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Som ringe i vandet
Nogle gange så falder man over et billede eller en genstand, der i sig selv kan sætte en
tankerække i gang. En tankerække man kan have vanskeligt ved at finde hoved eller hale
på, eller som breder sig som ringe i vandet i en uendelig strøm af koncentriske cirkler.
Et sådant billede pryder forsiden på dette blad. En solbeskinnet sten i havet. Eller er det
ikke i virkeligheden kong Neptuns skurvede måne, der bryder overfladen og afslører den
klassiske hårkrans for mænd i hans alder, naturligvis grøn som tang. Han er vist kommet
ind på for lavt vand, hvor den velnærede bug slæber på bunden, eller spejder han efter den
lille havfrue, den datter, der byttede sin smukke stemme bort for et par afskyelige ben? Ja
sådan kan man falde i tanker i sådan et aftenlys ved stranden.
”Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus!” Er der nogle, der har kastet
med sten? En Jætte, der har sigtet efter kirketårnet i Stubberup? – en forbier!
Vi kender vendingen i så mange gengivelser, i bibelens ord om splinten i min næstes øje,
om de andres fejl og mangler, som vi alt for nemt får øje på, selv om vi har en hel bjælke
i vort eget øje, og er blinde for, at vi jo alle har vores fejl og mangler – eller skulle vi ikke
bare kalde dem for vores personlighed og karaktertræk, men netop den vores, den enkeltes, og ikke en målestok for andre! ”Fej for din egen dør!” Jo – vi har udsagn nok, der kan
tilbagevise den rethaveriske tone, som vi kan møde hinanden med. Alt sammen afspejler
det, at vi med ord kan ramme og såre hinanden mere end vi lige tænker over. Vi kan gøre
indtryk og påvirke vore omgivelser, men det gælder for det meste i øjeblikket. Vil du vide
hvor meget du betyder, hvilken enorm indflydelse og hvilket eftermæle du efterlader dig,
lyder et råd: ”Stik din finger i et glas vand, og hold den der et par minutter og tag den
derefter op igen. Så stort et hul som fingeren efterlader, så stor betydning har du for eftertiden”. I sig selv en skræmmende tanke – betyder jeg virkelig ikke mere? Som hvis stenen
blev fjernet fra standen, og vandet så ville slå sammen over kong Neptuns isse – og ingen
ville mere vide hvor den lå. Sådan kan tankerne kredse, når man er i dét hjørne.
Men gudskelov har vi også alle de gode oplevelser. Som barn med fryd at fylde stranden
med sten og hører plasket, når de bryde vandspejlet, og den plumbe lyd, når den rammer
bunden med et hult ”klonk”. Tilbage hvor du kom fra! Til vandet, til elementet, der har
formet og slebet dig i årtusinder, til en glat og flad sten, der ligger godt i hånden – perfekt
til at slå smut med. Matematikkens love blander sig med børnenes leg ved stranden. Havet bliver ved den rette vinkel til en skorpe, der ikke kan brydes – indgangsvinklen er lig
med udgangsvinklen. Med det rette greb, ophæves for en stund naturens love, og stenen
hopper og danser over vandets tynde hinde og slår smut med en hale af ringe efter sig.
Som ringe i vandet breder tankerne sig, som ringe i vandet breder ideerne sig. Nedslagsstedet er hurtigt glemt, men for en stund ses efterdønningerne og nye ideer og tanker
kommer til, og gensidigt vil de henholdsvis forstærke eller svække hinanden. Måske er
det du og jeg, der er som sten i havet, smidt af sted af en usynlig hånd, for at danse over
overfladen, for at skabe en hale af ringe i vandet, for at lande med et plask, for at ramme
bunden med et ”klonk”, for at slibes og formes af omgivelsernes pulserende bevægelser
for en skønne dag at ligge i strandkanten og varmes af solen og reflektere dens lys og stråle
af varme.

2. pinsedag under åben himmel
Gudstjeneste i Viby sognegårds have den 9. juni kl.11.00.

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

Sommerkoncert i Stubberup kirke

Levi Bæk og Hanne Christensen giver koncert i Stubberup kirke søndag den 13 juli kl 19.30.
Udover at nyde orgelspil og solosang, vil vi deltage i dejlige fællessange. Sommer og
sang når det er skønnest.
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Tillykke med konfirmationen 2014
I år er der blevet konfirmeret 15 skønne unge mennesker. Det har været en dejlig tid
sammen med de unge mennesker, med en række gode oplevelser, både af de kirkelige
og af de mere sociale af slagsen. Tak for denne gang, vi ses derude.
Dalby kirke den 4. maj:
Andreas Brylle Jakobsen, Cille Kragh Christensen, Nick Kragh Christensen, Kresten
Holger Grønne, Jonas Panduro Arevad, Rasmus Holm Gregersen, Kathrine Haugaard Senf.
Stubberup kirke den 11. maj:
Jonas Andreas Alsing, Philip Edis, (Tulle) Kristine Marie Lund Ernst, Mathilde Cathrine Nørgaard, Nikolaj Trier Arevad, Nikita Marie Weber Pedersen, Nikolaj Enghoff Olsen, Morten Fredensborg Elmely Bendiksen.

Hindsholm Sensommer koncerter 2014
Mesinge Kirke, søndag d. 17. aug. kl 20.00. Michala Petri, blokfløjte og Lars Hannibal
guitar. Entre: 100 kr.
Viby Kirke, søndag den 24. aug. kl 19.30. Et helt orkester med sopranen Ella Oemann
under ledelse af professor Niels Ullner. Entre 50 kr.
Viby Kirke, søndag den 31. aug. kl 19.30. Chopins sange fremført af mezzosopranen
Merete Laursen og pianisten.

Sommergudstjeneste og Sommermøde
Dalby kirke kl.14.00 søndag den 17. august.

Denne søndag er der lejlighed til at hører vores biskop, Tine Lindhardt prædike i
Dalby kirke. Efter gudstjenesten inviteres alle til kaffe/te og kage i konfirmandstuen.
Tine Lindhardt vil her lægge op til samtale med spørgsmålet:
HVAD SKAL VI MED FOLKEKIRKEN I DAG?
Hvor går folkekirken hen? Folkekirken er kommet til debat i de senere år. Det er
godt, for det viser at den er levende. Men hvor går den hen, hvad kan den og skal den
og hvorfor skal vi overhovedet have den?
Kaffebord kr.25,- 
Menighedsrådene
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Højtid på havnen

Onsdag den 20. august kl. 19.00, Renæssancehavnen.
I samarbejde med Saltings Madkultur holder vi udendørs gudstjeneste på Renæssancehavnen. Det bliver en uformel men stemningsfuld oplevelse med jazzmusik leveret
af guitarist Morten Nordal og tenorsaxofonist Hans Mydtskov.

Sorggruppe
Nogle gange kan det være svært at finde rundt i tilværelsen. Det der var, er ikke mere.
Og det der er, er ikke, som det var engang. Det kan være svært at orientere sig, og
det kan være svært at tale med nogen om. Sorgen over at miste kan slå os helt ud af
kurs, og det kan være næsten umuligt at finde tilbage til livet, hvis vi ikke har nogen
at følges med. Vi vil gerne skabe mulighed for følgeskab og samtale om sorgen over
at miste.
Til efteråret påbegynder kirkerne på Holmen et samarbejde omkring en fælles sorggruppe, som vil være ledet af sognepræsterne Søren-Herluf Mohr Sørensen og Betina
Noer Rasmussen. Møderne holdes i Viby Sognegård og forløbet vil strække sig over
otte gange, hvorefter et nyt forløb begynder. Når vi nærmer os opstart annonceres
nærmere, på kirkernes hjemmeside, ugeavis o.lign.
For uddybende spørgsmål kontaktes sognepræst, Søren-Herluf tlf. 65 34 11 63 eller
Betina tlf. 28 87 75 20.

Midsommergudstjeneste

Søndag den 22. juni kl.19.30 i Stubberup Kirke
”Det er igen den fine, lyse nat med
drosselfløjt i vejens mørke krat.
Det er igen de store stjerners tid, da
verden bliver mild og månehvid.”

Hans Hartvig Seedorff, 1917
Mildhed og lethed vil på en af årets
længste dage være kendetegnet for
en stemningsfuld midsommergudstjeneste i kirkens ånd, dagen
før bål og hekseafbrænding.

”På gensyn” til en dame!
Hun har sine meningers mod og det bliver hun forhåbentlig ved at have! Anna
Rughave, tidligere formand og nuværende suppleant til menighedsrådet, flytter til
Munkebo, og det efterlader et ”hul” på mange måder. Anna har ydet en stor indsats
gennem tiden i menighedsrådet og selvom der ikke har været det store behov for, at
Anna trådte til som suppleant, så har jeg altid følt det rart, at hun ”var i nærheden”.
Anna valgte at trække sig fra menighedsrådet, da der var udsigt til, at en ny liste
kunne opstilles. Anna var nemlig af den holdning, at en ny formand ikke skulle trækkes med den gamle formand i rådet!
Jeg tror ikke Anna og Poul Erik kan undvære Hindsholm, så jeg vil glæde mig til at
vinke til den røde bil og høre Annas latter fylde rummene.

Med ønsket om alt det bedste,

PVA Stubberup menighedsråd

Anne Kathrine Skifter
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Siden sidst i sognene
Døbte
Dalby Sogn
Ellen Søholm Lindekilde
Lukas Lund Poulsen
Ella Mai Kejser Melgaard

Stubberup Sogn
Kasper Alexander Leal
Milo Ryhl Kristensen
Josephine Marie B Jørgensen
Anton Soja Laugesen Møller

Det er ikke kun foråret der sprudler!
Sommeren står for døren, og sikken en skøn maj måned, vi har haft. Mange har deltaget i kirkens forskellige tilbud siden nytår, og det er en glæde at høre rundt
omkring, at folk har haft hyggelige og positive oplevelser med det, vi tilbyder: fyraftensgudstjeneste, alsang,
bogcafé, menighedsmøde, påskefrokost og -foredrag,
søndagens højmesser eller de tidlige gudstjenester, familiegudstjeneste med fastelavn, varme hveder, St. Bededags aften, morgenkaffe og kirkevandring – åh jo,
meget er der sket.
Og sommeren byder på mere: koncerter, friluftsgudstjeneste, gudstjeneste og foredrag ved biskop Tine Lindhart for at nævne noget af det, der
sker, ud over højmesserne og morgengudstjenesterne.
Til september har Søren-Herluf Sørensen været sognepræst et år, og kirkelivet breder sig ud
på Hindsholm, og det er dejligt. Det er rart, at der er én, som styrer os fremad, og som har
visioner og ideer. Folk, der gerne vil hjælpe med de mange tiltag, begynder også at melde sig
stille og roligt. Det er dejligt; for en hjælpende hånd med en kande kaffe, en kage, dække
bord eller holde telegram vagt ved konfirmation, hjælper os rigtig meget.
Eller som Anni Skytte, Dalby, der i den grad sætter Hindsholm på landkortet. Anni er tilflytter med ”bare” 4 år på bagen, men har med stor energi lavet en fantastisk hjemmeside
om Hindsholm : www.hindsholm.com. Anni er amatørfotograf, men når hun tager billeder,
udstråler de noget særligt – prøv bare at se forsidebilledet! På Annis hjemmeside fornemmer man tydeligt, at her en én, der brænder for Hindsholm. At Anni så også har startet en
PC-café i Holmens Hus, som er åben for alle den sidste torsdag i hver måned (bortset fra
sommermånederne) og at hun er aktiv i Stubberup Sogns Lokalarkiv er en anden sag. Vi er
virkelig glade for at kunne benytte Annis billeder og for en initiativrig tilflytter. Hvis du har
noget, du tænker, at du kunne byde ind med, så hører vi gerne fra dig.
I foråret blev det også til en afsked med vores organist gennem rigtig mange år, Birgit Lund.
Birgit nåede i november at fejre 25 års jubilæum, og ved årets forårskoncert slog Birgit Lund
så sin sidste tone som organist i vores kirker an. Det skete med flot og festlig optræden af alle
de kor, Birgit leder: korskolen, børnekoret, sognekoret og Elisakoret. I forbindelse med Birgit
Lunds fratræden, er korskolen og børnekoret sendt på tidlig sommerferie, og sognekoret og
Elisakoret har valgt at stoppe.
Menighedsrådene ved Dalby og Stubberup kirke er enige om, at vi rigtig gerne vil have kor.
Lige nu er vi midt i arbejdet omkring at finde en ny organist og korleder, og så håber vi at
kunne påbegynde arbejdet med disse kor omkring september igen. Vi håber, at der er nogen,
der til den tid vil kigge godt i kirkebladet, og se, hvem de skal henvende sig til for at kunne
deltage.
Vores hjemmeside tager langsomt form. Det er en ”ongoing process”. For fremtiden vil man
kunne se dagsorden og referater fra vores møder, hvis man kigger under fanebladet ”menighedsråd”. Vi vil i den udstrækning, logistikken tillader det, stadig lægge en dagsorden i
kirkerne.
Samarbejdet mellem kirkerne på Hindsholm, i Kerteminde og Drigstrup udvikles til stadighed. Vi er gået dybere i samarbejdet og vil ansætte en fælles kontaktperson for de seks kirkers
medarbejdere ultimo 2014. Fra at være et mere uformelt samarbejde, har vi nu udarbejdet
vedtægter for alt, vi laver sammen, og håber, at vi på den måde kan tilbyde et more formaliseret samarbejde omkring alt fra sorggrupper til babysalmesang. Vores sogne er ikke store
nok til, at vi kan tilbyde alt det hver for sig, men sammen er vi mange og kan løfte opgaverne
til alles bedste.
På vegne af menighedsrådene i Dalby og Stubberup, vil jeg ønske jer alle en dejlig sommer.

Anne Kathrine Skifter
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Luciakjoler efterlyses!
Vi beder forældre, der har haft børn med i Luciaoptogene før jul at aflevere kjoler, hvis
de ved en forglemmelse er blevet arkiveret i hjemmet. Der har været mindst 25 kjoler i
brug, 18 nye er blevet syet til sidste sæson, og vi har kun fået 14 kjoler retur.
Kjolerne kan lægges ved orglet i Dalby Kirke, der på hverdage er åben mellem 8 og 16.
Tak for hjælpen! 
Menighedsrådene ved Dalby og Stubberup kirker.

Stubberup Sogns Beboerforening:
Det er tiden til at forny sit medlemskab. Det kan gøres ved at kontakte Bente Kragebær
på b.m.s.k@mail.dk eller på tlf. 4021 8554, eller Åse Andersen på tlf. 3056 5310, men
også via indbetaling på konto nr. 2377 0121506335. Kontingent er 50 kr. pr. person.
•
Sankt Hans arrangement i Martofte. (På det gamle baneareal ved legepladsen, drej ved Fynshovedvej 524. ). Grillen tændes kl. 18. Medbring selv mad
og drikke. Bålet tændes kl. 20. Gåtur i Stubberup – onsdag d. 13 august.
Yderligere information på hjemmesiden www. hindsholmfyn.dk og i opslagsskabene
ved Holmens Hus.
• Pc-caféen i Holmens hus holder sommerferie, men starter igen den 28. august kl.
18.30.
• Banko den 21-sept. - kl. 14 i Holmens Hus.
• Foredrag i Holmens Hus – onsdag d. 24 sept. kl. 19.00, Preben Knudsen, Martofte,
fortæller udpluk fra sin families dramatiske historier.

Martofte Gymnastik- og Idrætsforening
Lær at sejle havkajak – Sæsonen begynder torsdag den 15. maj
klokken 18.30 og der sejles alle torsdage hele sommeren.
Torsdag den 5. juni er der introaften, hvor alle er velkomne til at komme og prøve
en tur, blive inspireret og få information om at sejle havkajak. Denne aften er gratis!
Tag madpakken med og få en hyggelig aften, foreningen gi’r kaffe til alle.
Weekenden 14.-15. juni afholdes kursus i Havkajakroer 1.
Information om sted og tilmelding kan ske til Dan Nielsen på tlf. 21 80 69 71 eller
Berit Jensen på tlf. 29 27 69 45.
Rundbold for børn
Alle børn fra 5 - 16 år inviteres til 4 rundbold-aftener.
Tirsdag d. 19. august
kl. 18.30
Tirsdag d. 26. august
kl. 18.30
Tirsdag d. 2. september
kl. 18.30
Tirsdag d. 9. september
kl. 18.30
Alle 4 gange spiller vi ca. 1 time og slutter af med en juice.
Den sidste aften (9. september) slutter vi lidt før med juice og pølser. Spillet foregår
på sportspladsen v/ 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. Du bliver skrevet op og får et medlemskort.
Kontaktperson Berit, tlf. 29 27 69 45.
Pilates
Tirsdage kl 19.30-20.30
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne Kathrine. Der vil blive lavet
introduktionstime(r). Pilates 60+
Fredagen 8.30-9.30
Stott pilates tilpasset alder og med hensyntagen til at man måske har lidt ryg der gør
ondt eller andre skavanker. Anne Kathrine er fysioterapeut og Stott pilates instruktør.
Vi starter alle holdene i uge 34. Meget gerne tilmelding til Anne Kathrine Skifter,
617 87 617 eller aks@inbema.dk
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Foredrag i Holmens Hus i Martofte
Præster og bønder – onsdag 24. september 2014 kl. 19.00

Preben Knudsen Martofte fortæller udpluk fra sin families dramatiske historier.
Om tipoldefaderens første kone Gjertrud der blev dødsdømt til halshugning for barnemord. Der fortælles udførligt om hele tragedien.
Om forfaderen, der som herredsfoged i samarbejde med præsten fik dømt og brændt
flere kvinder som hekse.
Om hedebonden, der opførte en kopi af den østrigske kejsers have på den jyske hede.
Haven blev en turistattraktion på niveau med Himmelbjerget, Skamlingsbanken mm.
Om den sønderjyske bonde, der i protest mod de prøjsiske gejstlige, selv forestod
begravelsen af sin atten- årige datter. Der fortælles om en dansksindet bondes livsbetingelser under prøjsisk overherredømme.
Om den store alsiske præstefamilie og den fredede præstegård fra 1688 i Notmark, der
er en af Danmarks smukkeste præstegårde.
Om konseilspræsident Ditlev Gothardt Monrad 1863-64 (kendt fra krigen mod Prøjsen) og vores fælles forfader Johannes Monrad, der var præst i Ketting på Als.
Om den stolte mormor der brød med forældre og søskende som 20 –årig, og aldrig
så dem mere.

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).
Odense-Kerteminde-Martofte – jernbanen fylder i år 100 år. I den anledning – og til
brug til udstilling - søger arkivet gamle billeder / genstande fra jernbanen (evt. til låns)

Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Kirkebogsførende sognepræst
Søren-Herluf Mohr Sørensen,
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag fast fridag.
Graver og ringer:
Dalby:
Bent Hauberg Andersen
Tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@
mail.tele.dk
Stubberup:
Marianne Stritt Ottenbros
Tlf. 40 46 51 88
Organist og korleder:
Stillingen er vakant.

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

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

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

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

kirkeværge og formand
for præstegårdsudvalget:
Kay Petersen,
Tlf. 65 34 14 63
Mobil 29 46 45 63
kay.petersen@c.dk
Kontraktperson:
Grethe Wellejus,
Tlf. 65 34 22 19
gawell@dbmail.dk
Næstformand:
Annelise Petersen,
Tlf. 65 34 22 13
bakkelygaard@hotmail.com

Kasserer:
Hans Rosendahl,
Tlf. 65 34 11 91
hrnordskov@dlgpost.dk
Kontaktperson:
Else M. Jensen,
Tlf. 28 60 37 35
elsemjensen@hotmail.com
Marita Nicolajsen,
har orlov
Tlf. 61 65 70 86
nicolajsentranberg@
hotmail.com
Kirkeværge:
Bent Knudsen,
Tlf. 65 34 11 65
skrallehavegaard@mail.dk

Sognebladets redaktion: Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren-Herluf Mohr Sørensen og
Eva Hansen (ansv.). Sidste indlevering af stof til næste nummer er søndag d. 20. juli.
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Gudstjenester
Dato

Helligdag

Dalby

Stubberup

8. juni

Pinsedag

9.00 SHS

10.30 SHS

9. juni

2. pinsedag

11.00
Fælles gudstjeneste
Viby sognegård*

15. juni

Trin. søndag

9.00 RAN

22. juni

1.s.e.trin.

29. juni

2.s.e.trin.

6. juli

3.s.e.trin.

13. juli

4.s.e.trin.

20. juli

5.s.e.trin.

27. juli

6.s.e.trin.

3. august

7.s.e.trin.

10. august

8.s.e.trin.

9.00 SHS

17. august

9.s.e.trin.

14.00 Sommermøde.
Biskop Tine Lindhardt*

24. august

10.s.e.trin.

31. august

11.s.e.trin.

7. september

12.s.e.trin.

19.30 SHS
Midsommer
gudstjeneste*
10.30 SHS
9.00 SHS
9.00 RAN

19.30 Koncert
Levi Bæk*
10.30 RAN

10.30 RAN

10.30 SHS
10.30 RAN
9.00 RAN

(*) 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.

SHS:
RAN:

Søren-Herluf Mohr Sørensen
Rikke Aagaard Nielsen

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.

Grafisk produktion ProGrafisk · tlf. 63 38 39 40 · www.prografisk.dk

9.00 RAN

