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Valghåndbog
Sådan får I flere kandidater til menighedsrådsvalget

Dalby
og Stubberup sogne
58. årgang   Nr. 3 • September • oktober • november 2016

www.dalby-stubberupkirker.dk

Orienterings- og Opstillingsmøde for Dalby og Stubberup sogne.

Dalby præstegård den 13. september kl.19

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
dagens Danmark?
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
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Oplevelser til oplivelse

Så er sæsonen i gang og der ligger en lang række af kirkelige aktiviteter og oplevelser og venter på os 
alle. I får dog lige en lille afstikker, for i min sommerferie var jeg i Legoland med familien. Ved den 
nyeste forlystelse, der var kommet til, slog det mig pludselig, at der var sket noget med den særlige 
tidszone, vi kender som ventetiden. Ventetiden i den nye forlystelse var ikke længere en meget lang 
test i tålmodighed for børn og barnlige sjæle, hvor man gik frem og tilbage i ventebåsen, som en 
løve i et bur, og ventede på at det skulle blive ens tur i rutsjebanen. Ventetiden var i sig selv blevet 
en oplevelse. Da vi kom til den nyste forlystelse i parken så vil til vores overraskelse, at der slet 
ingen kø var, vi måtte straks prøve den. Vi følte os heldige og privilegerede, tænk at have fundet et 
sted alle de tusindvis af forældre og børn åbenbaret slet ikke havde bemærket, det var for godt til at 
være sandt. Men det var heller ikke sandt. For ganske vist gik vi lige ind i forlystelsen og var i gang 
med det samme, og så alligevel ikke helt, for vi fornemmede godt, at den her gåen igennem forskel-
lige rum var en indføringsproces, der ledte frem mod det egentlige, der skulle ske. Ventetiden og 
endemålet løb sammen et eller andet sted i forløbet. Ventetiden var ikke længer en plage og en jam-
merdal, sådan som den tidligere kunne føles. Ventetiden var blevet til en oplevelse af fortællinger 
og et pædagogisk forløb, noget der skulle adsprede os men samtidig også iklæde os færdigheder og 
kompetencer. Således kan oplevelserne målrettes i mere eller mindre grad, så man dermed kan styre 
hvilke færdigheder og kompetencer, man vil udvikle og fremme. 

Med denne lille oplevelse fra min sommerferie skal der bydes indenfor til en række oplevelser, der 
ind i efterårets tiltagende blæst og mørke skal vække til oplivelse. Der ligger ikke nogen overordnet 
pædagogisk strategi for færdigheder og kompetencer udtænkt på nogen direktionsgang til grund for 
de kommende tilbud. – og så alligevel, for skulle der peges på en rød tråd, da må det være Oplevelser 
til Oplivelse. 

Oplevelser, der opliver os som mennesker, giver tro, håb og kærlighed, når vi synger sammen, når 
vi spiser sammen, når vi oplever sammen – når vi er sammen i fællesskabet om gudstjenesten, om 
ord af stor betydning, om brød og vin, kaffe og småkager. 
I år gentager vi succesen fra sidste år med en kulturaften i oktober. Vi markere denne aften 200-
året for Christen Kolds fødsel, dels fordi han her på vores egen har sat sig spor, dels fordi hans liv 
er et stykke danmarkshistorie. Som folkeoplysningens ophavsmand, der gennem B.S Ingemanns 
romaner og sange virkeliggjorde den oplevelse, han selv havde mødt, at ord kan gøre mennesker 
glade. Kold besluttede, at det var det, han skulle beskæftige sig med, som lærere, der fortalte, brugte 
sine ord til gøre mennesker glade, at oplive børn, så de ikke kedede sig i skolen. Han skabte den 
skole, hvor sang og fortælling var vigtige metoder for motivation og oplysning. 
Jeg tænker, at det er de tanker, der går igen i efterårets oplevelser, når vi gennem bogklub, filmaften, 
sang og fortælling, dér kan finde ord og billeder, der hjælper os med at blive klogere på livet hen ad 
vejen. Oplevelser til oplivelse.
 Søren-Herluf, sognepræst

”Folk der lærer for at leve, har anderledes hast-værk end folk der lever for at lære”
N.F.S. Grundtvig.

Valg til menighedsrådet 2016

Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen for Dalby og Stubberup sogne finder sted onsdage i Dalby 
Præstegård kl. 14.10-15.40. Første gang onsdag den 7. september. 
Tilmelding og yderligere information fås hos sognepræst, Søren-Herluf tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk

Morgensang i Dalby kirke
Første torsdag i måneden kl. 9.30 den 1. september og den 6. oktober og
den 3. november
Første torsdag i måneden mødes vi i Dalby kirke til 30 minutters frisk
 morgensang. I en hyggelig atmosfære synger vi gamle og kendte, nye 
sange og uprøvede salmer. I sidste sæson var vi mellem 15 og 20 deltagere pr. gang 
– så du skal ikke frygte at komme til at sidde alene med præsten og synge salmer! 
Så kom og syng med. Efter morgensangen spiser vi formiddagskaffe i konfirmandstuen. 

Asus
Gul seddel
Skal der stå "Valg til menighedsrådet" her?

Asus
Gul seddel
er det med vilje at vi "spiser" formiddagskaffe?



3

Valg til menighedsrådet 2016

Hvorfor skal du stille op til menighedsrådsvalget i 2016? Ja, hvorfor skulle du ikke? Det handler 
jo om DIT lokalområde, om forvaltning af den danske kulturarv, om udvikling af de kirkelige og 
kulturelle tilbud til dig og din nabo, dine venner, dine børn og dem du færdes blandt.
I år er der valg til menighedsrådet igen. Det er 4 år siden sidst, men denne gang er det alligevel lidt 
anderledes. I foråret vedtog man enstemmigt på et menighedsmøde at have et fælles menighedsråd 
for Dalby og Stubberup sogne. Det betyder, at der skal vælges 3 fra hhv. Dalby og Stubberup sogne 
foruden suppleanter. 
Et menighedsråd er absolut ikke en søvnig organisation, som er bestemt ved lov! Et menighedsråd 
er dynamisk, fremadskuende, favnene og beslutningsdygtigt, brænder for fællesskabet – så det er i 
den grad ”for alle”. 
Altså man skal være over 18 og medlem af den danske folkekirke for at være med i et menighedsråd, 
men sagen: forkyndelsen, koncerterne, babysalmesangen, ja stort set alt et menighedsråd beskæfti-
ger sig med, er ”for alle” – dig og din nabo, dine venner, dine børn og dem du færdes blandt! - for 
det handler jo både om bygninger, kulturarv, budgetter og ansættelser, men vigtigst af alt, handler 
det om fællesskab og sammenhæng, og at skabe gode rammer for forkyndelsen. 

Men hvad får DU ud af det? Du får et væld af oplevelser, samt
• Kompetencer inden for ledelse og organisering
• Projektledelses erfaring
• Erfaring i at arrangere koncerter
• Indblik i den kirkelige forkyndelse
• Medansvar for sammenhængskraften på Hindsholm
•- Et aktivt medborgerskab
Jeg synes, at hvis man er det mindste – det mindste – nysgerrig på hvad vi laver i sådan et menig-
hedsråd, og om det kunne være noget at være med til, så kom til og hør mere. 
Det kræver lidt, men det giver SÅ meget, at være med i et menighedsråd! 

På vegne af valgudvalget for Dalby og Stubberup sogne.
Anne Kathrine Skifter 
Formand, Stubberup

Vi afholder orienteringsmøde om valget og menighedsrådsarbejdet den 13. september kl. 19 i 
Dalby præstegård, alle er meget velkomne. Det afgående menighedsråd fortælle om arbejdet i 
et menighedsråd, kommende opgaver og regler for menighedsrådsvalget.

I forlængelse af orienteringsmødet afholdes et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en eller 
flere kandidatlister til valget. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater 
automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste. Alle folkekirkemedlemmer i Dalby og 
Stubberup, og sognebåndsløsere til sognene, der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille 
på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere. Hvis der 
afleveres flere lister, afholdes der valg i sognet den 8. november 2016.

Aftensang i Dalby kirke
Sidste torsdag i måneden kl. 19 den 27. oktober og 
den 24. november

30 minutters antistress, hvor vi får pulsen ned og 
hovedet med ved hjælp af sang, musik og ord af 
væsentlig og stor betydning. 

Forkyndelse for øjnene 
Kunst og lokalhistorie i provstiets kirker
Søndag den 18. september kl. 14: Munkebo Kirke, gæsteprædikant Signe Toft
Søndag den 9. oktober kl. 14: Mesinge Kirke, gæsteprædikant Andreas Dornonville de la Cour
Søndag den 13. november kl. 14:  Ellinge Kirke, gæsteprædikant Knud Erik Kristensen

      &
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Vi tales ved – Samtaledag i Dalby præstegård
Torsdag den 29. september kl. 19-21
For tredje år i træk mødes vi sidste torsdag i september til den landsdækkende samtaledag. 
Sidste år var temaet for samtalen Tillid – i år er temaet ”Eksistens” og handler om nogle af de 
grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: Om alt fra døden som tabu, identitet, tro og viden-
skab til vendepunkter i livet. 

Grundtvigsk Forum har igen i år lavet samtalekort med holdninger og meninger, der hjælper 
os med at sætte samtalen i gang. 
 Vel mødt, Søren-Herluf

Høstgudstjeneste i Stubberup kirke 
Søndag den 2. oktober kl. 10.30
Vi takker for årets høst med en høstgudstjeneste, hvor to lokale musiktalenter, Klara og Kjersti 
Grønne vil deltage med festlige musikalske indslag. Efter gudstjenesten serveres smagsprøver 
på årets høst i våbenhuset.  Årets høstindsamling går til Danske Sømands- og Udlands Kirker.

Kulturaften i Dalby Kirke
Fællesspisning og Foredrag
Fredag den 7. oktober 

Aftenens program: 
Kl. 18.30 fællesspisning i Dalby præstegård. 
Tilmelding til Søren-Herluf, tlf. 65341163 / SMS 24403433 / 
shes@km.dk
Voksne kr.50,- og børn kr. 25,- 
Der er kun plads til 40 så skynd dig. 

Kl. 20 foredrag i Dalby Kirke
200-året for Christen Kold markeres i Dalby med et foredrag 
i musik, billeder og sang ved Lars Thorkild Bjørn. 
Kaffepause 

Ca. kl. 21.30 Aftensang, en godnathistorie og aftenbøn for alle 
vi børn og barnlige sjæle.

Bogklub i Dalby præstegård
Onsdag den 28. september Kl. 19

Afgrunden af Kim Leine
Tvillingerne Kay og Ib Gottlieb rejser til Finland for at deltage 
som frivillige i borgerkrigen, der netop er brudt ud deroppe, 
og deltager i stormen på byen Tampere. 
Efter dette møde med krigen følger vi dem, hver for sig og 
sammen, i den lange fredstid, op gennem 20´ernes og 30´er-
nes tiltagende nazificering og uroligheder i Danmark og Tysk-
land, med afstikkere til Mellemøsten og USA. 
Afgrunden er en stor fortælling om krigen og freden, om kær-
ligheden og drifternes veje og vildveje og om at være menneske 
i det onde 20. århundrede – og til hver en tid. 

Et eksemplar af Afgrunden kan lånes ved henvendelse til mig 
på tlf. 65341163 eller shes@km.dk.
 Søren-Herluf 

Morgenfruerne M/K
Lørdag den 8. oktober kl.16 i Mesinge Kirke
Holmens dygtige, rytmiske kor. Fri entré
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Filmaften i Konfirmandstuen
Torsdag den 13. oktober kl. 19-21.30 i Dalby præstegård 
Film kan sætte tanker i gang, stille spørgsmål og vække følelser. Derfor kan det være berigende 
at møde et menneske, der har set den samme film som en selv, tale om den og måske blive 
klogere på filmen og menneskelivet og sig selv. Vi mødes i konfirmandstuen, der denne aften 
er omdannet til filmklub. Der serveres chips og forfriskninger undervejs.  
Vi ses i mørket! Søren-Herluf 

Alsang i Jeppe Aakjærs tegn
Viby Kirke søndag den 30. oktober. kl. 14
Vi sætter urene 1 time tilbage. Denne time bruger vi sammen i kirken 
og i godt selskab med digte, musik, sang og fortælling. 

Allehelgen den 6. november 
Stubberup kirke kl. 11 & Dalby kirke kl. 14
Vi mindes dem vi har mistet i Dalby og Stubberup sogne siden Allehelgen sidste år. Vi hører 
deres navne nævnt i kirkens rum.
Organist, Martin Høier bidrager med musikalsk indslag på Cello. 

Steen Steensen Blicher
Velkommen til tre aftener om forfatteren Sten Steensen Blicher
Tirsdag den 25. oktober kl. 19 i Byrådssalen, Langegade 13, Kerteminde: Lisbeth Weiteme-
yer fortæller om St. St. Blichers liv.
Onsdag den 2. november kl. 19 på Langegade 13, 2. sal: Agnethe Holm Hvidt fortæller om 
Blicher og landskabet.
Mandag den 7. november kl. 19 i Kerteminde Kino: Vi viser en af de filmatiseringer, der er 
lavet af en Blicherfortælling.

Laboratorium – sprog for tro
Når vi den 15. og d. 23. november gør Præstegade 4 i Kerteminde til et sprog-laboratorium, er 
det med håb om, at mange vil hjælpe os med at eksperimentere. For det er det, vi skal. Eks-
perimentere med ord. Vi skal sammen forsøge at sætte ord på, hvad vi tror på. Det kan man 
gøre på rigtig mange måder. Vi prøver os frem, forsøger at finde de ord, der dækker de store 
tanker. Vi tager gennem hele forløbet udgangspunkt i, hvad vi tror og tænker og hvad vi tror, 
vi tænker, og så deler vi så mange af disse tanker med hinanden, som vi har lyst til.
Samtalen foregår i små grupper og styres af præsterne, som også selv deltager. 
Hvor sidder troen? Hvem er Gud? Hvor sidder det onde? Hvor ligger lykken?

Alt sammen spørgsmål, som der ikke kan gives et entydigt svar på, og som vi alle bliver en lille 
smule mere reflekterede af at tale med hinanden om. 
Det kan være udfordrende sådan at skulle sætte ord på sin tro. Vi er nok mange, der er lidt 
blufærdige omkring troens indhold og funktion i vores eget liv.
Og vi er nok især blufærdige omkring at skulle sætte ord på overfor hinanden.
Men her kan vi øve os frit. Her er der ikke noget rigtigt eller forkert. 
Vi skal blot forsøge tale os ind på troen; vores egen og hinandens og på den måde kan vi være 
så heldige at udvide vores tankemønstre.
Laboratoriet er åbent for alle. 

Babysalmesang og musikalsk legestue
Kerteminde Kirke hver torsdag. Henholdsvis kl. 10-11 og kl. 16-17.

Start: 27. oktober – tilmelding til kordegnen i Kerteminde 65 32 23 89.



6

Nyt fra organisten
Så er det blevet tid til en ny sæson med børne- og voksenkor i Hindsholms kirker.
Børnekoret er allerede i fuld gang på Hindsholmskolen. 
Sognekirkernes børnekor synger:
Mesinge kirke den 4. september kl.9
Holmens Hus den 26. november kl.14 Lucia
Stubberup kirke den 11. december kl.16 Ris i Tårnet
Sognekoret synger:
Viby kirke den 16. oktober kl.19
Mesinge kirke den 20. november kl.11

Voksenkoret 
Øver fredage i Mesinge kirke kl. 10. Første gang den 16. september. 

Har du lyst til at være med, så mød op eller ring til mig på tlf. 28406302.
Sammen med Kerteminde/Drigstrup kirker er vi så småt ved at planlæg-
ge næste års koncerter, så vi igen kan få en fælles koncertfolder på gaden 
i begyndelsen af det nye år - forhåbentlig med mange spændende tilbud.
På gensyn i kirken, kom ned til orglet og hils på - det er altid hyggeligt.
 Martin, organist

December-koret – stem dit sind og din stemme til julen!
Onsdagene den 16. november, den 23. november; den 30. november kl. 19-21 
mødes vi i Dalby Kirke.

Koret er åbent for alle, og det ledes af organisten. Målet er sjov og fornøjelse undervejs og 
senere medvirken ved gudstjenesten 2. søndag i advent den 4. december kl. 11 i Dalby Kirke.
Kom frisk og få sindet og stemmen stemt i godt selskab og med et par gode udfordringer 
undervejs.
Det er gratis at være med, og efter gudstjenesten i december afslutter vi med fællesspisning.
Nærmere info og gerne med tilmelding til Rikke, 65 34 13 33, raan@km.dk, eller Martin, 
28 40 63 02.

Siden sidst i sognene
Dåb

Dalby Sogn Stubberup Sogn
27. februar Asta Søholm Lindekilde 13. marts Lærke Søholm Frahm-Rasmussen
12. marts Malou Rask Wørmer 13. marts Jonas Tjørnehøj Nielsen
5. juni Magne Kromann Jensen 15. maj Stephanie Boesen
9. juli Malthe Reintoft Hansen 29. maj Louie Julien Schwaner
 29. maj Ida Bavgaard Stensbjerg Madsen
Bryllup

Dalby Sogn Stubberup Sogn
9. juli 2016  20. august 2016
Cecilie Reintoft Andersen &  Karen Rohde & Søren Møller Nielsen
Sebastian Reintoft Hansen

Bisatte/begravede

Dalby Sogn Stubberup Sogn
9. marts Torben Dreisig 3. februar Poul Villy Jørgensen
15. marts Steen Heigren Andersen 31. maj Birthe Birkholm
 31. maj Jørn Knudsen
 12. august Doris Aamose Nielsen
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Konfirmeret i Dalby kirke 
den 1. maj

Søren-Herluf (sognepræst); Marie Kirstine 
Nielsen; Klare Kristine Grønne; Michella 
Annelise Christensen; Jakob Trier Arevad

Konfirmeret i Stubberup kirke 
den 8. maj

Søren-Herluf (sognepræst); Margrethe 
Nordeide Jensen; Alexander Edis; Martin 
Pilkær 

Hindsholm Ældreklub
Første gang den 15. september kl. 14.30 i Dalby Forsamlingshus.
Kaffen købes til 25 kr. og brødet medbringes.

Mindetavlen i Stubberup kirke
I Stubberup Kirkes våbenhus hænger der en tavle med ca. 
30 navne på personer med relationer til sognet der deltog 
i Treårskrigen 1848-1850 eller i krigen 1864. Det er kun 
personernes navne og det område i sognet de har virket i, der 
er nævnt på tavlen. Det er ikke et værdigt minde over for de 
mennesker der dengang mistede livet eller satte deres liv på 
spil for landets skyld.

Det har Stubberup Sogns Lokalarkiv sat sig for at gøre noget 
ved og Preben Knudsen er sat på opgaven. Han vil skrive en 
lille biografi om hver enkelt af de gamle krigere. Undervejs 
i sit detektivarbejde har han opdaget, at det nærmere drejer 
sig om 80 i stedet for de ca. 30 personer, der er mindet på 
tavlen. Det drejer sig om både til – og fraflyttede og perso-

ner der har boet i sognet hele deres liv.
Har du kendskab til nogle af de gamle krigere i Stubberup Sogn, må du meget gerne kontakte 
Preben Knudsen 26351257 eller ellen1marie@hotmail.com.

Et eksempel på det omfattende arbejde følger her:
Niels Jensen født den 24. januar 1840 i Martofte som søn af ugift pige Ane Cathrine Hans-
datter og udlagt barnefader ungkarl Jens Nielsen Martofte. Moderen boede hos sine forældre 
husmand Hans Jensen og Bodil Larsen i Martofte, det blev i huset hos dem Niels voksede op, 
han blev konfirmeret i Dalby Kirke 23. april 1854, senere blev han tjenestekarl hos Lars Jensen 
Bystævnevej 25 i Martofte. 
Han deltog i 1864 krigen og var indkaldt fra 15. maj 1863 til august 1864, han tjente som 
menig ved 19 Bataljon, 8 Compagni og havde nummer 83, under krigen var han indlagt på 
lazarettet på Nykøbing Mors og i Odense, i våbenbrødrenes afdeling for Hindsholm havde 
han nummer 17180.  
Den 20. oktober 1866 blev han viet i Stubberup Kirke med pigen Maren Hansdatter som 
var datter af Hans Jensen af Engmaehuset på Stubberup Mark, senere overtog parret hendes 
fødehjem Engmaehuset. Niels Jensen døde 10. marts 1918 på Østergaard i Martofte her var 
han på aftægt hos sønnen Hans Christian Jensen, ved dødsindførslen blev han i kirkebogen 
betegnet som boelsmand.
Engmaehuset er i dag beboet af Nelly og Poul Gunnar Pedersen Fynshovedvej 597 Martofte. 
Poul fortæller at huset er ca. 300 år gammel.
Niels Jensen er oldefar til Ove Jensen Søvej 25 i Martofte, der har oldefarens erindringsme-
dalje liggende for dennes krigsdeltagelse i 1864.  

Foto: Kasper Fladmose, Odense Foto: Kasper Fladmose, Odense 
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Slægtsforskningskursus
Stubberup Sogns Beboerforening og Lokalhistorisk Arkiv afholder kursus i slægtsforskning. 
Opstart torsdag den 6. oktober 2016 kl.19.30.

Lær dine rødder at kende.
Også din slægt gemmer på spændende historier.
En hobby for alle. Det er en hobby, hvor man ud fra indicier og beviser finder forfædrenes 
livshistorie. Det er ikke bare navne og årstal. Forfædrenes rolle i samtidshistorien.
Kirkebøger, folketællinger og tusinde andre ting ligger på nettet. Biblioteker, arkiver, museer 
mm. kan måske hjælpe. 

Det forventes at du har kendskab til brug af internettet og det vil være en stor fordel, at du 
medbringer en bærbar computer.

Kurset afholdes i Holmens Hus, Fynshovedvej 486, over 4 gange med 2 lektioner på 45 mi-
nutter pr. gang. Kurset er både for begyndere og let øvede.  
Første aften snakker vi om det videre forløb. Er der andre dage eller tidspunkter, der passer 
dig bedre? 

Nærmere oplysninger fås hos kursusleder, Preben Knudsen 26 35 12 57 / e-mail: ellen1ma-
rie@hotmail.com

Martofte Gymnastik- og Idrætsforening

Havkajak
Der sejles på ”rullende” dage, så længe vejret tillader det.
Information om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen på tlf.: 29 27 69 45, 
Lise Hansen på tlf.:51 92 12 60 eller Jens Peter Skaarup på tlf.: 2 7 47 35 61.

STOTT® Pilates, øvede
Tirsdag 19.30 – 20.30, Start:23. aug.
Da der ikke er noget begynder hold, må man meget gerne ringe til mig, hvis man ikke har
dyrket Pilates før.

STOTT® Pilates 60+
Fredage kl. 8.30 - 9.30, Start: 26. aug.
Begge hold starter i uge 34 til og med uge 41, 8 gange træning, pris 400 kr. Dernæst uge 43 til 
og med uge 50. Mød op eller ring til Anne Kathrine Skifter på 61 78 76 17.

Herregymnastik
Begynder torsdag den 22. september kl. 17.00 - 17.45
Træning hver torsdag frem til ca. 1. april i Holmens Hus.
Mød op eller evt. tilmelding til Anne Marie Ilskov på tlf.:  21 62 62 11.

Børneyoga:
Aktivitet med dit barn
Har du lyst til at lave en aktivitet sammen med dit barn 3-5 år og udfordre dig selv?
Vi laver balanceøvelser, vejrtrækning, afspænding og udspænding. Hver gang er der ny opgave 
og I kan lege videre derhjemme med det i ugens løb og evt. videreudbygge på opgaven. Det 
er i børnehøjde vi arbejder og som voksen får du tip til, hvordan du kan bruge øvelserne selv. 
1 barn kan tage en voksen med, enten far, mor eller bedstemor eller tante eller...
Holdopstart ved min 5 x børn/voksen
Start: lørdag 1.10. 2016 Kl. 10.00 -10.45 i Holmens Hus.  Uge 39-45 minus i efterårsferien
Pris: 6 x 60 kr. = 360 kr.
Underviser: Børneyogainstruktør Randi Andersen

Badminton
Spilletider: Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Holmens Hus.
Tilmelding til Lise Hansen fra 15. september på tlf.: 51 92 12 60
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen eller… bestem selv!
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Jul i Holmens Hus
Lørdag den 26. november kl. 10 - 16
Sognekirkernes børnekor går Lucia kl.14.
Arr.: Stubberup Sogns Beboerforening & Martofte Gymnastik- & Idrætsforening

Adventskoncert
Søndag den 27. november kl.16 i Stubberup Kirke
Operasanger, Dorte Elsebeth Larsen. Akkompagneret af Wienertrioen: Niels Peter Gudberg-
sen, Violin; Peter Hougaard, Klaver og Martin Høier, cello. Fri entré

Stubberup Sogns Beboerforenings aktiviteter  
i Holmens Hus 
Se mere på: www. stubberup-fyn.dk
Banko søndag den 2. oktober kl. 14.00
Slægtsforskningskursus starter den 6. oktober kl. 19.30
Fællesspisning den 11. oktober kl.18. Børnevenlig menu, men alle er velkommen.
Tilmelding: Bente tlf. 40 21 85 54 / b.m.s.k@mail.dk
Banko den 30. oktober kl.14.00
Åbent arkiv den 12. november kl.  10.30 til 15.30. 
Julemarked den 26. november  
Julefrokost den 2. december 18.30
Banko den 4. december kl. 14.00

Lokalarkiverne
Stubberup Lokalarkiv i Holmens Hus har åbent den første tirsdag i 
måneden kl.19.30-21 eller efter aftale med Else M. Jensen tlf. 29 60 37 35. 
Dalby Lokalarkiv, Dalby Bygade 50, har åbent den første torsdag i 
måned fra kl. 19–21 eller efter aftale med Helle Klüver tlf. 23 20 63 25

Dalby Forsamlingshus
Loppemarked i Dalby Forsamlingshus
Søndag den 11. september holder vi igen loppemarked. 
Dørene er åbne fra 10.00 – 14.00.
Effekter kan afleveres lørdag den 10. september fra 9 - 13. Aftale om afhentning af effekter, 
kontakt tlf. 65 34 13 01.
Kom og gør et godt køb og støt Dalby Forsamlingshus.
Entre 20 kr. inkl. kaffe.
Banko i Dalby Forsamlingshus 
Torsdag den 3. november, 
Arrangeret af Dalby Lokalråd og Dalby Forsamlingshus.
Fællesspisning i Dalby Forsamlingshus 
Fredag den 25. november, 
Arrangeret af Dalby Lokalråd og Dalby Forsamlingshus.

Stubberup lokalarkiv på Holmens Hus
På arkivernes dag lørdag den 12.november 2016 er der åbent hus i arkivet fra 10.30 til 15.30.
Arkivet viser en ny udstilling om gårdene øst for Fynshovedvej, hvor der fortælles om tidligere 
ejere og livet på landet gennem tekst og billeder.
Der vil blive mulighed for at købe kaffe, te og kage.

      &
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Gymnastikforeningen Hindsholm
Yderligere information findes på vores hjemmeside: www. gymnastikforeningenhindsholm.dk

Sted: Hindsholmhallen – Start uge 39

Minifræsere 3 - 5 år.
Mandag kl. 16.45 - 17.45
Trænere: Gitte Solveig 24 47 60 01, 65 34 27 65 / Iben.
Gymnastik for børnehavebørn. 
Grundmotorik, sanglege og redskabsmiljø hver gang. Kom i gang med krudt, fart og sang! J

Rytme/dansepiger 2.-4.klasse
Onsdag kl. 1700-18.00 i fællesrummet. NYHED
Trænere:  Maria Fønss 60 37 96 32 / Signe Fønss 60 24 63 82. Vi skal grine og lave rytmik.
Elsker du musik og leg og ikke mindst tosseri og fjolleri. Så er Danseholdet helt sikkert noget 
for dig. 
I skal selv være med til at sammensætte en eller to serier og komme med ideer til hvad i 
kunne tænke jer at danse eller om i bare lige gemmer på nogle super lækre moves? Vi glæder 
os til en masse dans og gode grin sammen med jer. 

Motionsdamer
Onsdag 17.00-18.00 Den gl. gym.sal.
Træner: Ulla Markvardsen 65 39 12 17.
Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem i eget tempo – samt får en god snak.

Små mix-spring 0.-2. kl.
Torsdag kl. 16.00 - 17.15.
Trænere: Ditte O. 27 82 86 22 / Martin M. 22 44 23 74 / Nina, Klare, Laura og Martin.
På små mix-spring, vil der være en masse motorisk træning. Børnene får styrket både deres 
balance og kropsstyrke, så deres spring bliver rigtig gode! 
Men udover mange spring, vil der være en masse sjov og leg, hvor vi vil få grinet en masse :)

Store mix-spring 3.-6.  kl.
Torsdag kl. 17.00 - 18.30.
Trænere: Pernille 21 77 21 90 / Chris 28 19 68 22 / Martin, Louise, Ditte.
Vi er et springhold, som har fart over feltet med fokus på grundteknikker, sammensatte 
spring og udvikling af spring. Vi vægter opvarmning, udvikling, sjov og sammenhold højt. 
Vi er et hold for drenge og piger, nye som gamle. Vi glæder os til at se dig og dine kammera-
ter til nogle hyggelige og lærerige timer :)

Nordøstfyns junior/ynglingehold fra  7. kl.
(6-klasse må være deltager hvis de går på lokalhold).
Torsdag kl. 18.45 -20.15. Kerteminde Efterskole, Drigstrup. Start uge 36
Trænere: Line, Pernille, Peter, Jan, Jakob, Jakob.
Nordøstfyns junior/ynglingehold er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynke-
by, Munkebo, Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup samarbejder om.
Det er både et spring og rytmehold fra 7.klasse og op.

Nordøstfyns Rytmekvinder 25+ 
Onsdag kl. 18:30-20:00, start uge 36. Kerteminde Efterskole, Drigstrup.
Træner: Gitte Hansen.
Nordøstfyns Rytmekvinder er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, 
Munkebo, Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup samarbejder om. 
Niveauet bliver lagt så ALLE kan være med, uanset forudsætninger.

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.
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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

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. 31. oktober 
2016.

Sted: Mesinge Gl. skolen – Start uge 39

Børne yoga – BH-2.klasse
OBS! da der max kan være 15 på holdet, er det nødvendigt med tilmelding til Randi.
Mandag kl. 16.30 - 17.00.
Træner: Randi 24 84 02 55. Holdet bliver sat efter ”først til mølle” princippet. 
I Yoga forenes krop og sind og vi laver vejrtrækningsøvelser og øver os i at styrke vores følelser, 
så der kommer ro på i en hektisk hverdag. Motoriske færdigheder er forudsætning for at børn 
kan lære noget i skolen. Det kræver koncentration og god fornemmelse for sin egen krop.

Damer
Mandag kl. 18.00 - 19.15.
Træner: Inge Terp 65 34 17 56 / 28 22 34 84.
Gymnastik for damer. Vi arbejder kroppen igennem i et behageligt tempo til god musik.

Tirsdagsdamer
Tirsdag kl. 18.30 - 19.30.
Træner: Jeanette Vad 29 76 89 34.
Her er holdet for dig, der gerne vil motionerer uden hop og løb. Vi laver Aerobic/Zumba 
motion og styrketræning på den store gymnastikbold.

Forældrebarn
Onsdag kl. 16.30 - 17.30.
Træner: Ditte Olsen 27 82 86 22.
På dette hold, vil dit barns grundmotorik blive styrket. Vi vil lege, og kravle på en masse red-
skaber. Men vi vil også sidde stille og synge. Vi vil få en masse hyggelige timer, hvor børnene 
vil være i midten.

Herreholdet
Torsdag kl. 19.30 - 21.00 – OBS! starter den 6. oktober.
Træner: Carsten Petersen 30 35 96 53.
Har du lyst til en god gang gymnastik, med masser af bevægelse, styrketræning, 
udstrækning kombineret med god musik og godt kammeratskab, så kom og vær med.
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BNR: Betina Noer Rasmussen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen
SHS: Søren-Herluf Sørensen

LWJ: Lone Wellner Jensen
NN: 

Dato Helligdag Dalby Stubberup Mesinge Viby Kerteminde Drigstrup

1. sep. 9.30 SHS
Morgensang

3. sep. 11.00 RAN
Dåbsgudstj.

4. sep. 15. s.e.trin 19.00 RAN
9.00 RAN

Høstmarked
og børnekor

9.00 BNR 10.00 BNR

8. sep. 19.00 BNR
Aftengudstj.

11. sep. 16. s.e.trin 9.00 SHS 10.30 SHS 10.00 BNR

18. sep. 17. s.e.trin 9.00 SHS 10.30 SHS 10.00 LWJ 11.30 LWJ

22. sep. 19.00 BNR
Aftengudstj.

25. sep. 18. s.e.trin 10.30 RAN 9.00 RAN 14.00 LWJ
Høstgudstj.

10.00 LWJ
Høstgudstj.

29. sep
11.00

Høstgudstj.* 
(plejecentre)

1. okt. 11.00 SHS
Dåbsgudstj.

2. okt. 19. s.e.trin 10.30 SHS
Høstgudstj.

16.00
Indsættelse

14.00
Indsættelse

6. okt 9.30 SHS
Morgensang

19.00 NN
Stillegudstj.

7. okt.
19.00 Kulturaften

Foredrag, sang, 
m.m.*

9. okt. 20. s.e.trin
14.00

Forkyndelse 
f. øjnene

100.00 RAN

12. okt. 16.30 RAN
Skumringstimen

16. okt. 21. s.e.trin 10.30 NN 19.00 NN
Sognekoret 10.00 BNR 11.30 BNR

20. okt. 19.00 NN
Aftengudstj.

23. okt. 22. s.e.trin 9.00 NN 10.30 NN 10.00 LWJ

27. okt. 19.00 SHS
Aftensang

30.okt. 23. s.e.trin 11.00 SHS
14.00 Alsang i 
Jeppe Aakjærs 

tegn
10.00 BNR

3. nov. 9.30 SHS
Morgensang

19.00 NN
Stillegudstj.

5. nov. 11.00 LWJ
Dåbsgudstj.

6. nov. Alle 
helgens dag 14.00 SHS 11.00 SHS 16.00 RAN 17.00 LWJ + 

NN
10.00 LWJ + 

NN

9. nov. 16.30 RAN
Skumringstimen

13. nov. 25. s.e.trin 11.00 LWJ 9.30 LWJ 10.00 RAN

17. nov. 17.00 NN
Aftengudstj.

20. nov. Sidste søndag i 
kirkeåret 9.00 SHS 11.00 SHS

Sognekoret 10.00 NN 11.30 NN

24. nov. 19.00 SHS
Aftensang

27. nov. 1. s. i Advent 11.00 SHS 16.00 Advents 
koncert 11.00 RAN 19.30 RAN 17.00 LWJ 17.00 NN

(*) 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.




