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Manden med leen
”Straks”-billedet af ordene lyder fa-
retruende, men fortællingen her er 
nu lige det modsatte! 
Små skridt fremad.
Et godt sving i hoften.
Leen så tæt på jorden som muligt.
Det er opskriften på at slå med le, 
og på at kunne glæde sig over resul-
tatet bagefter.

Det tager ikke så lang tid at lære, men du får motion undervejs, 
og så dufter det noget så herligt.
Du kan endda gøre det mens din nabo holder kaffeselskab i ha-
ven. Det forstyrrer ikke nogen, sådan som maskiner af forskellig 
slags ellers kan terrorisere en eftermiddag i haven.
Med leen er det nemt at bevare alle de smukke planter, som vi 
gerne vil nyde, og den større variation af arter giver helt automa-
tisk rigdom af både fugleliv og insekter.
Jeg troede egentlig, at leen var et gammelt, umoderne og udgået 
landbrugsredskab. Jeg var ikke klogere end at leen hørte hjemme 
på Jeppe Aakjærs tid og i de gamle høstsange. Men ”manden 
med leen”, som jeg hørte om i radioen forleden, overbeviste mig 
om noget andet. Leen er så meget bagefter, at den ligefrem er 
foran! Jeg tror, at han har ret.
En le har åndedrag!  Når den bruges rigtigt, så synger den! 
Arternes antal stiger helt af sig selv, mangfoldigheden vælder 
frem…… og jeg blev smittet af hans entusiasme. En græsplæne, 
ja, selv de flotteste af dem, er egentlig ikke andet end et kede-
ligt grønt tæppe af bare een slags planter, sagde han, men det 
er selvfølgelig kvadratisk, praktisk, godt, som det hedder i en 
raklame for noget helt andet. Lidt sat på spidsen er det vist, men 
en tanke med ganske interessante vinkler. På indretningen rundt 
omkring også. 
Dette Hindsholm Magasin er også praktisk og godt. Forhå-
bentligt. Det er hensigten med det. Derfor sidder du nu også 
med blad nr. 2 af Magasinet. Men lad os tænke videre i billedet 
med leen: de mange forskellige arter og blomsterfloraen her på 
Hindsholm skulle netop med dette Magasin meget gerne blive 
synlige og lige til glæde sig endnu mere over. Alt det vi gerne vil 
bevare og fremme skulle vi netop også gerne være med til at pleje 
med dette Magasin.
Så fugleliv – helt konkret og af forskelig slags og billedligt talt, 
krible-krable livet i alt hvad der gror – overlever, og trives. Så 
rigdommen, mangfoldigheden, diversiteten, i naturen, land-
skabet og menneskene, som vi her på Hindsholm, beboere 
som gæster, er del af og glæder os over, bliver til fælles gavn 
og gode oplevelser.  
Hindsholm skal ikke være kvadratisk, er det ikke på landkortet, 
og bliver det aldrig. Praktisk og god som en grøn græsplæne med 
én slags er jo heller ikke drømmen.
Lad os slå med le, også i overført betydning, med små skridt, 
der ved, hvad de vil, et godt sving i hoften, og så tæt på jorden 
som muligt. 
 God sensommer og høsttid!
 Redaktionen, Rikke Aagaard Nielsen

Foto: maleri af Peter Larsen Birkebjerg
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Høstmarked
søndag d. 3. september 2017 kl. 10-15 i Mesinge

Du kan bl.a. møde:
• Hindsholmgrisen
• Sybergkvæg
• Nybro Most
• Div. gårdbutikker og vejboder
• ”hr. og fru Hindsholm” med egne produkter

Markedet åbnes kl. 10 af en  
kendt Hindsholm’er.
Der er mulighed for at hygge på pladsen.

Musikalske indslag – bl.a. lokale musikere,  
som også spiller til Høstgudstjenesten.

Husk også at besøge Kirkeladen (åben fra kl. 10)  
og ”Min Købmand”.

start dagen Med Høstgudstjeneste  
Høstsalmer, festlig musik og Hindsholmkirkernes Børnekor kl. 9.00 i Mesinge Kirke.

Hindsholm Høstmarked er en årlig begivenhed, hvor vi præsenterer produkter, der alle har det til fælles, at de er produceret 
på Hindsholm. Markedet er for lokale professionelle producenter – og for lokale, som ønsker at sælge eller bytte produkter fra 
egen have eller køkken. Markedet præsenterer således både ”Smagen af Hindsholm” og de levende landsbyer på Hindsholm.

Hindsholm Høstmarked  
afholdes af lokalråd/ 

beboerforeninger på Hindsholm

Oplev smagen af Hindsholm  

	  

	  

Parkering  ved Mesinge skole

Bag en kage med  
produkter fra Hindsholm  
Og deltag i konkurrencen om en flot  
købmandskurv. Din kage skal blot  
afleveres senest kl. 13.00 på selve dagen.

tombola med gevinster fra  
markedets deltagere.
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LOKALRÅDETS BESTYRELSE:

Formand: Steen Hjorth, Midskov tlf. 2143 0726
Kasserer: Karsten K. Hansen, Mesinge tlf. 3033 6722
Bestyrelsesmedlem:
Inge Kuhlmann, Mesinge tlf. 2873 1880
Søren Nielsen, Mesinge tlf. 2046 0875
Poul Kjellberg, Mesinge tlf. 3013 2056
Pia Kolle, Midskov tlf. 2276 1099
Tina Hansen, Salby tlf. 2814 1910
Suppleant:
Mona Lisa Truelsen, Dalbybugten tlf. 3056 5036
Lene Gommesen, Taarup tlf. 2729 0077

Nyt fra Mesinge lokalråd

Hvis du vil vide, hvad Mesinge Lokalråd laver, er det vigtigt at 
følge med i Hindsholm-Magasinet, da magasinet fremover vil 
blive en af vore vigtigste informationskilder.

MEN du kan jo også følge med på www.hindsholmkalende-
ren.dk, hvor vi løbende annoncerer vore aktiviteter – og sidst, 
men ikke mindst kan du vælge at modtage et NYHEDSBREV 
i din mailbox, når der sker noget. Så kan du f.eks. stadig få 
en påmindelse om at tilmelde dig til fællesspisningerne nogle 
dage før fristen udløber.

Hvis du vil modtage nyhedsbreve fra Mesinge Lokalråd, skal 
du gå ind på vores hjemmeside – www.mesinge.dk – og tilmel-
de dig nyhedsbrevet.

Hvad laver Mesinge
 LOKALRÅD 

Vestermaen. Foto: Steen Hjorth, Midskov
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SKT. HANS I MESINGE

Stemningsbillede fra årets Skt. Hansbål i Mesinge, hvor 
ca. 60 personer havde valgt at møde op.

ROSENDE OMTALE TIL 
BOGBINDEREN

Anni Elkær Jensen, 
bogbinderen i Me-
singe, har helt for-
tjent fået rosende 
omtale af Forenin-
gen for Boghånd-
værk, som tidlige-
re på årets kårede 
årets bedste bogar-
bejde.
Anni er naturligvis 
glad for den rosen-
de omtale og den 

opmærksomhed, det har skabt om hendes lille virksom-
hed i Mesinge.
I øvrigt er Anni ikke bange for at lære fra sig – og skulle 
nogen være interesserede i at forsøge sig som bogbin-
dere, afholder hun kurser for interesserede – normalt 
mandag og tirsdag formiddag. Interesserede kan kon-
takte Anni på tlf. 6534 1081.

MESINGE LOKALRÅD
KOMMENDE AKTIVITETER

Tirsdag d. 26/9 kl. 18-20 
Fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

Tirsdag d. 14/11 kl. 18-20 
Fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

Søndag d. 3/12 kl. 16 
Juletræet i Mesinge tændes.

FÆLLESSPISNINGER I 
MESINGE FORSAMLINGSHUS

Sæt ✘ i kalenderen

Mesinge Lokalråd til hyggelige sammenkomster i Me-
singe Forsamlingshus:

Tirsdag den 26. september kl. 18 – 20
Tirsdag den 14. november kl. 18 – 20

Lokalrådet fortsætter naturligvis med vores traditionelle 
fællesspisninger, hvor alle interesserede inviteres til at 
bruge et par timer sammen med familie og naboer om-
kring et veldækket bord. Det er som sædvanlig Diana, 
som laver maden til os. Den 26. september laver hun 
mørbradgryde til os. 
Menuen den 14. november er endnu ikke besluttet.
Pris for medlemmer: 90 kr. Skolesøgende børn betaler 
40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis. Hvis  man 
IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man en 
10’er ekstra pr. person – voksen som barn.PS

PS Mesinge Kirke har annonceret et arrangement tirs-
dag den 14/11 – ”Simretid” – men tidspunkterne er 
afstemt, så interesserede først kan ”simre” i kirken – og 
efterfølgende deltage i fællesspisningen.

VIGTIGT …
Hindsholm-Magasinet vil fremover erstatte den invita-
tion, som vi tidligere har omdelt til alle husstande forud 
for fællesspisningerne. Du skal stadig tilmelde dig fæl-
lesspisningen senest fredag før spisningen finder sted. 
Ring eller send en SMS med din tilmelding til et af Lo-
kalrådets bestyrelsesmedlemmer. 

Nyt fra Mesinge lokalråd

Husk tilmelding til fællesspisningen – i septem-
ber senest fredag den 22/9 i november senest 
fredag den 10/11.

Fællesspisning, april 2017

Anni i værkstedet på Tavlundsvej
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns beboerforening

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. 

Én af de personer, der ikke står nævnt på tavlen, er Lars Han-
sen. Lars Hansen blev født den 2. september 1824 i Mar-
tofte som søn af husmand Hans Jensen og Bodil Larsdatter 
af Martofte. Hans dåb fandt sted i Dalby Præstegård den 3. 
september, og han blev fremstillet i Stubberup Kirke den 26. 
september 1824. Skolelærdommen fik han hos førstelærer 
Niels Olsen Nielsen i Martofte. Som 14-årig blev han kon-
firmeret første søndag efter faste i 1839. Efter konfirmatio-
nen blev han tjenestedreng hos gårdfæsteren Jørgen Hansen 
i Martofte og havde derefter flere tjenestepladser i Stubberup 
Sogn. I 1845 var det hos gårdmand Jens Nielsen på Langø, 
der havde fem døtre, som Lars blev meget gode venner med. 

Specielt den 15- årige Ane Kirstine stod ham meget nær. 
I 1848 blev han indkaldt til treårskrigen og  havde rang af 
underjæger og havde soldaternummer 63. Tjenesten fandt 
sted ved 3. Jægerkorps, 3. Compagni. Omvæltningen fra 
tilværelsen i det fredelige Martofte til krigen i Slesvig, hvor 
han deltog i flere slag, må have været en barsk omvæltning. 
Nogle slag med sejrrig udgang, andre tabte Lars og hans fæl-
ler. Mellem slagene havde de meget ventetid. En stor del af 
denne tid brugte han til brevskrivning til forældrene, søste-
ren Ane Kathrine, dennes mand Hans Hansen og nevøen lille 
Niels Jensen, der tit fik en speciel hilsen. Lars og hans fæller 
var gode til at sende hilsner med for hinanden, og i brevene 

Fyns Hoved. Foto: Ole Larsen, Martofte
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BESTYRELSEN I STUBBERUP 
SOGN BEBOERFORENING

Formand: Bente Kragebær, Bystævnevej 20,
Tlf.: 4021 8554, mail: b.m.s.k@mail.dk

Næstformand: Louise Williamson-Westerman, 
Fynshovedvej 584, Tlf.: 2043 4974
mail: louise@hindsholmgaardbutik.dk

Kasserer: Nynne Severini, Bystævnevej 25,
Tlf.: 2713 7755, mail: nynneseverini@icloud.com

Sekretær:  Tina Jensen, Fynshovedvej 470,
Tlf.: 2047 6496, mail: tj.martofte@gmail.com

Medlem: Liselotte Mørk, Fynshovedvej 486D,
Tlf. 6170 4521, mail: liselottem47@live.dk

Medlem: Anne Andersen, Fynshovedvej 511,
Tlf. 2484 7016, mail: anneandersen1950@gmail.com

Hjemmeside: www.stubberup-fyn.dk
Webmaster: kontakt@stubberup-fyn.dk

KALENDER FOR 2017

Mandag: Mad 1 (lige uger), Ungdomsklub
Onsdag: Mad 4 (ulige uger), Mad 2 (lige uger)
Torsdag: Krolf kl. 9.30, Mad 3 (lige uger), 
 Syssel kl. 14-17, Billard kl. 19-21

Mad 1 starter 2. oktober
Mad 2 starter 4. oktober
Mad 3 starter 5. oktober
Mad 4 starter 27. september
Krolf starter i august og varer så længe vejret tillader det.
Syssel starter 7. september og billard starter 7. september

Aktiviteter i løbet af året:
24. september Banko kl. 14
12. oktober Fællesspisning kl. 18
18. oktober Introduktion til slægtsforskning
22. oktober  Banko kl. 14
12. november Banko kl. 14
25. november Julemarked kl. 10-16
1. december Julefrokost kl. 18 med Line Dance 
3. december Juletræet tændes kl. 16 

  ved Holmens Hus
10. december  Banko kl. 14

EN VELLYKKET GÅTUR 

24. maj arrangerede Stubberup Sogns Beboerforening 
en vellykket gåtur omkring de våde enge samt rundt 
i Nordskov by. Undervejs var der en lille pause, hvor 
Kirsten, Svend Åge og Bente stod klar med en forfrisk-
ning, Ca. 25 var mødt op i det dejlige vejr og fik en fin 
oplevelse. Tak til Ove Jensen, som guidede turen rundt.

JULEMARKED 25. NOVEMBER
Kom til julemarked i Holmens Hus lørdag den 25. no-
vember fra 10-16. Hele dagen vil der være boder, jule-
hygge, lotteri og koncurrence for børnene. Julemanden 
vil kigge forbi kl 11.00 og måske han har lidt godter 
med i sin julesæk. Der vil være Lucia kl 13.00, hvor bør-
nekoret vil synge for os. Frokost og andre forfriskninger 
kan købes i den lille café.

JULETRÆET VED HOLMENS HUS 
Tændes den 3. december kl 16. 
Der serveres varm kakao og småkager

Nyt fra Stubberup Sogns beboerforening

gav han udtryk for sin tro på, at krigen snart ville være slut.                                                                                                                                   
Lars døde den 23. april 1849 under kamphandlingerne ved 
Kolding.  Om morgenen denne dag stod Ryes Brigade ved 
Harte Kirke, klar til at rykke frem gennem den idylliske Ek-
kodal. Samtidig rykkede Brigaden Moltke frem fra Bram-
drupdam mod Kolding og Schleppelgrells Brigade frem ad 
Fredericiavej over Nørre Bjert mod Kolding. Forreste mand 
var sekundløjtnant Ludvig Carstenskjold med halvdelen 
af 2. Eskadron garderhusarer efterfulgt af underjæger Lars 
Hansens 3. Jægerkorps, der medførte deres 2 kanoner. Lars 
og hans Jægerkorps rykkede langsomt frem over en eng mod 
fjenden, som havde forskanset sig nord for grænsen med 
engen foran sig. Fra engen beskød 3. Jægerkorps fjendens 
forskansninger. Det var denne dag og under det slag, at Lars 
Hansen mistede livet. 
Skiftet efter ham fandt sted den 8. oktober 1849, og det var 
hans forældre, der arvede ham. Det er hidtil ikke lykkedes 
mig at finde hans gravsted, men vi har i Stubberup Lokalar-
kiv mange kopier af de breve Lars sendte til hjemmet. Søste-
rens kommende mand Hans Hansen deltog også i treårskri-
gen, den omtalte nevø Niels Jensen måtte i soldatertrøjen i 
1864 krigen.
Lars’ barndomshjem på matrikel 25a har adressen Bystævne-
vej 22, 5390 Martofte.
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DALBY
 Lokalråd

Så er sommerferien forbi, og det er igen tid til at skrue op for 
aktiviteterne i Dalby og på Hindsholm. Lokalrådet arrangerer 
året igennem mange forskellige aktiviteter i Dalby og omegn. 
Det gælder byvandring, fællesspisninger, bankospil, caféaf-
tener i forsamlingshuset og sankthansfesten på Bregnebjerg. 
Dalby Lokalråd har et aktivt samarbejde med Dalby Forsam-
lingshus og Dalby Bylaug. Vi vil rigtig gerne støtte op om om-
rådets foreninger, så hvis du har gode ideer til arrangementer 
eller andre tiltag, så vil lokalrådet gerne hjælpe til.
 
BYVANDRINGEN DEN 10.5.
Årets vandring foregik på en kold onsdag i gråvejr, men det 
kunne hverken ses, høres eller mærkes på deltagernes humør. 
Hans Grønne bød velkommen i forsamlingshuset og lovede 
samtidig, at lige så snart vandringen begyndte udendørs, så vil-
le regnen holde op - og det gjorde den! Poul Larsen fortalte om 
sin far, kunstmaleren og frugtavleren Peter Larsen Birkebjerg. 
Vandringen foregik i kunstnerens fodspor fra forsamlingshuset 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn, Viby
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JULETRÆSTÆNDING OG 
EFTERFØLGENDE FÆLLES-
SPISNING 
Fredag den 1.12. kl. 17.00. Vi tænder juletræet ved 
Huggehuset foran Hindsholmskolen i Dalby. Sidste år 
var vi rigtig mange til nedtælling 10-9-8-7... – og så blev 
der lys. Vi glæder os til at se dig til nedtællingen og til 
at synge ”Juletræet med sin pynt” sammen. Bagefter går 
vi ned i forsamlingshuset til fællesspisning med ris á la 
mande og selvfølgelig mandelgave. Du kan deltage i et 
af arrangementerne uafhængigt af hinanden. 
Hvis du vil spise med, så tilmeld dig til Hans Grønne 
på 24 46 78 42 (ring eller sms).

op over Birkebjerg til Larsen Birkebjergs daværende bolig. Her 
fortalte Poul om de mange koncerter der tidligere afholdtes i 
loen og om salg af malerier samt frugtavlen på ejendommen. 
Ib Ellegaard, der ejer ejendommen i dag, fortalte om sin virk-
somhed og stedet i dag. Vandringen sluttede med en tur om ad 
Birkebjergvænget, Stendyssevej og tilbage til forsamlingshuset. 
Det var en rigtig dejlig aften.
Hvis du har lyst til at gå med rundt på Hindsholm og høre de 
lokales historier, så kig efter datoen for næste tur i Hindsholm-
kalenderen her i magasinet.

Nyt fra Dalby lokalråd

FÆLLESSPISNING 

i Dalby forsamlingshus den 6.9. kl. 17.30. Som altid ser-
verer vi et måltid mad i hyggelige omgivelser og med 
mulighed for at være sammen med lokale beboere. Vi 
plejer at være mellem 60-70 til spisningerne, men der 
er også plads til dig. Tilmelding til Hans Grønne senest 
den 4.9. på telefon 24 46 78 42 (ring eller send sms). 
Pris kr. 80,- for voksne og kr. 40,- for børn.

DALBY LOKALRÅD 
– HVEM ER VI?

Dalby Lokalråd består af en bestyrelse på 5 medlemmer 
og 1-2 suppleanter. I år er det:
Søren-Herluf Sørensen, Ellen-Margrethe Hansen,
Jim Lorentzen, Mette Fasdal, Camilla Schjerning og
Hans Grønne.
Hvis du vil følge med i vores arbejde, så kan du møde os 
til ovenstående arrangementer eller kigge på 
www.dalbyfyn.dk eller på Facebook – Dalby Lokalråd. 

CAFÉAFTEN 

Onsdag den 4. oktober fra kl. 18.30-
20.30. Som noget relativt nyt arrangerer 
Dalby Lokalråd til caféaftener i forsam-
lingshuset. Formålet med caféaftenerne er, 
at vi mødes og hygger os uden de store armsving. 
Du kan derfor bare dumpe ind som du er uden tilmel-
ding. Du kan deltage i aftenens aktiviteter eller bare sid-
de og snakke med en nabo, eller en du ikke har talt med 
før. Den 4. oktober spiller vi spil. Kortspil, brætspil, 
bob eller andre spil. Du må meget gerne medbringe 
eget spil, men ellers har lokalrådet indkøbt forskellige 
spil. Vi serverer øl, vand, kaffe og kage. Vi glæder os til 
at se dig. Sluk fjernsynet og tag din nabo med.

BANKOSPIL 

i Dalby forsamlingshus torsdag den 2. no-
vember kl. 19.00. Vi spiller om ænder, 
vin, kød og andre herligheder. Mød op 
og dyst mod dine naboer og andre originaler fra 
Holmen. Der serveres øl vand og kaffe undervejs. 
Tilmelding ikke nødvendig.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG TIL...
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Nyt fra Viby Sogneforening

Der var engang et
bageri

Sådan kunne eventyret om Måle Bagerbod jo passende starte. Det startede egentligt som en lille vejbod, der blev til 
salg ud af stuevinduet, der blev til en bagerbod, der nu er et propert bageri, der også har en café, der nu er en fro-
kostcafé. Senest har bageriet kastet sig ud i rugbrødsbagning, og pudsigt nok har boligen tidligere været brugt til 
samme. Det vidste man bare ikke!

Efter et besøg fra en lokal historiker i maj 2016 steg gejsten at 
bage rugbrødet hos Sven Haarder og Christina Meisl, der har 
taget udfordringen med at bage med surdej op. 

Historiker Finn Grandt-Nielsen, der selv bor i Måle, sendte ba-
gerparret denne besked: Kære Svend og Christina, Allerførst tak 
for sidst. I aften var jeg til møde i det lokale bevaringslaug, hvor 
vi bl.a. snakkede om de lokale initiativer, der er for at revitalisere 
gamle bygninger – og i det hele taget sætte liv i lokalområdet. 
Jeg kom til at tænke på, om I egentlig ved, at jeres hus er startet 
som bageri. Det var dengang, da man på gårdene holdt op med 
at bage rugbrød og lod en “fagmand” om at levere det. I Måle 

foregik det to steder, i hver sin ende af byen – i Skippergården 
og hos jer.

Finn Grandt-Nielsen sendte også en kopi af en brandforsikring 
på huset dateret tilbage til 1880, hvori det fremgår, at tre af hu-
sets otte fag tidligere var indrettet til bageri med bageovn.  – Vi 
har hele tiden haft den opfattelse, at det var meget naturligt at 
bage herinde i huset, og det har for vores kunder også været me-
get naturligt at finde herhen og købe brød. Ikke fordi vi er over-
naturligt anlagt, griner Sven, men det er som om, at der i tidernes 
morgen er blevet trådt en usynlig sti, som stadig den dag i dag 
fører hen til huset her.  

Mølleskoven og over Kerteminde Bugt. Foto: Finn Grandt-Nielsen, Hverringe

10 Hindsholm-magasinet



Allerede inden Måle Bagerbod havde fået bageriet sat i system, og 
kun havde en lille vejbod, kom folk med den største naturlighed 
og købte brød. Og var det regnvejr, da stak de hovedet ind af 
vinduet til stuen og spurgte, om de kunne købe brød. 
– Hvis ikke de lige kunne se os, så blev der råbt Halloo, griner 
de. – Men det må simpelthen ligge i husets gener.

RUG ER KOMPLICERET
Hele mystikken omkring det at bage et rugbrød kan koges ned 
til surdejen. Et rugbrød skal være bagt med rug, og ikke med 
hvede. Det skal have tyngde og smage af rug. – Christina har 
faktisk i årevis bagt et fantastisk rugbrød, fortæller Sven. – Men i 
processen hvor vi skulle lave mange rugbrød og være præcise med 
surdejen, tog det mig afsindigt mange bagninger og en konsulent 
at komme frem til et produkt, der ikke længere drillede. Vi ved 
ikke præcist hvad det var ved opskriften der drillede, for ved ca. 
hver tiende bagning kunne vi ændre en ingrediens der gjorde, at 
det var svært at finde ud af, fortæller Sven. 

– Rugbrød har en stor følsomhed og det er kompliceret at få det 
til at hæve, og det var vi ikke klar over fra starten. Og derfor fik 
vi en konsulent, der tilfældigvis bor her i nærheden, indover til 
at hjælpe os. For Måle Bagerbod blev det hele nærmest en lidel-
seshistorie, hvor de var ved at give op. – Havde det ikke været 
fordi vi holder så meget af rugbrød og vidste, at det engang havde 
fungeret med at bage det her i huset for 100 år siden, så havde 
vi måske kastet handsken. Det krævede mere udholdenhed end 
vi nogensinde havde forestillet os. Vi smed mere rugbrød ud end 
hvad rimeligt var, beretter Sven. Men alligevel gav de ikke op, og 
heldigvis for det.
 
HVAD ER MENINGEN MED 
EN BAGERBOD PÅ LANDET!
Måle Bagerbod er efterhånden kendt vidt og bredt, og om selve 
tanken bag bageriet fortæller Sven: - Vi købte oprindeligt huset 
her i 1998, men lejede det ud og flyttede til København. Men 
København gav os ikke det, vi egentligt ønskede. Man kan sige, 
at vi indadtil søger efter vores egen mening med at have bageriet 
sammen, og udaftil, om vi kan bidrage med noget der gør, at 

vi kan give liv til det område vi befinder os i. Et område som 
engang var aktivt, men hvor folk i dag kører væk når de skal ud 
og opleve noget. Med bagerboden kan vi vende folks snuder og 
lede dem herud.
Familien Meisl, der også har dukketeater Svantevit med egne pro-
ducerede dukker, drives af at skabe oplevelser og på at skabe nyt 
– krydse udfordringer. 

RUGBRØD ER EN DELIKATESSE
Men Måle Bagerbod er langtfra kun rugbrød. Der er friske mor-
genboller hver weekend, som man enten kan tage med sig hjem, 
eller spise i bodens efterhånden veludviklede café med en dertil-
hørende rigtig italiensk café latte eller espresso. Om eftermidda-
gen er der dejlig kage, muffins og andre lækkerier. – Du kan altid 
følge med på vores facebook-profil, hvor vi løbende opdaterer,  
hvad vi har på menuen, fortæller Christina.
I dag er Måle Bagerbrød klar til at udvide forretningen med et 
nyt depot, og med deres helt egne varianter af knasende sprøde 
rugbrød, både med og uden kerner. – Vi har i dag en grundfor-
mular, vi kan udvikle på. Et rigtigt delikatesserugbrød skal man 
kunne spise uden noget på, og det er nu det begynder at blive 
sjovt at designe det selv, fortæller Sven. Og i dag er det lykkedes 
Sven og Christina at bage et rugbrød, de er fuldt ud tilfredse med:  
– Så nu tror vi på at der venter alt muligt godt fra rugbrødsfron-
ten, der jo passer rigtig godt til alle dagens måltider, slutter han.

Måle Bagerbod er åben fra fredag til søndag 8 – 17.

Nyt fra Viby Sogneforening
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DET SKER I KIRKERNE

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE

DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

”Tænk, hvis jeg er den eneste”!
Ordene eneste og ene, de er nærmest i sig selv angstprovokeren-
de, hvad enten de rumsterer bag den lukkede dør på teenager-væ-
relset, eller hos den, der sidder ene tilbage efter et langt samliv 
med den eneste ene. 

Tænk, hvis jeg er den eneste, det er umiddelbart ikke nogen rar 
tanke, men derimod en tanke, der kan plage og nage. Tænk, hvis 
jeg er den eneste, der kommer til foredraget, mødet, skolejubi-
læet og ingen af de velkendte ansigter er i blandt de fremmødte, 
tænk, hvis jeg er den eneste, på kirkebænken, sådanne tanker kan 
godt løbe af med en, førend man tager ( finder)modet til (at tage)
sig og det første skridt afsted. 

”JEG VIL GERNE VÆRE ALENE LIDT…” 
Kirkedøren står altid åben i vore kirker herude på Hindsholm fra 
kirkeklokkernes morgenringning til aftenringningen. Rummet 
står til rådighed for turister, kunstinteresserede, andagtsøgende 
– mennesker, der bare vil have fred og ro i hovedet. Det kan 
være rart ikke altid at skulle forholde sig til den megen tale og de 
mange ord, der kan gøre os helt stumme, for alt synes sagt og så 
alligevel ikke helt. 
Andre gange er det godt, at der er flere, så er der nogle af snakke 
med, nogle der bryder den nærmest uhyggelige tavshed, der kan 

opstå, når man er ene. Men tænk nu, hvis jeg også er ene, i det 
rum, hvor vi bekender os til fællesskabet – hvor fællesskabstan-
ken er afgørende for at vi har en kirke.  

”ER DER KOMMET NOGEN”? 
Det er et ofte stillet spørgsmål ude i våbenhuset. Er der kommet 
nogle, eller skal vi lige vente og se tiden lidt an. Og med nogle, 
mener vi andre end dem, der får løn for at være der – for det er 
godt at have nogle af dele med, for alle præstens mange ord, og 
organistens flotte præ- og postludier og kirkesangerens røst er 
næsten mere end et menneske kan bære alene! 

”DU ER IKKE DEN ENESTE” ! 
I Gudstjenesten er vi ikke ene, selv om vi sidder lidt spredt på 
kirkebænkene, vi kommer aldrig til ulejlighed og gør ikke perso-
nalet en tjeneste, hvis vi bare nøjes med en enkelte salme. Tiden 
er afsat, rummet fyldt med historie, traditioner og bevidstheden 
om generationers flittige brug og forfædres gang i de samme rum. 

Sensommeren og efteråret nærmer sig med en lang række af kir-
kelige aktiviteter og gudstjenester, der kalder på os. Så kom in-
denfor, du er ikke den eneste.  
 Søren-Herluf Mohr Sørensen, Sognepræst
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Frederik Dalsgaard Schantz Simonsen, Viktor Løvkvist, 
Peter Damborg Sicko, Patrick Finn Byrne, Rasmus Gam-
melgaard Hansen. Louisa Larsen, Maja Birkholm  Bres-
sendorf, Sarah Ehs Skandorff Vestergaard, Cecilie Nørby 
Larsen, Clara Barner Jensen, Sabrina Pedersen, Mira Ny-
bro Jensen, Ida Lauritzen Bernburg, Laura Nielsen.

Christoffer Friis Nymand Pedersen; Sune Ryskov Gra-
versen; Nikolaj Lund Poulsen; Mikkel Søndergaard Bø-
gelund; Rasmus Olsen; Andreas Hother Christiansen

Mathias Petersen Lorentzen, Kristian Emil Andersen, 
Julie Hansen, Emma Flænø Kalhøj, Louise Møllegaard 
Madsen, Nicoline Wimmer.

Forrest: Amanda Blohm Røer; Astrid Benedikte Skifter;  
Julia Stefanie Klaas; Laura Haarup Krogh Andersen; 
Iben Frost Knudsen

Bagerst: Rasmus Emil Rasmussen; Jost Sebastian Klaas;  
Niels Christian Nielsen

KONFIRMANDER VIBY KIRKE

KONFIRMANDER MESINGE KIRKE KONFIRMANDER STUBBERUP KIRKE

KONFIRMANDER DALBY KIRKE

HVORNÅR BEGYNDER VI?
Det spørgsmål sniger sig ind hos 7. klasserne og deres forældre 
lige nu. Forud for forårets konfirmationer går jo konfirmand-
forberedelserne – med kirkegang og undervisning.
Der indgår også andre spændende oplevelser i de næste måne-
der, med udflugter og overnatning, så hvornår begynder vi?? 
Det gør vi søndag d. 3. sept. kl. 9.00 til høstgudstjenesten 
i Mesinge Kirke.
Vi mødes i kirken, fejrer høsten med musik og sang, og så er 
der formiddagskaffe i Mesinge Præstegård. 
Det er begyndelsesskuddet for alle konfirmander på Hinds-

holm og deres forældre, uanset hvilken kirke, du skal konfir-
meres i, og uanset hvem af os, der skal undervise dig.
Efter en god kop formiddagskaffe/juice og rundstykker, vil vi 
fortælle lidt om forløbet.
1. undervisningsgang bliver om torsdagen i ugen – d. 7. sept. 
kl. 14.00 – i Dalby– eller  Mesinge Præstegård.
Vi ses til høstgudstjeneste, og til formiddagskaffen. Ring gerne 
afbud sen. fredag d. 1. sept., hvis I er forhindrede.
 Vi ses!
 Søren-Herluf og Rikke (v. afbud 65 34 13 33)
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MORGENSANG I DALBY KIRKE
Torsdag den 7. september, 5. oktober & 
9. november kl. 9.30 
Første torsdag i måneden mødes vi til en halv times 
morgensang i Dalby kirke. Det er ganske fornøjeligt og 
ingen krav om sangkundskaber og store sangstemmer. 
Efter sangen samles vi om formiddagskaffe i konfir-
mandstuen. 

SKUMRINGSTIME I MESINGE KIRKE 
Den 14. september & 12. oktober kl. 16.30
Anden torsdag i måneden samles vi i Mesinge Kirke til 
en halv times sang og musik, lystænding og læsninger 
til eftertanke. 

AFTENKIRKE I DALBY KIRKE KL.19.00
Temaaftner, der går i dybden med kirkelige emner og i 
bredden med den folkelige og kirkelige tradition.
Den 26. oktober under overskriften ”Kys salmen”
Kysset er en gennemgående billede både i den bibelske 
litteratur og den danske sangskat. Fra Judaskysset til Ly-
sets engel, der ”kysser barnet som i vuggen ligger”.  
I ord og toner og fællessang udfoldes dette billede.  
Den 30. november.
Tidl. skoleleder og borgmester, Jacob Peder Dauerhøj, 
har valgt salmer og sange, vi sammen skal synge og høre 
Jacob Peders historier, der knytter sig til netop dem.

SÅ GØR VI SÅDAN …
NÅR TIL KIRKE VI GÅR!
Mesinge kirke Tirsdag d. 14. nov. kl. 17 
Vi samles i kirken forud for fællesspisningen i Forsam-
lingshuset. Gudstjenesten, som er tilrettelagt for hele 
familien og varer ½ time, er fyldt med musik og sang og 
gode ord at bringe sig. Vi følges så ad til Forsamlingshu-
set… og fortsætter samvær og hygge til den lækre mad.
 Vel mødt!

CAFE FOR MÆND
»MÆNDENES MORGENMAD«
1. gang lørdag den 2. september kl. 9.30-11.30, Viby sog-
negård
Skulle det nu være noget særligt med mænds morgen-
mad? JA, det er det! I alle tilfælde når vi mødes om-
kring dette morgenbord i Viby Sognegård den 1. lørdag 
i måneden. Rundstykke og kaffe, æg og en morgenbitter 
venter, samt en god snak om løst og fast. Det er for 
herrer, seniorer, yngre og ældre i arbejde - med en fælles 
lyst til at mødes uformelt om et program, som vi kan 
beslutte hen ad vejen. Velkommen!
 Anders, graver i Viby/Mesinge, 
 Anne og Rikke, sognepræster

TIRSDAGS-CAFÉEN 
I VIBY SOGNEGÅRD
1. tirsdag i hver måned: d. 5. sept., 3. okt., 
7. nov. og 5. dec. kl. 15.00
Det summer over bordet med snak og 
med et program af mange slags, og som vi 
selv er med til at planlægge fra gang til gang. Har du 
lyst til hygge og samvær i efteråret? Elsker du også Viby 
Sognegårds hyggelige stuer? Det gør vi! Vi medbringer 
selv brødet/kagen, kaffen laver vi i huset…..vi ses!

GUDSTJENESTE 
FOR ALLE SANSER
Demensgudstjeneste torsdag den 14. september kl. 11.00, 
Kerteminde Kirke
En gudstjeneste for ældre og personer, der er ramt af 
demenssygdom og deres pårørende.

SOGNEUDFLUGT TIL VADE-
HAVSCENTRET OG MANDØ 
Lørdag den 30. september
Sidste frist for tilmelding den 17. september.
Info og tilmelding hos Rikke tlf. 65 34 13 33.
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LITTERATURKREDS
Onsdag den 27. september kl.19.00-21.00 Dalby Præstegård
I de seneste par sæsoner har Søren-Herluf taget initiativ til og 
fremskaffet bøgerne til vores litteraturkreds. Vi har været mellem 
8 og 12 personer, der har fået udleveret en bog, og efter ca. 1 må-
neds læsetid har vi mødtes en aften i konfirmandlokalet og dis-
kuteret bogen. Der er ingen indmeldelse og læsetvang. Man kan 
være med, når man har lyst og tid, og måske bare til en enkelt 
bog, man finder læseværdig. Det er forskelligt fra person til per-
son, hvor grundigt vi får læst bøgerne, hvor godt den lige falder 
i smag, og hvor god tid, man har. Nogle gør notater, andre læser 
bogen mere end én gang. Her er ingen krav til indsatsen. Det er 
dog altid interessant at diskutere, hvordan man får forskelligt ud 
af den samme bog. Vi får naturligvis også en kop kaffe og har 
skiftedes til at have brød med. Elisabeth og undertegnede har til 
den kommende sæson foreslået en bog af den islandske forfatter 
Kristin Marja Baldursdóttir, som er født på Island i 1949, ud-
dannet som folkeskolelærer og senere har studeret i Tyskland og 
Danmark og arbejdet både som lærer og journalist. Kristin Mar-
ja Baldursdóttirs debutbog var ”Mågeklatter”. Senere skrev hun 
”Karitas – kaos på lærred”, der er en beskrivelse af en islandsk 
billedkunstners liv fra 1945 til 1999. Vi har valgt at fremskaffe 
bogen ”Fra hus til hus” fra biblioteket fra først i august til udle-
vering og læsning og efterfølgende møde først/midt i september.

FRA ”SAXO´S” BESKRIVELSE AF BOGEN:
”Fra hus til hus” handler om den arbejdsløse Kolfinna, som efter 
bruddet med sin kæreste er nødsaget til at flytte hjem til sin mor. 
Som 29-årig er det ikke just en succesoplevelse, og ikke nok med 
det, så bliver hun nødt til at gøre rent hos andre mennesker for 
at tjene penge. Det viser sig dog, at dette rengøringsjob kan blive 
hendes vej ud af hendes lidt håbløse liv, idet hun i de fire hjem, 
hvor hun skal gøre rent, møder mennesker, som hjælper hende 
på vej i livet. 
Låneeksempar af bogen kan afhentes i præstegården fra den 5. 
september efter aftale med Søren-Herluf på tlf. 65 34 11 63.
Velkommen til sæsonens første læseoplevelse. Vi glæder os til at 
se både tidligere og nye deltagere.
 Venlig hilsen fra Elisabeth og Grethe

LÆSEKREDSEN I MESINGE PRÆSTEGÅRD 
Vi nyder at være sammen om en læseoplevelse – og aftaler 
fra gang til gang, hvornår vi mødes. Bøgernes titler føjer 
sig til den liste, som efterhånden er lang. Snakken går over 
bordet, vi skiftes til at medbringe kaffe og kage. Der er altid 
plads til en mere… der har lyst til at være med!
Ring til Rikke på 65 34 13 33 og få flere informationer

KATARINA LUTHER 
- MUNKENS BRUD
Den 4. oktober kl. 19.00-21.30 i Kerteminde Kirke
Co-produktion Måle Fortælleteater v. Anette Jahn & 
TRIOfabula v. Tine K. Skau.
Kom og vær med til en spændende forestilling om 
»kvinden bag manden«!
Efter forestillingen drikker vi kaffe og spiser Luther-lag-
kage i Sct. Laurentii-salen og taler om forestillingen og 
dens temaer.
I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, net-
op som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken 
i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres 
børn kan blive sammen med deres mor - men lovgivnin-
gen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn.
Forestillingen bliver hendes forsvarstale over for publi-
kum, hvor hun fortæller sin spændende og smertefulde 
livshistorie. Forestillingen viser Reformationens konse-
kvenser for en konkret kvindes liv - samtidig hører vi 
om Luthers reformerende tanker og handlekraft.
Forestillingen sættes i musik med sære, kendte og finur-
lige instrumenter tilsat reformerende guitarpedaler og 
loop-maskine. Musikken giver et autentisk tidsbillede, 
bygger bro og udvikles til et nutidigt lydbillede.
Fri entré
 Arrangeret af Kerteminde-Hindsholm kirkesogne

MUSIKHØSTGUDSTJENESTE
Stubberup kirke, den 1. oktober kl.14.00
Musikalsk indslag ved blæser kvintetten Sworn2Brass vil 
præge dette års traditionelle høstgudstjeneste i Stubberup. 
Efter gudstjenesten smager vi på årets høst i våbenhuset.  

DANMARK SET INDEFRA - DANMARK SET UDEFRA 

LANDSDÆKKENDE SAMTALEDAG
Torsdag den 28 september kl. 19.00 
Kerteminde kirke- og kulturhus
Kerteminde-Hindsholm kirkesogne åbner dørene for 
den landsdækkende samtaledag (arrangeret af Grundt-
vigsk Forum). I år er temaet Danmark set indefra - 
Danmark set udefra. Et tema, der lægger op til samtale 
mellem flygtninge/nydanskere og danskere om, hvad 
der ligger mellem linjerne i dansk kultur, og hvordan 
dansk kultur tager sig ud set udefra. Emnerne spænder 
vidt. Lige fra »dansk humor«, »mad og måltidskultur«, 
kvinder og mænd, demokrati og folkestyre »til religion 
og sekularisering« og meget mere.
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BABYSALMESANG OG 
MUSIKALSK LEGESTUE I 
KERTEMINDE KIRKE
Har I lyst til at opleve kirkerummet på en anden måde 
og give børnene en god musikalsk start på livet, så tilby-
der Kerteminde-Hindsholm kirkesogne:

BABYSALMESANG med musik, sang, rytme og be-
vægelse for forældre med børn i alderen 0-1 år.
8 torsdag formiddage kl.10 – 10.45
1. gang torsdag den torsdag den 21. september

MUSIKALSK LEGESTUEN I KERTEMINDE KIRKE
Børn mellem 1 og 4 år, søskende, forældre og bedste-
forældre inviteres til musik og leg i Kerteminde Kirke. 
8 torsdag eftermiddage kl.16.-16.45
1. gang torsdag den 21. september 

TILMELDING: 
Kerteminde kirkekontor tlf. 65 32 23 89, kordegn, 
Lizette Petersen: limp@km.dk
Det er gratis at deltage.

ALSANG 
Viby kirke søndag den 29. okt. kl. 14.00
Traditionen tro afholdes der alsang ved 
overgangen fra sommer til vintertid. 
Her bliver der rig mulighed for at røre 
stemmebåndet i Viby Kirke, hvor vi skal 
synge en bred vifte af sange. Temaet er ”Rundt i 
landet” og bliver udfoldet gennem et udpluk af sange, 
som sætter fokus på forskellige egne og steder i vores 
smukke land. I stil med forrige år er der bagefter kage 
og kaffebord i Viby gl. præstegård.
 Arrangeret af Kerteminde-Hindsholm kirkesogne

ALLEHELGEN
5. november Dalby Kirke kl.11.00 – Stubberup Kirke 
kl.14.00 – Mesinge Kirke kl.16.00
Ved gudstjenesterne mindes vi dem, vi har mistet men 
som stadig hører med i vores liv. Deres navne bliver læst 
op, og vi tænder lys for dem. Der vil blive sendt en sær-
lig invitation ud til pårørende. 
I Mesinge inviteres til sandwiches, øl / vand i konfir-
mandstuen efter gudstjenesten kl.16.00.

DALBY OG STUBBERUP KIRKER

Kirkebogsførende sognepræst
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Dalby præstegård, Fynshovedvej 322, 5380 Dalby
Tlf. 65 34 11 63, shes@km.dk 
Træffes ikke mandag

Dalby kirkegård. Graver 
Bent Hauberg Andersen, tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@mail.tele.dk
 
Stubberup kirkegård, Graver 
Marianne Stritt Ottenbros, tlf. 40 46 51 88 

Menighedsrådsformand
Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17
E-mail til menighedsrådet: 
7875@sogn.dk

Dalby-Stubberups hjemmeside
www.dalby-stubberupkirker.dk

MESINGE OG VIBY KIRKER

Kirkebogsførende sognepæst 
Rikke Aagaard Nielsen
Mesinge præstegård, Midskovvej 10, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 13 33, raan@km.dk
Træffes ikke mandag

Mesinge-Viby kirkegårde, Graver 
Anders Steensberg, tlf. 60 48 98 16,
graver.mesingeviby@live.dk

Menighedsrådsformand
Jette Dirksen, tlf. 40 22 65 62 
E-mail til menighedsrådet: 
7873@sogn.dk

Mesinge og Vibys hjemmeside
www.mesinge-viby.dk 

Organist, Stubberup, Dalby, Mesinge og Viby kirker
Martin Høier, tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

KONTAKTER

MORGENFRUERNE M/K
Lørdag den 7. oktober kl.16.00, Mesinge kirke
Morgenfruerne blomstrer igen, når de atter giver kon-
cert i Mesinge kirke. 
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KIRKEKALENDER SHS: Søren-Herluf Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

LWJ: Lone Wellner Jensen
ABH: Anne Bundgaard Hansen

SCS: Sigrid la Cour Sonne

Dato  Helligdag Dalby Stubberup Mesinge Viby Kerteminde Drigstrup

02.09 Lørdagsdåb 11.00 NN

03.09 12.s.e.trin. 9.00 RAN 
Høstgudstjeneste 9.00 LWJ 10.00 LWJ

06.09 19.30 Orgelmatine

07.09 Hverdags-
gudstjeneste 19.00 LWJ

10.09 13.s.e.trin. 9.00 RAN 10.30 RAN 10.00 SHS

14.09
Gudstjeneste 

med demente og 
pårørende.

11.00 ABH & RAN

14.09 Skumringstid 16.30 RAN

17.09 14.s.e.trin. 19.00 SHS 10.30 RAN 10.00 SCS 11.30 SCS

21.09 Hverdags-
gudstjeneste 19.00 SCS

24.09 15.s.e.trin. 10.30 SHS 9.00 SHS 10.00 + kaffe 
ABH

01.10 16.s.e.trin.
14.00 Musikalsk 
Høstgudstjeneste 

SHS

14.00 Høst-
gudstjeneste 

LWJ

10.00 Høst-
gudstjeneste

LVJ

05.10 Morgensang 9.30 SHS

07.10 Lørdagsdåb 16.00 Koncert Mor-
genfruerne M/K 11.00 SCS

08.10 17.s.e.trin. 9.00 RAN 10.30 RAN
9.00 ABH 

16.00 Kunstkoncert 
Via Dolorosa

10.00 ABH

12.10 Skumringstid 16.30 RAN

15.10 18.s.e.trin. 9.00 RAN 19.00 Sognekor 
RAN 10.00 BNR

19.10 Hverdags-
gudstjeneste 19.00 BNR

22.10 19.s.e.trin. 9.00 RAN 10.30 RAN 10.00 LWJ 11.30 LWJ

26.10 Aftenkirke 19.00 Kys salmen

29.10 20.s.e.trin. 14.00 Alsang 
ABH

10.00 + kaffe 
SHS

02.11 Morgensang 9.30 SHS

04.11 Lørdagsdåb 11.00 BNR

05.11 Alle helgens dag 11.00 SHS 14.00 SHS  16.00 RAN 17.00 BNR & ABH 15.00 BNR & ABH

09.11. Hverdags-
gudstjeneste 19.00 ABH

12.11 22.s.e.trin. 11.00 SHS 9.30 SHS 10.00 LWJ

14.11 17.00 Simretid I 
kirken

19.11 23.s.e.trin. 9.30 RAN 11.00 RAN 10.00 ABH 11.30 ABH

23. 11 Hverdags-
gudstjeneste 19.00 BNR

26. 11 Sidste s. i kirkeåret 9.30 BNR 11.00 BNR 10.00 + kaffe SHS

28.11 20.00 Koncert. 
Musik i mørket

30.11 Aftenkirke 19.00 Syng med

02.12 Lørdagsdåb 11.00 LWJ

03.12 1.s. i advent 11.00 SHS 16.00 Koncert 
Odense Motetkor

11.00 Sognekor 
RAN 19.00 RAN 17.00 LWJ 10.00 + kaffe 

LWJ

(*) 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.
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NYT FRA HINDSHOLM 
HÅNDBOLDFORENING

Håndboldtræning for seniorer starter den 15. august 
i hindsholmhallen. Seniorer træner tirsdag og torsdag 
19.30 - 21.30.
Den 22. august er der opstart for U-10 drenge kl. 17.30 
og U-12 drenge kl. 18.30.
Forældre/barn-håndbold starter 3. oktober kl. 16.45-17.30.
Der arbejdes på en lørdagstræning i august og septem-
ber, hvor alle er meget velkomne (forældre/barn) ende-
lige datoer meldes ud snarest på vores hjemmeside hin-
dsholm-hf.dk Derudover vil der sammen med skolen 
blive arrangeret en skolehåndbolddag for U-10 og U-12 
ved skoleopstart. Håber at se rigtig mange til træning. 
Vores dygtige og engagerede trænere i år er: Bibi Foged 
Rasmussen, Ditte Haarup Andersen, Stine Mostrøm, 
Jan Kluver Christensen og Ulrik Nielsen. 
Fotos af sommerens Sportsuge i Dalby, hvor vi var invi-
teret med som arrangører fredag. 3 hyggelige dage med 
en masse socialt samvær.

HINDSHOLM ÆLDREKLUB
PROGRAM EFTERÅR 2017
Alle møder starter kl. 14.30 i Dalby Forsamlingshus.
Torsdag den 14. september. Foredrag v/Anne Bundgaard 
Hansen: Rejsen til verdens ende. Måske har nogle af 
jer set Bertelsen på Caminoen eller kender nogle, der 
har været afsted – eller selv har været der? Anne, som 
er sognepræst i Kerteminde-Drigstrup, vil fortælle om 
sine vandringer på Caminoen og de mange møder med 
mennesker fra hele verden, og om hvordan det er at 
være moderne pilgrim. Kom og lyt til en beretning om 
vandringer ad både støvede og mudrede veje på Camino 
de Santiago – krydret med masser af billeder.
Torsdag den 12. oktober. Underholdning v/Toms Tanter
Torsdag den 9. november. Foredrag v/skytte Klaus 
Fram-Rasmussen, Hverringe. Jagthornsblæserne med-
virker.
Torsdag den 14. december. Juleafslutning m/gløgg, pak-
kespil m.m.
Kaffe med brød koster 25 kr. Hilsen Arbejdsholdet

MARTOFTE GYMNASTIK- OG 
IDRÆTSFORENING

HAVKAJAK
Der sejles efter aftale en gang om ugen i sommerhalvåret i lokal-
området afhængigt af vejret. Kursus i Havkajak-sejlads EPP2 for 
begyndere forsøges afholdt august, september 2017. Information 
om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen på tlf.: 29 27 69 45 eller 
Lise Hansen på tlf.: 51 92 12 60.

RUNDBOLD FOR BØRN
Alle børn fra 5 - 16 år inviteres til 4 rundbold-aftener
Tirsdag d. 5. september kl. 18.30
Tirsdag d. 12. september kl. 18.30
Vi spiller ca. 1 time og slutter af med en juice.
Den sidste aften (12. september) slutter vi lidt før med pølser.
Spillet foregår på: sportspladsen ved Martofte forsamlingshus
Hele arrangementet koster 25 kr. i alt. Kom og vær med fra den 
første gang og få mest sjov for pengene! Betaling skal ske første 
gang, du er med. Kontaktperson Berit Jensen på tlf.: 29 27 69 45

PILATES
Tirsdage kl. 19.30 – 20.30
Hvis ikke du har prøvet Pilates før, så ring endelig til Anne Kathrine.
Fredage kl. 8.30 – 9.30 Pilates 60+
Pilates tilpasset alder og eventuelle skavanker. Anne Kathrine er 
fysioterapeut og Pilates-instruktør. På begge hold arbejder vi med 
diverse props (elastikker, bolde og ruller) for at udfordre balance 
og koordination mest muligt. Tilmelding til Anne Kathrine Skif-
ter på tlf.: 617 87 617 eller aks@inbema.dk

HERREGYMNASTIK
Vi søger instruktør. Har du lyst til at træne en flok ”friske” fyre en 
gang om ugen, så kom med dine ideer og forslag. Kontakt enten 
Lise Hansen, tlf. 51 92 12 60 eller Berit Jensen tlf. 29 27 69 45 
eller Anne Marie tlf. 21 62 62 11.

BADMINTON
Tilmelding til Lise Hansen på tlf.: 51 92 12 60. 
Spilletider: Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Hol-
mens Hus. Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen!

VOLLEYBALL
Vi forsøger at starte en ny aktivitet. Nogle steder kaldes den ”Bed-
ste-volley”. Der spilles en slags volleyball tilpasset de fremmød-
tes alder og erfaring, og med de udfordringer gymnastiksalen i 
Holmens hus byder på. Alle er velkomne, uanset alder, køn og 
erfaring. Vi spiller tirsdage fra kl. 17 til 18 og starter 26. september.
Nærmere info Lise Hansen, 51921260

Nyt fra foreningerne
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NYT FRA DALBY FORSAMLINGSHUS
På en ekstraordinær generalforsamling i marts måned lykkedes det 
at få suppleret bestyrelsen med de 2 medlemmer, der manglede. 
Dejligt. Samtidig ville rigtig mange af de fremmødte gerne deltage 
i frivilligt arbejde omkring forsamlingshusets vedligeholdelse og 
drift i øvrigt; Super dejligt! Så forsamlingshuset står endnu, med 
fuldtallig bestyrelse, et korps af frivillige og med en godt fyldt 
reservationsbog. Kravene til et moderne forsamlingshus har æn-
dret sig markant, siden Dalby forsamlingshus blev opført for 105 
år siden. På trods af forsvarlig vedligeholdelse og mange mindre 
moderniseringer, er der brug for at give det såvel et bygningsmæs-
sigt - som et indretningsmæssigt løft, alt med fokus på at være tro 
mod huset.   
Bestyrelsen inviterede i juni de frivillige til en temaaften for at 
drøfte, hvad der skal gøres ved forsamlingshuset for at fastholde 
det som samlingssted. Der var forslag til renovering, der spændte 
vidt lige fra blomsterkrukker foran huset til udskiftning af eter-
nittaget til tegltag. Der var forslag til nye arrangementer og til 
finansiering af forslagene.
Bestyrelsen vil nu gå i gang med en prioritering af forslagene og 
derefter få lagt en tidsplan for gennemførelsen. Så skal vi i gang 

med at finde penge til at få tingene gjort. Det vil være en forud-
sætning for mange af tiltagene, at der skaffes midler udefra, enten 
via sponsorer eller fonde. Så et bidrag er altid velkomment. 
Vi kan sagtens bruge flere frivillige, så har du lyst til at give en 
hånd med til vedligeholdelse eller arrangementer, så kontakt for-
mand Niels Berthelsen 20 16 94 31. 
Har du brug for at vide mere om muligheder for leje af huset, så 
kontakt Anette Bergholt 60 24 13 74.
Støt op om forsamlingshuset, for kun på den måde kan det bestå 
i mange år fremover. Mød os på facebook. 

HUSK JAZZ MED NEANDERS 
Lørdag den 27. januar 2018. For 25. gang i Dalby Forsamlingshus.

Nyt fra foreningerne

VINTERBADNING VED 
BØGEBJERG STRAND
Mødested: Ved badebroen ud for Bjørnegårdsvej.
Tid: Lørdage og søndage kl. 8, samt efter aftale.
Det er nu man bør starte den gode aktivitet, så krop-
pen gradvist kan vænne sig til de dalende temperaturer. 
Vinterbadning siges at være sundt for krop og sjæl. Det 
er ganske gratis og stærkt vanedannende! Man bør ikke 
bade alene, så mød derfor op til en fælles god start på 
dagen. Nærmere info tlf. 51 92 12 60, Lise Hansen
Eller mød blot op ved broen!

VIBY FORSAMLINGSHUS
INVITERER HERMED TIL DEN ÅRLIGE HØSTFEST
Lørdag d. 7. oktober 2017. Dørene åbnes kl. 18:00 og der 
bydes velkommen kl. 18.30 
Medbring egen madkurv og køb dine drikkevarer til ri-
melige priser i huset. Kaffe og småkager er inkluderet i 
arrangementet! Efter maden vil orkestret ”Molly Malo-
ne” spille op til dans. Entré betales ved ankomst:
Børn op til 12 år gratis / Unge fra 12 til 15 år 50 kr.
Voksne 150 kr. / Grupper på mere end 5 personer kan 
med fordel reservere bord hos ”Kisser” på tlf. 4096 3997
 Vel mødt bestyrelsen

HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT
MOTION OG SOCIALT SAMVÆR FOR 60+ 
Ledet af frivillige, lokale instruktører følgende steder: 
Martofte -, Dalby -, Viby - og Mesinge forsamlingshuse.
Aktiviteten finder sted onsdage kl. 09:30 til 12:00.
Kvinde og mand, deltag i den udstrækning, du kan. 
Kontaktperson Poul Larsen 2858 6816.

DALBY LOKALHISTORISKE ARKIV
Vi passer på historien. Arkivet er lokalsamfundets fælles 
hukommelse. Så tænk på os, når du rydder op i dine 
gemmer. Din hjælp er nødvendig for at vi kan fortælle 
sognets historie videre til de kommende generationer og 
til dem, der flytter hertil. 
Vi har åbent den 1. torsdag i hver måned kl. 19.00-21.00 
på Dalby Bygade 50, 1. sal, så kom og besøg os eller kon-
takt os på mail dalbylokalarkiv@jubii.dk eller telefon; 
Helle Klüver: 2320 6325, Anemarie Abild: 6534 1180.

KOMMENDE AKTIVITETER:
Fredag d. 29. september åbner Arkivsammenvirkets fæl-
lesudstillingen: ”Det lokale erhvervsliv” på Toldboden i 
Kerteminde. Udstillingen er åben til d. 29. september 
tirsdag-søndag 12 – 16. Gratis entre.
Lørdag d. 11. november - Arkivernes dag – har vi åbent 
hus på Arkivet fra kl. 10.30 – 16.00, hvor der vil være 
en lille udstilling om nogle af de erhverv, der har været 
i sognet i tidens løb. Vi har kaffe på kanden og lidt til 
den søde tand.
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Nyt fra foreningerne

ARKIVET FOR STUBBERUP SOGN,

HOLMENS HUS FYNSHOVEDVEJ 486, MARTOFTE
– har åbent den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 til 
21, samt øvrige tirsdage fra 10.30 til 11.30. 
Lørdag den 11. november – Arkivernes dag. (OBS åbent 
ml. kl. 10.30 - 16.00). 

BYVANDRING
Vi mødes ved Holmens Hus kl. 10.30. Byvandring med 
Palle Ovesen, Ove Jensen og Leif Nørgaard. Der vil bli-
ve fortalt om erhvervslivet i Martofte. Dagen igennem 
kan der købes kaffe, te og kage. Alle er velkomne. 
Kl. 11.30 Frokost med gl. egnsretter i Holmens Hus. 
Frokost 50 kr. Der kan købes øl og vand. Måske har 
du lyst til at hjælpe med forberedelserne? (Vi lukker for 
frokosttilmeldinger, ved 70) Tilmelding senest mandag 
den 6 nov. til Else M. Jensen tlf. 28 60 37 35 eller Stub-
berup Lokalarkiv stubberuplokalarkiv@msn.com
Der vil være en lille udstilling, vedr. nogle af de erhverv, 
der har været i Martofte gennem tiderne.

Nogle af de erin-
dringer, som Arki-
vet har modtaget, 
vil være lagt frem. 
Beretninger fra da-
tidens skolegang 
samt resultaterne af 
håndarbejdstimer-

ne kan ses. Også alterdugen fra Stubberup Kirke, syet af 
Frederikke Trolle Jacobsen, er fundet frem. Vi deltager 
i det landsdækkende: ”Giv det videre”, om danskernes 
historie og håber, du vil deltage aktivt med at overlevere 
lidt historisk materiale til de næste generationer. Mange 
oplever, at det kan være svært at komme i gang med at 
skrive sine erindringer, da det kan virke overvældende 
og som et stort projekt. Men det behøver ikke være ens 
livshistorie fra start og til nu, men kan være om særlige 
perioder i ens liv, som eksempelvis sin skolegang, kon-
firmation eller en bestemt ferie. 

På Københavns Stadsarkiv har man udarbejdet en liste, 
som er en rigtig god inspirationskilde, hvis man har 
svært ved at skrive sin erindring. 
Den kan findes her: 
http://www.kbharkiv.dk/udforsk/erindringer/
skriv-erindringer/inspiration-til-at-skrive-erindringer

JULEMARKED.25 NOVEMBER 
Vi holder åbent fra kl. 10 til 16. 

Hvis du er interesseret i at modtage Arkivet nyhedsbrev, 
så send din mailadresse til: Stubberup Lokalarkivs 
mail: stubberuplokalarkiv@msn.com

VIBY MØLLE 
Dette billede viser 
Møllen i en udgave, 
som i hvert fald en 
del borgere i den æl-
dre generation kan 
huske. Nemlig med 
klapper på vingerne 
og vindrose. Lagerhu-
set og det lille ”das” er 
forsvundet – måske 
ved nogen hvornår? 

Da Viby Sogneforening overtog møllen efter restaurerin-
gen i 1988 var den bragt tilbage til noget, som stort set 
var, hvordan møllen så ud ved genopbygningen efter en 
lynbrand i 1869 – nemlig med kludesejl og manuel krøj-
ning af møllehatten. Ved restaureringen blev det af den 
tilsynsførende fra Danske Møllers venner forlangt, at alt 
nyt træværk skulle vac-imprægneres, selv om der er tale 
om douglasgran kernetræ. Desværre blev der brugt en del 
ubehandlet jern samt jern med for dårlig galvanisering, og 
dette medfører en kemisk proces, som nedbryder træet. 
Derfor står vi dag - små 30 år efter restaureringen –  for 
at skulle have ny omgang, nye vinger og nyt krøjeværk. 
Vi har valgt at arbejde hen mod en løsning, der indebærer 
klapper på vinger og vindrose. Møllen er bygningsfredet, 
så det er Slots-og Kulturarvstyrelsen, der har den ende-
lige afgørelse. Der er flere indretninger på møllen, som 
gør dette valg naturligt. Denne løsning kalder vi ”1904”, 
hvilket var det år, hvor møllen blev ændret til det, der ses 
på billedet. Lagerhus og ”das ” er ikke tænkt ind. Til sidst: 
går det som det plejer, betaler styrelsen ca. halvdelen af 
regningen, som nok løber op i ca. 3,5 mio. – resten skal 
vi prøve at skaffe via fonde Af Sogneforeningen er der 
udpeget en arbejdsgruppe, som står for driften af møllen, 
ansvar for at den holdes i forsvarlig stand, samt sørge for 
at der er adgang til at besigtige den. Der er en støtte-
forening, som via et mindre kontingent, faktisk dækker 
de almindelige omkostninger. Forsikringer betales af mu-
seets puljer. Støtteforeningen vil rigtig gerne have flere 
medlemmer – og du kan også blive aktiv med pasning 
om søndagen i sommertiden, samt lære at blive møller.
Indmeldelse kan ske ved at indbetale 100 kr. og angive 
navn, adresse samt e-mail til følgende konto:
3409 9064439666 (kasserer er Poul Winther).       
 For Viby Mølle Gorm Thorleifsson                                                                

JULETRÆSFEST
Gymnastikforeningen Hindsholm vil gerne invitere til ju-
letræsfest på Hindsholmskolen 2/12 kl 14.30-16. Pris 25 kr. 
Alle er velkomne. Yderligere information kan ses på vores 
hjemmeside: www.gymnastikforeningenhindsholm.dk
 Hilsen Gymnastikforeningen Hindsholm
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Yderligere information findes på vores hjemmeside: www. gymnastikforeningenhindsholm.dk

STED: HINDSHOLMHALLEN – 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. 14.15-15 I puste-rummet i SFO – 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

MINIFRÆSERE 3 - 6 ÅR
Mandag kl. 16.45 - 17.45 –Gitte, Solveig 24476101, 65342765 og Iben, Cecilie, Louisa
Gymnastik for børnehavebørn. Grundmotorik, sanglege og redskabsmiljø hver gang. Kom i gang med krudt, fart og sang!

MOTIONSDAMER
Onsdag kl. 17.00-18.00 Den gl. gym.sal – 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. 16.15 -17.30 – Ditte O 27828622 og Hanne Klokker 29468097 og Nina, Klare, Laura
På små mix-spring, vil der være en masse motorisk træning. Børnene får styrket både deres balance og kropsstyrke og grundspring. 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. 17.00-18.45 – Pernille 21772190,  Martin, Maria, Ditte, Louise 
Vi er et springhold, med fart over feltet med fokus på grundteknikker, sammensatte spring og udvikling af spring. Vi vægter opvarmning, 
udvikling, sjov og sammenhold højt. Holdet er for drenge og piger, nye som gamle. Vi glæder os til at se dig og dine kammerater til nogle 
hyggelige og lærerige timer :)

NORDØSTFYNS JUNIOR/YNGLINGEHOLD FRA  7. KL. (6-klasse må være deltage hvis de går på lokalhold)
Kerteminde Efterskole DRIGSTRUP Mandag kl. 19 -21. Start uge 36 – Line, Pernille, Peter, Jan, Jakob, Nicolai
Nordøstfyns junior/ynglingehold er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Munkebo, Kerteminde, Hindsholm og Drig-
strup samarbejder om. Det er både et spring og rytmehold fra 7.klasse og op.

NORDØSTFYNS RYTMEKVINDER 25+ 
Kerteminde Efterskole DRIGSTRUP Onsdag kl. 18:30-20:00 start uge 36 – 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.

STED: MESINGE GL. SKOLE – START UGE 39
DAMER
Mandag kl. 18.00-19.15 – Inge Terp 65 34 17 56 / 28 22 34 84
Gymnastik for damer. Vi arbejder kroppen igennem i et behageligt tempo til god musik.  

YOGA FOR BØRN (3-6 ÅRIGE) OG EN AF DERES VOKSNE
Mandag NYHED Uge: 35, 36, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 49 – kl. 16.00-16.45
Drop-in søndage: 17. sep, 12. nov, 10. dec. –  kl. 10.30-11.15
Lotte Thygesen mobil: 24 63 56 30 (send SMS og jeg kontakter tilbage)
Leg, Historie, Bevægelse, Sjov, Ro, Nærvær. Historie. Temaer: Stranden, Mosen, Zoo, Skoven mm.

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

FORÆLDRE-BABY 6MDR. - 1 ÅR
Onsdag NYHED kl. 15.30-16 KRAV – barnet skal kunne holde hovedet selv!!  – Ditte Olsen 27 82 86 22
Der vil blive lavet en masse sansemotorisk gymnastik, hvor der vil blive sat ekstra fokus på forholdet mellem forældre og baby. Yderligere vil 
der blive lavet lidt babymassage, som man som forældre kan tage med sig hjem. Derudover vil der være noget forældregymnastik, hvor man 
kommer til at bruge sit barn som hjælp. 

FORÆLDREBARN
Onsdag kl. 16.00- 17.00 – Ditte Olsen 27 82 86 22
På dette hold, vil dit barns grundmotorik blive styrket. Vi vil lege, og kravle på en masse redskaber. Men vi vil også sidde stille og synge.  
Vi vil få en masse hyggelige timer, hvor børnene vil være i midten.

HERREHOLDET
Torsdag OBS! Start 5 okt. kl. 19.30-21 – 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 kammerat-
skab, så kom og vær med. Vi ses. Start 5 okt. 

Hindsholm Gymnastikforening – Sæsonen 2017/18
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Mesinge Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Lokalhistorisk arkiv befinder sig i Mesinge Forsamlingshus, 1. 
sal, Fynshovedvej 162, 5370 Mesinge.
Vi har åbent den 2. torsdag i hver måned (dog ikke juli og 
december), kl. 10-12. Man kan ringe til formand, Irene Han-
sen, tlf. 28 35 17 43, for evt. anden aftale, hvis man ikke kan 
komme i åbningstiden. Man kan også kontakte os via e-mail 
arkiv.mesinge@gmail.com, hvis man har spørgsmål.

Arkivet mærker en stor interesse fra lokalområdet og får ofte 
indleveret gamle papirer m.m., når folk er ved at rydde op i 
gemmerne. Og godt for det!  Vi registrerer de ting, vi får ind-
leveret. Det kan være billeder, breve, skøder og meget andet. 
Lige før ferien fik vi en stor kasse med diverse materiale fra 
Lodsstationen ved Gabet indleveret. Det er altid spændende 
at se, hvordan tingene med tiden har ændret sig. Så husk på 
Lokalarkivet, inden tingene smides ud. Der kunne være in-
teressante ting og billeder, der beskriver tiden, mennesker og 
steder i sognet.

Mesinge by havde i årene omkring 1950 ca. 40 små virk-
somheder; bager, brugs, slagter, smed, hjulmager, skomager, 
møller, mejeri, bryggeri, forsamlingshus, frisør, skole, kirke, 
skrædder, købmand, cykelsmed, læge, dyrlæge, sypige, instal-
latør, murermester, børstenbinder, vaskekone, møbelsnedker, 
frysehus m.m, plus landbrug, - en hel verden i sig selv!  Dertil 
var der også små virksomheder i ”forstæderne” Salby, Tårup og 
Midskov, så det må siges at have været et driftigt sogn.

Mesinge Brugs f.eks. (hvor der i dag er ”Min Købmand”), blev 
oprettet i 1888 under navnet ”Mesinge og Omegns Forbrugs-
forening”, og i vedtægternes §1 står, at... ”dens Formål er at 
opnå Besparelser for dens Medlemmer ved Indkøb af Livsnød-
vendigheder og Brugsgenstande til Uddeling blandt Medlem-
merne”. Da et fint formål!!! Mesinge Brugs eksisterede indtil 
1996.
På billedet fra brugsens 50-års jubilæum står uddeler Halvor 
Jørgensen med frue + bestyrelsen, smed A. Andersen, Niels 
Juel Nielsen, Kaj Wind-Hansen, Poul Andersen og Hans Ole-
sen.
Lokalarkivet er også med i projektet ”Giv det videre”, hvor 
man kan fortælle om sit liv og levned, som så kan tilgå arkivet. 
Alle har en historie at fortælle, som kan have interesse for ef-
tertiden. Vi har bl.a. også en del stile fra Salby/Tårup-Skolen, 
hvor eleverne fortæller om udflugter, fastelavnsgilder, deres 
hjem, jul, deres dagligdag, som er virkelig interssant læsning. 
Ud over at arkivere og registrere, hvor bestyrelsen mødes hver 
14. Dag og deltage i diverse udstillinger, holder arkivet hvert år 
i september en udflugt under mottoet: ”Kend dit sogn”, hvor 
vi mødes ved forsamlingshuset kl. 17 med medbragt mad og 
drager et eller andet sted hen i sognet. I år den 6. september 
går udflugten ad cykelstien til Tårup for at bese ”Sybergland”.
Vi finder et eller andet sted at indtage madpakken, og vi har 
altid nogle meget hyggelige timer sammen. Turene går skiftevis 
til Tårup, Mesinge, Midskov og Salby, og alle er meget velkom-
ne til at deltage,  ligesom alle er velkomne til at besøge vores 
lokalhistoriske arkiv for at se, hvad vi ligger inde med.

Nyt fra foreningerne
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Efter 1½ års arbejde med 4 godt besøgte borgermøder og mere 
end 150 personers deltagelse i arbejdsgrupper er arbejdet med 
en lokal udviklingsplan for Hindsholm nået sit mål – og lo-
kalrådene og beboerforeningerne på Hindsholm er klar til at 
fortsætte arbejde med at realisere de mange gode projekter, der 
er kommet frem.
På det afsluttende borgermøde i superinspirerende rammer i 
Materialgården på Hverringe, valgte de 61 fremmødte følgen-
de 3 forslag, som dem, der vi først skal forsøge at få realiseret:

1.  Et stiforbindelse mellem Martofte og Fynshoved. Ar-
bejdsgruppen foreslår, at der igangsættes et arbejde med 
henblik på at få etableret en cykelsti, så endnu flere kan få en 
naturoplevelse på cykel, når de ønsker at besøge Fynshoved.

2.  Flere stier på Hindsholm. Arbejdsgruppen foreslår, at der 
igangsættes et arbejde for at etablere flere stier rundt om på 
Hindsholm – både til glæde for beboerne på Hindsholm – 
og for vores mange gæster.

3.  Initiativer for at tiltrække mindre virksomheder. Ar-
bejdsgruppen foreslår, at der etableres et netværk mellem 
nuværende virksomheder og igangsættes et arbejde for at 
gøre det mere attraktivt for mindre virksomheder at etablere 
sig på Hindsholm.

Disse 3 forslag er som nævnt dem, som lokalråd/beboerfor-
eninger nu forsøger at realisere som de første af de 8 forslag, 
der blev præsenteret på borgermødet på Hverringe. Konkret 
vil der blive taget initiativ til et møde med Kerteminde Kom-
mune, idet flere af forslagene kræver kommunal medvirken – 
og borgere på Hindsholm vil blive opfordret til at melde sig til 
arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med de 3 forslag. 
Hvis du er interesseret i at være med, er du velkommen til at 
kontakte Steen Hjorth, tlf. 2143 0726 eller pr. mail hjorth-
steen@gmail.com.

Lokalråd/beboerforeninger er også meget interesseret i at høre 
fra folk, som allerede nu kunne være interesserede i at arbejde 
med nogle af de øvrige forslag, der blev præsenteret på bor-
germødet. 

Det drejer sig om følgende 5 forslag:
4.  Etablering af et mødested på Hindsholmskolen med bl.a. 

muligheder for at dyrke fitness, e-sport og deltage i fælles-
spisninger m.m.

5.  Initiativer, som kan være med til at tage imod nye bor-
gere  og introducere dem til fællesskaberne på Hindsholm.

6.  Initiativer, som bl.a. kan være med til at fremme mulig-
heder for samkørsel til og fra Hindsholm.

7.  Etablering af Holmens Dag, som en samlende årlig begi-
venhed for alle folk på Hindsholm.

8.  Initiativer, som kan anvende lokale fødevarer i brandin-
gen af Hindsholm.

I løbet af arbejdet med Udviklingsplan Hindsholm er der lavet 
forskelligt skriftligt materiale. 1. fase sluttede således med 4 
rapporter, som fortæller om de aktuelle forhold i og omkring 
Martofte, Dalby, Mesinge og Viby. Dvs. en beskrivelse af de 
fysiske forhold – men også at kulturelle og sociale forhold i og 
omkring de 4 byer. 2. fase sluttede med en rapport med ikke 
mindre end 98 konkrete forslag til initiativer, som arbejds-
grupper mente kunne være med til at udvikle Hindsholm. 
Endelig sluttede 3. fase af med de 8 nævnte konkrete forslag 
til projekter. 

Hvis du er interesseret i at se denne skriftlige dokumentation, 
kan du finde det på www.hindsholmkalenderen.dk, hvor der er 
oprettet et særligt menupunkt ”Udviklingsplan Hindsholm”.
 
 Af Steen Hjorth

God dialog på borgermødet

UDVIKLINGSPLAN HINDSHOLM

FÆRDIG – OG NY START…

Sæt ✘Valgmøde
Onsdag den 8/11 kl. 19.00 på Hindsholmskolen.
Kom og mød repræsentanter fra alle partier/lister, der 
stiller op til kommunalvalget – og hør bl.a. om deres po-
litikker på landsbyområdet.
Alle er velkomne. Arrangør:
 Kerteminde Landsbyråd

HindsholmNyt

23Hindsholm-magasinet



Rundt omkring på Hindsholm findes der hjertestartere, som 
er tilgængelige hele døgnet, så hvis uheldet er ude og der bliver 
brug for hjertestarteren, er den altså til at få fat i.
MEN – desværre viser det ofte, at man ofte er alene, hvis uhel-
det sker – og derfor er der behov for, at andre hurtigt kan træde 
til og hjælpe. Ved hjertestop er tiden af afgørende betydning, 
og jo hurtigere man kan begynde med hjerte/lungeredning, 
des større er chancen for overlevelse.

Region Syddanmark har i slutningen af juni besluttet at være 
en del af projektet ”Danmark redder liv”. Dette projekt går ud 
på, at lokale melder sig som såkaldte førstehjælpere, som kan 
og vil træde til, hvis der sker i hjertestop i nærheden af, hvor 
de befinder sig.
Førstehjælperne alarmeres af alarmcentralen via app på første-
hjælperens smartphone. Systemet finder så frem til de 3 før-
stehjælpere, der er nærmest uheldsstedet – og dette skulle ske 
indenfor bare 20 sekunder.
Den ene førstehjælper får herefter besked om at tage til uhelds-
stedet og gå i gang med hjerte/lungeredning, den anden får 
besked om at hente en hjertestarter og den tredje står stand-by.

Det er – og især for os, der bor lidt væk fra ambulancer og 
derfor må forudse en vis ventetid – at hjælpen kommer frem  
hurtigst muligt i form af lokale førstehjælpere.

Kerteminde Landsbyråd har allerede opfordret en række per-
soner til at melde sig som førstehjælpere – heriblandt en del 
fra Hindsholm – men jo flere, des bedre. For vores egen skyld.

Hvis du vil tilbyde din hjælp som førstehjælper, kan du læse 
mere om ordningen på Region Syddanmarks hjemmeside – 
https://www.rsyd.dk/wm502659 – og hvis du beslutter dig for 
at tilmelde dig, kan det ske på https://redderliv.dk/tilmelding. 
Det er naturligvis en fordel, hvis du i forvejen har kendskab 
til brugen af en hjertestarter – evt. har kurser via dit job, men 
ved evt. tilmelding kan man også meddele, hvorvidt man er 
interesseret i at komme på et kvalificerende kursus.

Med  håbet om at mange vil melde sig som førstehjælpere – og 
dermed være med til at gøre Hindsholm til et mere sikkert 
område for os alle.
 Steen Hjorth

DU KAN GØRE EN FORSKEL – MELD DIG SOM 

FØRSTEHJÆLPER

For 2. gang uddelte kommunens Turismeudvalg ”Årets Tu-
ristpris” til en kandidat, der bl.a. har bidraget til at skabe 
vækst i turismen.
Årets pris gik til Lene Gommesen og Peter Bisgård, der står 
bag Syberg-kvæg, der holder til i Tårup.
De fik bl.a. prisen for deres gode markedsføring og for deres 
nye initiativ: Kvægsafari, hvor besøgende kan komme helt 
tæt på de store kvæg.

Stor tillykke fra Hindsholm-Magasinets redaktion til en virk-
somhed, som på allerbedste måde er med til at gøre Hinds- 
holm til et levende sted.

Fam. Gommesen/Bisgård og repræsentanter fra kommune og 
VisitKerteminde ved prisoverrækkelsen.

Foto: Emil Andresen

Turismepris til Syberg-kvæget
HindsholmNyt
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SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

• 

2 

Elpunkt. FY;!.E�� 
Tlf. 7020 1435 

www.Elpunkt-Fyn.dk 

Kertemlnde · Me•inge • Munkebo . R\lnkeb\l 

Døre og vinduer efter mål.
Tømrer- og snedkerarbejde.

Totalløsninger incl. tegninger.
Alt indenfor Cembrit facade-

og tagbeklædning.

TømrermesTer
PeTer k. rAsmussen

Tlf. 65 34 11 54 · mobil 40 34 11 54
www.dalbytoemrerforretning.dk

TømrermesTer PeTer k. rAsmussen

          Langegade 48           Fynshovedvej 208

Kerteminde             Mesinge

www.tropica-fyn.dk

ALT Entreprenør- og 
Belægningsarbejde udføres

Grus og sten sælges fra plads

Nordøstfyns Maskinstation
v/ Casper Andersen

Hindsholmvej 429, 5370 Mesinge

Tlf. 20 76 64 22

Martofte 
forsamlingshus
Her holder du din privat fest 

Tlf. 40 21 85 54

 

Mesinge Autoværksted 
Mesinge Bygade 8 · 5370 Mesinge · Tlf. 6534 1130
www.automester-mesinge.dk

Bedre kørende

Døgnvagt

24 25 90 19 - glasklar.dk

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Fynshoved Camping
tlf. 65 34 10 14

www.fynshovedcamping.dk
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Anlægsarbejder m.m.
Kulle’s v/Martin Kuhlmann kulle1985@gmail.com
Sandbjergvej 76, Dalby tlf. 51 36 43 57

Antenneforening
Martofte Antenneforening martofteantenneforening.dk
Fynshovedvej 554, Martofte tlf. 40 14 52 19

Arkitekt
Tegnestuen Vaag tegnestuen@vaag.dk
Fynshovedvej 607, Martofte tlf. 65 32 16 47

Autoværksted
Orla Madsen orlamadsendk@hotmail.com
Fynshovedvej 474, Martofte tlf. 65 34 20 79

Bager
Måle Bagerbod Find os på Facebook
Måle Bygade 49, Kerteminde tlf. 40 29 11 60

Bed- and Breakfast
Ilskov Bed- and breakfast www.martofte-bnb.dk
Fynshovedvej 531, Martofte tlf. 21 62 62 11

Byggematerialer
Hverringe Centrum for Restaurering www.hverringe.dk
Hverringevej 185, Kerteminde tlf. 63 32 31 31

Dagpleje
Chanette Rasmussen
Privat dagpleje charasmussen@mail.dk
Langøvej 25, Martofte tlf. 51 19 91 25

Elektriker
Aut. Elinstallatør Claus Thygesen www.claus-el.dk
Fynshovedvej 310, Dalby tlf. 65 34 27 05

Entreprenør
Entreprenør Ekspressen ApS entreprenørekspressen.dk
Fynshovedvej 292, Dalby tlf. 63 32 60 61

Galleri
Galleri Nordskov www.gallerinordskov.dk
Fynshovedvej 696, Martofte tlf. 27 64 24 42

Genbrug og Antik 
Holmens Genbrugskram
Mesinge Bygade 52, Mesinge tlf. 22 99 19 25

Gårdbutik
Kuhlmann lejfkuhlmann@gmail.com
Mesinge Bygade 44, Mesinge tlf. 28 73 18 80

Hytter
FDF Højbjerg www.sommerlejrfyn.dk
Langøvej 272, Martofte tlf. 23 70 98 45

Juletræer 
Torben Bebe tbe@mail.dk
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge tlf. 20 23 25 22

Konservator
Morten Boesen www.zoo-konservator.dk
Fynshovedvej 476, Martofte tlf. 23 43 56 64

Kreaturhandel
Peter Gommesen peterbisgaard@live.dk
Tårup Bygade 34, Mesinge tlf. 25 13 19 71

Læge
Morten Steen Jensen
Mesinge Bygade 7, Mesinge tlf. 65 34 19 02

Maler
Michael Gommesen Find os på Facebook
Målebakkevej 4, Mesinge tlf. 51 21 11 42

Maskinstation
Madsens Maskinstation www.maskinmadsen.dk
Lille Salbyvej 96, Mesinge tlf. 20 23 31 95

Mikrohøjskole
Mikrohøjskolen Janus www.mikrohøjskolen.dk
Hverringevej 177, Kerteminde tlf. 65 32 18 28

Pluk Selv
Rosengården gr.rosengaarden.mesinge@gmail.com
Fynshovedvej 225, Mesinge tlf. 23 43 36 42

Restaurant
Cafe Kirkeladen www.cafekirkeladen.dk
Mesinge Bygade 57,  Mesinge tlf. 60 15 50 58

Sadelmager
Sadelmager Kathrine Bøg Holm www.sadelmagerfyn.dk
Hersnap Bygade 10, Dalby tlf. 51 74 75 12

Slamsugning
Tom Foged-Pedersen
Salby Bygade 6, Mesinge tlf. 65 34 14 67

Systue
Bittens Systue Find os på Facebook
Vestergade 13, Kerteminde tlf. 26 96 10 71

Tømrer
Mesinge Tøm’ren www.mesinge-tømren.dk
Vestermaegyden 2, Mesinge tlf. 20 46 08 75

Vognmand
Bent Vasser ApS www.vasser.dk
Fynshovedvej 226, Mesinge tlf. 65 34 15 19

VVS
VVSEkspressen www.vvsekspressen.dk
Fynshovedvej 292, Dalby tlf. 51 36 36 66

–  og vi kan også finde plads til din virksomhed!

STØT DE LOKALE – De støtter Hindsholm-magasinet
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Friske dagligvarer, 
brød fra rigtig bager (Bager Visti),

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

Åben/sommer: kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20

Åben/sommer: kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20

Åben/sommer: kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20

Åben/sommer: kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20

Åben/sommer: kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20
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KOM OG VÆR MED TIL AT UDVIKLE 

Hindsholm Egnsmuseum HEM
Hvis du ikke kender Charles Nielsens Samling, kan vi kun 
opfordre til, at du aflægger museet et besøg på Holmens Hus, 
Fynshovedvej 486 i Martofte.

Samlingen er én mands værk. Gennem et langt liv har 
Charles Nielsen samlet oldsager og gamle arbejdsredskaber 
fra landbruget, gamle håndværk og hjemmet. I samlingen 
indgår også en anseelig samling fugle, som han selv har ud-
stoppet.
Desuden har han efterladt sig en stor samling fotografier, for-
tællinger og erindringer om livet på Hindsholm i første halv-
del af forrige århundrede. Denne del af samlingen befinder 
sig på Stubberup Lokalarkiv.

Hindsholm Egnsmuseum drives i dag af frivillige gennem 
Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum. Hvis du har lyst 

til at være med til at udvikle HEM, er du velkommen som 
medlem af foreningen og/eller som frivillig på museet. Det 
er gratis at være medlem af Foreningen for Hindsholm Egns-
museum , du skal blot oplyse mailadresse og telefonnummer. 
Du vil blive indkaldt til vores generalforsamling og kan gøre 
din indflydelse gældende der. Skulle du have lyst til at være 
frivillig på museet, vil du få en introduktion til museet og de 
praktiske gøremål i forbindelse med arbejdet som museums-
vært. Måske har du en god ide til, hvordan vi kan udvikle 
museet gennem spændende aktiviteter og andre tiltag.

Har du lyst til at bliv medlem af Foreningen for Hindsholm 
Egnsmuseum og/eller frivillig samme sted, kan du henvende 
dig til formand, Lone Nørgaard, på mail lcnorgaard@gmail.
com eller på tlf. 21 25 98 64 eller til næstformand, Anne 
Jensen, på mail ro@privat.dk eller tlf. 24 82 22 64.

HINDSHOLM EGNSMUSEUM

på frivillige hænder
Den 27.oktober 1995 overdrog Charles Nielsen sin store sam-
ling til Kerteminde Kommune. Samlingen blev til Hindsholm 
Egnsmuseum, og den fik rent fysisk plads på Martofte gamle 
Skole – det nuværende Holmens Hus. Fra åbningen frem til 
2017 blev museet drevet af Østfyns Museer. Tidligt i foråret 
2017 stod det klart, at Østfyns Museer var nødt til at skære ned, 
og at besparelsen kom til at ramme Hindsholm Egnsmuseum.

Kerteminde Kommune tog efterfølgende kontakt til Stubberup 
Beboerforening og Stubberup Lokalarkiv med henblik på at få 
driften af museet over på frivillige hænder. Efter en række vel-
lykkede dialogmøder mellem kommunen, beboerforeningen og 
lokalarkivet, enedes man om en samskabelsesaftale, som fastlag-
de kommunen og de frivilliges forpligtigelser over for hinanden.
Kerneydelsen i samskabelsesaftalen har været at holde museet 

åbent i åbningstiden. Her har især lokalarkivets frivillige ydet 
en stor indsats, og det er lykkedes at holde åbent alle dage fra 
12.00 til 16.00.

Den 28.juni i år blev der dannet en ny forening, Foreningen 
for Hindsholm Egnsmuseum, som fremover skal stå i spidsen 
for driften og udviklingen af museet og for formidlingen af de 
kulturhistoriske værdier, som museet rummer.

Til bestyrelsen valgtes Lone Nørgaard (formand), Anne Jensen 
(næstformand), Marianne Machon, Kirsten Jensen og Birthe 
Rosholt. Niels Erik Ilskov blev valgt som kasserer. Ole Larsen 
og Steen Hjorth blev valgt som suppleanter, og Preben Knudsen 
blev valgt som bilagskontrollant.
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Alt i tømrer- & snedkerarbejde

Speciale i komplette tagløsninger

og individuelle sommerhuse

Tømrerfirma
Tømrerfirma

Jesper Bergholdt ApS

Jesper Bergholdt ApS

 Jeanette Lystlund Boesen 

Åbningstider:  

 
Mandag til fredag 7-17       
Lørdag : Efter aftale 

(+45) 61 26 52 19    
hindsholmrengoering@gmail.com  
 www.hindsholmrengøring.dk 

Kontakt os for aftale 

Hos Hindsholm Rengørings Service  
sætter vi en ære i miljørigtig, effektiv rengøring.  

Alt foregår efter kundens behov og ønsker.  
Vi ønsker at levere ikke mindre end det bedste til 

vore kunder. 

Så hvis du ønsker en solid og troværdig  
rengørings løsning,  

så kontakt  
Hindsholms Rengørings Service  

og få en  
uforpligtende snak.  

Tilbyder rengøring af 

 Private hjem 

 Erhvervsejendomme 

 Sommerhuse  

Presser rengøringen sig på? 
Så lad Hindsholm Rengørings Service hjælpe dig... 


