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Vi ruller påskeløberen ud i Dalby kirke og pynter livstræet
Palmesøndag den 29. marts kl.10.30 Dalby kirke
En festlig og fornøjelige familiebegivenhed, for de fingernemme, for skattejægerne, for
børn og bedsteforældre og alle derimellem.
Mød op i Dalby kirke kl.10.30 til påske-pynts-klipning og skattejagt og den totale oplevelse
– sammen skal vi pynte livets træ, med den påskepynt vi sammen laver i kirken. Det hele
kulminerer med påskesang og musik; fortælling og lidt mad og drikke at gå hjem på.

Liv – Død – Ny begyndelse
I den seneste tid har jeg i forbindelse men konfirmationsforberedelsen genfortalt bibelshistorie for konfirmanderne. Man bliver jo aldrig for gammel til at høre en god historie fortalt eller læst op, og så gælder
det jo også, at det mest indlysende, kan vi ikke sige os selv, det må komme til os udefra.
Der skal nok sidde en enkelt eller to, der nu tænker, hold da op, en oldnordisk pædagogik, - der kan I
bare se, Folkekirken har ikke rokket sig en millimeter – stadig samme umoderne monolog fra præsten og
sikker også de samme gamle historier – hvor er fornyelsen?
Men fortællingen lever stadig, både de små fortællinger og de store, hvis vi giver os tid til at lytte efter,
men ikke som de gjorde før i tiden. Tidligere generationer levede i højere grad ud fra en kristen livs- og
verdensforståelse. Hvor den kristne fortælling rummede hvert enkelte menneskes livsforløb. Det enkelte
menneskes liv var en gentagelse af den store fortælling, så man i den kunne hente næring, trøst og mod
til at leve sit liv. Det var f.eks. ikke utjekket og udtryk for kontroltab, hvis man blev vanvittig af sorg.
Det var ganske menneskeligt, for de bibelske fortællinger berettede jo om sorgramte, der rev deres tøj i
stykker i vrede og desperation. Den store fortælling lader os vide, at mennesker er så mange slags!
Siden hen kom der en periode, hvor den store fortælling blev kasseret. Den var blot en spændetrøje for
det frie, selvstændige menneskes livsudfoldelser, ”jeg er sgu´ min egen. Jeg vil ikke hører på nogle oldgamle fortællinger, der skal fortælle mig, hvem jeg er, og hvordan jeg føler og har det”.
Med Berlinmurens fald i 1989 hævdede mange, at ideologierne havde udspillet deres rolle, og mennesket
sat fri til selv at tolke sin tilværelse, men det synes alligevel ikke at være tilfældet, snarere tværtimod.
Religionen og det spirituelle har fået en renæssance som referenceramme for forståelse af livet og dets
mening. Forestillingen om mennesket som frit svævende i det tomme rum uden nogle binder og uden
givne vilkår, der ikke står til at ændre synes i dag at være en illusion, og de enkeltmenneskelige fortællinger berører som minimum de store fortællinger. Grundfortællingerne er ikke længere forpligtende for
den enkelte som i tidligere tider, men de kan indeholde almene menneskelige grunderfaringer og historiske omstændigheder, som den enkelte kan relatere til sit eget liv, og derved fungere som dialog-partnere.
Der er mange fortællinger i både det Gamle og det Nye testamente, vi kan spejle os i, fortællinger om
den store kærlighed, det sorteste had, den hæsligste jalousi, om noget for noget og alt for intet, om det
væsentlige, travlhed i køkkenet eller samvær med sine gæster og meget mere. Og så er der den røde tråd,
der hedder liv – død – ny begyndelse. Det er påskens fortælling, sådan som vi skal møde den inden længe
i påskedagenes gudstjenester. Men det er også den røde tråd, der løber igennem hele den kristne fortælling. Strukturen er velkendt, fra litteraturen og film – med en begyndelse, en midte og en slutning – og
for at bevare spændingen udgør midten altid krisen og faremomentet. Nogle film ender ikke godt, og
lader sit publikum forlade salen i den dybeste tavshed og forstemthed, andre bliver aldrig ordentligt forløst – så de ender hverken godt eller skidt, og man går hjem med en underlig uro i kroppen, fordi der var
noget, der ikke gik op eller aldrig blev afsluttet. Endelig er der filmene og bøgerne med en god slutning,
og sådan en film og bog er i sig selv et helt lille evangelium, et glædeligt budskab om, at det ender godt.
Og det er nemlig kristendommens budskab. Det er den røde tråd – at på trods af jalousi, mord, vold,
had, mørke, tilintetgørelse, død og korsfæstelse, så er der en ny begyndelse – glæden, kærligheden, varmen, lyset, muligheder og et levende håb.
Påsken er det sted i filmen, dér i biografmørket, hvor det ser mest håbløst og sort ud for vores helte og
så vender udviklingen. Håbet vender tilbage, troen på livet og troen på, at vores helt kan banke fjenden
tilbage til den fjerne galakse, han kom fra.
En happy ending er et godt fortegn for resten af vores liv – glædelig påske
Sognepræst

Søren-Herluf Mohr Sørensen

Kirkekoncerter
Alsobate

&      


Stubberup kirke den 22. marts, kl.16
Fyns bedste rytmiske kor kommer ud over
rampen. Under ledelse af Torstein Danielsen

Fælles korafslutningskoncert

Dalby kirke den 26. april, kl. 16
For Børne og Voksenkor på Holmen og fra Kerteminde-Drigstrup.
Efter koncerten er der pølser på grillen i Huggehuset og lidt forfriskninger.

Rockbandet New Chance

Viby kirke den 28. maj kl. 19
Unge mennesker fra lokalområdet skruer op for lyden.
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Morgensang og formiddagskaffe
Dalby kirke torsdag den 26. marts, 16. april, og 4. juni kl. 9.30 – 11.
Et nyt initiativ fra kirkerne er en halv times
morgensang. Vi mødes i Dalby kirke til fællessang. Der vil være kendte og nye sange
og salmer fra både salmebogen og højskolesangbogen på programmet.
Efter den musikalske opvarmning fortsætter vi i konfirmandstuen til formiddagskaffe, rundstykker og en snak over bordene.

Vel mødt

Litteraturkreds i Dalby præstegård
Onsdag den 25. marts, kl.19-21

Opland af Jens Vilstrup (2014)

Da Niels pludselig mister sin far, vender han for første gang i
mange år tilbage til sin hjemegn i Jylland. Gensynet med moren,
brødrene og barndomsvennerne fra de opland, han engang flygtede fra, rusker op i en voldsom fortid. En fortid, der har betydet
langt mere, end Niels er parat til at erkende, og som er skyld i, at
han er i store problemer i sit lægejob.
Opland er en rå og indfølt roman om at vokse op i den ”glemte”
del af Danmark. Om kærlighed, had og venskab mellem drenge –
og brødre. En roman om afstanden mellem det, man kommer fra,
og det, man er blevet til. Om hvad fornedrelse og afstumpethed
gør ved mennesker. Og ikke mindst om den smertelige afstand
mellem far og søn.
I en afslappet stemning med kaffe og te på kanderne, samtaler vi om bogen og vores læseoplevelser
med den.
Låneeksemplar af bogen til interesserede, efter først til mølle princippet.
Tilmelding til Søren - Herluf Mohr Sørensen tlf. 65341163 eller shes@km.dk.

Bededagsaften
Torsdag den 30. april, kl. 17. Dalby kirke
Vi begynder med gudstjeneste i Dalby kirke. Derefter bydes der på
varme hveder og kaffe/te.

Vel mødt Menighedsrådene

Morgensang og Himmelfart
Kr. Himmelfart den 14. maj, kl. 7 og kl. 9
Gåtur fra Dalby kirke til Stubberup kirke med efterfølgende gudstjeneste
Kirkerne og præsterne på Holmen samarbejder om denne dags særlige oplevelse.
Kl. 7 mødes vi ved Dalby kirke og drikker en kop kaffe. På vejen ad
banestien gør vi stop og giver plads til både og ord og eftertanke,
inden vi vandrer videre til Stubberup kirke, hvor der er morgensangsgudstjeneste kl. 9.

Gudstjeneste i Viby sognegårds have
2. pinsedag under åben himmel – den 25. maj kl. 11
Kirkerne er efterfølgende vært ved en let frokost. Øl og vand kan købes.
Arrangeret af Kerteminde-Hindsholm Kirkesogne
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Nyt fra Organisten
Børnekoret

Det er sjovt at gå til børnekor og sjovt at være sammen om musik og bevægelse.
Vi har et forbilledligt samarbejde med Hindsholmskolen og øver hver onsdag i
skolens musiklokale. Her er god plads, og selv om vi er over 20, kan vi godt blive flere.
Lørdag den 25. april tager vi til workshop i Odense som et led i FUK (Folkekirkens Ungdomskor)
aktiviteter.

Voksenkoret

Voksenkoret for damer og herrer øver hver fredag kl. 10 i Mesinge Kirke. Vi har fået en flot medlemstilgang i 2015 og mønstrer nu hele 15 gode stemmer.
Nyt forløb starter fredag den 6. marts. Hvis du har lyst til at synge med, så trop op, ring el. skriv til
Martin Høier, tlf. 2840 6302, hoiermartin@gmail.com

Koncertfolder

Ny koncertfolder for Holmen og Kerteminde/Drigstrup kirker er netop kommet fra trykkeriet.
Her findes en komplet oversigt over alle koncerter i hele 2015. Tag en med hjem, de ligger klar i
våbenhuset i din kirke.

Martin Høier, organist

Forårets konfirmander på Hindsholm
Viby kirke d. 12. april kl. 10.30:

Stubberup kirke d. 3. maj kl. 10.30:

Mesinge kirke d. 19. april kl. 10.30:

Dalby kirke d. 10. maj kl.10.30:

Sebastian Ulf Christensen
Marie Wulff
Ditte Møller
Embla Sofie Brødbæk
Markus Vendelbo de Blanck

Christine Rasmussen
Chili Boesen
Tobias Boe Jensen
Markus Emil Skifter
Christoffer Agervig Nilsson
Henrik Meyling Lorentsen

Laura Sofie Trabjerg
Kierra Drejer Pedersen
Karoline Flænø Kalhøj
Niels Jørgen Stokbæk Vad
Tobias Outsen

Natasja Virenfeldt Ryhl
Sif Florense Grenander
Hannah Solbjørg Sassersen
Jan Ryhl Kristensen
Kian Lykkegård Henriksen
Benjamin Friis Nymann Pedersen
Maria Haubjerg Christensen
Signe Cecilie Elstoft Fønss

Nyt fra Kerteminde-Hindsholm kirkesogne
1. februar blev sognepræst, Lone Wellner
Jensen, indsat som sognepræst i KertemindeDrigstrup sogn.
Lone vil være kendt for de fleste, da hun tillige
beklæder embedet som provst for Kerteminde
provsti.
Lone skal herefter indgå i det gode præstesamarbejde, som vi har her på vores kanter. Det
betyder, at vi også får glæde og fornøjelse af, at
møde Lone som prædikant i vore kirker herude
på Holmen.
Første gang bliver den 22. marts i Dalby og
Viby kirker.
Vi byder Lone Wellner Jensen hjertelig velkommen som sognepræst her i vores kirkesamarbejde og glæder os meget til samarbejdet,
præster og menighedsråd imellem.
Menighedsrådende
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En lille historie om altergulvtæppet i Dalby kirke

At sidde og hyggespille på Dalby kirkes orgel giver af og til anledning til snakke med folk, der lige kigger
indenfor.
Om sommeren er det ofte turister, der gerne vil vide noget om kirken, og jeg fortæller gerne, både på
fynsk og ”udenlandsk”.
I april kom Anni Skytte, der har lavet den fine hjemmeside www.hindsholm.com for at tage fotos af
kirkeinventaret. Jeg kunne svare på det meste, men da Anni spurgte til altergulvtæppet, vidste jeg kun, at
det var syet af en kreds af lokale damer omkring 1966, det år, der er broderet på tæppet.
Forespørgslen gav mig lyst til at undersøge tæppets historie nærmere. Fra Anemarie Abild, der er datter af
fru gårdejer Ellen Sørensen, Vestergård i Dalby og medsyerske på tæppet, vidste jeg, at der var noget korrespondance et sted, breve Ellen Sørensen havde modtaget fra tæppets designer og konsulent Margrete
Drejer, daværende kendt kunsthåndværker og håndarbejdelærer, bosiddende i København.
Der var intet at finde i Dalby Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Brevene, opmåling af tæppets størrelse, tællemønster samt lister over de syende damer viste sig at befinde sig i præstegården, hvor Søren-Herluf for
nyligt havde set brevbunken.
Jeg fok lov at låne det hele, og det var spændende læsning! Et sådant arbejde udføres naturligvis ikke,
uden at der opstår problemer og uoverensstemmelser undervejs.
I august 1965 er Margrete Drejer blevet kontaktet første gang, hvor hun accepterer at lave en tegning til
altergulvtæppet. Denne skal så godkendes af Provstiet, hvilket den bliver i november 1965 efter diverse
skriverier og ændringer.
Materialerne til tæppet blev indkøbt hos HH, Højskolerne Håndarbejde, der i mange år havde lokaler
på Tyrebakken i Kerteminde. Hvad angår stramajen, tæppet er broderet på, har i hvert fald noget af den
været en tur i København, hvor Margrete Drejer har tegnet fiskemotivet direkte, hvorimod rosetterne er
udført efter tællemønster.
Garnet, et slidstærkt uldgarn i HH`s eget mærke, der som Margrete Drejer nævner: ”er lidt haardt at sy
med, men meget stærkt, og det kan taale en mere ægte Farvning end det bløde Uldgarn”. (Jo, Margrete
Drejer, der levede fra 1898-1975, brugte stadig den gamle retskrivning, der blev afskaffet i 1948.)
Den gyldne bundfarve fandtes ikke i HH´s sortiment, men måtte sendes til farveriet i Vejle og indfarves
specielt. Der opstår senere problemer, da garnet er indfarvet af to omgange og ikke har helt den samme
farvetone.
Som Margrete Drejer anfører i et af sine mange vejledningsbreve, skulle garnet bare ”blandes” ved overgangen, men hvis damerne nu havde syet af alt garnet, inden det nye fremkom? Som man tydeligt kan se,
hvis man nærkigger tæppet, er hele arealet skævt, hvilket har været et problem for optegningen af tæppet
og udregning af kantbort, der skal gøre skævheden mindre synlig. Ligeledes ses det, at tæppet er udført
af flere mindre stykker, og brevvekslingen mellem Margrete Drejer og Ellen Sørensen fortæller, at der har
været en del problemer med sammensyningen af tæppet.
Et sted under denne del af opgaven er Margrete Drejer raget uklar med Ellen Sørensen og de syende
damer, og korrespondancen ophører brat efter at nogle stramajstykker har været sendt til København og
sammensyningen kritiseres kraftigt i et brev af 6/6 1967: ”Deres maade at sy Stk. sammen paa ser meget
besnærende ud; men prøv at spænde Tæppet op, saa faar De en rille mellem Stykkerne”.
Tæppet kan således ikke være taget i brug før i sidste halvdel af 1967, selvom den broderede dato angiver
året 1966.
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Margrete Drejer nævner i et brev af 26/8 1965 at
tæppet vil nok komme til at koste 1600-1800 kr,
hvoraf hendes honorar er 600 kr. I brev af 22/4
1966, hvor regningen på garnet fremkommer fra
HH, bemærker Margrete Drejer: ”Det er kedeligt,
at det Garn er blevet saa dyrt i de senere aar; men saadan er det jo med alting, det stiger og stiger”. Ifølge
kirkens protokol fra årene 1965-67, der befinder sig
på Landsarkivet for Fyn er der 21/11 1965 blevet
givet tilladelse til at udbetale et båndlagt beløb på
kr. 1.834,46 til tæppet.
Og nu beder jeg om hjælp fra kirkebladets læsere:
Efter sommerens detektivarbejde er det ikke lykkedes at finde afslutningen på tæppehistorien!
Landsarkivet for Fyn har sendt kopier af kirkeprotokollen vedrørende tæppet, uden at der fremkom
noget om tæppets færdiggørelse.
Kurt Risskov Sørensen har foranlediget, at alle
”Kjerteminde Avis” eksemplarer fra 1967 er blevet
gennemset, også uden resultat.
Anemarie Abild mener, at Charlotte Rud, tidligere forstander på Den Danske Husflidshøjskole og i
mange år tilknyttet Mønstertjenesten på HH, overtog vejledningen på tæppet, da Margrete Drejer tabte
tålmodigheden. Herom findes imidlertid intet på tryk. Kommunikationen har foregået pr. telefon, eller
Charlotte Rud har måske begivet sig til Dalby? En noget mere overkommelig rejse, end for Margrete
Drejer, der kom fra Frederiksberg og som i forbindelse med besøg i Dalby Kirke skriver, at: ”Det er jo
ikke en Rejse, der kan foretages paa en enkelt dag”.
Original materialet om altergulvtæppet befinder sig nu i Dalby Sogns Lokalhistoriske Arkiv, hvor det kan
ses i arkivets åbningstid. Ligeledes ligger hele materialet nu på min og lokalarkivets computere, hvorfra
det kan sendes til særligt altergulvtæppe interesserede.


Grethe Wellejus

Stubberup Beboerforenings aktiviteter
i Holmens Hus
Generalforsamling i Stubberup sogns Beboerforening

- torsdag den 19. marts kl. 20
Vi starter med spisning kl. 18. Pris for spisning til generalforsamlingen er 80 kr.
Tilmelding til spisning til Bente Kragebær, tlf. 4021 8554.

Bankospil

Søndag den 29. marts, kl. 14

Sankt Hans aften

Tirsdag den 23.juni på legepladsen
Grillen tændes kl. 18 og man medbringer selv mad og drikke.

Gå-ture med de lokale

Starter fra
Dalby onsdag den 13 maj, kl. 19
Viby onsdag den 10. juni, kl.19
Stubberup den 10. august, kl.19 – mødested Holmens Hus
Mesinge den 9. september, kl.18.30

PC-Café

Ældre og yngre

IT-hjælp til alle uanset alder

PC Caféen i Holmens Hus er åben fra kl. 18.30-21 følgende dage:
Torsdag den 26. februar, torsdag den 26. marts og torsdag den 30. april.
Kom og få IT-hjælp med det, du har problemer med. Hjælpen er gratis - tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: Anni Skytte, tlf. 4042 7257, mail: anni.skytte@gmail.com
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Martofte Gynnastik- og Idrætsforening
Pilates

Pilates 60+: Start den 10. april
Fredage kl. 8.30
Vi arbejder med øvelser på gulvet. Fokus er på at afbalancere musklerne omkring kroppens led,
samtidig med at de 5 basis principper indarbejdes.
Tilmelding til Anne Kathrine Skifter, tlf. 6178 7617

Havkajak

Sæsonen begynder, når vejret tillader det.
Den ugentlige sejldag bliver i år mandag.
Er du interesseret så ring til Lise tlf. 5192 1260, Jens Peter, tlf. 2447 3561 eller Berit, tlf. 2927 6945.

Generalforsamling

Torsdag den 19. marts klokken 20.
Sted: Holmens Hus
Dagsorden ifølge vedtægterne
Mulighed for deltagelse i fællesspisning kl. 18 i Stubberup Sogns Beboerforening

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.

Stubberup Sogns lokalhistoriske arkiv

Arkivet holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 19 – 21.

Dalby sogns lokalhistoriske arkiv

Arkivet holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 19 – 21.

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

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

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

Kontaktperson:
Grethe Wellejus,
Tlf. 65 34 22 19
gawell@dbmail.dk
Næstformand:
Annelise Petersen,
Tlf. 65 34 22 13
bakkelygaard@hotmail.com

Kontaktperson:
Else M. Jensen,
Tlf. 28 60 37 35
elsemjensen@hotmail.com
Kirkeværge:
Bent Knudsen,
Tlf. 65 34 11 65
skrallehavegaard@mail.dk

Sognebladets redaktion: Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren-Herluf Mohr Sørensen og Eva
Hansen (ansv.). Sidste indlevering af stof til næste nummer er søndag d. 14. juni 2015.
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Gudstjenester
Dato Helligdag Kerteminde Drigstrup

Mesinge

01.03

2. s. i fasten

9.00 LWJ

10.00 LWJ

11.00 RAN

08.03

3. s. i fasten

10.00 BNR
Konfirmation

17.00 LWJ

15.03

Midfaste

10.00 BNR

22.03

Mariæ
bebudelse

10.00 RAN

29.03

Palmesøndag

100.00 BNR

11.30 BNR

02.04

Skærtorsdag

19.30 BNR

10.00 BNR

03.04

Langfredag

05.04

Påskedag

10.00 LWJ

06.04

Anden
Påskedag

17.00 LWJ

12.04

1. s.e. påske

10.00 BNR
Konfirmation

19.04

2. s.e. påske

10.00 SHS

26.04

3. s.e. påske

9.00 LWJ

30.04

Bededagsaften

01.05

Bededag

9 + 11 + 13
BNR + AKRH
Konfirmation

03.05

4. s.e. påske

10.00 RAN

10.05

5. s.e. påske

9.00 LWJ

14.05

Kristi
Himmelfart

17.00 BNR

17.05

6. s.e. påske

10.00 BNR

24.05

Pinsedag

10.00 LWJ

25.05

Anden
Pinsedag

Viby

Dalby

9.30 RAN
9.30 SHS

11.00 SHS

11.00 RAN
Sognekoret

9.30 RAN
11.00 LWJ

9.00 SHS

9.00 RAN

11.30 LWJ

10.30 RAN

9.30 LWJ
10.30 SHS

17.00 RAN

14.00 BNR

19.00 RAN
10.30 RAN

9.00 RAN

9.00 SHS

10.30 SHS

10.30 RAN
Konfirmation
10.00 LWJ

19.30 LWJ
9.00 SHS

10.30 RAN
19.00 RAN

16.00
Forårskoncert
17.00 RAN

10.30 SHS
Konfirmtion

19.00 RAN
10.00 LWJ

10.30 SHS
Konfirmation

10.30 RAN

7.00 SHS
Kirkevandring
9.00 RAN
11.30 LWJ

10.30 RAN

Betina Noer Rasmussen
Anne Kathrine Rafn Hauge
Rikke Aagaard Nielsen

10.30 RAN
9.00 RAN

9.00 SHS

11.00
Fællesgudstj.

SHS:
LWJ:

9.00 SHS
Fællesgudstj.

Søren-Herluf Sørensen
Lone Wellner Jensen

10.30 SHS
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11.00 BNR
Konfirmation

(*) 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.
BNR:
AKRH:
RAN:

9.00 SHS

10.30 SHS
10.30 RAN
Konfirmation

9.00 LWJ

Stubberup

