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I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! giv tid! – den nynner glad
og ryster de små vinger, -
giv tid! og hver en kvist får blad;
giv tid! – hver blomst udspringer.
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”… men ventetiden er gratis!”
Jeg har været til rund fødselsdag, en af de helt runde, en af dem uden skarpe hjør-
ner. Fødselaren blev spurgt: ”hvordan bærer du dig ad, med at blive så gammel?” 
og svaret lød, ved altid at have noget at glæde sig til fra morgenstunden og noget 
at glæde sig over ved sengetid.
Dette svar kommer jeg til at tænke på igen, nu hvor vi nærmer os adventstiden og 
juletiden. En tid, hvor forberedelsen og opfyldelsen ligger i svøb. 
Advent er forberedelsens og forventningens tid. Og dog ved vi, at det vi forventer, 
sker! 

Vi begynder med at tænde et enkelt lys i adventskransen, som forvarsler om, at 
endnu tre skal tændes, inden det kulminerer med et helt juletræ fyldt med lys. 
Alligevel er det svært at vente. Børn og voksne glæder sig – hver på sin måde. 
Advent betyder ”komme”. I Romerriget hentydede det helt konkret til Kejserens 
ankomst til en af de undergivne provinser. På dansk er vi så heldige, at ordet advent 
også leder tanken hen på ordet ”vente”. I december ”ad-venter” vi. 

Der er mange forberedelser. Men når forberedelserne ikke bare bliver til stress og 
jag, er det fordi, alle forberedelserne bærer en lille smule af opfyldelsen i sig. Selv 
det mindste barn ville, når det kommer til stykket ikke ønske sig at springe lige fra 
1. december til juleaften, også selv om ventetiden kan synes uendelig, som køen i 
butikkerne op til jul. Nej, forberedelsestiden skal til, og giver anledning til både at 
glæde sig til noget og glæde sig over noget. Ventetiden er gratis, dvs. nådefuld, givet 
os af kærlighed, for at vi dér kan finde tid og ro til eftertanken – også i kassekøen!

Adventstiden kaldes også bodstiden i kirken, hvilket ofte symboliseres med den 
lilla farve i adventskransens bånd. Adventstiden kalder til eftertanke, som er ind-
holdet i boden, hvor vi får tid til at tænke og mærke efter, om vi når det vi vil, om 
vi har tid til det væsentlige, eller vi blindt gør som vi altid har gjort, og bliver slaver 
af vor egen og andres forventninger. 
Vi får i adventstidens gudstjenester stillet spørgsmålet, hvad det er vi venter og i 
hvilken skikkelse det kommer til os. Som en konge der gør sit indtog og hyldes 
af sine tilhængere med flag og hurraråb eller som en provokatør, der stiller sig op 
midt blandt sin egne og siger dem sandheden, et sandt glædeligt budskab men til 
forargelse for mange, ja – så vrede bliver de, at de pønser på mord! 

En spændt forventning og glæde over julens indtog eller irritation over alt det vi 
ikke når, som vi syntes vi skulle nå? Det er et spørgsmål for adventstidens efter-
tanke. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. 
 Sognepræsten

Fyraftensgudstjenester
Fyraften, ulvetime eller skumringstid, de sene eftermiddagstimer har flere navne, alt 
efter hvem man spørger og hvor vi er i vores liv. Men uanset hvor vi er og hvem vi er, 
så kan vi alle fra tid til anden trænge til et fristed, hvor vi kan koble fra, finde ro, og 
lade skuldrene synke ned og bare være. 
Fyraftensgudstjenesterne varer ca.30 min. og rummer både korsang ved sognekoret, 
orgelmusik, fællessalmer, lystænding og stilhed. 

Tirsdag den 10. december kl.16.30 i Dalby Kirke
Tirsdag den 14. januar kl.16.30 i Dalby Kirke
Tirsdag den 25. februar kl.16.30 i Dalby kirke

Vi mødes i mørket og tænder et lys! 
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Gudstjeneste 
1. søndag i advent er der gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 11. 

Elisa-koret medvirker. Efterfølgende fejrer vi, at organist Birgit Lund har været ansat i 
Dalby og Stubberup Kirker i 25 år. I den anledning inviteres efterfølgende på Brunch i 
Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte.

Birgit Lund, 25 år som organist og korleder i Dalby og Stubberup kirker.
Den 1. oktober havde Birgit været ansat ved vore kirker i 25 år.

Birgit blev ansat som kirkesanger i 1988, 
men kom efter godt et år (december 
1989) til at virke som organist. 
I begyndelsen delte Birgit tjenesterne 
med den tidligere organist, så de spillede 
hver anden søndag. Sideløbende med sit 
arbejde tog Birgit uddannelsen PO (præ-
liminær organist) på Kirkemusikskolen i 
Løgumkloster.
I Birgits virke som organist er hun flittig 
og ambitiøs, og møder altid velforberedt 
til gudstjenesterne, hvor hun er en meget 
dygtig akkompagnatør til salmesangen.
Birgits største glæde (efter hendes eget 
udsagn) er imidlertid arbejdet med de 
forskellige kor, hvor hun udover kirkens 
kor også leder Motetkoret i Kerteminde.

Det er givetvis Birgits fortjeneste, at der gennem mange år har været så mange mennesker 
i alle aldre, i Kerteminde og på Holmen, der har glædet sig over at være en del af et kor.
I arbejdet med de mange børn, der i årenes løb har deltaget i kirkernes børnekor, kan Bir-
git glæde sig over, at en hel del af de tidligere elever er fortsat med at beskæftige sig med 
musik, inspireret af det, de har lært som medlemmer af koret.
For fortsat at videreuddanne sig og hente inspiration til det daglige arbejde, tager Birgit 
stadigvæk hvert år på kursus i Løgumkloster.
Menighedsråds-medlemmerne fra begge kirker siger tak for de 25 år, og ønsker dig mange 
gode musikalske år endnu.
 Grethe W.

Julekoncert i Stubberup Kirke 
Søndag d. 1 dec. kl. 19.30.

Motetkoret synger i Stubberup Kirke..
Efterfølgende inviteres der på Gløgg og æbleskiver i Holmens Hus.
Alle er meget velkomne.

Ris i tårnet – Advents -familiegudstjeneste
Søndag den 16. december kl. 16 i Stubberup kirke.

Nu er det snart jul. Og derfor afholder vi en børneguds-
tjeneste i Stubberup kirke. Vi begynder med, at børnene 
går ind i procession og pynter kirkens juletræ. I må derfor 
meget gerne tage lidt julepynt med til træet, så det kan blive 
rigtigt flot.
Efter gudstjenesten går vi op og spiser ris(engrød) i kirke-
tårnet; og Søren-Herluf, vil fortælle en julehistorie. Det kan 
godt være lidt koldt, så tag varmt tøj med.
Da der næppe er plads til både små og store i tårnet, må de 
voksne ’nøjes’ med en kop glögg og småkager nede i kirken.

Foto: Marianne Rasmussen, Salby
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Fastelavns gudstjeneste i Dalby Kirke
Den 2. marts kl.10.30

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. 

Familiegudstjeneste ved Kyndelmisse
Søndag den 2. februar kl.17.00 Dalby Kirke

Et lyspunkt midt i vintermørket er denne søndags familiegudstjeneste, hvor årets mini-
konfirmander bydes velkommen og børnekoret medvirker. Kyndelmisse er fra gammel tid 
en lysmesse, hvor man indviede de lys, der skulle bruges på kirkens alter i det kommende 
år. Derfor er dagen også tæt forbundet med fejring af lyset og dets varme og livgivende 
karakter. Begge præster på Hindsholm medvirker. 
 Rikke og Søren-Herluf

Den stolte Ask
Man handler ud fra de forudsætninger man 
har, og med de vurderinger vi var blevet gi-
vet, tog vi i foråret den triste beslutning, at 
vores asketræ skulle fældes. Men i 11. time 
henvendte en ekspert fra Landbohøjskolen 
sig med en uopfordret vurdering af træet, og 
Stubberup Menighedsråd genovervejede og 
vedtog, at træet ikke skulle fældes, men at 
man vil nøjes med at fjerne døde grene. Træet 
bliver ikke helbredt af at blive kronesaneret, 

men der skulle nu ikke være fare for, at døde grene falder ned og gør skade. Træet vil 
skulle beskæres i årene fremover, og det er naturligvis en øget udgift vi skal finde penge 
til. Ingen kan dog sige hvor ofte eller hvor meget. Der skulle være en god chance for at 
kunne bevare træet i flere år fremover. Der er nok mange, der vil hilse dette med glæde.

Hit med julesalmen
Mesinge kirke, 2. juledag kl.11.00

Vi har alle en favorit julesalme – det er bare ikke sikkert vi synes, at den synges ofte nok.
2. juledag får du mulighed for det, for vi holder ”Hit med salmen” gudstjeneste. Det er 
allerede blevet en god tradition for mange, og selvfølgelig skal vi samles igen omkring 
de elskede julesalmer.
Gennem hele december måned kan du lægge dit salmeforslag i ”Salme-kurven” i vå-
benhuset i Mesinge kirke. Jeg vil sætte dagens gudstjeneste sammen udfra de forslåede 
salmer. Det er en dejlig måde at fejre 2. juledagen, tag hele familien med, og fortsæt 
med frokosten og hyggen derhjemme. 
 Rikke Aagaard Nielsen

Vi har brug for hjælpere
•  Har du tid og lyst til at hjælpe med de praktiske opgaver 

den 1. dec. i Holmens Hus?
•  Har du tid og lyst til at hjælpe med de praktiske opgaver 

den 15/12, hvor der skal koges/serveres risengrød, glögg 
m.v. i Stubberup Kirke?

•  Har du tid, lyst og mod på at sy et par lucia-kjoler? Så kontakt 
Anne Kathrine Skifter 61787617 aks@inbema.dk eller Else M. Jensen 2850 3735 
elsemjensen@hotmail.com 

Foto: Ole Larsen, Martofte 

         &
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Minikonfirmander
Til januar er der opstart for et nyt hold minikonfirmander. Et tilbud fra Dalby-Stubberup 
og Mesinge-Viby sogne til alle 3. klasser. Gennem fortælling, leg og aktiviteter skal vi 
sammen gå på opdagelse og udforske kirken, dens rum og funktioner, salmer og sange og 
historie og medarbejdere. 
Rikke og jeg vil komme på besøg i jeres klasse, hvor der bliver mulighed for at hilse på 
hinanden og stille spørgsmål. Tilmelding følger herefter. Der er også mulighed for at høre 
nærmere ved at kontakte hhv. Rikke på tlf.: 65341333 /e-mail:raan@km.dk eller Søren-
Herluf på tlf.65341163 /e-mail: shes@km.dk
 Rikke og Søren-Herluf

Juletræsfest i Hindsholmhallen
Lørdag d. 7. december fra kl. 14 - 16.

Pris: børn 30 kr. – voksne 20 kr. 
Salg af saft, gløgg, kaffe og æbleskiver
Tilmelding til hanne_olsen@live.dk 
Senest d. 3. december

Fastelavn er mit navn
i Viby Kirke og Sognegård d. 2. marts er det fastelavn
Vi indbyder alle til at være med ved familiegudstjenesten i Viby Kirke kl. 14.00. 
Kom gerne udklædt og vi fylder kirken med store og små, farver og fantasi.
Bagefter skal vi naturligvis slå katten af tønden, og det foregår i Sognegården. 
Der vil være fastelavnsboller, kakao og kaffe til alle – sikkert også ”godter fra tønden! 

Salmetunger
Torsdag den 13. februar kl.10.30 i Mesinge Kirke.

Kirkerne i Kerteminde kommune har inviteret alle 4. og 5. klasser til 
et fælles salmeprojekt, hvor man har arbejdet med udvalgte salmer. 
Det afrundes med et fællesarrangement torsdag den 13. februar kl.10.30 i Mesinge 
Kirke. Præsterne

Ny præst i Kerteminde-Drigstrup
Betina Noer Rasmussen er ansat som sognepræst i Kerteminde-Drigstrup. Betina vil 
være kendt af de fleste, idet hun siden foråret har vikarieret i Kerteminde-Drigstrup 
og gennem Hindsholmsamarbejdet er kommet i Dalby og Stubberup kirker. Vi by-
der Betina hjertelig velkommen og ser frem til samarbejdet. 
 Menighedsrådende. 

Siden sidst i sognene
Døbte

 Stubberup Sogn 
 Mathilde Dyrbjerg Okholm Møller

Døde

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Jørgen Mindegaard Kitty Joan Sørensen
 Betty Margrethe Nielsen
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Jul i Huggehuset
Søndag den 22. december kl. 14.30 - 16.00

Der er gudstjeneste i kirken kl. 14.00 og derefter er man velkom-
men til at gå i Huggehuset. I år vil der også være julehygge i 
Huggehuset med musik, sang, snobrød, gløgg, æbleskiver og so-
davand. Kom og få den ultimative landsbyjulestemning, hvor du 
hilser på dine naboer på Hindsholm i godt og hyggeligt selskab.
 Det bliver så hyggeligt!

Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte
Pilates i Holmens Hus
Det øvede hold træner tirsdag kl. 19.30 -  20.30
Pilates 60+ træner  fredage kl. 8.30 - 9.30
Er du ny så ring til Anne Kathrine Skifter på tlf.: 61 78 76 17
 
Herregymnastik
Tirsdage kl. 17.00 - 17.45
Træning hver tirsdag frem til ca. 1. april i Holmens Hus
Mød op eller evt. tilmelding til Anne Marie Ilskov på tlf.: 21 62 62 11
 
Badminton
Tilmelding til Ditte Haarup på tlf.: 20 83 93 91
Spillertider:  Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Holmens Hus.
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen eller.. bestem selv!
 
Aktiviteter for børn
Den 2. november Halloweenfest kl. 10.00 - 12.00. Pris : 25 kr. pr. barn
Den 30. november: Julegym. og hygge kl. 10.00 - 12.00. Pris: Gratis 
Den 11. januar: Familie-kondi-bingo kl. 10.00 - 12.00. Pris: 25 kr. pr. deltager
Den 1. marts Fastelavnsfest kl. 10.00 - 12.00. Pris: 25 kr. pr. person
Alle gange er i Holmens Hus.
Kontaktperson Sofie Løhr Andersen på tlf.: 30 11 44 69
 
Jul i Holmens hus
Lørdag den 30. november kl. 10.00 - 16.00
Arr.: Stubberup Sogns Beboerforening & Martofte Gymnastik- & Idrætsforening
 
Fællesspisning
D. 12 februar kl.18 med efterfølgende Foredrag af ”Hasse” hvor han fortæller om sin 
opvækst på børnehjem og efterfølgende arbejdsliv samme sted.
 
Hjertestarter – Holmens Hus.
Er indkøbt, og placeret i toiletbygningen, til højre for indgangen.

Holmens Største Kor – Decemberkoret
Vi gør det igen….det er SÅ sjovt og det er lærerigt at være med!
Det er koret for alle: yngre, ældre, mænd og koner, øvede og ganske uøvede. 
Øvedagene er : Onsdag d. 20., 27. nov. samt 4. dec. kl. 19.00 i Viby Kirke.

Koret ledes af Organist Martin Høier og han leder os kyndigt os frem til den afsluttende 
koncert i Viby Kirke søndag d. 8. dec.  Det er gratis at være med, og i år vil vi meget gerne 
lave en komsammen efter den afsluttende koncert d. 8.dec.
Det aftaler vi i fællesskab – vi glæder os til at se Jer! 
Mere info. Og evt. tilkendegivelse om deltagelse:
Rikke (65 34 13 33) og Martin (28 40 63 02)
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Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Kirkebogsførende sognepræst 
Søren-Herluf Mohr Sørensen, 
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag fast fridag.

Sognepræst Rikke Aagaard 
Nielsen, Mesinge. 
Tlf 65 34 13 33

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

Stubberup:
Marianne Stritt Ottenbros
Bøgebjergvej 488
5390 Martofte
Tlf. 40 46 51 88

Organist og korleder:
Birgit Lund
Elmevej 47 
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 31 22

Dalby:
Formand: 
Eva Hansen,
Fynshovedvej 391
Tlf. 65 34 18 07
madamadam@dbmail.dk

Kasserer: 
Kirsten Jensen,
Mosegaardsvænget 15 
Tlf. 65 34 20 13
dalbykirsten@dbmail.dk  

kirkeværge og formand 
for præstegårdsudvalget:
Kay Petersen,
Hersnapvænget 24 b
Tlf. 65 34 14 63
Mobil 29 46 45 63
kay.petersen@c.dk

Kontraktperson:
Grethe Wellejus,
Dalby Bygade 56 
Tlf. 65 34 22 19
gawell@dbmail.dk  

Næstformand:
Annelise Petersen,
Stendyssevej 57
Tlf. 65 34 22 13
bakkelygaard@hotmail.com

Stubberup:
Formand: 
Anne Kathrine Skifter, 
Fynshovedvej 421, Martofte
Tlf. 61 78 76 17
aks@inbema.dk

Næstformand:
Bente Kragebær, 
Bystævnevej 20, Martofte
Tlf. 40 21 85 54
b.m.s.k@mail.dk

Kasserer: 
Hans Rosendahl,
Nordskov Bygade 35, Martofte
Tlf. 65 34 11 91
hrnordskov@dlgpost.dk

Kontaktperson: 
Else M. Jensen,
Fynshovedvej 581, Martofte 
Tlf. 28 60 37 35
elsemjensen@hotmail.com

Marita Nicolajsen,
har orlov
Æblehaven 7, Martofte
Tlf. 61 65 70 86
nicolajsentranberg@
hotmail.com

Kirkeværge: 
Bent Knudsen,
Fynshovedvej  671,
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.

Hindsholm ældreklub
Hindsholm ældreklub starter igen efter juleferien torsdag d. 16. januar kl. 14.30 
på Hindsholmskolen. Derefter fortsættes hver anden torsdag med forskellig under-
holdning og hyggelig samvær. Kop og brød medbringes, kaffen kan købes.
 Håber vi ses, ”Arbejdsholdet”.

Stubberup Sogns lokalhistoriske arkiv
Arkiv holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 19 – 21.

Dalby sogns lokalhistoriske arkiv
har åbent den 1. torsdag i hver måned kl. 19-21 
(i forsamlingshuset).
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SHS: Søren-Herluf Mohr Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

Dato Helligdag Dalby Stubberup

1. december 1. s. i advent 11.00 SHS 
Elisakoret

19.30 
Adventskoncert

8. december 2. s. i advent Decemberkoret Decemberkoret

10. december Fyraften 16.30 SHS

15. december 3. s. i advent 16.00 SHS 
Ris i tårnet

22. december 4. s. i advent 14.00 SHS

24. december Juleaften 14.00 SHS 15.30 SHS

25. december Juledag 11.00 SHS 9.30 SHS

26. december 2. juledag 9.30 RAN

29. december Julesøndag 11.00 SHS

1. januar Nytårsdag 14.30 SHS

5. januar H. 3 konger søndag 11.00 RAN 
Kor

12. januar 1. s.e. h.3 k. 9.30 SHS

14. januar Fyraften 16.30 SHS

19. januar 2. s.e. h.3 k 11.00 RAN

26. januar 3. s.e. h.3 k 9.30 SHS

2. februar 4. s.e. h.3 k 17.00 
Familiegudstjeneste

9. februar Sidste søndag e. h.3 k 9.30 RAN

16. februar Septuagesima 11.00 SHS 
Kor

23. februar Seksagesima 9.30 RAN

25. februar Fyraften 16.30 SHS

2. marts Fastelavn 10.30 SHS Familieguds-
tjeneste

 *: Se omtale inde i bladet


