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Hindsholm
MAGASINET

Så sidder du igen med en ny udgave af Hindsholm-Magasi-
net i hånden – det tredje af slagsen, så nu er vi måske ved at 
finde en form, som kan leve op til det, der er formålet med 
magasinet – nemlig at informere borgerne på Hindsholm 
om de mange aktiviteter, som områdets institutioner og for-
eninger tilbyder – og som er med til at markere Hindsholm 
som en levende og aktiv del af Kerteminde Kommune.

For os, der udgør bladets redaktion, har det også været ti-
den, hvor vi har evalueret lidt på de første numre – og skal vi 
vurdere ud fra de reaktioner, som vi har fået, tror vi, at ma-
gasinet er blevet godt modtaget – af læserne – men i høj grad 
også af de institutioner og foreninger, som er så afgørende 
for at levere stof til magasinerne. Mange indsender spæn-
dende og interessant indlæg til os – og faktisk har det været 
lidt af en udfordring af finde plads til alt indsendt stof.  Hvis 
redaktionen skulle bruge tid på at være opsøgende eller selv 
forfatte indlæg, ville det hurtigt blive surt at være en del af 
redaktionen. Vi håber derfor, at institutioner og foreninger 
fortsat kan se sig selv som en del af Hindsholm-Magasinet 
og løbende forsyne os med stof, som er relevant for folk her-
ude. Stort TAK for jeres indlæg og aktive medvirken.

Også stor TAK til de mange virksomheder, som har valgt at 
støtte initiativet ved at tegne annoncer i magasinet. Uden 
indtægterne fra disse annoncer ville det ikke være muligt at 
udsende magasinet – og dermed informere os alle om, hvad 
der foregår på Hindsholm. Snart vil vi igen kontakte virk-
somheder og bede om, at man fornyer sin aftale for endnu et 
år – og vi håber naturligvis, at I alle vil være med igen – og 
at der måske kommer yderligere et par firmaer til, som vi af 
en eller anden grund ikke fik kontaktet, da vi begyndte at 
udsende magasinet.

Dette magasin dækker perioden december, januar og fe-
bruar – altså perioden hen over jul og nytår. Redaktionen 
vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle vore læsere et 
RIGTIG GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR.

 På vegne af redaktionen
 Steen Hjorth
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Grundelementer

Symbol uden navnetræk 1.3

Symbolet viser bagenden af et vikinge-

skib. Et skib i bevægelse, der stævner ud 

imod fremtiden. Symbolet bærer hele 

symbolikken fra skibet, og viderefører 

det til Kerteminde Kommune.

Symbolet uden navnetræk må kun bru-

ges på rådhuset. For eksempel et skjold  

i byrådssalen og over hoveddøren til råd-

huset. Ikke på materiale der komme ud 

fra rådhuset. 

På dialogmøder deltog en gruppe personer fra Hindsholm, 
som på mødet blev enige om, at man burde gå sammen og 
arbejde på at få etableret mindst et nyt og spændende legemiljø 
på Hindsholm. På mødet oplyste kommunen, at der i de kom-
mende år var afsat kommunale midler til at støtte processen og 
etableringen af nye legemiljøer.

LEGEMILJØ I MESINGE 
– FØRSTE SKRIDT I EN PROCES
Det blev besluttet at Mesinge Lokalråd skulle have en koordi-
nerende rolle og de fremmødte på dialogmødet skulle indgå i 
en arbejdsgruppe, som skulle forsøge at realisere idéen om et 
lege- og samlingsmiljø på Hindsholm.
På arbejdsgruppens første møde var der enighed om, at første 
skridt i processen skulle være at få ”opgraderet” legepladsen 
ved Mesingeskolen til et lege- og samlingsmiljø, som skulle 
kunne benyttes af alle på Hindsholm. Hvis der kunne skaffe 
yderligere midler, er planen, at der også andre steder på Hinds-
holm skal etableres såkaldte ”mini-legepladser” – dvs. mindre 
legepladser for mindre børn.

DE FØRSTE PLANER
Hurtigt blev gruppen enige om, at den nye legeplads skulle 
indeholde noget, som ikke i forvejen findes på Hindsholm – 

nemlig en stor hoppepude, som også skolens elever kunne have 
glæde af at bruge. Desuden var det vigtigt at genbruge nogle 
af det, der i forvejen fandtes i området, f.eks. den skaterrampe, 
som Mesinge Lokalråd fik bygget for nogle år siden – og det 
jordbjerg, som ligger på skolens boldplads.
Selvfølgelig skal der tilføjes nye legeredskaber, som f.eks. svæ-
vebane, gynger, kælkebakke og div. balanceredskaber. I alt løb 
projektet op i ca. 150.000 kr. og kommunen har givet tilsagn 
om et tilskud på 75.000 kr.

FINANSIERINGEN ER NU PÅ PLADS
Med tilskuddet fra Kerteminde Kommune på plads, gik ar-
bejdsgruppen i gang med at afsende de første ansøgninger til 
en række fonde – og har efterfølgende fået tilsagn fra Ole Kirks 
Fonde (46.000 kr.), Fiona-fonden (30.000 kr.), Danske Bank 
(16.000 kr.) og Nordea-fonden (10.000 kr.). Den foreløbige 
finansiering er således på plads – men samtidig er ambitio-
nerne om at få mere med i første omgang også steget i takt 
med, at de positive svar er kommet ind. Der er således nu også 
planer om undersøge muligheden for at finansiere et bålhus på 
området nær skaterbanen.

ETABLERING AF LEGEPLADSEN
Projektet er et såkaldt samskabelsesprojekt mellem Kertemin-
de Kommune og borgerne på Hindsholm. Det betyder f.eks., 
at lokalbefolkningen i et eller andet omfang skal involveres i 
etableringen af legepladsen og at vi efterfølgende selv skal stå 
for det daglige tilsyn med pladsen, mens kommunen skal stå 
for vedligeholdelse og udgifterne til det årlige kontrolbesøg.

TIDSPLANEN
Det er arbejdsgruppens intention, er man allerede før jul skal 
kunne se, at der sker noget på arealerne omkring Mesinge-
skolen, men det store arbejde forventes først at skulle foregå 
i foråret 2018, således at HINDSHOLM LEGEPARK, som 
arbejdsgruppen ambitiøst har navngivet stedet, skal kunne 
indvies engang medio 2018.
Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at 
kontakte arbejdsgruppen ved Tina Hansen (Salby), tlf. 28 14 
19 10.

Hindsholm Legepark
- et nyt og spændende projekt

I efteråret 2016 inviterede Kerteminde Kommune til dialogmøde om lege-
miljøer rundt omkring i kommunen. Formålet med mødet var dels af af-
dække befolkningens opfattelse af de nuværende legepladser og dels at sætte 
gang i en proces, hvor borgerne blev involveret i etablering af nye, spænden-
de legemiljøer – til erstatning for nogle af de gamle pladser.

SKREVET AF STEEN HJORTH
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Så kom vi godt i gang vintersæsonen i Stubberup Sogns 
Beboerforening.

De 2 første arrangementer er vel overstået. Banko star-
tede den 24. september, hvor der desværre ikke kom så 
mange, men vi håber at se mange flere til næste banko.
Fællesspisningen den 12. oktober med efterfølgende 
foredrag af Tormod Tønnesen, der fortalte om Odense 
- Kerteminde - Martofte - Jernbanen, havde god tilslut-
ning.
Vi var 48 til spisning, og efterfølgende kom der 6 mere 
til selve foredraget.
Slægtsforskning med Preben Knudsen er kommet godt 
fra start. 3 hold skal i de kommende måneder i gang med 
at finde deres aner.
I årets løb har Stubberup Sogns Beboerforening budt 
velkommen til mange nye beboere. 

Det er rigtig glædeligt for sognet, især når der er flytter 
unge mennesker til, som også har beriget sognet med 
små nye borgere.

Vi håber hen ad vejen at se nogle af dem til de mange 
aktiviteter i Holmens Hus. Det kunne jo også være at de 
unge mennesker havde nogle ønsker og ideer til aktivi-
teter, som vi evt. kunne hjælpe i gang. Det kunne f.eks. 
være noget for mødre og de små nye borgere.
Mødregrupperne i sognet er velkommen til at bruge 
Holmens Hus til legestue m. m.

Til sidst en opfordring til alle i sognet: Bak op om Stub-
berup Sogns Beboerforening. Det er til glæde for os alle.

 På vegne af Stubberup Sogns Beboerforening
 Bente Kragebær

Foto: Ole Larsen
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LOKALARKIVET,
STUBBERUP SOGN 

HOLMENS HUS, 
FYNSHOVEDVEJ 486, MARTOFTE.
Arkivet er åbent hver tirsdag formiddag fra 
kl. 10.30 til 11.30, samt den første tirsdag i måneden 
fra 19.30 til 21.00.
Kontakt evt. Else M. Jensen på tlf.  2860 3735
Arkivet har fået en Facebookside. Søg: Stubberup Lo-
kalarkiv. Her kan du også selv lægge gamle fotos ind. 
(Portrætfotos skal være 75 år gamle.) 
Ønsker du at modtage nyhedsbrev, så tilmeld på: 
stubberuplokalarkiv@msn.com

JULEMARKED
25 NOVEMBER. ÅBENT FRA 10 TIL 16

GAMLE FOTOS
Har du konfirmationsfotos fra Stubberup Sogn, sidder vi 
parat til at scanne dem ind. Der udstilles materiale vedr. 
Martoftes erhvervsliv gennem tiderne. Flere af de erin-
dringer, arkivet har modtaget gennem årene, er lagt frem.

VERDENSMAD I HOLMENS HUS

Verdensmad på Holmens 
Hus er kommet godt fra 
start. Vi har smagt på det 
islandske og det gotland-
ske køkken og sidst på 
det hindsholmske, hvor 
vi fik sagosuppe, fedtæb-
ler med to slags frika-
deller og æblekage. Det 
lokale er også en del af 

verden. Vi har et par ledige pladser på holdet, så hvis du 
har lyst til at være med, er du velkommen. Vi skiftes til 
at finde opskrifter og købe ind, så der er god mulighed 
for indflydelse på, hvilken slags mad man gerne vil over-
raske sine medspisere med. Kontakt Anne på 24822264 
eller mail ro@privat.dk , hvis du vil være med.

HJERTESTARTERE
PÅ HINDSHOLM

Hindsholm er efterhånden dækket godt ind 
med hjertestartere, som er tilgængelige alle 
døgnets 24 timer. Herunder finder du en ajour-
ført oversigt, så du kan orientere dig om, hvor de nærmeste 
hjertestartere i forhold til din bopæl findes. Det er altid godt 
at vide !

•  Fynshoved Camping, Fynshovedvej 748, Martofte
• Langø Strand Vandforsyning, Langøvej 284, Martofte
•  Langøhuse Grundejerforening, Dunhammeren 71, Martofte
• Kirk Arabians, Bogensøvej 284, Martofte
• Holmens Hus, Fynshovedvej 486, Martofte
• Hindsholmskolen, Dalby Bygade 5, Dalby
• CAMP Hverringe, Blæsenborgvej 200, Dalby
•  Hersnap Mark Hjertestarterforening, Hersnapvej 228, Dalby
• Dalbybugten a/s, Flaskevejen 123, Mesinge
• Mesinge Lokalråd, Sdr. Skovgyde 201, Mesinge
•  Gabets Sommerlands Grundejerforening,  

Ndr. Skovpark 1, Mesinge
•  Mesinge Lokalråd (Min Købmand),  

Mesinge Bygade 54, Mesinge
•  Viby Forsamlingshus, Målebakkevej 78, Mesinge
•  Mesinge Lokalråd, Tårup Bygade 33, Mesinge
•  Hverringe Gods, Hverringevej 185, Kerteminde

MEN hjertestarteren gør ikke alting selv. Derfor er det også 
vigtigt, at nogen ved, hvordan man betjener den. Så mange 
som muligt opfordres fortsat til at melde sig som førstehjælper 
– eller til at give udtryk for at man er interesseret i at komme 
på et gratis førstehjælperkursus – ved at tilmelde sig på www.
redderliv.dk. Det er den hjemmeside, hvor man også kan læse 
mere om det initiativ, som Region Syddanmark har valgt at 
være en del af.

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

AKTIVITETER I NÆSTE 
KVARTAL

SØNDAG D. 3. DECEMBER KL. 16
 Juletræet ved Holmens Hus tændes. 
Der serveres varm kakao med småkager.

SØNDAG D. 10. DECEMBER KL. 14
Bankospil i Holmens Hus.

SØNDAG D. 14. JANUAR KL. 14
Bankospil i Holmens Hus .

TORSDAG D. 25. JANUAR KL. 18
 Fællesspisning/ foredrag i Holmens Hus (i samarbejde 
med Dalby- Stubberup menighedsråd. Pris 150kr.). 
Tilmelding nødvendig senest 18. januar på tlf. 40 21 85 
54 eller på mail:  b.m.s.k@mail.dk

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 14
Bankospil i Holmens Hus.
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Hvad laver Dalby 
LOKALRÅD

Vi har eksisteret som forening siden april 2010 og før det som 
et lokaludvalg siden 2005. Men hvad foretager vi os? Noget af 
det, skulle du gerne se i det daglige, andet er ikke sådan lige til 
at få øje på. F.eks. er vi en del af et større netværk - Kerteminde 
Landsbyråd. Her diskuterer vi landsbypolitik sammen med de 
11 andre lokalråd/beboerforeninger i Kerteminde Kommune. 
På den måde har vi indflydelse på ting, der er fælles udfordring 
for kommunens landdistrikter. F.eks. har vi lige indsendt input 
til en ny handleplan for kommunens landdistriktspolitik. Et af 
vores forslag går ud på, at vi skal have kigget på lokalplanen 
for Dalby, da den er alt for snæver ift. byggeri, noget som viser 
sig at være højaktuelt i forhold til en byggesag på Mosegårds-
vej. Så et af efterårets/vinterens projekter er at få kommunen 
til at ændre lokalplanen på afgørende punkter, sådan at det 
bliver lettere at bygge i Dalby. Hvis vi vil have nybyggeri og 
tilflyttere, så skal reglerne også give mening. Dalby Lokalråd 

har via landsbyrådet indsendt et positivt høringssvar angående 
dispensation for flere småting i forbindelse med nybyggeri på 
Mosegårdsvej. I skrivende stund regner vi bestemt med, at fa-
milien har modtaget deres byggetilladelse.

Måske har du for nylig gået en tur i Dalby og nydt at gå på 
nye fortove uden høje kanter og skæve fliser. I januar 2015 gik 
vi en tur, tog billeder og noterede alle de steder, hvor det var 
farligt at færdes på fortovene rundt i byen. Først fik vi følgende 
svar fra kommunens afdeling Park og vej: Kommunen er så 
stor, så stor og pengekassen er så lille. Men et halvt år senere 
blev samtlige fliser udskiftet/genlagt med nye kantsten.

En af de nyeste projekter, som Lokalrådet deltager i er byg-
ningen af en udendørs amfiscene/koncertscene ved Hinds-
holmskolen. Projektet er ikke påbegyndt af Lokalrådet, men vi 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn
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er netop begyndt at deltage i samarbejdet for at bidrage til at 
søge fonde og lægge energi i realiseringen af dette store projekt.
Derudover kæmper vi dagligt for at aflive de fordomme, der 
tilsyneladende bliver ved med at klistre til landdistrikterne. 
Ofte hører vi i medierne, at der ikke er ordentlige internetfor-
bindelser i landområderne. I Dalby Sogn har vi haft lynhur-
tig bredbåndsforbindelse via lyslederkabler siden 2016. Fyrer 
I med gamle oliefyr og summende varmepumper? Nej, rigtig 
mange af os har fjernvarme, og prisen er rimelig og forsynin-
gen rigtig god. Har dine børn ikke langt til skole? Nej, der 
ligger en meget god og kompetent skole i Dalby, der får stor 
ros for sine musikaktiviteter, udeliv og trivsel, ligesom den flere 
gange har ligget i top med de faglige resultater sammenlignet 
med kommunens øvrige skoler. Nå, så går den vel kun til 6. 
klasse. Nej, vi har til og med 9. klasse. Og sådan kan vi blive 

ved med at aflive fordomme. Ofte er det sådan, at vi slet ikke 
får nævnt aktiviteterne i de mange foreninger, der er aktive på 
Hindsholm, de skønne badestrande, de mange muligheder for 
kajaksejlads, løbeture, kystfiskeri osv. Vi håber, at du også er 
med til at oplyse og aflive fordomme, for der ligger et kæmpe 
arbejde, som vi må være fælles om.

Så er der alle de mere synlige ting, hvis du altså deltager i dem. 
Det gælder den årlige byvandring, fællesspisningerne, banko-
spil mm. Og der er også snart mulighed for at mødes igen. 
Hvis du vil følge med i, hvornår vi afholder arrangementer, så 
kan du kigge på www.dalbyfyn og i www.hindsholmkalende-
ren.dk. eller på Facebook - og selvfølgelig hænge dette magasin 
op på din opslagstavle...

Nyt fra Dalby lokalråd

FÆLLESSPISNING 

Fællesspisning tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.30. 
Igen skal vi spise og hygge sammen. Tilmelding til Hans 
Grønne på tlf/SMS 24 46 78 42 senest den 18. marts. 
Pris voksne kr. 80,- og børn til og med 14 år kr. 40,-. 
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

GENERALFORSAMLINGER

4 Hyggelige og hurtige generalforsam-
linger i de 4 foreninger: Dalby Forsam-
lingshus, Dalby Lokalråd, Dalby Bylaug 
og Dalby Lokalhistoriske arkiv den 7. marts 
2018 kl. 19.00 i Dalby Forsamlingshus. 
Kom og hør om foreningernes arbejde. Ved dit frem-
møde støtter du foreningerne, og du er med til at sende 
dem ud på endnu et år, hvor de arbejder på at gøre det 
attraktivt at bo og leve på Hindsholm. Foreningerne er 
fællesskaber, der ikke kan eksistere uden at der er med-
lemmer og opbakning. Derfor kan du tilkendegive din 
støtte ved at møde op og med humor og alvor deltage 
i aftenen. Du behøver ikke deltage i bestyrelsesarbejde 
for at være med. Det er vigtig, at du blot deltager og 
lytter til foreningernes bestyrelser. 

JUBILÆUMSJAZZFEST 
Et brag af en jubilæumsjazzfest i Dalby Forsamlingshus 
lørdag den 27. januar 2018. Det er 25. gang (femogty-
vende gang) at det legendariske Neanders Jazzband spil-
ler og fester sammen med os. Og der er al mulig grund 
til at deltage, for alle får en skøn, skøn aften. Du kan 
tilmelde dig til Jakob Dauerhøj på tlf. 31 51 19 44. Du 
kan læse om de mange år med jazzfest andet sted i dette 
nummer af Hindsholmmagasinet.

CAFÉAFTEN

Dalby Forsamlingshus onsdag den 13. december kl. 18.30. 
Vi bager og julehygger. 
Tilmelding til Hans Grønne på tlf/SMS 24 46 78 42. 
Det er gratis at deltage, og vi glæder os til at bage og 
hygge sammen med dig.

KOMMENDE ARRANGEMENTER – Vi glædes os til at se dig til:
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Nyt fra Viby Sogneforening

Portræt
af en lokal virksomhed

Vejen til at blive selvstændig gik for maler Michael Gommesen 
ad flere forskellige, og nogle gange lidt tilfældige, veje. Han 
er tidligere butiksuddannet og arbejdede bl.a. på Lindø i 10 
år, inden en gammel drøm om at blive selvstændig maler tog 
form. Malerfirmaet har nu eksisteret i tre år, og Michael Gom-
mesen har nu fire svende under sig.

FODBOLDSKADER OG 
TILFÆLDIGT MALERARBEJDE
Tanken om at blive maler har ligget hos Michael Gommesen 
siden han var helt ung. Lige siden han blev uddannet i butik, 
har tanken været der, men vejen til drømmen har været ret 
tilfældig. 
– Grunden til at jeg blev butiksuddannet tilbage i 90’erne var, 
at det var den retning, jeg blidt blev skubbet i, men det kunne 

ikke forenes med drømmen om en fodboldkarriere. 
Michael Gommesen spillede fodbold på divisionsniveau i 
Odense gennem teenageårene, og imens måtte han tage ar-
bejde, der passede med spilletiderne. Da kroppen ikke kunne 
holde til det hårde sportsliv, droppede han fodboldplanerne og 
tog arbejde som sprøjtelakerer i Langeskov, hvilket førte ham 
til et job som maler på Lindø. Men imens han arbejdede i Lan-
geskov fik firmaet besøg af en bygningsmaler, og her gik det op 
for den unge butiksuddannede, nu sprøjtelakerer, at det måske 
egentlig var bygningsmaleriet, han godt kunne have tænkt sig 
at prøve kræfter med. Men der skulle gå omkring 20 år, førend 
at drømmen blev ført ud i livet.

Da jungletrommerne i 2011 begyndte at slå til lyd for værftets 
lukning, ringede han til Syddansk Erhvervsskole for at finde 
ud af, hvordan han kunne få et svendebrev som maler. Han 
blev bedt om at aflægge en praktisk prøve indenfor malerfa-

Foto: Simon Ettrup Hansen

SKREVET AF RIKKE MOHR JØRGENSEN
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get, og det viste sig, at med den erfaring han havde opar-
bejdet sig gennem årene, skulle der blot to skoleophold til, 
inden han kunne aflægge en egentlig svendeprøve hos GVU 
(Grunduddannelse for Voksne).

EN DRØM BLIVER TIL VIRKELIGHED EFTER 20 ÅR
Herefter ventede et arbejde hos Maler Jantzen i Kerteminde, 
og Michael Gommesen styrede mod sin gamle drøm om at 
blive selvstændig maler. Han blev ansat som svend, og de 
følgende tre år arbejdede han hos Jantzen. I dag har han så 
sit eget malerfirma med base i St. Viby på Hindsholm. 
Michael Gommesen har i dag masser at lave, og målet var 
for kun et år siden for ham at kunne ansætte flere i firmaet, 
og især det at kunne ansætte en lærling, ligger hans hjerte 
nært. 
-Jeg har i mine år som ansat maler tit gået med lærlinge og 
praktikanter, og man har et ansvar for at få de unge ud-
dannet og videre på arbejdsmarkedet. Derfor vil det være 
naturligt for mig i fremtiden selv at få en lærling eller en 
praktikant.

Michael Gommesen har i dag fire ansatte under sig og er 
glad for han satte sig for at blive selvstændig.

Nyt fra Viby Sogneforening

VIBY SOGNS LOKALHISTORISKE 
ARKIV

Vi holder til i Viby Sognegård, Viby Bygade 26, 5370 Mesinge og 
holder i 2018 møder på følgende dage. 

Alle dage klokken 19.00-21.00:

11. JANUAR / 08. FEBRUAR / 08. MARTS / 12. APRIL

10. MAJ / 14. JUNI / 12. JULI / 09. AUGUST

13. SEPTEMBER / 11. OKTOBER / 08. NOVEMBER

JULEKIRKE FOR DE MINDSTE
Dalby kirke torsdag den 14. december kl. 9.30

Vuggestuebørn fra Bøgebjerg Naturbørnehave og dag-
plejebørn er inviteret til julekirke for de mindste, med
julesalmer, musik og fortællingen om julens barn, som
fødes i stalden, efter at Maria og Josef er vandret den
lange vej til Betlehem. Det er altid en virkelig dejlig for-
middag i kirken. Forældre og bedsteforældre der har tid
og lyst er velkommen.
Bagefter er der saft og boller i konfirmandstuen.

NYT FRA BØGEBJERG …

Kerteminde kommune har genforhandlet lejekontrak-
ten med Hverringe Gods for Bøgebjerg Naturbørneha-
ve og Vuggestue for en 5-årig periode.
Vi er så heldige, at vi kan bo i Bøgebjerg frem til 2023 
og håber på endnu længere tid.
Vi er alle mægtig glade for denne beslutning, især fordi 
det er verdens bedste læringsrum for børn i alderen 0 
-6 år.
 Venlig hilsen Anna Klokker

HindsholmNyt
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Der er intet, der kommer af sig selv – undtagen lommeuld.
Sådan lyder et gammelt mundheld, som nok efterhånden har 
mange år på bagen – men som stadig er yderst aktuelt.

I Mesinge Lokalråd arbejder vi konstant for at leve op til vo-
res formålsparagraf, hvor der står, at foreningen skal fremme 
det arbejde, der gennem samarbejdet mellem lokalområdets 
beboere, politikere og myndigheder, gøres for at bevare og vi-
dereudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og 
demokratiske muligheder og værdier.

Det lyder flot, og man kan da også selv beslutte, hvilke af de 
mange fine ord, man vil lægge mest vægt på. I lokalrådet læg-
ger vi f.eks. stor vægt på ordet samarbejde – og dette samar-
bejde udmønter sig i det daglige gennem samarbejde med de 

øvrige lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm, hvor vi er 
gået sammen om initiativer, som vi mener kan være med til at 
udvikle hele Hindsholm. I dette arbejde er også involveret en 
række borgere – bl.a. flere fra Mesinge-området. Andetsteds i 
dette magasin kan du læse mere om dette udviklingsarbejde – 
og også, at vi stadig efterlyser folk med lyst og interesse til at 
være med til at gøre en forskel – og til at involvere sig i dette 
spændende udviklingsarbejde.

Men også på det helt lokale, kunne vi måske godt tænke os, at 
endnu flere involverede sig – bare lidt mere end i dag. Vi hører 
på vandrørene, at Mesinge Forsamlingshus har brug for såvel 
gode idéer og hænder, som kan være med til at bevare og ud-
vikle huset. Der skal nok snart ske nyt, hvis forsamlingshuset 
fortsat skal kunne danne ramme og fester og div. samlende ak-
tiviteter. Her kunne DU måske være med til at gøre en forskel?
Også lokalrådet kunne godt tænke sig flere hænder. 

Nyt fra Mesinge
 LOKALRÅD 

Foto: Torben Laigaard

SKREVET AF STEEN HJORTH
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KALENDER 
Tirsdag den 16/1 kl. 18-20  Fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

Tirsdag den 16/1 kl. 19.15  Generalforsamling (Mesinge Lokalråd)

Tirsdag den 13/3 kl. 18-20  Fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

Lørdag den 20/4 kl. 16-18  Affaldsindsamling i Mesinge, Taarup, Salby, Midskov, Gabet og Dalbybugten

Tirsdag den 24/4 kl. 18-20  Fællesspisning i Mesinge Forsamlingshus

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Mesinge Lokalråd indkalder til den årlige generalforsamling

TIRSDAG DEN 16. JANUAR KL. 19.15 
I MESINGE FORSAMLINGSHUS.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan findes på www.mesinge.dk.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden (Steen Hjorth, Midskovvej 260, 5370 Mesinge 
– eller mail hjorthsteen@gmail.com) i hænde senest 8. januar.

Mød op og hør, hvad der sker og skal ske 
– og giv DIN mening til kende.
Alle er velkomne

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Idéer til aktiviteter har vi nok af, men af og til har vi simpelt-
hen ikke tid og overskud til at virkeliggøre idéerne, fordi man 
som bestyrelsesmedlem er involveret i flere aktiviteter – og har 
en hverdag, som også skal hænge sammen. Derfor kunne det 
engang imellem være dejligt, hvis flere ville involvere sig. Kon-
kret har vi f.eks. to aktiviteter ”hængende”. Aktiviteter, som 
vi egentlig har planer om at skulle tilbyde jer her i løbet af 
vinteren, men …!!! 
Det drejer sig om en aktivitet ”kun for kvinder”. En dag/aften 
i forsamlingshuset for kvinder i lokalområdet, hvor man sam-
men med kønsfæller kan…… Tja, hvad kan man? Det er bl.a. 
noget af det, vi har brug for at blive klogere på.

Det andet arrangement er en aften, hvor vi mødes og synger 
i forsamlingshuset. Vi oplever en stor glæde ved at synge, når 
vi er til fællesspisning – og hvorfor så ikke bruge en hel aften 
herpå. Vi mangler nogen, som kan spille og som kan være med 
til at vælge sange ud.

Der er altså nok at kaste sig over – og som vil være til gavn og 
glæde for rigtigt mange i lokalsamfundet. Så prøv engang at 
overveje med dig selv, om du ikke har tid, overskud og lyst til 
at involvere dig – bare lidt mere – i det allernæreste lokalsam-
fund. Også for din egen skyld.

Nyt fra Mesinge lokalråd

Indkaldelse tilGENERALFORSAMLING

Tirsdag 
den 16. januar 

kl. 19.15 
i Mesinge 

Forsamlingshus
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DET SKER I KIRKERNE

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE

DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

”Når jeg ikke kan forklare, må jeg fortælle.....”
Sådan er det, og derfor denne lille fortælling om en mand, som vi 
kender så udmærket, nemlig Niels Hausgaard. 
Det er en fortælling om det nærmest uforklarlige, der kom til at 
betyde alverden for ham:
Hans barndom gjorde ikke stort væsen af sig, som han nu kan sige 
det. Han var faktisk børnehjemsbarn det meste af sin opvækst. Må-
ske netop derfor har en bestemt scene indprentet sig i hans ellers 
ikke på nogen måde sentimentale sind. Nemlig den ene gang, hvor 
hans far hejste flaget for ham på hans fødselsdag.
Lille Niels stod og så benovet på, hvordan faren hev og sled i knu-
den på flaglinen, der var noget stiv og mosbegroet i det, som det 
sker for ting, der ikke er så tit i brug. Han stod og nørklede i en 
kejtet stilling med flaget under armen, for det må jo, under ingen 
omstændigheder, røre jorden. Men endelig, endelig lykkedes det. 
Flaget gik til tops. Den lille fødselar fulgte det overvældet med øj-
nene. Og så, fortæller Niels Hausgaard, så følte jeg for første gang 
højtid i min krop.
Når vi ikke kan forklare, så må vi fortælle.
Det er lige før vi kan mærke højtiden i vores egne kroppe, når vi ser 

sceneriet ved flagstangen for os. Det kan da godt være, at det umid-
delbart bare er en lille ting. Så var det vel ikke større. Jo, det var 
det! For det er ikke alting, der kan tælles og vejes, der tæller, og det 
er ikke alt, der tæller, der kan tælles (Albert Einstein) Sådan er det!
Denne begivenhed talte for den unge dreng Niels, for der skabtes 
et nyt, et højt, og et uendelig værdifuldt rum i ham. Som kan tælle 
resten af livet. 
Sådan er det også med december, og med julen, som det også er 
med nytåret. Vi kan ikke forklare det, men højtiden tæller uendelig 
meget i vores liv, i vores bevidsthed, i vores glæde og den forvent-
ning, som intet liv kan leves uden.
Derfor er det også store fortælle tid – Gud fortæller nemlig, og vi 
fortæller videre. Igen og igen. Gud skaber højtiden ved sin for-
tælling: den, der begynder med at et lille barn fødes i stalden i 
Betlehem. Flaget hejses for livet, og der skabes højtid i kroppen. 
Når himmeltiden og dén store fortælling mødes med jordtiden og 
vores liv, så opstår højtid. 
Derfor rigtig glædelig december, jul og nytår – og lad os mødes 
igen og igen om den fortælling, der tæller så meget mere end alt 
det vi ellers kan tælle!

HØJ TID
SKREVET AF RIKKE AAGAARD NIELSEN
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RIS I TÅRNET 
– Familiejulegudstjeneste & Børnekor
Stubberup kirke 3. søndag i advent kl. 16

Børnekoret går Lucia og bærer lyset frem, så vi kan se at 
pynte kirkens juletræ. Derefter er der naturligvis igen i 
år risengrød i tårnet til børnene. De voksne kan varme 
sig med et kop gløgg. 

JULEKIRKE FOR DE MINDSTE
Dalby kirke torsdag den 14. december kl. 9.30

Vuggestuebørn fra Bøgebjerg Naturbørnehave og dag-
plejebørn er inviteret til julekirke for de mindste, med 
julesalmer, musik og fortællingen om julens barn, som 
fødes i stalden, efter at Maria og Josef er vandret den 
lange vej til Betlehem. Det er altid en virkelig dejlig for-
middag i kirken. Forældre og bedsteforældre der har tid 
og lyst er velkommen. 
Bagefter er der saft og boller i konfirmandstuen. 

JULEGUDSTJENESTE OG 
ÆLDREJULEFROKOST
Fredag den 8. dec. kl. 11.00

Vi begynder i Kerteminde Kirke kl. 
11.00. Efter gudstjenesten er der julefro-
kost i Præstegade 4. Tilmelding nødvendig 
til kirkekontoret senest 2. december tlf. 6532 2389.  
Af pladshensyn anbefales tilmelding i god tid.
Deltagelse er gratis.

SYNG JULEN IND 
Onsdag den 13. december kl.19 i Dalby kirke
Sognekoret medvirker

Denne aften spreder julestemningen sig i Dalby kirker, 
med sang, musik og julefortælling. Et lille kærkomment 
helle midt i al juletravlheden. En tiltrængt fred og ro 
for krop og sjæl, en lejlighed til at minde hinanden om, 
hvad julen også betyder. 
Med til julehyggen hører også juleknas og æblegløgg til 
børn og voksne.

MORGENSANG 
Dalby kirke kl. 9.30-11 
7. december & 4. januar 

HUSK – den første torsdag i måneden 
mødes vi til en halvtimes morgensang i 
Dalby kirke. Det er ganske fornøjeligt og ingen 
krav om sangkundskaber og store sangstemmer. Efter 
sangen drikker vi formiddagskaffe sammen i konfir-
mandstuen. 

OBS! 
Torsdag den 1. februar Kerteminde kirke kl. 10.30-11.30
Morgensangen tager på turné til Kerteminde kirke, 
hvor vi traditionen tro synger sammen med alle 4. og 5. 
klasserne fra Hindsholmskolen og Kerteminde Byskole 
i forbindelse med vores årlige salmesangsarrangement: 
Salmetunger. Kom og giv de kommende kirkesangere, 
operasangere og stjerner for en aften, glæden ved sangen 
med i arv. Slut op om de unge mennesker, og lad os 
favne hinanden med sang. 

”IND UNDER JUL” 
Torsdag d. 21. dec. kl. 16.30 i Mesinge Kirke. 

December måneds ”Skumringstid” kalder på julestem-
ning. Mørket falder på, og vi tænder lys, lytter til musik 
og synger sammen. Efter denne skumringstid nyder vi 
”juleklassikere” såsom pebernødder og klejner sammen 
med en kop sen eftermiddagskaffe. 
Efter nytår mødes vi igen til ”skumringstid” d. 11. jan. 
og d. 8. feb. 2018.

SKOLEJULEAFSLUTNING
Det er sidste skoledag før juleferien – traditionen tro 
holder vi juleafslutning for klasserne.

HINDSHOLMSKOLEN
For 0.-5. kl.: fredag den 19. dec. kl. 9 i Dalby Kirke.
For 6.-9. kl.: fredag den 19. dec. kl. 8 i Mesinge Kirke

MESINGESKOLEN
Vi samles til juleafslutning i Mesinge Kirke samme dag, 
fredag d. 19. dec., kl. 10.30.
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VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR

Det slutter og begynder med sang. 
Nytårsaftensdag mens der endnu er ro på vejene, de sid-
ste timer af det gamle år tikker bort, er der formiddags-
gudstjeneste kl.11.00 i Dalby kirke, et roligt åndedrag 
inden det store nytårsbrag. 

Nytårsdag står vi klar igen, måske lidt mere øre i hove-
det efter nattens raketter, med krudt røgen bølgende i 
tågebanker omkring hushjørnet og udblødte paprør på 
gaderne. Det nye år, 2018, hilses velkommen med sang 
kl. 14.30 i Viby Kirke og kl.16.00 i Stubberup kirke.

AFTENSANG I DALBY KIRKE

DEN 18. JANUAR KL. 19: GOSPEL TEMA
Morgenfruerne M/K medvirker med eksempler på go-
spel sange. Vi skal også selv forsøge os med gospel-in-
spireret fællessang. 

DEN 22. FEBRUAR KL. 19: I BØNNERNES TEGN
Der findes andet i verden end kaffebønner og grønne 
bønner og pralebønner, det ved enhver der har stået i 
den største glæde eller dybeste sorg eller været så for-
tvivlet at man hverken ved ud eller ind – da er bønnes 
sprog ofte nærliggende, som klage, som hjælp eller som 
tak. Vi skal lytte og synge eksempler på nye og ældre 
bønner, og mon ikke vi også skal tage dem i munden 
og smage på dem – hvad andet end kaffe egner sig til en 
aften i bønnernes tegn. 

FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG I HOLMENS HUS 
Torsdag d. 25. januar kl. 18 i Holmens Hus

FÆLLESSPISNING FRA KL. 18.00 
Tilmelding til fællesspisning nødvendig senest den 
18. januar til Bente Kragebær på tlf. 40 21 85 54 eller 
mail: b.m.s.k@mail.dk
Pris kr.150, 

FOREDRAG KL. 19.30
Glaspigen med jernviljen. 
Ved Marie Holm Laursen 
Marie Holm Laursen er kendt 
fra TV2-dokumentaren “Glaspi-
gen med jernviljen”. I sit ærlige 
og inspirerende foredrag fortæller 

hun om sygdom, livsglæde og om at se muligheder i stedet for 
begrænsninger.
Marie Holm Laursen er født med en meget sjælden form for 
knogleskørhed: Hendes knogler brækker lige så let som glas, 
og blot et fald fra kørestolen kan tage livet af hende. Marie 
Holm Laursen har oplevet at brække en arm, et ben eller en 
anden knogle mellem 500 og 1.000 gange – ingen kender det 
præcise tal – og hendes krop er fyldt med stænger og skruer, 
der holder hende sammen. Alligevel har Marie Holm Laur-
sen en positiv tilgang og lyst til livet, som ikke kan andet end 
smitte af på de mennesker der møder hende, og hører hendes 
gribende og livsbekræftende historie.
Arrangereret af Martofte Beboerforening og Dalby-Stubberup 
menighedsråd

TIRSDAGS CAFE:
1. tirsdag i hver måned: d. 5. dec., 9. jan. (på grund af 
nytåret er dette er den anden tirsdag) d. 6. feb. - alle dage 
kl. 15.00 i Viby Sognegård.

Vi laver kaffen, medbring selv og kagen. Vi har det rart 
med sang og samtale i Viby Sognegårds hyggelige stuer! 
Velkommen

HIT MED JULESALMEN:

”Et hit er en sang, eller et stykke musik, 
som spilles eller synges meget i en kortere 
periode”.
Mange julesalmer er hits, som vi gerne vil 
synge lidt mere, og vi har også hver vores fa-
voritter.
Gennem december måned opfordres alle til at skrive 
forslagene ned og aflevere dem i kurvene i kirkernes 
våbenhuse. Der er lagt papir og blyant frem, og d. 20. 
dec. samles de ind, og gudstjenesten 2. juledag tilrette-
lægges. Vi kan nå mange, og det er skønt at være mange 
denne dag. 
For en del er det allerede en god tradition, og I opfor-
dres til igen i år at tage hinanden under armen for at 
synge 2. juledagen op og i gang på denne skønne måde. 
Vel mødt og tak for alle gode forslag!
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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

GUDSTJENESTE & KIRKEFROKOST 
Søndag den 25. februar 

Efter gudstjenesten i Dalby kirke, der begynder kl. 
11.00 fortsætte vi i præstegårdens konfirmandstue til 
en hyggelig kirkefrokost. Bordet er dækket, servietterne 
foldet og søndagsfrokost står klar. Kom og spis med, 
det er altid hyggeligt at spise sammen. Arrangementet 
slutter ca. kl. 13.30, så man kan nå mere samme dag. 
Frokosten er gratis, men drikkevarer kan købes. 
Af hensyn til pladsen er tilmelding nødvendig til  
Søren-Herluf på tlf. 24 40 34 33. 
 Dalby-Stubberup menighedsråd

FASTELAVN ER MIT 
NAVN...
Søndag d. 11. feb. Kl. 14.00 i Viby Kirke 
– kom udklædte til familie gudstjene-
ste med både dukketeater v. Svantevit og 
Kirkernes Børnekor. Bollerne, kakaoen... og 
naturligvis tønderne venter derefter i Sognegården. Vel-
kommen til alle!

NYT FRA DALBY-STUBBERUP 
MENIGHEDSRÅD

NIVEAUFRI ADGANG TIL STUBBERUP KIRKE
Fra øst-indgangen ved Stubberup kirke er der nu ni-
veaufri adgang, og adgang ad stier, som er rollator og 
handicap venlige. Stierne fra porten ved øst indgangen 
og til kapellet, og fra kapellet vest om kirken er nu an-
lagt med stampet slotsgrus og er altså farbare med rol-
lator og kørestol. Derudover er der fra kapellet til vå-
benhuset nu også oplyst gangområde – naturligvis også 
svarende til de stier som er rollator-/kørsetolsegnede.
Der vil desuden snarest blive etableret en handicap-p-plads 
lige ved øst-indgangen.

MÆNDENES MORGENMAD 
havde en forrygende premiere i september, og der indby-
des atter ind til snakken om løst og fast rundt om mor-
genbordet hver den første lørdag i måneden fra kl. 9.30 
– 11.30 i Viby sognegård. De næste gange er lørdag d. 2. 
december, lørdag d. 6. januar og lørdag d. 3. februar. Der 
er kaffe på kanden og morgenmad på bordet og sikkert 
også en lille én. Det er menighedsrådene på Hindsholm 
og i Kerteminde, der byder ind til dette tiltag, som særligt 
er til mænd. Og alle mænd er velkomne: Seniorer, yngre 
og ældre, uanset om man er i arbejde eller er pensionist. 
Det vigtige er en fælles lyst til at mødes uformelt om et 
program, som besluttes hen af vejen. Tovholdere på mæn-
denes morgenmad er Anders Steensberg, der er graver i 
Mesinge-Viby og så de to eneste kvinder, der er med på 
dispensation: Præsterne Rikke Aagaard Nielsen og Anne 
Bundgaard Hansen. Hvis man ønsker yderligere oplys-
ninger om Mændenes morgenmad kan Anders eller Rikke 
kontaktes på henholdsvis 60 48 98 16 eller 65 34 13 33.
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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

02.12 Lørdagsdåb   11.00 LWJ  

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

11.00 RAN
Sognekor 19.00 RAN 17.00 LWJ 10.00 LWJ + kaffe

07.12 Morgensang 9.30 SHS  

07.12 Hverdagsgudstj. 17.00 LWJ  

08.12 Gudstjeneste med 
julefrokost 11.00 RAN & BNR  

10.12 2.s. i advent 9.30 RAN
16.00 Koncert 

Orglets fødselsdag 11.00 RAN 10.00 BNR 
16.00 Julekoncert 
med Nenia Brass 

band 

13.12 Syng Julen ind 19.00 SHS 
Sognekor  

17.12 3.s. i advent 16.00 Ris i tårnet 11.00 SHS 10.00 ABH 11.30 ABH 

21.12 Hverdagsgudstj.  17.00 BNR  

21.12 Skumringstimen 16.30 RAN    

24.12 4.s. i advent /
juleaften 16.00 SHS 14.30 SHS 16.00 RAN 14.30 RAN 

14.00 BNR 
16.00 BNR 
23.30 LWJ 

15.00 ABH 
16.30 ABH 

25.12 Juledag 11.00 SHS 9.30 SHS 9.30 RAN 11.00 RAN 10.00 LWJ 11.30 LWJ

26.12 2. juledag  11.00 RAN 
Hit med julesalmen 

11.00 BNR 
Hit med Julesalmen 

31.12 Julesøndag 11.00 SHS 10.00 ABH

01.01 Nytårsdag  16.00 SHS 14.30 SHS 16.00 LWJ 

04.01 Morgensang 9.30 SHS  

04.01 Hverdagsgudstj.  17.00 BNR 

06.01 Dåbsgudstjeneste  11.00 BNR 

07.01 1.s.e.h.3 k  11.00 SHS 9.30 SHS 9.00 BNR 10.00 BNR + kaffe

11.01 Skumringstjenesten  16.30 RAN 

14.01 2.s.e.h.3 k 9.30 RAN 11.00 RAN 10.00 ABH 

18.01 Hverdagsgudstj.   17.00 BNR 

18.01 Aftenkirke 19.00 SHS   

21.01 Sidste.s.e.h.3k.  9.30 RAN 11.00 RAN  10.00 LWJ 11.30 LWJ

28.01 Septuagesima  15.30 SHS 14.00 SHS 10.00 BNR + kaffe 

01.02 Salmetunger 10.30-11.30 SHS 

01.02 Hverdagsgudstj. 17.00 ABH 

03.02 Dåbsgudstjeneste 11.00 LWJ 

04.02 Seksagesima 11.00 RAN 9.30 RAN 9.00 SHS 10.00 SHS + kaffe 

08.02 Skumringstimen 16.30 RAN   

11.02 Fastelavn 11.00 SHS  14.00 Fælles  
RAN + SHS 10.00 LWJ  

15.02 Hverdagsgudstj.   17.00 BNR  

18.02 1. s. i Fasten  9.30 RAN 11.00 RAN 10.00 BNR 11.30 BNR 

22.02 Aftenkirke 19.00 SHS  

25.02 2. s. i Fasten 11.00 SHS 9.30 SHS 10.00 ABH + kaffe 

(*) 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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AKTIVE PAUSER
Fra dette skole år har vi – ud over alt det gode daglige arbejde, 
der foregår på skolen – også taget initiativ til at skabe noget 
mere bevægelse og leg på tværs af de forskellige klassetrin. Vi 
har derfor indført to lange pauser hver dag, hvoraf den ene 
pause indeholder struktureret leg, som elever i samarbejde 
med en lærer er ansvarlige for at planlægge for hinanden på 
kryds og tværs af klasser og årgange. Udskolingen og alle med-
arbejdere forberedte dette nye tiltag ved, i begyndelsen af sko-
leåret, at være på et DGI-kursus sammen. En lærer blev valgt 
som koordinator for hver af skolens tre afdelinger. Nyt aktivi-
tets-materiale blev indkøbt til alle tre afdelinger. Eleverne får 
nu både masser af frisk luft og lærer hinanden endnu bedre at 
kende på tværs af alder, får motion og leget og grinet sammen. 

FIFA HEALTH
Samtidig har vi en 5. klasse tilknyttet et forskningsprojekt 
(FIFA Health) om netop sundhed, hvor eleverne undersøges 
og følges for at måle, hvordan deres sundhed lå før og ligger 
efter projektet er afsluttet. Vi videndeler om dette projekt til 
gavn for alle klasser. 

LÆRINGS- OG TRIVSELSPROJEKT 
MED FORÆLDREINVOLVERING
I alle klasser vælger vi hvert år er trivselsindsatser valgt på bag-
grund af den seneste trivselsundersøgelse for den enkelte klas-
se. På tværs af skolerne i skolevæsnet arbejdes desuden med 
et tre-årigt projekt i læring og trivsel, hvis formål i år er at 
involvere forældregruppen i endnu højere grad. Vi har netop 
afholdt to forældremøder om dette. 

FLOT, NY KØKKENHAVE
I forhold til kost har alle klasser i indskolingen fra sidste år 
anlagt en meget stor køkkenhave, hvor de netop har høstet 
kartofler, rødbeder og grønkål og lavet mad af disse på vores 
udendørs bålplads. Vi er meget glade for at have fået hjælp til 
pløje og harve jorden til dette af en lokal landmand, som også 
er farfar til en dreng i 3. klasse. Vi er i det hele taget meget 
heldige med en fantastisk forældreopbakning både når det gæl-
der kørsel af elever, bagning og oprydning til vores store årlige 
forældrearrangement, initiativ til gode trivselsaktiviteter i de 
enkelte klasser af klassekontaktforældrene, deltagelse i hvad 
der end inviteres til fra skolen m.m. I  skrivende stund laver 
alle børnehave- og førsteklasser mad sammen med forældre og 
bedsteforældre i skolekøkkenet, som vi gør hvert år som en del 
af et stort landsdækkende Go Cook projekt, hvor man laver 
spændende madpakker sammen.

Ekstra indsatser
for at styrke leg, bevægelse og sundhed
AF CHARLOTTE KAZHEL, SKOLELEDER
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Hindsholms historie

Mange mennesker har i sommer besøgt røgeriet med restau-
rant på Stavrevej 4 i Måle. Det er indrettet i en karakterfuld, 
ældre landejendom først på vejen. Nabohusene på begge sider, 
nr. 2 og 6 samt genboen er ligeledes bindingsværkslænger fra 
nogenlunde samme tid. Nr. 3 blev genopført efter en brand 
1832, hvor landbruget blev flyttet ud til Stavre. Jorden, de 
drev, bestod af mindre dele af landsbyens areal suppleret med 
lodder i hovedgårdsjorden. Det drejer sig om små gårde, de 
såkaldte bolsteder. Alle de nævnte hører stadig under herregår-
den Hverringe og lejes ud som huse til beboelse. Oprindeligt 
betalte landmændene deres leje med arbejde for herremanden. 
Men ud over det, kunne de også arbejde med landhåndværk.
Måle er ligesom mange andre landsbyer flyttet siden grundlæg-
gelsen i Vikingetiden. De sidste 500 år har byen ligget, hvor 
den gør i dag tæt ved Storebælt. Tidligere lå den lidt længere 
inde i landet. Kort før 1500 giftede herremanden på Lunds-
gård sig med en datter fra Hverringe. Det var Palle Andersen 
af den bekendte fynske slægt Ulfeldt. Han lagde Gamle Måles 
jord til Hverringes.

Efter Palle Andersens død (senest 1513/14) havde mindst fire 
af hans otte børn andel i landsbyen. Det ser ud til, at gårde-
ne i den nyanlagte by blev placeret omkring den nuværende 
Måle Bygade. Langs med Stavrevej, der måske helt fra gam-
mel tid havde været drivvej for kvæg til fælles græsning i kyst-
skoven, blev placeret mindre landbrug. De omtales som otte 
ugedags-huse i 1557 og som ”otte hytteballemænd” i 1688. 
Denne del af Måle må altså fra begyndelsen have haft navnet 
Hytteballe – bydelen med hytterne.

Efter at Hverringe i 1607 havde købt kystskoven fra Kertemin-

de til Snave af kongen/staten, blev hovedgårdsjorden udvidet 
endnu en gang. Det nye, store område var ubeboet. Og i flere 
omgange blev dér nu placeret landbrug til opdyrkning. Først 
store enheder omkring 1620, ridefogedens gård i Lykkegård 
samt Snavegård og dernæst to bolsteder kort før 1660 i hhv. 
Viby – og Måle Skov. De små, enligt beliggende landbrug fik 
senere navne: Bjørnsgård opkaldt efter en fæster og Hyttebal-
legård, opkaldt efter det sted, den blev placeret.

Røgeriets gård har én gang før været berømt. Pastor Jens Bjørn 
beretter i Viby kirkebog om en husmandskone, Anne Marie 
Pedersdatter, der døde 75 år gammel i 1797: ”Hun var søster 
til salig pastor Maale i Gamborg, en redelig kone, en ypperlig 
jordemoder og en retskaffen kristen …. Hun savnes af mange 
især af frugtsommelige koner, som beklager hendes død”.

Røgeri i Hytteballe
AF FINN GRANDT-NIELSEN, VIBY SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV

Røgeriet i Måle

Mads Pedersen Maaløe, 
1713-89 tegnet af Jens Juel 
1785. Sognepræsten var velyn-
der for maleren, degnens søn 
fra Gamborg. 
Præstens afstamning fra Hver-
ringe gods har fejlagtigt været 
brugt som begrundelse for en 
tilknytning til den adelige fa-
milie Juel.
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Hindsholms historie

Det første elværk i Danmark åbnede i Odense i 1891. 
I Dalby etableres elværket med jævnspænding i 1908.
 
Men man fandt snart ud af, at man skulle have vekselstrøm, som 
kunne transporteres over store afstande, fordi man kunne trans-
formere strømmen, så den kunne udnyttes i motorer. Det gik 
imidlertid langsomt, fordi det var dyrt at skifte fra jævnstrøm til 
vekselstrøm. Så derfor når vi helt frem til 1960-erne, hvor man 
skifter ledningsnettet ud til at kunne klare 3-faset vekselstrøm. 
For at kunne klare den ændring, skulle man have en autoriseret 
elinstallatør, og det blev Erik Rasmussen, som hurtigt blev kaldt 
Erik Strøm.

ERIK STRØM FORTÆLLER:
Jeg kom til Dalby i 1961, da elværket skulle ændres til veksel-
strøms-forsyning i stedet for jævnstrøm. 
Svend Rasmussen, som var elværksbestyrer, var ikke uddannet elektri-
ker og gik hjemme og passede elværket, så de manglede en elektriker. 
På det tidspunkt havde jeg lige bestået installatøreksamen.
Vi gik i gang med at ændre installationerne i husene til vekselstrøm. 
I de gamle installationer skulle meget fornyes. Selve ledningsnettet 
havde vi ikke noget at gøre med. Der blev leveret jævnstrøm til skolen 

i Martofte. Det var det sidste på den strækning via Stubberup og 
Hersnap til Dalby. 
Yderpunkterne blev taget først, og så arbejde vi os tilbage mod Elvær-
ket, hvor husene lige omkring elværket var de sidste, der blev ændret. 
Så blev det Hersnap og helt ud til Sandbjerggård, Hestekærgård og 
Ørkenlund, som var de sidste på den strækning. Efter at alle havde 
fået vekselstrøm, skulle elværket nedlægges.
Når vi gik i gang med ændringerne, målte vi ledningerne i huset 
igennem, for at sikre at der ikke var overgang og tjekkede, om led-
ningerne var i fin stand. Hvis det var tilfældet, kunne de godt bruges 
til vekselspænding. 
I de rigtig gamle installationer var det lavet næsten som et elektrisk 
hegn med isolatorer, hvor det godt nok var en isoleret ledning, der 
var trukket. De blev pillet ned, og der blev lavet ny, moderne in-
stallation.
Jeg fik tilbuddet fra Svend Værk (Rasmussen) om, at vi kunne blive 
kompagnoner, men vi fik aldrig lavet nogen papirer om, hvordan det 
skulle foregå. I 1966 lavede vi det sidste, så hele processen tog 5 år. Jeg 
havde ikke indgået nogen aftale, så jeg var ikke forpligtet af noget, så 
jeg kunne bare begynde som selvstændig installatør.

Erik Strøm Rasmussen havde sin elinstallatør-forretning indtil 
2001, hvor han gik på pension. Han solgte forretningen til Claus 
Thygesen, der stadig driver den i dag. 

Fra jævnstrøm 
til vekselstrøm
i Dalby
AF HELLE KLYVER, DALBY SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV

Erik Rasmussen på vej op i en elmast
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Lægepraksis hos Morten Steen 
Jensen i Mesinge lukkede ned 
den 1. oktober 2017. På Me-
singe Bygade 7 er man stadig 
ikke helt færdige med at pakke 
konsultationen ned, og tilba-
ge står lokalerne med legetøj, 
møbler og enkelte bøger, der 
endnu ikke er blevet foræret 
væk til medicinstuderende. 
Hylderne på kontoret er 
halvtomme, men i værelserne 
mærkes stadig det liv der engang var. Dengang patienterne 
kom for at få en vaccination, et lægetjek eller bare en generel 
snak om helbredet. 

FRA GRAM TIL MESINGE TIL ?
Morten Steen Jensen er født i Gram, men familien flyttede 
snart efter til Otterup på Fyn, hvor han slog sine folder indtil 
han blev student. 
– Jeg blev oprindeligt uddannet læge i København, fortæller 
han. – Så bevægede jeg mig henover Sjælland og landede i 
Grenaa, for så at havne på Samsø. 
Sin karriere slutter han som 72-årig i lægeboligen i Mesinge. 
– Praksis her er jo ældgammel. Før mig var det Arthur Vaag, 
som sluttede som ø-læge på Mandø i 80’erne. Og her overtog 
sønnen efter ham i Mesinge, inden jeg kom til.

Morten Steen Jensens lægepraksis i Mesinge har siden 1988 væ-
ret fast tilknyttet lægevagten i Kerteminde og omegn. Inden da 
havde han fungeret som læge i 10 år på Samsø, så landsbylivet 
var dengang ikke ukendt for ham. 
– Det var yderst genkendeligt at komme til Mesinge, fortæller 
han. – Dog var alting blevet nemmere for os. Vi var jo havnet 
på fastlandet og pludselig ikke længere afhængige af færger for 
at besøge venner og familie, og for at deltage i kulturelle arran-
gementer, som vi jo ynder. 
Og af nærmest samme grund har Morten Steen og hustruen 
valgt at sætte huset med lægepraksissen i Mesinge til salg. Men 
mere om det senere.

DENGANG OG NU
Samfundet i Mesinge og på Hindsholm generelt har ændret sig 
i den tid Morten Steen Jensen har fungeret som læge. – Meget 

er jo forsvundet siden jeg kom i 1988. Vagtordningen vi kørte 
var fx også anderledes. Dengang var den jo lokal, og det vil sige 
vi kun havde vagt i Kertemindeområdet, hvor vi kørte meget 
mere. Og det er nok den væsentligste forskel. 
Noget andet var EDB, som det hed engang. – De færreste hav-
de EDB tilbage i 1988. Jeg startede op med det i 1991 da jeg 
startede for mig selv herude. I 1991 kom også den nye vagtord-
ning, som gjorde, at vi kom til at køre i et større område. 

EN LÆGE ER EN LÆGE
Men det var ikke kun ”holmere”, der frekventerede lægen i 
Mesinge. – Da jeg startede var omtrent en tredjedel af mine 
klienter fra Munkebo. Det er da også en læge i Munkebo som i 
dag overtager landsbylægens patienter. - Og egentligt er Hinds-
holms karakteristika når det kommer til læger, at mange herude 
havde Kerteminde-læger, fortsætter Morten Steen Jensen, der 
ikke mener, at det at være landsbylæge er meget anderledes end 
at være læge andre steder i landet. – Det der er anderledes ved 
Hindsholm er dog, at man her finder et større antal patienter 
hvor man har flere generationer under samme tag. Ja helt op til 
fire generationer. Den største forskel er jo nok, at man møder 
sine patienter på gaden i langt større sammenhænge end hvis 
man var læge i byen. 

DØMT TIL NEDLÆGGELSE
For Morten Steen Jensen, hvis hjem og arbejde har været prak-
sis i Mesinge gennem de sidste mange år, er det lidt underligt, 
at det hele nu pakkes ned. – Men jeg vidste det jo godt. Jeg er 
72 år nu og mener det er tiden til at lave noget andet. Jeg kom-
mer da til at savne det, men bliver det for strengt, så har jeg da 
stadig smådøre jeg kan åbne til nogle vikariater. Men lige nu 
skal jeg finde ud af hvad det her liv nu skal være.

Tanken om at flytte fra Mesinge, hvis man da ellers kan få solgt 
huset, beror på, at man en dag ikke vil være i stand til at køre 
bil længere, og derfor vil Morten Steen Jensen og konen gerne 
tættere på offentlig transport. – Det vi gerne vil, foregår altså 
ikke på landet, men i de større byer, griner han. 
Og det med den offentlige transport ligger ham nært. 
– Offentlig transport findes jo nærmest ikke på Hindsholm. 
Det er absolut ufungerende, og der er ikke udsigt til at det 
bliver lavet om indenfor de næste 10 år. Det er ingen hemme-
lighed, at man for snart ti år siden lavede en praksisplanlæg-
ning, fortæller han. – og her var lægen i Mesinge dømt til at 
blive nedlagt. Den var ikke levedygtig, som det hed sig. Når 
patienter fra Munkebo skulle hertil skulle de via Kerteminde, 
og det gjorde det jo heller ikke nemmere. Politisk har man gjort 
absolut ingenting positivt for at bevare enheden. Og skulle pa-
tienterne oppe nordpå til lægen her i Mesinge gik det fint med 
at komme herned. Men når de skulle hjem fem minutter efter, 
ja så havde de et problem. 
– Og ligeså kan man heller ikke tage en tur til Odense med bus 
og have en hyggelig aften hvor man får et glas vin og så komme 
hjem igen. Det kræver taxi både ud og hjem, og det er da en 
begrænsning.

LANDSBYLÆGEN
tager afsked

SKREVET AF RIKKE MOHR JØRGENSEN
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EN PÆN HAVE ER LIG MED GOD KAPITAL
Eftersom en læge jo har tavshedspligt har Morten Steen Jen-
sen heller ikke så mange anekdoter at fortælle. Noget har han 
dog bemærket, som han gerne vil kommentere: – Da vi boede 
på Samsø, da brokkede bønderne sig konstant over de dårlige 
tider. Da vi så kom her til Hindsholm, og det pis-regnede og 
var et rigtigt møgvejr, da sagde bønderne bare, at nåh ja, sådan 
er det jo. Det tog de fuldstændig roligt. Og det var en forskel. 
Men tag et kig på bøndernes haver, og det gælder overalt i lan-

det, hvis de er velordnede og pæne, ja så er der penge nok i 
landbruget. Hvis ikke, så er de fordi det kniber. Og det er en 
meget god målestok at bruge. 
Umiddelbart tænker den nu pensionerede læge ikke, at praksis 
videreføres i Mesinge. – Unge læger i dag vil ikke sidde alene 
på landet. Jeg har lidt kontakter rundt omkring, og dem, som 
har henvendt sig, var ikke interesserede i stedet her. Boligen er i 
sin tid bygget til lægepraksis, men er ikke bundet op på at blive 
videreført som sådan.

Som tidligere nævnt her i Hindsholm-Magasinet, blev der på 
borgermødet den 24. juni på Hverringe sat et første punktum 
for den udviklingsproces, som en masse borgerne siden starten 
af 2016 havde været involveret i. På borgermødet valgte de frem-
mødte borgere nemlig de 3 projekter, som man mente i første 
omgang skulle være med til at udvikle Hindsholm, nemlig:
A) en cykelsti mellem Martofte og Fynshoved
B) flere (gang)stier på Hindsholm og
C) initiativer for at tiltrække mindre virksomheder.

DU KAN NÅ AT VÆRE MED
Siden borgermødet er der nu nedsat 3 grupper, som skal kom-
me med helt konkrete anbefalinger og beskrivelser af, hvordan 
disse 3 forslag bliver til virkelighed. De bliver et spændende og 
udfordrende arbejde at gå i dybden med de 3 forslag og derfor 
vil der til enhver tid være brug for interesserede Hindsholmere, 
som mener, at de kan bidrage processen med positive indspark.
Hvis DU er interesseret i at være med, er du altid velkommen 
til at kontakte Steen Hjorth på tlf. 2143 0726 eller pr. mail 
hjorthsteen@gmail.com.

FLERE FORSLAG I SPIL
Det er planen, at ALLE de forslag, som blev præsenteret på bor-
germødet i juni, skal realiseres, når der er tid og resurser hertil 
– og faktisk viser det sig, at 2 af de resterende 5 forslag allerede 
nu ser ud til at blive realiseret indenfor en overskuelig fremtid.
Det drejer sig om forslag om initiativer, som kan anvende lokale 
fødevarer i brandingen af Hindsholm. Her er en lille gruppe 
gået i gang – og vil tage de første initiativer. Også denne gruppe 
har plads til flere, så meld dig endelig, hvis du er interesseret i 
at være med.

Det sidste forslag, der allerede bliver arbejdet med, er forslaget 
om etablering af Holmens Dag, som en samlende årlige begi-

venhed for alle folk på Hindsholm. Dette forslag syntes Hinds-
holmudvalget så godt om, at man i det fælles koordinerende or-
gan for lokalråd og beboerforeninger, har besluttet, at forslaget 
skal se dagens lys allerede i 2018.

FLERE GODE FORSLAG I SKUFFEN
Der er altså arbejdsgrupper etableret for at virkeliggøre 5 af de 
8 projekter fra borgermødet i juni. Det drejer sig om forslagene 
om at etablere et mødested på Hindsholmskolen, initiativer som 
kan tage imod nye borgere og initiativer som bl.a. kan være med 
til at fremme mulighederne for samkørsel til og fra Hindsholm.

Hindsholmudvalget vil på rette tidspunkt forsøge også at rea-
lisere disse 3 forslag – men er der Hindsholmere, som allerede 
nu har tid, energi og vilje til at involvere sig i det spændende 
arbejde, som på sigt vil være med til at gøre Hindsholm til et 
endnu bedre sted at bo, er man altid velkommen til at kontakte 
Steen Hjorth og få en snak om mulighederne.

Udviklingsplan Hindsholm
Processen fortsætter…

SKREVET AF STEEN HJORTH
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SÅ HAR DE FRIVILLIGE VÆRET I GANG
I august bad bestyrelsen korpset af frivillige om hjælp til rengø-
ring ikke kun 1 aften, nej faktisk 2 aftner i træk. 1. aften var vi 
9 samlet og 2. aften 13.  
Indvendigt gik vi i gang med rengøring af begge sale. Vinduer og 
gardiner blev vasket. Vægge og lofter, ja selv loftet i den store sal 
blev vasket af. En indsats der kun var mulig, fordi vi velvilligt fik 
stillet et rullestillads til rådighed og fandt 2 hold af friske herrer 
der (næsten) ikke havde højdeskræk. Stolerummet blev ryddet, 
rengjort og forsynet med lister hele vejen rundt så vi undgår at 
stolene står op ad ydervæggene. Det har tidligere givet mugska-
der på stolene. Alle lamper og lampettet blev vasket af.
Overalt var folk i gang, og der var sågar folk på knæ for at opti-
mere rengøringen af terrassogulvet ved garderoben. 
Men også udenfor var vi i gang. Flagstangen blev lagt ned og 
transporteret tværs over gaden, hvorfra den vendte tilbage et par 
dage senere, fin og nymalet med ny snor og klar til at blive sat på 
den nymalede sokkel. Tagrender blev renset, facaden blev vasket 
ren for alger, og der blev ryddet op og fjernet ukrudt i vores 
arealer bag huset. Og endelig fik vores containere en tur med 
højtryksrenseren.

Vi havde det rigtigt hyggeligt begge aftener, og der var hjemme-
bagt kage til kaffen. 
I oktober har et par af de frivillige stået for plantning og forskøn-
nelse af vores bed bag huset. Vi har også haft frivillige til at hjæl-
pe valgmenighedskirken med beskæring af lindetræerne overfor 
huset og sammen med kirken og boldklubben har vi investeret i 
og udlagt en omgang perlesten på parkeringsarealerne.
Endelig har vi trukket på nogle af de frivillige til en oprydning i 
kælder, i baggang og i udhuset. 
Vi har i de sidste måneder fået en hel uvurderlig hjælp. 
Da vi samtidig har købt ekstra rengøring af køkken og toiletter 
kan vi nu med god samvittighed sige at hovedrengøringen af 
huset et tilendebragt. 

FONDSPENGE TIL FORSAMLINGSHUSET
I oktober modtog vi i bestyrelsen den glædelige nyhed, at Fio-
niafonden har betænkt os med kr. 30.000 til køb af nye stole. 
De skal supplere de stole, vi for 4 år siden indkøbte også for en 
donation fra Fioniafonden.. Som det ses af billedet er der stor 
forskel på ny og gammel stol. Vi håber at vi omkring årsskiftet 
kan tilbyde vores lejere 110 nye/nyere stole.

Nyt fra foreningerne
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NYT FRA

Dalby Forsamlingshus
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LOGO-KONKURRENCE
Bestyrelsen for Foreningen for Hindsholm Egnsmuse-
um har et ønske om, at museet skal have et logo. Derfor 
udskriver vi hermed en konkurrence, hvor ALLE der 
har lyst opfordres til at deltage. 
Da vores udstilling indbefatter både oldtid, historisk 
landbrug og dagligdag samt udstoppede fugle, er det 
ikke nogen nem opgave! Vi er dog overbeviste om, at 
der findes mange kreative sjæle rundt omkring, som kan 
– og forhåbentlig gerne vil – hjælpe os med at finde det 
helt rigtige logo.
Fristen er d. 15. januar, og forslag kan sendes til for-
eningens formand på mail: lcnorgaard@gmail.com.
Præmien består af et års gratis adgang på museet samt 
en kurv med diverse gode ting og sager fra lokale leve-
randører. Måske lidt godt at starte det nye år på!
Vi forbeholder os ret til evt. at rette et indkommet for-
slag til, hvis vi mener, der er behov for det. Vedkom-
mende, der leverer ”skabelonen”, vil naturligvis alligevel 
modtage præmien.
 På bestyrelsens vegne
 Lone C. Nørgaard, formand

Nyt fra foreningerne

”ET MUSIKALSK FYRTÅRN” 

af Poul Larsen, Birkebjerg
For 25 år siden var der nogle personer i Hindsholm Fri-
tidsring, der fik den ide at bygge et FYRTÅRN i sam-
arbejde med Dalby og St. Viby Forsamlingshuse samt 
Hindsholm Teaterforening - nemlig en årlig Jazzaften, 
den sidste lørdag i januar måned. Tanken var at bevise, 
at det også i et ”udkantsområde” var muligt at etablere 
en speciel oplevelse, hvilket er bevist ved at der kom gæ-
ster fra hele Fyn og også fra Jylland. Det er enestående 
og ret unikt!

 FYRTÅRNET lyser stadig klart og langt og må betrag-
tes som et enestående projekt, og det er stadig det sam-
me orkester – nemlig Neanders Jazzband med skiftende 
solister. Der har således deltaget solister fra forskellige 
lande bl. a. USA, England og Tyskland samt kendte 
navne fra Danmark. 

Der er opstået mange specielle situationer, når disse 
verdensstjerner kom til Dalby Forsamlingshus og måtte 
pausere i bænkrummet, men al undren forsvandt, da 
musikken først spillede og publikum var på dansegulvet 
hele aftenen. Der er gennem årene opstået et personligt 
forhold til orkestrets medlemmer, og der står Dalby i 
musikernes kalendere - den sidste lørdag i januar-må-
ned. Dette er ligeså sikkert som andre årlige begiven-
heder. 

FYRTÅRNET lyser stadigt og med et stort tillykke med 
de 25 år fra tårnets grundlæggere, håber vi at lyset vil 
lyse i fremtiden.
”FYRTÅRNSBYGGERNE”

SÆT X I KALENDEREN!!!!

Gymnastikforeningen Hindsholm afholder opvisning i 
Hindsholmhallen lørdag den 7. april.
Gymnastikforeningen Hindsholm vil gerne sende en stor 
tak til Lions Club, som har sponsoreret foreningen penge til 
indkøb af liggeunderlag til vores motionshold. Vi er meget 
taknemmelige for denne støtte.

JAZZ ARRANGEMENT HAR 
25 ÅRS JUBILÆUM 

Lørdag den 27. januar 2018
Entre 195 kr.
Entre + middag 295 kr.
Billetsalg starter 2. januar 2018 på tlf. 31 51 19 44
Sidste frist for madbestilling den 20.1.18
Der serveres middag kl. 19.30 
NEANDERS JAZZBAND spiller kl 21.00 
Det bliver et brag af en fest!
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HINDSHOLM ÆLDREKLUB

PROGRAM VINTER 2017 – 2018
Alle møder starter kl. 14.30 i Dalby Forsamlingshus.

•  Torsdag den 14. december. Juleafslutning m/gløgg, 
pakkespil, m. m.

•  Torsdag den 11. januar. Film v/ Hans-Erik Bjerre-
gaard ”Dengang på Fyn 1945 - 1970”

•  Torsdag den 8. februar. Duo Rosinante ”En rejse på 
musikalsk hesteryg”

•  Torsdag den 8. marts. Eventuelt biograftur, eller an-
det.

•  Torsdag den 12. april. ”Sange omkring Limfjorden” 
– om nogle Limfjordsdigteres sange og steder. Fæl-
lessang og fortælling om Blicher, Aakjær, Tørfisk og 
mange flere. v/ Palle Jensen, fortæller og præst, tidl. 
Nr. Broby & Anders Peter Møller, organist ved Nr. 
Broby kirke. Kaffe med brød koster 30 kr.

 Hilsen Arbejdsholdet v/ Anders Bakholt

Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM MUSIK-
FORENINGS ORKESTER

Indtil for få år siden mødtes 20-30 amatørmusikere hver 
onsdag aften i vinterhalvåret i Dalby Forsamlingshus til or-
kesterprøve i Hindsholm Musikforenings Orkester. 

Orkesteret blev oprettet i 1930 af skomager og musiker H. P. 
Christiansen, og fra starten bestod det næsten udelukkende 
af  lokale folk.  I dag bliver der færre og færre, der spiller de 
traditionelle instrumenter, der bruges i et symfoniorkester, 
og nu kommer musikerne fra det meste af Fyn. 
For 4-5 år siden måtte vi lave et fast samarbejde med et an-
det ”landsbysymfoniorkester”, og de ugentlige prøver holdes 
nu i Aarslev. Men en gang om året er der koncert i Dalby 
Forsamlingshus, ligesom i de gode gamle dage. Vi kan glæde 
os over, at koncerten som regel er velbesøgt, og vi nyder at 
være tilbage i de ”rigtige” omgivelser. 

Næste koncert i Dalby Forsamlingshus finder sted onsdag 
den 25. april 2018, men allerede i januar er der mulighed 
for at høre orkesteret. Siden 1992 har vi hvert år afholdt 
vores store nytårskoncert i Kertemindehallen, og den kom-
mende nytårskoncert finder sted søndag den 14. januar. Ved 
koncerten medvirker også Nenia Brassband og koret Sine 
Nomine, og solister er denne gang sangerne Stine Danving 
og David Kragh Sørensen. Begge er sidsteårsstuderende på 
konservatoriet, og publikum kan glæde sig til bl.a. festlige og 
populære numre fra opera- og operetteverdenen samt gamle 
danske film.

I årenes løb har mange fine musikere trådt deres musikalske 
barnesko i Hindsholm Musikforenings Orkester. Det ville 
være fint, hvis også denne tradition kunne videreføres, og 
enhver, der kan spille et orkesterinstrument er velkommen 
i orkesteret, forudsat der er en ledig plads i den pågælden-
de instrumentgruppe. Blandt strygerne er der altid plads til 
flere.

Nytårskoncerten 2014.
Foto: Kjerteminde Avis HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT

MOTION OG SOCIALT SAMVÆR FOR 60+
Ledet af frivillige, lokale instruktører følgende steder:
Martofte-, Dalby-, Viby- og Mesinge forsamlingshuse.
Aktiviteten finder sted onsdag kl. 09.30 til 12.00.
Kvinde og mand, deltag i den udstrækning, du kan.
Kontaktperson Poul Larsen, tlf. 2858 6816

GENERALFORSAMLING
Gymnastikforeningen Hindsholm.
Der afholdes generalforsamling

TORSDAG DEN 4/1-2018 
KL.19.30 PÅ HINDSHOLMSKOLEN

Indkommende forslag bedes sendes til formanden senest 
14 dage før.
 Mvh. Gymnastikforeningen Hindsholm

AF NIELS HANSEN, 

MUSIKER I HINDSHOLM MUSIKFORENINGS ORKESTER
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MORGENFRUERNE KAN I ÅR 
FEJRE 10 ÅRS JUBILÆUM

På trods af hvad navnet måtte antyde, er Morgenfruerne 
et kor for både mænd og kvinder. Baggrunden for det 
sjove navn er, at det oprindeligt startede som et rent 
kvindekor på Hindsholm i 2007 og først senere blev 
udvidet til at være et blandet kor.
Vi er altid på udkig efter nye, dygtige sangere og sang-
glade sjæle. Nye medlemmer bliver optaget efterhån-
den, som der er behov for det og plads i de enkelte 
stemmegrupper.
Vi synger primært rytmisk musik, bl.a. musicals, go-
spel, pop og meget andet på både dansk og engelsk.
Vi har det sjovt og sætter godt humør og sangglæde 
højt.
Efter nogle øveaftener holder dirigenten en stemme- og 
rytmeprøve med nye aspiranter, for at se hvordan de 
kan passe ind i koret.
Hvis du er interesseret i at synge med, så kontakt os 
enten via formularen nedenfor eller kontakt vores kor-
formand på telefon: 29765477
Vi synger hver torsdag aften kl. 19.30 til 21.30, og det 
foregår i fællesrummet på Hindsholmskolen i Dalby.

Nyt fra foreningerne

FORSAMLINGHUS 
I MESINGE???
Hvis der fortsat skal være forsamlingshus i Mesinge, er 
det nødvendigt med ”nye tanker”, ”nye hoveder” og 
”nye hænder”.
For at debattere husets fremtid indkaldes der til møde
 

ONSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19.00
I MESINGE FORSAMLINGSHUS

Vi håber, at rigtigt mange vil møde op, så vi kan få en 
god debat om truslerne og mulighederne for/mod byens 
gamle samlingssted.
Nærmere vil følge i dagspressen og på opslag.
 Vel mødt Bestyrelsen

MARTOFTE GYMNASTIK-  
OG IDRÆTSFORENING

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

VOLLEYBALL

Vi har fået godt gang i en ny aktivitet, kaldet ”bedste-
volley”. Vi spiller en type volleyball, der er tilpasset de 
fremmødtes alder og erfaring, og med de udfordringer 
gymnastiksalen i Holmens hus byder på. Alle er vel-
komne, uanset alder, køn og erfaring. Kom og vær med.
Tirsdage fra kl. 17 til 18, nærmere info Lise Hansen, 51 
92 12 60

HAVKAJAK

Sæsonen begynder igen medio maj 2018. Vi sejler ca. 
en gang om ugen i lokalområdet afhængigt af vejret. 
Kursus i Havkajak-sejlads EPP2 for begyndere forsøges 
arrangeret. 
Information om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen på 
tlf.: 29 27 69 45 

PILATES
Du kan stadig nå at være med.
Tirsdage 19.30-20.30
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne 
Katrine.
Fredage 8.15-9.15: Pilates 60+
Tilpasset alder og evt. skavanker.
På begge hold arbejder vi med forskellige props (elastik-
ker, bolde og ruller) for at udfordre balancen og koordi-
nationen mest muligt.
Tilmelding til Anne Katrine Skifter, fysioterapeut og 
pilatesinstruktør, tlf. 61 78 76 17 eller aks@inbema.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

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

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

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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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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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... 


