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Velkommen til vores nye organist, 
Martin Høier
Fredag d. 1. august tiltrådte Martin Høier som organist ved Stubberup og Dalby 
kirker.  Hvis I synes, at I har mødt Martin før, så er det ganske vist, for udover at 
have vikarieret for Birgit Lund, så har Martin været organist i Mesinge og Viby 
sogne i en årrække. Det er han sådan set stadig, men har fået udvidet sin stilling 
til også at omfatte vores kirker. 

Udover at være en meget dygtig cellist og organist, så har Martin en stor inte-
resse for kor-arbejdet. Han har stået for Decemberkoret i Mesinge gennem flere 
år og har senest haft succes med et herrekor i Mesinge. Med én fælles organist, 
på ét fælles Hindsholm, med én skole, ser vi mulighed for et samarbejde med 
skolen til gavn for alle parter.

Martin tiltræder med ”rygsækken” fuld af gode ideer, og vi glæder os meget til 
samarbejdet med ham. Kom og hils på Martin Høier i forbindelse med Høst-
gudstjenesten og den efterfølgende Høst-frokosten ca. kl 12.30 i præstegårdens 
konfirmandstue.
 P.v.a. menighedsrådene, Anne Kathrine Skifter
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Fjordens dag 
Søndag den 14. september.

Gudstjeneste mellem Himmel og Hav kl.13.00 ved Gabet/Lodshusene.
 Sognepræst, Søren-Herluf Mohr Sørensen

Høstgudstjeneste
Søndag den 7. september i Mesinge
Høstgudstjeneste i Mesinge kirke kl.9.00 og Høstmarked på kirkepladsen.

Oplev ”Smagen af Hindsholm”. På 
Hindsholm Høstmarked kan du møde 
spændende lokale fødevareproducenter; 
købe, sælge eller bytte egen frugt, grønt, 
planter, krydderurter og hjemmelavede 
produkter. Du kan møde Hindsholmere 
og gæster udefra og få en hyggelig dag.

Hvis DU vil have en bod på markedet 
for at sælge eller bytte dine grøntsa-

ger, hjemmelavede marmelade, planter, krydderurter m.m., kan du kontakte Steen 
Hjorth, tlf. 21 43 07 26 eller Jørgen Lykkegaard, tlf. 26 21 23 15. 
Det er gratis at deltage på høstmarkedet. 
Høstmarkedet afholdes af lokalråd/ beboerforeninger på Hindsholm.

Barokkoncert i Stubberup kirke
Mandag den 15. september kl.19.00. 

Vejle Barokensemble spiller, som navnet angiver, fortrinsvis barokmusik, men vover 
sig også gerne ud i andre genrer. Ved denne koncert bliver hovedværket Telemanns 
koncert for bratsch og orkester med et af orkestrets medlemmer, Svend Poulsen, som 
solist. 
Ind imellem vil orkestret spille til fællesang, så også publikum bliver aktiveret. Ensem-
blet har eksisteret i 35 år og orkesteret består af violin, tværfløjte, klarinet, bratsch, 
cello, bas og cembalo, fordelt på 12. musikbegejstrede musikere. 
Orkestret ledes af dirigent Anne Marie Storm. Gratis adgang.

Præsentation af Martin Høier
I år fik sommeren en ekstra god slutning, da de sidste ting omkring min nye ansættel-
se faldt helt på plads. Fra at have haft en mindre stilling ved Mesinge og Viby kirker, 
er jeg fra 1. august blevet ansat i en samlet fuldtidsstilling ved alle Holmens 4 kirker.
Når jeg tidligere har vikarieret i Dalby og Stubberup, er jeg altid blevet taget godt 
imod, og jeg glæder mig over det gode samarbejde, som vi allerede har.
Jeg er uddannet cellist fra Det kgl. danske Musikkonservatorium og fra Sibelius-
Akademiet i Helsinki. Min fynske løbebane startede i 1999 med kontrakter i Odense 
Symfoniorkester samt ansættelse ved Odense Musikskole og MgK.
For 6 år siden blev jeg helt vild med at spille orgel og uddannede mig som korleder 
og organist ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Sidste år blev jeg endvidere optaget 
på konservatoriet - det blev dog en lidt for stor logistisk udfordring, da hovedparten 
af uddannelsen ligger i Esbjerg.
Nu bliver det korarbejdet, der skal have fokus. Jeg er meget optaget af at få godt fat 
om koraktiviteterne, specielt børnekoret, som gerne skulle kunne vokse videre i et 
ungdomskor.
Det bliver dejligt at lære jer alle bedre at kende, og det er altid hyggeligt, når folk 
kommer ned og hilser på i ”min” ende af kirken.
 Martin
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Grænser for snak – tal sammen!
Torsdag den 25. september kl.19.00-21.00 i Dalby Præstegård.

Der er grænser overalt - både de synlige og de usynlige. Og så er der grænsetilfældene, der 
følger af enhver afgrænsning. Hvad er gode, og hvad er dårlige grænser? Hvorfor anerken-
der vi grænseoverskridelse på nogen områder, men ikke på andre? 
Grundtvigsk Forums Samtaledag 2014 har temaet ”Grænser”. Samtaledagen handler i år 
om grænser i mange forskellige sammenhænge. Sproget fortæller os, at der er mangfoldige 
udtryk for både fælles og individuelle grænser: Det handler om både afgrænsning, ud-
grænsning, det grænseløse, det grænsesprængende, det grænseoverskridende og det græn-
sesøgende. Men også om grænseværdier, landegrænser og grænseovervågning. 
Grænser er ikke ligegyldige – de er med til at skabe nogle rammer for, hvordan vi orien-
terer os – både som individ og som en del af et større fællesskab. Derfor synes vi, det er 
vigtigt at tale sammen.
 Præsterne i Kerteminde/Drigstrup, Dalby/Stubberup, Mesinge/Viby 

Høstgudstjeneste i Stubberup kirke
Søndag den 5. oktober kl. 10.30.

Vi takker for at årets høst er kommet godt i hus med en festlig gudstjeneste. I for-
bindelse med gudstjenesten går årets høstkollekt til DSUK – Dansk Sømands- og 
Udlands Kirker – så husk tegnebogen! 
Efter gudstjenesten bydes indenfor i præstegårdens konfirmandstue til høstfrokost. 
Der bliver ved den lejlighed budt officielt velkommen til vores nye organist ved Dal-
by og Stubberup kirker. 
Frokosten er gratis, men øl og vand kan købes. 
 Menighedsrådene i Dalby og Stubberup

Den åbne bog…..”  læsekredse i sognene
Onsdag d. 22. okt. kl. 19-21 i Dalby Præstegård.

Har du lyst til at mødes hver anden måned med en udvalgt bog på programmet, og 
hvilken bog har du lyst til at åbne for samtale? Lad os mødes og aftale, vi drikker 
naturligvis kaffe/te og nyder en småkage/lidt chokolade – i fællesskab åbner vi så for 
titler og læsekredstankerne. Denne aften aftaler vi nærmere og kommer godt i gang.

Allehelgen
Søndag den 2. november. Viby kirke kl.16.00 v. Rikke Aagaard Nielsen.
Stubberup kirke kl.19.00 v. Søren-Herluf Sørensen.

En stemningsfuld og højtidelig gudstjeneste, hvor vi mindes vore døde. Navnene på 
dem, vi har mistet i vore sogne i årets løb, vil blive læst højt. 
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Holmens største kor – Decemberkoret
Onsdagene d. 19. nov., d. 26. nov. og d. 3. dec. kl. 19.00-21.00 i Dalby Kirke.

Kommer vi myldrende til kor. Det er nemlig øveaften for det store, åbne kor på 
Hindsholm. Koret ledes af organist, Martin Høier. Målet er bl.a. medvirken ved 
gudstjenesten 2. s. i advent kl. 11.00.
Koret er for alle: yngre, ældre, mænner og koner, øvede og ganske uøvede. Det er 
gratis at være med. Efter vores afslutning 2.s.i advent slutter vi med fælles spisning. 
Tilmelding til Rikke Aagaard Nielsen (raan@km.dk – sms: 51 14 34 33) eller 
Martin Høier (hoiermartin@gmail.com- sms: 28 40 63 02).

Hva’ for en tro?
Tirsdag d. 4. nov., d. 11. nov. og d. 18. nov. kl. 19-21 i Viby sognegård.

Meningen med livet lader sig ikke sådan forkla-
re. Det findes der mange eksempler på. Hjer-
neforskere vil heller aldrig helt kunne forklare, 
hvorfor en smuk sommerdag, en solnedgang el-
ler et kys betyder noget for os, og hvad det er, 
det betyder.
Vi – præsterne i fællesskab – vil gerne skabe 
rammer for at tale åbent om den tro, vi har. Det 
sker i ”Laboratorier-sprog for tro”. Et laborato-

rium er et sted, hvor vi leger og eksperimenterer. Det er uden facitliste og uden et bestemt 
mål, ikke andet end det ene: at sætte ord på vores tro. Vi vil være sammen og bruge hin-
andens input, og vi opdager nok også, at vi ikke er alene om eller med vores tro. Det hele 
sker i et samarbejde mellem sognene i Kerteminde og på Hindsholm. Undervejs nyder vi 
selvfølgelig kaffe/te/forfriskning, og alle skal være hjertelig velkomne. 
 De bedste hilsner
 Præsterne i Kerteminde/Drigstrup, Dalby/Stubberup, Mesinge/Viby

Børnekor
Velkommen til en ny sæson med børnekor.

Vi mødes første gang, onsdag den 27. august i Musiklokalet på Hindsholmskolen.
1,2 og 3 klasser fra kl 14.15-15.00 og 4,5,6 klasser fra kl 15.10 til 16.00.
Begge hold slutter, så der vil være mulighed for at nå bussen hhv. kl. 15.08 og 16.08.
Som ny organist ved Dalby og Stubberup kirker glæder jeg mig rigtig meget til at 
komme i gang med korarbejdet og møde jer alle sammen. Vi skal have det sjovt og 
grine og fjolle, men også blive dygtige til at lytte og synge sammen.
 Jeg glæder mig til at se jer – Martin

      &

Siden sidst i sognene
Døbte

Dalby Sogn Stubberup Sogn
 Ludvig Davisen Binzer
Viede

Dalby Sogn Stubberup Sogn
 Mette Kragh Ottenbros og 
 Bent Henrik Ottenbros
Begravelse/bisættelse

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Claus Rask Olsen Lars Mejser Nielsen
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Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte
Banko i Holmens Hus
Søndag den 21. september kl.14.00 og søndag den 19. oktober kl.14.00.

Jul i Holmens Hus
Lørdag den 29. november kl. 10.00 - 16.00.
Arr.: Stubberup Sogns Beboerforening & Martofte Gymnastik- & Idrætsforening.

PC Café
 Holmens Hus i Martofte holder åbent fra kl. 18.30 - 21 følgende dage: den 28. august, 
25. september, 30. oktober, og 27. november. 
Kom og få IT-hjælp med det, du har problemer med. Kom bl.a. og få hjælp til at 
oprette din digitale postkasse inden 1. nov. 2014. Hjælpen er gratis - tilmelding ikke 
nødvendig. 
Arr: Ældresagen - Anni Skytte.

Kursus i slægtsforskning for begyndere
Opstart onsdag 22. oktober 2014 kl. 19.00.
Lær dine rødder at kende. En hobby for alle. Alle slægter har spændende historier. 
Det er en hobby, hvor man ud fra indicier og beviser finder forfædrenes livshistorie. 
Det er ikke bare navne og årstal.
Forfædrenes rolle i samtidshistorien. Kirkebøger, folketællinger og tusinde andre ting 
ligger på nettet. Det forventes, at du har kendskab til internettet. Det vil være en 
fordel at du medbringer en bærbar computer. Der vil blive taget stort hensyn, til den 
enkelte kursist.Kurset vil blive afholdt 4 gange, med 2 lektioner på 45 minutter pr. 
gang. Nærmere oplysninger fås hos kursusleder Preben Knudsen tlf. 26 35 12 57
Arr.: Stubberup Sogns Beboerforening og Lokal Historiske Arkiv.

Nyt fra menighedsrådene - der var engang……
Hvor hvert sogn havde sin præst og sin organist. De tider er længst forbi! Faktisk er det 
sådan, at det tiltag vi de senere år har henvist til som ”Hindsholm ordningen”, er et tiltag, 
der skal sikre os, at vi overhovedet har vores sogne, trods meget tynd befolkning. Det sam-
arbejde har gjort, at nok har vi VORES sogne (og ikke Hindsholm sogn) og vi har også 
en præst, men han skal, ligesom de 3 andre præster i ordningen, betjene menighederne 
i 6 kirker, og vi har 2 organister til 6 kirker, hvor Martin Høier primært betjener de 4 
heroppe på Holmen.
Med kirkesamarbejdet i ”Hindholmordningen” er det ønsket og målet at styrke kirkelivet 
her på vores egn, og fremme den oplevelse at menighederne og kirkens personale har 
hjemme i alle seks kirker.
Der er i de seneste par år, blevet færre gudstjenester, typisk 2 på ”Holmen” hver søndag, 
det har bevirket 2 gode ting – dels har vi næsten undgået messefald, dels har vi fået mu-
lighed for at fordele ressourcerne, således der bliver mulighed for at udvikle på kirkelivet 
med en række nye tiltag og fælles projekter.
Det er vores ønske og bestræbelse at bevare det gode vi har, samtidig med, at vi vil fremme 
nye tiltag. Derfor arbejdes der også hårdt i alle menighedsråd på at få alle ender til at 
mødes, får de kirkelige højtider til at foregå i alle kirker, men ved nogle gudstjenester 
kan vi blive nødt til at veksle hver 2. år mellem kirkerne i Dalby og Stubberup. Vi håber 
på forståelse herfor, og på at menighederne kan se at vi forsøger at dele sol og vind lige 
mellem sognene.
 Med venlig hilsen
 Anne Kathrine Skifter

Dalby Lokalråd
Onsdag den 10. september 2014 kl. 18.30. 
Byvandring i Dalby Sogn, mødested Dalby Forsamlingshus.
Tirsdag den 4. november 2014 kl. 17.00.
Fællesspisning og Andespil i Dalby Forsamlingshus. Kom og vind Mortensanden.
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Martofte Gymnastik- og 
Idrætsforening
Havkajak 
Hver torsdag kl. 18.30 så længe vejret tillader det.
Kursus i Havkajak-sejlads for begyndere 6.-7. september.
Information  om tilmelding, pris og sted: 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 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.
Kontaktperson Berit Jensen på 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+ 
Fredage kl. 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 holdene i uge 34. Meget gerne tilmelding til Anne Kathrine Skifter,  tlf.: 61 
78 76 17 eller aks@inbema.dk

Herregymnastik – Begynder tirsdag den 30. september kl. 17.00 - 17.45
Træning hver tirsdag frem til ca. 1. april i Holmens Hus
Mød op eller evt. tilmelding til Anne Marie Ilskov på tlf.:  21626211

Badminton
Spillertider: Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Holmens Hus.
Tilmelding til Lise Hansen fra 15. september på tlf.: 51 92 12 60
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen eller.. bestem selv!

Andre aktiviteter for børn
30. november: Julegym. og hygge kl. 10.00 - 12.00. Pris: Gratis
Lørdag d. 14. feb.  Fastelavnsfest kl. 10.00 - 12.00. Pris: 25 kr. pr. person. 
Begge gange er i Holmens Hus og alle er velkomne.

Hindsholm ældreklub 
Første gang torsdag d. 11-9-2014, kl 14.30-16.30  i DALBY FORSAMLINGSHUS 
(bemærk nyt sted) derefter hver anden torsdag med forskellig underholdning og hyg-
geligt samvær. Kop og brød medbringes. Kaffe købes.
 Alle er velkommen



7

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. 27. oktober.

Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Dalby præstegård
Fynshovedvej 322
5380 Dalby
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag fridag

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

Stubberup:
Marianne Stritt Ottenbros
Tlf. 40 46 51 88

Organist og korleder:
Martin Høier 
Tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Kasserer: 
Hans Rosendahl,
Tlf. 65 34 11 91
hrnordskov@dlgpost.dk

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

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

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).

Gymnastikforeningen hindsholm
Mesinge Gl. Skole – start uge 39
Mandag 16.30 – 17.30  Forældre/børn – træner søges!
Mandag 18.00 – 19.15  Damer med Inge Terp
Tirsdag 18.30 – 19.30  Tirsdagsdamer med Jeanette Vad
Torsdag 18.30 – 19.30  Zumba – træner søges!
Torsdag 19.30 – 20.30  Herrer med Carsten Petersen – start uge 40!

Hindsholmhallen – start uge 39
Mandag 15.15 – 16.30  Max fræs  6–10 år med Gitte og Solveig
Mandag 16.45 – 17.45  Mini fræs 3-6 år med Gitte/Solveig/Hannah
Onsdag 17.00 – 18.00  Motionsdamer med Ulla Markvardsen gl. gymnastiksal
Torsdag 15.30 – 16.15  Hip-hop-piger – træner søges!
Torsdag 16.30 – 17.30  Små mix-spring, 0.-2. kl. med Ditte/Julie/Josefine/Louise
Torsdag 17.30 – 18.30   Store mix-spring, 3.-6. kl. med Pernille/Nicolai/Maria –

Start uge38

Kerteminde Efterskole, Drigstrup – start uge 36
Onsdag 18.30 – 20,00  Nordøstfyns Rytmekvinder 25+ med Gitte Hansen
Torsdag 18.30 – 20,00  Mix-hold fra 7.kl. med Janich Hansen/Camilla Thomsen
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BNR: Betina Noer Rasmussen
AKRH: Anne Kathrine Rafn Hauge

RAN: Rikke Aagaard Nielsen
SHS: Søren-Herluf Sørensen

Dato Helligdag Drigstrup Emmaus Mesinge Viby Dalby Stubberup

7. 
sep. 12.s.e.trin. 10.00

AKRH

9.00 RAN
Høstmarked 

og gudstj.

14. 
sep. 13.s.e.trin. 17.00 13.00 SHS

Fjordens Dag Lods huse/Gabet

21. 
sep. 14.s.e.trin.

10.00
AKRH

Høstgudstj.
Møde

10.30
RAN 9.00 RAN

28. 
sep. 15.s.e.trin. 10.00 

BNR
9.00
SHS 10.30 SHS

5. 
okt. 16.s.e.trin. 10.00

AKRH
9.00
SHS

10.30 SHS
Høstguds-
tjeneste og 

frokost

12. 
okt. 17.s.e.trin. 10.00 

BNR
19.00
RAN 10.30 RAN

19. 
okt. 18.s.e.trin. 10.00 

RAN
10.30
BNR 9.00 RAN

26. 
okt. 19.s.e.trin. 10.00 Tine 

Lindhardt 16.00 SHS

2. 
nov.

Alle 
Helgen

10.00 BNR
+ AKRH

10.00 BNR
+ AKRH

16.00
RAN 19.00 SHS

9. 
nov. 21.s.e.trin. 10.00

AKRH
19.00
RAN 11.00 RAN

16. 
nov. 22.s.e.trin. 10.00 

SHS

19.30 BNR
Musirgudstj.

Elisakoret

11.00
RAN 9.30 RAN

23. 
nov.

Sidste s. i 
kirkeåret

10.00
AKRH

9.30
SHS 11.00 SHS

30.
nov.

1. s. i
Advent

17.00 
BNR

10.00
BNR

11.00
RAN

17.00
RAN 11.00 SHS

15.00
Advents-
koncerter

(*) 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.

Kirkebil – er der behov for kirkebil henviser menighedsrådene til Flextrafik. Man bestil-
ler 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.


