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Tag forskud på glæderne…

Det er måske ikke helt kirkeligt korrekt, at opfordrer til at vi skal tage forskud på glæderne. Vi be-
finder os i kirkeårets fastetid. En tid der ifølge den kirkelige tradition indbyder til eftertænksomhed, 
renselse, tilbageholdenhed og mådehold og ikke mindst omvendelse.  

Jeg må indrømme, at jeg er ikke god til at faste. For mig at se, har fasten nogenlunde samme status 
som alle de nytårsfortsætte, man pålægger sig selv nytårsnat med bobler i hovedet. Planen om dag-
lige løbeture holder lige præcis indtil det begynder at storme og regne igen. Mådehold med brugen 
af mobilen og de såkaldte sociale medier, holder lige præcis til den ”livsvigtige” Breaking News 
opdatering. Endelig er jeg måske nok lidt firkantet i hovedet, hvorfor er det kun lige i fastens 40 
dage, at vi skal forsøge at være en bedre udgave af os selv, leve mere sundt og være mere nærværende 
blandt de mennesker vi lever og færdes iblandt? Hvad med de sidste 325 dage? 

Så derfor tænkte jeg, nu vil jeg være først med den gode nyhed – der er forår på vej. En formiddag 
i februar er der knopper på træerne, og i græsset på jorden, et skær af grønt i det gule. Der er ”vita-
miner” i luften og grøde i jorden. Og så skal vores sogneblad først med det klassiske og obligatoriske 
forsidebillede på sogne- og kirkeblade over det ganske land – nemlig den gule rapsmark. Den ligger 
der, ikke helt i forgrunden, for vi må stadig vente lidt, men den er inden for rækkevidde og det er 
godt at vide. Vi må godt begynde at tage forskud på glæderne, vinteren har med sin kulde og fugt 
varet længe nok. 

For en del år siden, boede jeg et halvt år i Sverige nord for Stokholm. En dag i marts måned, hvor 
der stadig var både nat- og dagsfrost, men høj sol på en skyfri himmel, blev jeg på en gåtur i den 
frostklare luft pludselig overvældet af duften af pølser på en grill – i en solbeskinnet hjørne stod 
en gruppe mennesker i termotøj og holdt årets første grillparty. Med duften af grill var jeg med et 
sendt flere måneder frem – til sol og sommer. Siden har jeg tænkt tilbage på dette øjebliksbillede, at 
det er godt at have noget at se frem til, men det er ligeså godt at finde glæden nu og her! 

Sognebladet rummer denne gang en lang række af gudstjenester, traditionelle så vel som dem, der 
lige har fået et ”pift” og forskellige sognearrangementer. Konfirmanderne står for gudstjenesten 
den 2. marts i Viby kirke, hvor de har valgt ord og billeder. Senere i marts gennemfører vi vort eget 
biddrag til Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling, når vi den 13. marts tager forklædet på og 
griber håndmixeren og bager for en sag. Sang og musik er et gennemgående spor i forårets program 
til påske og pinse, til morgensang, aftensang og nattergale sang. 

Så der er meget godt at se frem til, men der er lige så meget at glæde sig over nu og her, hvis blot vi 
kan få øje på det og med glæden er det som med modermælken: Jo mere man bruger af den og øser 
løs af den, jo mere bliver der af den.
 Søren-Herluf Sørensen

Morgensang - Første torsdag i måneden 
kl.9.30 – 11 i Dalby Kirke

Afslappet fællessang med kendte og nye salmer og sange efterfølgende 
formiddagskaffe i konfirmandstuen.

3. marts.  Tema: Vintergæk, erantis, anemoner og hyacinter – forår og blomster.
7. april.  Tema: Frihed er det bedste guld – frihed og besættelse.
5. maj:   Tema: Kr. Himmelfart og morgensangsgudstjeneste i Stubberup 
 (se under Kr. Himmelfart)
2. juni:  Tema: Grundlovsdag og fædrelandssange.

Konfirmandgudstjeneste – Viby kirke
Onsdag den 2. marts kl.19.00

En gudstjeneste på konfirmandernes præmisser – næsten da;-) 
Som afslutning på halvandet døgns intensiv konfirmandundervisning i Viby sognegård, med 
overnatning, fællesspisning og kunstnerisk udfoldelse på lærreder, står årets konfirmander på 
Holmen for tilrettelæggelse af denne gudstjeneste. Der bliver også ved denne lejlighed mulig-
hed for at se resultatet af konfirmandernes malerier over temaet: Pinse - Kærlighedens bånd. 
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Musik i Påsken
Skærtorsdag, 24. marts – Stubberup kirke kl.17. Ved gudstjenesten medvirker fløjtenist, Anne 
Bech.

Påskedag, 27. marts  – Ved gudstjenesterne i Stubberup kirke kl.9.30 og Dalby kirke kl.11 
medvirker trompetist; Asbjørn Kamban 

Menighedsmøde vedr. sammenlægning af menighedsråd
Holmens Hus d. 28. marts kl. 12.30

I 2016 skal der foretages valg til menighedsrådene i Dalby og Stubberup sogne. Vi er i den 
forbindelse, i de to menighedsråd samt på vores fællesmøde, blevet enige om, at tiden er inde 
for at foreslå en sammenlægning af de to menighedsråd. 

Vi foreslår dette fordi vi er fælles om rigtig mange ting, så i bund og grund er dette en orga-
nisatorisk foranstaltning. 
Meget af det vi sidder med i dag omkring gudstjenester, arrangementer, foredrag, undervis-
ningsforløb, konfirmationsforberedelse etc. er fælles foretagender. Samtidig må vi også er-
kende, at et lokalsamfund er baseret på mange frivillige kræfter, og de frivillige kræfter er ikke 
uendelige. 
Der er altså IKKE tale om en sogne sammenlægning.

Når man foreslår en sammenlægning af menighedsråd er der en helt fast procedure der skal 
overholdes: Orientering, afstemning og til sidst selve valget. 

Derfor afholder vi efter gudstjenesten 2. påskedag et orienterende menighedsmøde, hvor re-
præsentanter for begge menighedsråd samt jurist Pernille Hach fra Fyns Stift vil være til stede. 
Efter en orientering vil der være separat afstemning for de to sognes borgere. Deltager man 
ikke til gudstjenesten før, eller frokosten bagefter, vil der altså være mulighed for blot at deltage 
i dette møde ved at møde op i Holmens Hus d. 28. marts kl. 12.30. Mødet forventes at tage 
mellem 30 og 45 minutter.

 På vegne af menighedsrådene i Dalby og Stubberup
 Anne Kathrine Skifter
 Formand, Stubberup menighedsråd

2. påskedag i Stubberup Kirke og Holmens Hus

Vi prøver i år at gentage traditionen fra påsken 2013 og 2014 med spisning og foredrag efter 
dagens gudstjeneste.

Dagens program
Kl. 11.00  Gudstjeneste i Stubberup Kirke
Kl. 12.30  Holmens Hus, møde vedr. sammenlægning af menighedsråd
Kl. 13.30  Spisning af koreansk inspireret mad og efterfølgende kaffe
Kl. 15.00  Foredrag ved Jacob Dauerhøj om hovedstaden Seoul, Sydkorea

Bemærk: Ud over gudstjenesten kl. 11 er tidspunkterne vejledende, men vi vil gøre, hvad vi 
kan, for at overholde dem.
Programmet slutter ca. kl. 16.30.

Kirkerne er værter ved spisning og kaffe. Drikkevarerne er for egen regning.

I dagens anledning tilbyder vi brug af kirkebil: 
Afhentning ved bopæl/Dalby Kirke/Holmens Hus til Stubberup kirke og retur til afhent-
ningsstederne. 

Al tilmelding bedes sendt til Else Jensen, tlf: 2860 3735 eller mail: elsemjensen@hotmail.com senest 
fredag, den 18. marts.

         &
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Krudt og Kanoner i Dalby kirke

Provstigudstjeneste 
Søndag den 3. april i Dalby Kirke kl.14.
Prædikant: Niels Overgaard, Marselv-Birkende

Forkyndelse for øjnene 
– kirkekunst og lokalhistorie i Kerteminde provstis kirker

Igennem forløbet ”Forkyndelse 
for øjnene” bliver vi præsenteret 
for et bredt udsnit af kirkekunst-
historien og de teologiske og kul-
turelle strømninger, der har sat sit 
præg på kirkerne gennem århund-
reder her i Kerteminde provsti. 
Forløbet finder sted i en række af 
provstiets kirker frem til februar 
2017 på givne søndage, hvor der 

indledes med fælles provstigudstjenester i den pågældende kirke og efterfølgende rundvisning 
og fortælling i kirken. 
Den 3. april vil vi høre historien bag den imponerende portal ind til tårnrummet i Dalby 
kirke.

Næste forkyndelse for øjnene arrangement er:
Søndag den 8. maj i Ullerslev kirke, prædikant, Lone Wellner Jensen 
Søndag den 12. juni i Birkende kirke, prædikant, Søren-Herluf 

For kørelejlighed og samkørsel, kontaktes Søren-Herluf på tlf. 65 34 11 63.

Bededagsaften i Stubberup kirke
Torsdag den 21. april kl.19

Efter gudstjenesten bydes på varme hveder og kaffe/te.
Velmødt  Menighedsrådene 

Litteraturkreds i Dalby præstegård
Onsdag den 13. april Kl.19

”Hvad man ikke ved” 
Af Anne Lise Marstrand-Jørgensen (2012)

Eric og Alice er et ungt ægtepar, der i 1969 flytter ind i parcel-
huset. Alice er på trods af uddannelse som sygeplejerske hjem-
megående, og de får snart 3 børn. Vi følger, hvordan de ikke-
eksisterende normer er ved at ødelægge familien

Gerne tilmelding til sognepræst, Søren-Herluf på tlf. 65 34 11 
63 eller shes@km.dk.

Morgensang og Himmelfart
Kr. Himmelfart den 5. maj kl.8

Kl. 8 mødes vi ved Huggehuset ved siden af Dalby kirke til morgenkaffe. 
Efter morgensang i Dalby kirke, begiver vi os på vandring ad den natur-
skønne banesti mod Stubberup kirke. Undervejs gør vi stop og giver plads til ord og eftertanke. 
Kl.10 Morgensangs-gudstjeneste i Stubberup kirke.

K E RT E M I N D E  P RO V S T I
FOLKEKIRKEN

Søndag den 3. april kl. 14.00
i Dalby Kirke

Provstigudstjeneste med efterfølgende foredrag om kirken.
Prædikant: Niels Overgaard (Marslev-Birkende)

Igennem forløbet ”Forkyndelse for øjnene” bliver vi præsenteret for et bredt udsnit af
kirkekunsthistorien og de teologiske og kulturelle strømninger, der har sat sit præg på

kirkerne gennem århundreder her i Kerteminde provsti

Gudstjeneste & Foredrag
F  O  R  K  Y  N  D  E  L  S  E   F  O  R   Ø  J  N  E  N  E



5

Siden sidst i sognene
Bisatte/begravede

Dalby Sogn Stubberup Sogn
21. december:  3. februar:
Poul Erik Andersen Poul Villy Jørgensen

Musik i Pinsen

Pinsedag, den 15. maj
Pinse sprudler af liv. Det understreges med glad og festlig musik ved pinsegudstjenesterne i 
Stubberup kirke kl.10.30 og i Dalby kirke kl.9.00

Vi får endnu engang hjælp af de tre lokale piger, der med melodier fra folkemusikken, vil løfter 
stemningen: 
Siri Johanne Janfeldt-Mose på Klarinet
Klare Kristine Grønne på violin
Kjersti Olivia Grønne på klaver og harmonika

Traditionen tro bydes efter gudstjenesten på et glas champagne og kransekage. 

Aftensang i Dalby kirke og Nattergal vandring 
Torsdag den 26. maj kl.20.00

Vi mødes i Dalby kirke til aftensang, med ord og toner fra vor rige sangskat og fortsætter 
derefter ud i den lyse aften og en tur i skoven. 
Hvis vi er heldige eller kan tie stille – kan vi måske opleve nattergalen synge for os og sin lille 
mage. 
Husk ordentligt fodtøj og en lunt overtøj efter vejret.

Fælles friluftsgudstjeneste – Viby
2. pinsedag, den 16. maj kl.11

Dalby, Stubberup, Mesinge, 
Viby og Kerteminde-Drigstrup 
kirker inviterer til fælles guds-
tjeneste i det fri. 

I tilfælde af dårligt vejr rykker 
vi inden døre. 

Kirkerne er efterfølgende vært 
ved en let frokost. 
Øl og vand kan købes. 
Arr. i samarbejde ml. kirkerne 
på Hindsholm og Kerteminde- 
Drigstrup

      &
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Konfirmander og Konfirmationer 

Konfirmander i Dalby kirke den 1. maj kl 10.30. 
Jakob Trier Arevad
Michella Annelise Christensen
Klare Kristine Grønne
Marie Kirstine Nielsen

Konfirmander i Stubberup kirke den 8. maj. kl 10.30.
Martin Pilkær 
Margrethe Nordeide Jensen
Alexander Edis

En tur i regnbuen og ude i Aarhus
Onsdag d. 27. januar tog vi med bussen, kurs mod Aarhus

Vi startede med en guidet tur på ARoS. Vi fik fortalt at ARoS er bygget op med inspira-
tion fra Dantes Guddommelige Komedie. Vi startede i helvede som lå helt nede i kælder 
etagen. Spiraltrapperne i midten af ARoS skal symbolisere Skærsilden, hvor man bliver 
renset efterhånden som man bevæger sig op mod himlen (Regnbuen) 

På ARoS så vi udstillinger lige fra moderne lysinstallationer til gamle malerier, men med 
fokus på de religiøse motiver. Da den guidede tur var slut, fik vi lov til at gå en tur i den 
berømte regnbue oven på ARoS museet.  Det var en utrolig spændene oplevelse, at se Aar-
hus i forskellige farver. Da vi havde fået taget nok billeder, drog vi ned til landjorden igen. 

Vi gik herefter hen til Vor Frue Kirke. ’’Tre I En Kirke’’ Det var en anden kirke end det 
vi er vant til. Midt i gulvet gik der en trappe ned i jorden, hvilket førte til den helt gamle 
kirke fra ca. år 902. Derefter gik vi ind i den helt store kirke. En utrolig flot kirke, med 
rigtig mange epitafier (Minde Tavle) Efter en spændende guidet tur i Vor Frue Kirke, tog 
vi ned til gågaden. Her fik vi lov til at gå et par ture op og ned ad strøget. Det var super 
hyggeligt at have nogle frie timer. 

Kl. 17:15 mødtes vi på restaurant China Wok House midt på strøget. Vi spiste lækker 
mad og hyggede os. Da vi alle var mætte tog vi med bussen hjem til Hindsholm. Vi var 
alle trætte efter en lang og dejlig dag, med masser af oplevelser og hygge.

 Af: Martin Pilkær, 
 Margrethe Jensen og Klare Grønne 
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KONCERTER 2016

Kerteminde og Hindsholm Kirkesogne

MARTS

”InTune – stærke kvindestemmer i foråret”
Tirsdag d. 1/3 – Drigstrup Kirke, kl. 19.30
Festlig koncert på højt niveau med feminin stil og charme og med et overvejende moderne 
repertoire. 
Fri entré

”InTune”

”Natur og Kirke”
Søndag d. 13/3 – Stubberup Kirke, kl. 16.00
Solofløjtenist Rune Most, Agnes Most, klaver/orgel.
Fri entré

Rune Most

APRIL

”Korafslutning for Kerteminde-Drigstrups Spire- og Børnekor”  
Tirsdag d. 5/4 – Kerteminde Kirke, kl. 17.00   
Fri entré
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”Korafslutning for Holmens Børne- og Voksenkor”
Søndag d. 17/4 – Dalby Kirke, kl. 16.00
Fri entré 

MAJ

”Duo Lunde & Krebs”
Søndag d. 22/5 – Kerteminde Kirke, kl. 19.30
I anledning af Frimurerlogen i Odense´s 225 års jubilæum, afholder Frimurerlogen Hans 
Schack, Kerteminde koncert med Mads Lunde, trompetist og Torben Krebs, organist. En 
festlig koncert med både rytmisk og klassisk på programmet.
Fri entré

Mads Lunde og Torben Krebs

JUNI

”Sara Grabow & Den Gamle Sangskat” 
akkompagneret af Eva Skipper og Martine Madsen
Søndag d. 12/6 – Kerteminde Kirke, kl. 16.00  
Oplev denne musikalske pige-trio genopfriske kendte og elskede klassikere fra 30’erne til 
60’erne. Sange fra dengang POPulærmusikken var intelligent, kreativ, uforudsigelig og med 
noget på hjerte. Repertoire af Liva Weel, Otto Brandenburg, Grethe og Jørgen Ingemann, 
Gitte Hænning m.fl. 
Entré kr. 50

”Sara Grabow Trio”
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Nyt fra menighedsrådene

Orientering om Stubberup Kirkegård
For medlemmer af folkekirken, som bor i 
sognet eller på anden måde har tilknytning 
dertil, er begravelse/bisættelse gratis. Enhver 
kan blive begravet/ bisat. I kan få nærmere 
orientering om evt. betaling ved henven-
delse til graveren.
Det er muligt at reservere et gravsted. Af-
tale herom træffes med graveren. Der bliver 
opkrævet et engangsbeløb på 500 kr., som 
betales ved reservationen. Reservation af 
plænegravsteder er gratis.
Efter begravelse/bisættelse modtager nærme-
ste pårørende et gravstedbrev fra graveren. 

Et kistegravsted bliver nedlagt efter 20 år, et urnegravsted efter 10 år. Når fredningstiden udlø-
ber, er det muligt at forlænge denne. Ønsker man ikke længere gravstedet, bliver det nedlagt.
Der laves en skriftlig aftale om dette ved henvendelse til graveren.

Kistegravsted
Der er almindelige kistegravsteder, hvor der kan begraves kister og urner. Kistegravsted kan 
erhverves med fra 2, 3 eller 6 gravsteder. 

Almindeligt urnegravsted
Her bliver der kun nedsat urner.
Et urnegravsted erhverves altid med 2 pladser.

Plader i plænen
Her bliver der kun nedsat urner. Gravstedet består af en granitplade. Der er plads til to urner. 
Der skal betales en fast vedligeholdelsespris for en fredningsperiode. 

Kistebegravelse i plænen
Kistebegravelse i plænen med stenplade.
Der skal betales en fast vedligeholdelsespris for en fredningsperiode. 

Den anonyme fællesgrav
Her bliver der kun nedsat urner. Urnen sættes ned i græsplæne. Det er ikke muligt at sætte en 
gravsten eller anden markering af stedet. 
Der skal betales en fast vedligeholdelsespris for en fredningsperiode. 
Det er muligt at overvære nedsættelsen af afdødes urne. Her kan der lægges blomster.
I Stubberup Kirkes våbenhus er der fremlagt en oversigt over priser for gravsteder. Her kan du 
også finde en mere udførlig information om Stubberup kirke og kirkegård. 
Al henvendelse vedr. kirkegården kan ske til graver Marianne Stritt Ottenbros i arbejdstiden 
på telefon 40 46 51 88.

 På vegne af Stubberup Menighedsråd
 Else M. Jensen

Bevar historien og støt lokalarkiverne
Lokalarkiverne i Stubberup og Dalby efterlyser beretninger om 
skolegangen og skolefotos.

Ligeledes søger vi materiale, der har relation til sognenes fattiggård/
alderdomshjem, butikker, håndværkere og til stedets beboere 
gennem tiderne.

Materiale kan afleveres i Stubberup Lokalarkiv i Holmens Hus og i Dalby Lokalarkiv oven 
på Forsamlingshuset, den første hverdagstorsdag i hver måned fra kl. 19 – 21 eller efter aftale 
henvendelse til Stubberup Lokalarkiv Else M. Jensen tlf. 29 60 37 35 eller Dalby Lokalarkiv 
Helle Klüver tlf. 23 20 63 25.
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Martofte Gymnastik- og Idrætsforening

Pilates
STOTT® Pilates, øvede
Tirsdage kl 19.30 til 20.30
Da der ikke er et begynder hold, skal man lige ringe hvis man er begynder, så finder vi ud af det!

STOTT® Pilates 60+
Fredage kl 8.30 til 9.30

Begge hold starter igen i uge 13 til og med uge 24.
Mød op eller kontakt Anne Kathrine Skifter, 617 87 617

NYHED: Førskole Børne-Yoga
3-6 årige børn med 1 voksen pr. barn.
Start: Lørdag 5. marts - 16. april kl. 10.00 – 10.45
Sted: Holmens Hus
Pris 500 kr. for de seks lørdage (Prisen dækker et barn og en voksen).
Her leger og undersøger vi tingene i børnehøjde. Yoga fremmer kropsbevidsthed og forstå-
else, styrker balance, den grundlæggende motorik og koordination af kroppen. De fysiske 
yogaøvelser gør det lettere for børn at føle sig mere komfortable og til stede i deres krop. 
Vejrtrækningsøvelser for børn hjælper med at dulme og afbalancer hele nervesystemet og kan 
give bedre søvn, berolige sindet og ”klare” hjernen. Både børn og voksne der dyrker yoga vil 
gradvis udvikle større forståelse og bevidsthed om kroppen.
Kontakt instruktør Randi Andersen for tilmelding eller spørgsmål til aktiviteten, tlf. 24840255.

Havkajak
Sæsonen begynder når vejret tillader det.
Er du interesseret så kontakt Lise tlf. 51 92 12 60, Jens Peter tlf. 24 47 35 61 eller Berit tlf. 
29 27 69 45.

Generalforsamling
Torsdag den 17. marts klokken 20.
Sted: Holmens Hus
Dagsorden ifølge vedtægterne
Mulighed for deltagelse i fællesspisning kl. 18.30. Tilmelding til Stubberup Sogns Beboerfor-
ening.

Mindeord for Levi Bæk

Afsked med en tradition
Siden begyndelsen af nittenhundrede halvfemserne har det hver sommer været en fast tradi-
tion, at Levi Bæk gav en kirkekoncert i Stubberup kirke. Det var altid et vel besøgt arrange-
ment, folk kom langvejs fra for at deltage i koncerten. Deltage, ja, for vi skulle ikke bare høre 
god musik, der var også fællessange, og vi skulle ikke bare synge med, vi skulle stå op og synge, 
for ”så klang det meget bedre”.
Koncerten begyndte faktisk før den begyndte, allerede en halv time inden det annoncerede 
tidspunkt sad Levi Bæk ved orgelet, spillede og sang. Koncerten blev leveret af Levi Bæk og 
hans kone Hanne Christensen. De første år deltog også deres børn, og ved den sidste koncert i 
august var deres datter Anna med. Hanne har en dejlig sopran, Levi havde en god baryton, vi 
hørte dem dels solo, dels som duet. Levi spillede selvfølgelig til alle numrene.
Musikken spændte fra orgelmusik af Bach, sangnumre som en sopranarie af Händel, enbary-
tonarie af Adams eller en duet af Purcel. Det var ikke blot klassisk musik, der var også plads til 
mere nutidige kompositioner som ”Chess” eller ”Sound of music”.
Levi Bæk spændte meget vidt i sin musik. I et interview i Kristeligt Dagblad i anledning af 
hans 70-års fødselsdag udtrykte han sin kærlighed til den musik, som havde fyldt det meste 
af hans liv med ordene: ” Når evangeliet har talt, bliver det uudsigelige sagt ved musikken”. 
Nu er han her ikke mere, han blev 72 år, så måtte han opgive kampen med kræften lillejuleaf-
ten. Han efterlader et stort tomrum, ikke bare i sit hjem i Sorgenfri, også her på Holmen vil vi 
med taknemmelighed mindes ham, og vi vil savne ham og den musik han gav os.
 Af Hans Rosendahl på vegne af Menighedsrådene



Holmens Hus 

Banko
Søndag den 6. marts kl.14 

Generalforsamling i Stubberup sogns beboerforening
Torsdag den 17. marts. 
Spisning kl.18.30, Generalforsamling kl.20 
Tilmelding til spisning: Bente Kragebær tlf.40218554 / mail: b.m.s.k@mail.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne.

11

Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Dalby præstegård
Fynshovedvej 322
5380 Dalby
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag 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:
Martin Høier 
Tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

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

Kontaktperson:
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

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

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.

Sognebladets redaktion: Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren-Herluf Mohr Sørensen 
(ansv.) og Eva Hansen. Sidste indlevering af stof til næste nummer er mandag d. 1. august 
2016.

Kirkerne på Facebook

Dalby og Stubberup Sogne 
er kommet på Facebook.

Inviter vennerne til at synes 
godt om denne side.



Gudstjenester
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BNR: Betina Noer Rasmussen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen
SHS: Søren-Herluf Sørensen

LWJ: Lone Wellner Jensen
JML: Jørgen Mose Laursen

Dato Helligdag Dalby Stubberup Mesinge Viby Kerteminde Drigstrup

02.03 Konfirmand-
gudstj.

19 RAN, SHS
Konfirmanderne

05.03 Dåbsgudstj. 11 RAN

06.03 Midfaste 11 RAN 9.30 RAN 9 LWJ 10 LWJ

09.03 Skumringstime 16.30 RAN

13.03 Mariæ 
bebudelse

9.30 SHS
16 Koncert 11 SHS 10 BNR

Komfir. gudstj.

17.03 Stillegudstj. 19 NN

20.03 Palmesøndag 11 JML 9.30 JML 11 LWJ
Børnegudstj.

24.03 Skærtorsdag 17 SHS 19 SHS 19.30 LWJ 10 LWJ

25.03 Langfredag 11 SHS 14 LWJ

26.03 Påskelørdag 23.30 RAN

27.03 Påskedag 11 SHS 9.30 SHS 11 RAN 9.30 RAN 10 NN 11.30 NN

28.03 2. Påskedag 11 SHS
Kirkefrokost 9.30 SHS 10 NN

02.04 Dåbsgudstj. 11 LWJ

03.04 1.s.e.påske

14 Niels 
Overgaard, 
Forkyndelse 

for øjene

10.30 RAN
Konfirmation 9 NN 10 NN

07.04 Aftengudstj. 19 RAN

10.04 2.s.e.påske 10.30 SHS 10.30 RAN
Konfirmation 10 LWJ

17.04 3.s.e.påske 16 Korafslutning 10.30 SHS 10 NN 11.30 NN

21.04 Bededagsaften 19 SHS
Varme hveder

17 SHS
Varme hveder

22.04 Bededag

10 BNR
Komfirmation

10 BNR
Komfirmation

11.30 BNR
Komfirmation

24.04 4.s.e.påske 10.30 RAN 19 RAN
Kaffe 11.30 BNR

01.05 5.s.e.påske 10.30 SHS
Konfirmation 9 BNR 9 LWJ 10 LWJ

Kaffe

05.05 Kristi 
Himmelfart

8 SHS, RAN
Kirkevandring 10 SHS, RAN 19 BNR

08.05 6.s.e.påske 10.30 SHS
Konfirmation 9 LWJ 10 LWJ

15.05 Pinsedag 10.30 SHS 9 SHS 10.30 RAN 9 RAN 10 BNR 11.30 BNR

16.05 2. pinsedag 11 Fællesgudstj.

22.05 Trinitatis 
søndag 9 RAN 10.30 RAN 10 BNR

29.05 1.s.e.trin. 10.30 RAN 19 RAN
Kaffe 10 LWJ 19 LWJ

Kaffe

02.06 Aftengudstj. 19 SHS

05.06 2.s.e.trin. 10.30 SHS 9 SHS 9 BNR 10 BNR

(*) 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.


