dan 21806971 eller Berit 29276945. 
Betaling og tilmelding skal ske senest 15. marts.
Udendørssæsonen i havkajak begynder så snart vejret tillader det. Henvendelse kan 
ske til ovenstående. 

Fastelavnsfest afholdes i Holmens Hus lørdag den 1. marts klokken 10-12. 
Pris 25 kr. pr. person, både børn og voksne. 
Der er saft, kaffe og fastelavnsboller til alle.
 Alle er velkomne til foreningens aktiviteter.
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Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Kirkebogsførende sognepræst 
Søren-Herluf Mohr Sørensen, 
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag fast fridag.

Graver og ringer:
Dalby:
Bent Hauberg Andersen
Tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@ 
mail.tele.dk

Stubberup:
Marianne Stritt Ottenbros
Tlf. 40 46 51 88

Organist og korleder:
Birgit Lund
Tlf. 65 32 31 22

Dalby:
Formand: 
Eva Hansen,
Tlf. 65 34 18 07
madamadam@dbmail.dk

Kasserer: 
Kirsten Jensen,
Tlf. 65 34 20 13
dalbykirsten@dbmail.dk  

kirkeværge og formand 
for præstegårdsudvalget:
Kay Petersen,
Tlf. 65 34 14 63
Mobil 29 46 45 63
kay.petersen@c.dk

Kontraktperson:
Grethe Wellejus,
Tlf. 65 34 22 19
gawell@dbmail.dk  

Næstformand:
Annelise Petersen,
Tlf. 65 34 22 13
bakkelygaard@hotmail.com

Stubberup:
Formand: 
Anne Kathrine Skifter, 
Tlf. 61 78 76 17
aks@inbema.dk

Næstformand:
Bente Kragebær, 
Tlf. 40 21 85 54
b.m.s.k@mail.dk

Kasserer: 
Hans Rosendahl,
Tlf. 65 34 11 91
hrnordskov@dlgpost.dk

Kontaktperson: 
Else M. Jensen,
Tlf. 28 60 37 35
elsemjensen@hotmail.com

Marita Nicolajsen,
har orlov
Tlf. 61 65 70 86
nicolajsentranberg@
hotmail.com

Kirkeværge: 
Bent Knudsen,
Tlf. 65 34 11 65
skrallehavegaard@mail.dk

Strandrensning
Der er arrangeret frivillig strandrensning den 8/3 kl. 9.

Mødested: Min Købmand i Mesinge. Arbejdet fordeles, 
og når det er afsluttet, bydes der på varm suppe. (cam-
pingpladsen). Tilmelding til Kim 20536509

Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte
23. februar kl. 14: Banko
27. februar kl. 18.30: PC- Café *

6. marts fra kl. 19–21: Arkivet er åbent
20. marts: Generalforsamling. 
 Starter med spisning kl. 18 og generalforsamling kl. 20. 
  Tilmelding til spisning: Bente Kragebær på 40218554 se-

nest 8 dage før.
27. marts kl.18.30: PC- Café *
30. marts kl. 14: Banko

1. april fra kl. 19–21: Arkivet er åbent .
2. april kl. 18:   Fællesspisning. 

 Pris 100 kr. Derefter foredrag ved Hasse. 
  Tilmelding til spisning: Bente Kragebær på 40218554 se-

nest 8 dage før.
24. april kl. 18.30:  PC- Café *
  Kom og få hjælp, hvis du  er ”kørt fast” på computeren, vil 

lære at sms’e eller lægge aftaler ind på mobilen. 
 Bare mød op – det er godt, hyggeligt og gratis.

1. maj fra kl. 19–21: Arkivet er åbent.
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SHS: Søren-Herluf Mohr Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

Dato Helligdag Dalby Stubberup

2. marts Fastelavn
10.30 SHS 
Familiegudstjeneste * 
Børnekoret

9. marts 1. s. i fasten 11.00 SHS

16. marts 2. s. i fasten
11.00 SHS
Menighedsmøde & 
kirkefrokost *
Sognekoret

23. marts 3. s. i fasten 19.30 Koncert 
Morgenfruerne *

30. marts Midfaste 14.00 
Alsang i Viby kirke *

14.00 
Alsang i Viby kirke *

6. april Mariæ Bebudelsesdag 10.30 RAN

13. april Palmesøndag 10.00 SHS & RAN
Familiegudstjeneste *

17. april Skærtorsdag 19.00 SHS 
Elisakoret

18. april Langfredag 9.00 RAN
Elisakoret

20. april Påskedag 10.30 SHS
Sognekoret

9.00 SHS
Sognekoret

21. april 2. påskedag
10.30 SHS
Sognekoret
Kirkefrokost *

27. april 1.s.e.påske 19.00 Forårskoncert *

4. maj 2.s.e.påske 10.00 SHS
Konfirmation

11. maj 3.s.e.påske 10.00 SHS
Konfirmation

15. maj St. Bededags aften 20.00 SHS
Varme hveder *

18. maj 4.s.e.påske 9.00 RAN

25. maj 5.s.e.påske 10.30 SHS

29. maj Kristi himmelfartsdag 7.00 SHS & RAN 
kirkevandring * 9.00 SHS & RAN 

1. juni 6.s.e.påske 10.30 SHS

8. juni Pinsedag 9.00 SHS
Sognekoret

10.30 SHS
Sognekoret

(*) se omtale inde i bladet
Der er som hovedregel altergang ved gudstjenester hhv. 10.30 / 11.00
Gudstjenesteliste for alle områdets kirker kan ses hver uge i Kerteminde Ugeavis.

Kirkebil – er der behov for kirkebil henviser menighedsrådene til Flextrafik. Man bestiller kørsel 
hos FynBus på tlf. 63 11 22 55 senest 2 timer før. Ring fra kl. 7 – 21. Kunden skal selv kunne 
hjælpe sig ind og ud af bilen.


