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Hindsholm
MAGASINET

Kære Hindsholmere

Så sidder du igen med Hindsholm-Magasinet – og nu med 
nr. 1, 2. årgang. En idé, der blev født af nogle ildsjæle og 
senere realiseret, har vist sig at være rigtig. Redaktionen har 
nemlig modtaget en del ros for initiativet og for det færdige 
resultat. Og tak for det.

Men takken skal også bredes videre ud. For hvis ikke for-
eninger, skole, børnehave og mange flere var flinke til at 
levere stof til magasinet, så blev det til det sædvanlige sure 
arbejde for nogle få. Et magasin, som Hindsholm-Magasi-
net ville ikke kunne udkomme, hvis ikke der i mange for-
eninger, lokalråd, beboerforeninger m.m. var nogen, som 
gang på gang sørger for at sende stof og fotos til Magasinet, 
så ville det simpelthen ikke udkomme. Hvis ikke præsterne, 
kirkerne og annoncørerne også bakkede op bag Magasinet, 
ja, så ville det heller ikke udkomme. Hindsholm-Magasinet 
er derfor et godt billede på, hvad man kan, hvis man vil gøre 
noget – sammen.

Vi vil alle gerne, at det skal være godt og attraktivt at bo på 
Hindsholm – både os, der allerede bor herude, men også de, 
som måske kunne tænke sig at slå sig ned et sted, hvor der 
var liv og sammenhold. Det finder de på Hindsholm – vi 
skal bare være gode til at vise, hvad – og hvor meget – der 
sker herude.

Det er sagt før, men siges igen: Skal der ske udvikling på 
Hindsholm, er det fordi, vi – beboerne herude – vil det. 
Derfor bliver det også spændende i det nye år at følge de 
mange tiltag, som er startet op via Udviklingsplan Hinds-
holm – eller som bare sker helt af sig selv.

I 2018 bliver Hindsholmerne for første gang præsenteret for 
Holmens Dag. Læs andetssteds i Magasinet om dette spæn-
dende tiltag. Læs også om den nye legepark, som snart kan 
benyttes af børn og barnlige sjæle fra hele Hindsholm. Følg 
med i om det lykkes at finde projektpenge til en cykelsti fra 
Martofte til Fynshoved og om der bliver etableret flere stier 
herude. Følg også med i bestræbelserne for at markedsføre 
Hindsholm endnu mere gennem de mange spændende fø-
devareproducenter, der er herude og sidst men ikke mindst 
bliver det spændende at følge, om der bliver taget initiati-
ver for at gøre det mere attraktivt at etablere virksomhed på 
Hindsholm. Der er grøde i luften…

God hverdag, pøj-pøj med initiativerne og velkommen til 
et levende sted.
 Steen Hjorth
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Den 9. juni er nemlig dagen, hvor alle Hindsholmere skal en 
tur forbi Mesinge på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen for 
at opleve det nyeste tiltag, som Lokalråd/beboerforeninger tager 
for at fremme fællesskabet blandt beboere på Hindsholm – både 
fastboende og sommerhusbeboere.

HVORDAN ER IDEEN OPSTÅET?
Gennem mange år har der på Gabet (nord for Kerteminde) væ-
ret en afdeling af Fjordens Dag, som er et samarbejde mellem 
kommunerne omkring Odense Fjord – Odense, Nordfyn og 
Kerteminde. Arrangementet på Gabet var bl.a. vigtigt, fordi der 
som led i Fjordens Dag var arrangeret sejlads mellem Enebær-
odde og Gabet. Arrangementet på Gabet tiltrak en del gæster – 
men også mange lokale, som lagde vejen forbi teltene på Gabet.
Desværre ændredes konceptet for Fjordens Dag i 2016, således 
at aktiviteterne samledes på færre lokaliteter – og da sejladsen 
samtidigt sløjfedes, var det ikke længere attraktivt med en akti-
vitet på Gabet.
Efterfølgende er der fra flere sider blevet efterlyst, om lokalråd/
beboerforeninger ikke bare selv kunne lave en ”Holmens Dag” 
på Gabet – og senest opstod idéen som et forslag i forbindelse 
med ”Udviklingsplan Hindsholm”, hvor en del borgere i perio-
den januar 2016 til juni 2017 kom med en række forslag, som 
man skønnede kunne være med til at udvikle Hindsholm. Pro-
cessen afsluttedes med et borgermøde i juni 2017, hvor 8 kon-
krete forslag til handlinger efter afstemning blandt deltagerne 
blev reduceret til 3 forslag, som der straks skulle arbejdes videre 
med – og 5 forslag, som skulle realiseres, når der meldte sig per-
soner, som ville arbejde videre med forslagene.
Et af disse 5 ”skuffe-forslag” var forslaget om Holmens Dag, som 
en tilbagevendende begivenhed på Hindsholm. Hindsholmud-
valget, som er et koordinerede organ for de 5 lokalråd/beboer-
foreninger, der er på Hindsholm, besluttede i efteråret 2017, at 
udvalget ville påtage sig opgave med at udvikle og afholde Hol-
mens Dag i 2018.

HOLMENS DAG – KORT BESKREVET
Holmens Dag er et ”mini-folkemøde”, som primært henvender 

sig til folk, som enten bor fast eller har sommerhus på Hinds-
holm. Tanken er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor 
Hindsholmere samles, lytter til ord og underholdning, præsente-
rer lokalt forenings- og kulturliv – og debatterer lokal udvikling.
Kort sagt – en mark med telte fyldt med inspiration, snak, lokal-
politik og hygge. Holmens Dag skal afvikles på skift i landsby-
erne på Hindsholm.

MÅLGRUPPER
Den primære målgruppe er de fastboende på Hindsholm – samt 
sommerhusejere. Desuden er alle øvrige velkomne, idet aktivite-
ten dermed kan være med til dels at styrke fællesskabet mellem 
de nuværende beboere/sommerhusejere og dels at medvirke til at 
brande Hindsholm og de levende landsbyer i forhold til verden 
omkring os.

HVOR OG HVORNÅR?
I 2018 afholdes Holmens Dag lørdag den 9. juni på boldba-
nen bag Mesingeskolen, idet det forventes, at der samme dag vil 
kunne være indvielse af den nye ”Holmens Legepark” på samme 
område.

HVAD VIL DER FOREGÅ?
På og omkring Mesingeskolen vil man finde steder, hvor man 
kan blive inspireret af spændende taler og lade sig underholde af 
lokale musikere. Her kan man finde lokale kunstnere og lokale 
foreninger, og man kan nyde nogle af de gode produkter, som 
spændende fødevareproducenter på Hindsholm fremstiller.
Og sidst – men ikke mindst – vil der være steder, hvor man kan 
mødes med naboer m.fl. for at debattere, hvad der skal/kan ske 
for at udvikle det sted, hvor man bor, så det fortsat er attraktivt 
for dem, der allerede bor der – og for dem, der kunne være inte-
resseret i at bo der i fremtiden.

ENDELIGT PROGRAM
Det endelige program er endnu i skrivende stund (primo febru-
ar) ikke færdigt – men følg med i dagspressen og se de opslag, 
som senere vil blive sat op rundt omkring på Hindsholm. En-
deligt forventer vi at kunne bringe et samlet program i næste 
nummer af Hindsholm-Magasinet, som udkommer ca. 1. juni.

Lokalråd/beboerforeninger håber meget, at rigtigt mange Hinds 
-holmere vil lægge vejen forbi Mesinge den 9. juni, så vi både 
kan få en god dag sammen – men også en dag, hvor vi kan blive 
inspireret og sammen være med til at fremme fællesskabet blandt 
Hindsholmere – og komme med vores bidrag, som kan være 
med til at skabe fortsat liv og udvikling.

På vegne af Hindsholmudvalget, Steen Hjorth

HOLMENS DAG 
– lørdag den 9. juni 2018

Reservérdagenallerede nu!

Helt så mange som til Folkemødet på Bornholm bliver vi nok ikke, men…
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Nyt fra Dalby 
LOKALRÅD

Det går godt med arbejdet i Dalby Lokalråd. Faktisk så godt, 
at vi har svært ved at følge med. Det fortæller os, at der mellem 
landsbyerne og byrådene er blevet et stort rum efter kommu-
nalreformen i 2007. Et rum, der nu fyldes ud med frivilligt 
arbejde i lokalråd og landsbyråd over hele landet, og især på 
Hindsholm. Rigtig mange landborgere har opdaget, at skal der 
ske noget lokalt, så må vi selv tage fat.

Heldigvis har Kerteminde Kommune udarbejdet en landdi-
striktspolitik, og vi er godt organiseret i Kerteminde Lands-
byråd. Det gør det lettere for os ”Holmere”, at løfte de mange 
opgaver. Og der er masser af skønne opgaver og udfordringer, 
der skal løses. Opgaver der løses i fællesskaber med andre gode 
mennesker, hvor vi sammen har det sjovt, hvor vi smådriller 
hinanden, og hvor vi sætter pris på hinandens forskelligheder. 
Det er nemlig det, at vi kan noget forskelligt, at alle er gode til 
et eller andet, der gør, at vi kan udrette noget sammen. Et af 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Torben Laigaard

Solnedgang fra Bregnebjerg
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FÆLLESSPISNING 

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

de bedste eksempler er fællesspisningerne i Dalby Forsamlings-
hus. Den sidste spisning var en fantastisk hyggelig julefælles-
spisning med rekord i antal deltagere. 96 glade børn og voksne 
i alle aldre spiste sig gennem ca. 30 liter gullaschsuppe og ris a 
la mande. Der var et leben, en snakken og en varm og hygge-
lig stemning. Og sådan er der stemning og sjov ved mange af 
vores arrangementer også bag kulisserne i køkkenet, ved bord-
dækningen, når vi transporterer borde og stole, telte og andet 
grej, når vi holder små udvalgsmøder vinteren igennem osv. 

De mange opgaver betyder, at mange frivillige i Dalby og om-
egn har det hyggeligt med at arrangere og sørge for, at Hin-

dsholm er et godt sted at bo og leve. Men som alle andre, så 
har vi også andet at se til, og da de frivillige opgaver tager til, 
så vil vi gerne invitere flere af jer til at have det sjovt sammen 
med os. Derfor overvejer vi at oprette nogle aktivitetsgrupper 
omkring Dalby Lokalråd, som kan stå for enkelte opgaver. Fx 
en gruppe af 8-10 personer, der vil stå for fællesspisningerne 
i løbet af året. På den måde melder man sig til en afgrænset 
opgave i et fællesskab sammen med andre gode borgere. Der 
er allerede nu flere skønne borgere, der møder op og giver en 
hånd med, og det arbejde vil vi gerne strukturere lidt tydeli-
gere, så flere aktivitetsgrupper kan blive ”selvkørende”. I hører 
fra os, når vi er klar til at oprette aktivitetsgrupperne.

Nyt fra Dalby lokalråd

AFFALDSINDSAMLING 

FREDAG D. 20. APRIL 2018 KL. 16.30
Vi mødes ved Huggehuset foran Hinds-
holmskolen. Vi fordeler os i små grupper og 
går en hyggelig tur rundt i Dalby, Hersnap og 
omegn. 

Vi får affaldssække af Danmarks Naturfredningsforening, 
så du skal ikke medbringe andet end praktiske sko og tøj. 

Kl. 18.00 mødes vi igen ved Huggehuset. Her serverer 
Lokalrådet lidt at drikke og noget at tygge på.
  Vi ses!

4 HYGGELIGE OG HURTIGE GENERAL-
FORSAMLINGER I DE 4 FORENINGER:

DALBY FORSAMLINGSHUS, 
DALBY LOKALRÅD,
DALBY BYLAUG OG 
DALBY LOKALHISTORISKE ARKIV

ONSDAG D. 7. MARTS 2018 KL. 19.00 
I DALBY FORSAMLINGSHUS

Kom og hør om foreningernes arbejde. Ved dit fremmøde 
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 fællesska-
ber, der ikke kan eksistere uden at der er medlemmer 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. 

Efter generalforsamlingerne og kaffen vil Henrik Mohr, 
tidl. lærer og journalist, fortælle historier og anekdoter fra 
sin tid på Hindsholm.

KOMMENDE ARRANGEMENTER – Vi glædes os til at se dig til:

Buffeten ved julespisningen i december. Her er vi nået til ris a la manden.
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Nyt fra Viby Sogneforening

Nyt fra
Viby Sogneforening

Borgerne i Viby Sogn er ikke så mange, men på sin vis meget forskellige. Sognet spreder sig ud over Hinds-
holm helt ned til kanalen ved Nordstranden, ud forbi Stavre og omkring til Måle, og videre op til Bjørne-
gården. I denne udgave af Hindsholmmagasinet har Rikke Mohr Jørgensen besøgt Michael Woolhead, der 
flyttede hertil fra Sjælland i starten af dette årtusind.

I den gamle gård på Viby Bygade, foran kirken, hvor kendetegnet 
gennem mange år var den gamle blå cykel, der stod ud til vejen, 
bor 57-årige Michael Woollhead med hunden Balder, to katte, 
fem gæs, nogle ænder og et par høns. 
– Cyklen er her stadigvæk, fortæller Michael. – Den er bare ble-
vet så rusten, så nu har jeg altså flyttet den indenfor i gården. 
Michael Woollhead, oprindeligt fra Lårup på Sjælland, har boet 
i Viby i omkring 12 år. Jeg har sat ham stævne for at komme 
nærmere ind på, hvorfor han og familien lige netop valgte at bo-

sætte sig her, på Hindsholm – naturperlen på toppen af Fyn. At 
det havde noget med naturen at gøre, er helt sikkert. Men det 
havde også noget at gøre med fynboernes - ifølge Michael - helt 
specielle gemyt.

TILFÆLDETS LOGIK
 -Jeg er født og opvokset langt ude på landet, i Lårup på Midt-
sjælland. Dengang var der både købmand, smed, frisør, snedker 
og alt muligt, selvom byen ikke var større, fortæller han. 
Lidt ligesom her i Viby. Hvis man i dag googler Lårup, så finder 
man ud af, at der nu ligger en rockerborg. Det er vi da heldigvis 
forskånede for endnu, her i Viby. Siden tog Michael Woollhead 

Foto: Annelise Bruhn

SKREVET AF RIKKE MOHR JØRGENSEN
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turen ind forbi Kompagnistræde, hvor han havde en urmagerfor-
retning, men det er en helt anden historie. 
– For mig var det at flytte til Viby ligesom at komme hjem igen, 
fortsætter han. Om hvordan valget faldt på lige netop denne en af 
landets ældste landsbyer, siger han: – Det var et tilfælde. Ligesom 
hele mit liv har været, griner han lidt. 
– Min kone og vores søn tog oprindeligt turen herover for at 
finde et sted på landet, hvor vi kunne bo, så vi kørte rundt langs 
kysten på Fyn, her, hvor der stadig var rimelig afstand til Sjælland 
og vores forretning. Fra det sydlige kom vi mod Kerteminde, og 
her gjorde vi holdt. Vi fandt stedet her imellem de boligannon-
cer, vi kiggede på.

HUNDEN BALDER ER EN TRO FØLGESVEND
Imens vi taler i Michaels hyggelige køkken, hvor der på bordet 
står et helt specielt ur, fundet på genbrugspladsen, og tikker, lig-
ger den store, gule hund Balder på gulvet og rævesover. – Jeg 
købte ham faktisk på Gul & Gratis, fortæller han om den ni år 
gamle hund. – Dengang hed han Palle og stod bundet med et 
halvt meter reb bag en lade. Møgbeskidt og en halv gang tykkere, 
end han er i dag. Jeg kom egentligt efter en labrador, som man 
havde slået ham op som, men han er faktisk halv retriever. Det 
kan man se på krøllerne på ryggen. Dog kunne jeg ikke efterlade 
ham der, efter hvad jeg havde set. 
Og sådan gik det, at Palle blev til Balder, der nu ligger og logrer 
med halen.
  
FYN ER FIN 
Michael Woollhead afslører, at han altid har været fascineret af 
Fyn og af fynboerne: – Sjællænderne er for mig meget materielle, 
og de har et godt greb i janteloven. De går op i hvilket postnum-
mer, man har, eller hvilken bil man har. Jyderne er tungsindige, 
mens fynboerne er lette og glade. Jeg ved godt, det lyder meget 
generelt, men det er min fornemmelse, at fynboerne er mere gla-

de i låget, og derfor har jeg altid syntes godt om stedet. Og her i 
Viby er her jo meget stille, det kan jeg lide. Jeg kan godt lide at 
lege handy-man, og på et gammelt sted som dette, er der altid 
117 ting at lave. Med 12.000 kvm grund er der rigeligt med græs 
at slå og buske at flytte rundt på, hvilket han ynder at gøre. 
– Jeg elsker naturen, og havearbejde har altid været god terapi, 
siger han, og det kan man jo kun give ham ret i.

FRA FÆSTEGÅRD TIL BADEHOTEL
Den gamle tidligere firlængede, nu trelængede gård på Viby By-
gade er stråtækt og har været under grundig restaurering, siden 
Michael Woollhead kom til. Oprindeligt var gården, der kan da-
teres tilbage til 1678, fæstehus under Broløkke, men blev solgt til 
Scheelenborg. I 1728 var den igen under Broløkke og blev som 
bolsted solgt til Hverringe i 1804. Gården blev solgt til selveje i 
1880 til Lars Peder Rasmussen, overtaget af Anna Rasmussen. 
Michael Woollhead købte den i sin tid af to herrer. – Her er ble-
vet lavet rigtig meget om, fortæller han. – Det lignede et spansk 
badehotel med al mulig småfnidder, da vi overtog det. Her var 
mahognigulv og listelofter. 
I dag er det smagfuldt restaureret og indrettet, så stilen passer til 
bygningens ydre udstråling. 
På gården er også et lille urmagerværksted, hvor Michael repa-
rerer ure for dem, der nu måtte have behov for det. Et levn fra 
hans fortid, men samtidig hans passion. – Folk taler jo sammen 
og finder frem til mig herude, hvis de har noget, mest gamle ure 
som Hr. og Fru Jensen købte, da de blev gift, der skal repareres, 
fortæller han. 
I en afdeling af huset driver han udlejning. Tidligere var det Bed 
& Breakfast, men i dag lejer han det fast ud til to Lindøarbejdere 
fra Rumænien: – De er rigtig hyggelige, fortæller han, – og det 
fungerer rigtig godt.
– Jeg er meget glad for området her, slutter han. – Her er meget 
smukt og fint. 

Nyt fra Viby Sogneforening

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING

Viby sogneforening indkalder til generalforsam-
ling tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Viby. 
Sognegård med spisning kl. 18.00.

Foredrag kl. 20.00.

Dagsorden iflg. vedtægter, som kan findes på vores face-
bookside.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest 5. marts.
Rikke Mohr Jørgensen,
Målebakkevej 66, 5370 Mesinge
Mail rikkemohr74@gmail.com
Tilmelding til spisning senest fredag den 9. marts til Rik-
ke. Mød op og deltag i samarbejdet og fællesskabet.
 Alle er velkomne
 Med venlig hilsen, bestyrelsen

KALENDER – VIBY

10. MARTS KL. 20.00 - 02.00 
80/90’er-fest i Viby Forsamlingsshus. 
Tilmelding ved indbetaling af 150 kr. 
Betal til regnr: 3574 kontonr: 3596055982 
eller MobilePay: 16289.
Mærk betalingen med 70-80er-fest og dit navn.

22. APRIL KL. 10.00
Affaldsindsamling. Vi starter ved Viby Sognegård.

25. APRIL OG 23. MAJ KL. 18.00
Fællesspisning i Viby Forsamlingshus. Pris 90 kr. per 
voksen og 45 kr. for børn mellem 3 og 14 år. Tilmelding 
til Rikke på tlf. 2248 3513 eller rikkemohr74@gmail.com 
senest 20. april.

16. JUNI KL. 09.30
Åbning af Viby Mølle med morgenbrød, morgenandagt 
og amerikansk lotteri.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Tirsdag den 16. januar deltog 53 personer i Lokalrådets årlige 
generalforsamling i Mesinge Forsamlingshus.

Aftenen var som sædvanligt begyndt med fællesspisning med 
ca. 90 deltagere, som endnu engang nød godt af den gode mad 
– og det gode selskab. Fællesspisninger er jo en oplagt mu-
lighed for at møde venner og naboer, som man måske ikke 
ser så tit her i den mørke tid – og når godtfolk mødes, går 
snakken…….

På generalforsamlingen kunne Lokalrådet berette om endnu et 
godt år for fællesskabet i Mesinge og omegn. Der var i 2017 
afholdt 5 fællesspisninger i Forsamlingshuset, der blev arrange-
ret et velbesøgt Skt. Hansbål i Mesinge og aldrig har der været 
så mange som i år, da juletræet i Mesinge blev tændt. Apropos 
juletræet, så var det i år med ny flot lyskæde – flot sponseret af 
Elpunkt Fyn. Tak herfor.
Mellem disse aktiviteter var der også blevet plads til den årlige 
affaldsindsamling, hvor borgere gav Lokalrådet en hånd med 
at få fjernet det værste affald rundt omkring ved vejene.

Nyt fra Mesinge
 LOKALRÅD 

Foto: Steen Hjorth

SKREVET AF STEEN HJORTH
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FÆLLESSPISNINGER, 
MARTS OG APRIL

Saml familie, venner og naboer og mød op, når Mesinge 
Lokalråd inviterer til fællesspisninger i Mesinge Forsam-
lingshus. Vi inviterer dig/jer til at komme. 

Tirsdag den 20. marts kl. 18-20.
(Obs. ikke 13/3 som skrevet i sidste nr. af Hindsholm-Maga-
sinet). Tilmelding senest fredag den 16. marts.
Husk ”Spiretid” i Kirken kl. 17.00 (se side 14). 

Tirsdag den 24. april kl. 18-20.
Tilmelding senest fredag den 20. april.

Pris for voksne medlemmer 90 kr. og skolesøgende børn 
betaler 40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis. Hvis 
man IKKE er medlem af Mesinge Lokalråd betaler man 
en 10’er ekstra pr. person – voksen som barn.

Tilmelding (gerne SMS) til: 
Karsten K. Hansen tlf. 30 33 67 22  
Poul Kjellberg tlf. 30 13 20 56 
Inge Kuhlmann tlf. 28 73 18 80 
Tina Hansen tlf. 28 14 19 10
Søren Nielsen tlf. 20 46 08 75 
Lene Gommesen tlf. 27 29 00 77 
Pia Kolle tlf. 22 76 10 99 
Carsten Pedersen tlf. 30 35 96 53
Steen Hjorth tlf. 21 43 07 26 
 
Husk venligst at oplyse antal voksne og børn (skole- 
søgende eller ikke-skolesøgende).

AFFALDSINDSAMLING 2018

Årets indsamling af affald rundt omkring på vejene i og 
omkring Mesinge foregår i år.

Fredag den 20. april kl. 16-20.

Mesinge Lokalråd opfordrer så mange som muligt til at 
bruge et par timer, så vi i fællesskab kan få fjernet de vær-
ste affaldsmængder. Tilmeld dig hos den person/det sted, 
hvor du vil give en hånd med. Efter veludført gerning, er 
Lokalrådet vært ved en lille forfriskning.

MESINGE: 
Søren Nielsen, 2046 0875
Poul Kjellberg, 3013 2056
Karsten K. Hansen, 3033 67 22

SALBY:
Tina Hansen, 2814 1910

TAARUP:
Lene Gommesen, 2729 0077

MIDSKOV/GABET:
Pia Kolle, 2276 1099
Steen Hjorth, 2143 0726

DALBYBUGTEN:
Mona Lise Truelsen, 3056 5036

2017 var også et år med masser af godt samarbejde med de 
andre lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm. Halvan-
detårs arbejde med at komme frem med de bedste idéer til 
fortsat udvikling af Hindsholm blev afsluttet på fornemste vis 
ved et velbesøgt borgermøde på Hverringe, Høstmarkedet i 
september trak igen masser af gæster til Mesinge og masser af 
Hindsholmere deltog i de såkaldtea ”ture-med-de-lokale”, som 
hen over sommeren afvikles rundt omkring på Hindsholm.

2017 bød også nogle nye spændende fællesinitiativer. Arbejdet 
med ”Holmens Legepark” i Mesinge er kommet godt i gang. 

De fleste penge er skaffet – og byggeriet er gået i gang og fær-
diggøres i løbet af foråret 2018. Så var 2017 også året, hvor 
Hindsholm-Magasinet så dagens lys. Længere tids snak blev en 
realitet, da kirkerne og lokalråd/beboerforeninger blev enige 
om at gå sammen og ved fælles hjælp fremstille et magasin, 
som beretter om, hvad der sker på Hindsholm.

Bestyrelsens beretning blev efterfølgende godkendt af forsam-
lingen – i øvrigt ligesom lokalrådets regnskab.
Der var genvalg til Poul Kjellberg, Inge Kuhlmann og Steen 
Hjorth og nyvalg af Carsten Pedersen, Salby som ny suppleant.

Nyt fra Mesinge lokalråd
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

JULEMARKED I HOLMENS HUS
Traditionen tro afholdt beboerforeningen julemarked i Hol-
mens Hus lørdagen før den 1. advent.

Det var en utrolig hyggelig dag, hvor masser af de lokale mødte 
op for at kigge og handle hos de forskellige boder, der solgte 
alt lige fra hjemmebagte småkager, frugt & grønt, træskåle, ud-
stoppede dyr og nisser. Derudover var der værksted i kælderen, 
hvor der blev lavet juledekorationer, ligesom der blev serveret 
æbleskiver og frokost i caféen. Julemanden var selvfølgelig på 
besøg hele dagen, hvor han fik snakket med børnene og delt 
godteposer ud til alle de små, der kunne spise lækkerierne. 

Igen i år kom pigekoret og gik Lucia-optog, mens de sang både 
Santa Lucia og julesange, det var som altid en fornøjelse, som 
ekstra mange var mødt op for at overvære.

Foto: Ole Larsen
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

VI TÆNDTE JULETRÆET
Som en ny tradition havde vi fælles 
juletræstænding foran Holmens 
Hus den første lørdag i december. 
Masser af børnefamilier var mødt 
op til varm gløgg og kakao, og der 
blev lystigt sunget med på et par 
julesange efter at der var talt ned, 
og træet var blevet tændt.

Det var er rigtig hyggelig efter-
middag og en begivenhed, der 
helt sikkert bliver gentaget igen 
næste år.

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER
Vi søger i Stubberup Sogn Beboerforening nye medlemmer til 
bestyrelsen. Vi har de sidste to år været et medlem i underskud, 
og når vi afholder generalforsamling i midten af marts, er der 
to fra bestyrelsen, som ikke genopstiller til valg. 

Hvis foreningen skal fortsætte, og dermed også alle de arrange-
menter og aktiviteter vi afholder i Holmens Hus, kræver det, 
at der er nye folk, som kunne tænke sig at give en hånd med i 
bestyrelsesarbejdet. Vi opfordrer derfor alle til at overveje, om 
de ikke kunne tænke sig at deltage i bestyrelsen i beboerfor-
eningen. Hvis du har spørgsmål eller ved at du er interesseret, 
så kontakt vores formand Bente Kragebær på tlf. 4021 8554.

KALENDER
Banko Holmens Hus 04. marts kl. 14:00

Generalforsamling Beboerforening Holmens Hus 15. marts kl. 18:30 (spisning) / kl. 20:00 (generalforsamling)

Påskegudstjeneste m. frokost Stubberup kirke 02. april kl. 10:30 (gudtjeneste) / kl. 12.00 (frokost)

Banko Holmens Hus 15. april kl. 14.00

STUBBERUPS SOGNS BEBOERFORENING 

INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 15. MARTS 2018 KL. 20.00 I HOLMENS HUS.

Generalforsamlingen starter med fællesspisning kl. 18.30, hvor der serveres glaseret skinke med flødekartofler og 
salat til en pris af 100 kr. Tilmelding til spisning kan ske til Bente Kragebær på mobil 4021 8554 senest den 7. marts 2018.

DAGSORDEN IFØLGE LOVENE: 
1. Velkomst.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af dirigent.
4. Valg af protokolfører.
5. Aflæggelse af beretning ved formanden.
6. Forelæggelse af regnskab ved kassereren.
7.  Aflæggelse af beretning og regnskab for foreningens andre afdelinger.
  Valg til bestyrelsen for ungdomsklubben.
 På valg er Kim Zeuner, Morten Boesen, Mads Peter Jensen, Bente Kragebær og Leif Jensen. Alle genopstiller.
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9.  Behandling af indkomne forslag, der er kommet bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
10.  Valg af kasserer – på valg Nynne Severini – ønsker ikke genvalg.
11.  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer – på valg Lise Lotte Mørk, Anne Mørk og Louise Williamson – Louise Williamson 

ønsker ikke genvalg.
12.  Valg af to bestyrelsessuppleanter – på valg Preben Knudsen og Kay Machon.
13. Valg af revisor – på valg Ole Eriksen og Leif Jensen.
14. Valg af revisorsuppleant.
15. Valg af repræsentanter til underudvalg.
16. Eventuelt. På beboerforeningens vegne Bente Kragebær
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DET SKER I KIRKERNE

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE

DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

”Duer ikke, Væk!” sådan husker vi nok alle prinsessens arrogante 
bemærkning i H.C Andersens eventyr om Klods-Hans, når hun 
afviste alle de mange bejlere til hende og ikke mindst til det hal-
ve kongerige! Men det var de lærde, de rigtige, hun tænkte på. 
De, der havde så høje tanker om sig selv, hvis ego stod i vejen 
for, at man kunne se dem, som de var. Klods-Hans derimod fik 
prinsessen. Han fik både kone og krone og trone på trods af, at 
han ellers ikke blev regnet for noget. Sådan er der så meget i et 
eventyr.

”Duer ikke, væk!” - den spydige kommentar synes at klinge med 
i de første linjer af N.F.S. Grundtvigs påskesalme, der indledes 
med det nærmest nedladende spørgsmål, ”hvad vil du her? ” 
”Smut, du er for lille - Bondeblomst!” mobberi lige efter bogen. 
Mobbeofferet får kontant at vide, at man ikke har noget at be-
stille i det fine selskab. Man mærker ligefrem den vrængende 
tone, spørgsmålet stilles i. 

Jeg tror faktisk ikke det spørgsmål, som salmen indledes med, 
overhovedet kan siges og stilles, så det har en positiv klang og 
betydning. Selv den nok så høflige butiksassistent ville fremstå 
flabet og nedladende, hvis kunden blev mødt med det indleden-
de spørgsmål: ”hvad vil du her?”

Det er fuldt bevidst, når tonen slås an på den måde. Som en 
udstilling af det hånlige mobberi fra det finere borgerskab i 
1800-tallets romantiske stuer og herregårde, hvor man kun ville 
kendes ved de velduftende roser og ægte liljer og ringeagtede de 
skrigende undermålere, som den nærmest vildtvoksende påskelil-
je var. ”Skrid hjem hvor du kommer fra, vejkants-blomst!”. 

På trods af denne medfart, så har den fået en umådelig stor gen-
nemslagskraft, den er blevet symbolet på opstandelsen, vores nor-
diske islæt i den kristne billedsymbolik. En lille blomst, der bliver 
tegnet på det største under af dem alle, livets sejr over døden. 

”Bondeblomst fra landsbyhave”
SKREVET AF AF SØREN-HERLUF SØRENSEN
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KONFIRMATIONER 2018 

MESINGE KIRKE D 8. APRIL KL. 10.30
Rolf Christian Brødbæk
Sarah Henriksen
Clara Birkholm Nielsen
Perle Fischer Rasmussen
Stinus Fischer Rasmussen
Nikolaj Staal Rundstrøm
Dagbjört Lind Salting
Matthew David Gouliquer
Sejr Thybo Nielsen
Casper Borum Andersen
Peter Tørngren Høj

VIBY KIRKE D. 15. APRIL KL. 10.30:
Carl Pontoppidan Jespersen
Oliver Hans Peter Michaelsen
Mie Holst Jensen 

DALBY KIRKE D. 6. MAJ KL. 10.30
Lucas Foged 
Mathias Virenfeldt Ryhl
Jan Damm Rasmussen
Viktoria Søndergaard Bøgelund
Katarina Søndergaard Bøgelund 
Nikolaj Steadman Pedersen
Mads Emil Zeuner
Peter Hillerup Koefoed
Viktor Emil Hellfach
Isabell Erbæk Salomonsen

STUBBERUP KIRKE D. 13. MAJ KL. 10.30
Caroline Agervig Nilsson
Christine Edis
Lærke Sofie Jensen
Mathilde Nordeide Jensen
Christian Ottenbros Hemmingsen

MORGENSANG 
Dalby Kirke kl.9.30-11. 
Den 8. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni 
HUSK – den første torsdag i måneden mødes vi til en 
halvtimes morgensang i Dalby Kirke. Det er ganske for-
nøjeligt og ingen krav om sangkundskaber og store sang-
stemmer. Efter sangen samles vi om formiddagskaffe i 
konfirmandstuen. 

AFTENSANG 
Dalby kirke kl.19.00. Den 22. marts.
Norsk Aften hvor Vera Paulsen fortæller om sit liv: ”Med 
rødderne i Norge og fødderne i Dalby. Hele tiden med musik 
som følgesvend.”

TIRSDAGSCAFE
Viby Sognegård kl.15.00.
Den 1. marts, 3. april, 1. maj 
Alle er hjerteligt velkomne, medbring selv 
kage/lidt sødt og godt til kaffen. Kaffen la-
ver vi i fællesskab. Vi bestemmer program fra 
gang til gang, og samtaler frit og fornøjeligt!

Kristendommens billedverden er rig på blomster af stor inter-
national berømmelse. Vi finder rosen: kærlighedens ukronede 
vinder, og liljen, der i sin renhed og duft, gengives på utallige 
altertavler som symbol på Maria Bebudelse og den jomfruelige 
undfangelse af Jesus. Kommer I forbi Drigstrup Kirke, så finder 
I den på alterbilleder der, i hånden på ærkeenglen Gabriel.

Men det er den anden lilje – påskeliljen, der blev påskebebude-
ren, opstandelsesblomsten – den blomst, der som et henkastet 
løg i kompostbunken, i grøftekanten – i udkanten, pludselig 
står der en lun forårsdag og spejler, ikke blodets røde farve, eller 
den ubesmittede renhed, men det livgivende solskin. 

Glædelig Påske og Godt Forår

SKUMRINGSTID 
Mesinge Kirke kl.16.30. Den 8. marts. 
”Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker, 
til ord, som har vægt...” Synger vi i salmebo-
gens nr. 786. Sådan er det netop i den halve 
times skumring i kirken. 
Kom og vær med!
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FAMILIEDAG I KIRKERNE
Søndag d. 11. marts.  

”BAG SÅ DET BATTER”
Kl. 8.30: Skolekøkkenet, Hindsholmskolen.
Alle børn i alderen 9+ forældre og/eller bedsteforældre 
indbydes til at hjælpe med at bage kager, der sælges i for-
bindelse med gudstjenesten i Dalby kirke kl.11.00 og ved 
koncerten i Stubberup kirke kl.16.00
Vil du bage med så SMS / kontakt Anne Kathrine Skifter på 
tlf.nr.: 617 87 617

GUDSTJENESTE
Kl. 11.00: Dalby Kirke.
Gudstjeneste hvor de kommende konfirmander deltager. 
Efter gudstjenesten kan man købe en kop kaffe og et styk-
ke friskbagt kage. Beløbet går ubeskåret til Folkekirkens 
Nødhjælp

LANDSINDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP  
Kl. 12.30: Dalby Præstegård.
Vi deltager i den landsdækkende sogneindsamling til for-
del for Folkekirkens Nødhjælp. Tag godt imod dem. De 
gør et fint stykke arbejde! 
Har du lyst at hjælpe med indsamlingen kontakt koordi-
nator: Anne Kathrine på tlf. 617 87 617.

FORÅRSKONCERT
Kl. 16.00: Stubberup Kirke.
Forårs syng med - koncert med Astrid Toft, vokal, og 
Anders Hjorth, klaver/orgel. 
Efter koncerten sælges kaffe og kage, og indtægten går 
pengene ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Kom og gør dagen festlig og indbringende. Vi glæder os 
meget til at se så mange som muligt i køkkenet, i kirkerne 
og ved dørene.

SPIRETID 
Mesinge Kirke kl.17.00. Den 20. marts.
Det spirer og gror, også i kirken og forud for fællesspisnin-
gen i Mesinge Forsamlingshus. 
Vi mødes i kirken, den halve time fyldes med sang og mu-
sik, derefter følges vi alle ad til Forsamlingshuset og fort-
sætter med samvær og hygge omkring maden.

KORAFSLUTNING
FOR HINDSHOLMS BØRNE- OG VOKSENKOR
Dalby kirke kl.16.00. Søndag den 8. april. 
Fri entré.

PÅSKE I KIRKERNE

BØRNEGUDSTJENESTE 
Viby kirke kl.10.30. 
Palmesøndag den 25. marts. 
Påsken indledes, Påskedugen rulles ud på gulvet og vi ”går” 
påsken sammen. Alle kan være med, små og store fødder, vi 
synger sammen, oplever kirkens rum, lys og lyd, og samles 
i Sognegården efterfølgende omkring lækker sund brunch 
for børn og voksne. Tag hinanden ved hånden og indled 
påskens dage på denne måde!

FAMILIEGUDSTJENESTE & KIRKEFROKOST 
Stubberup kirke kl.10.30 og Holmens Hus.
2. påskedag den 2. april. 
Efter gudstjenesten inviteres til traditionel påskefrokost i 
Holmens Hus, med godt fællesskab og hyggeligt samvær. 
Arrangementet slutter ca. kl.14.30. Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding senest den 27. marts til Søren-Herluf på tlf. 
2440 3433 eller mail shes@km.dk

KRISTI HIMMELFARTS 
VANDRING 
Huggehuset v. Dalby kirke kl. 8.00.
Torsdag den 10. maj.
Vi mødes ved Huggehuset ved siden af 
Dalby Kirke til morgenkaffe. Efter morgen-
sang i Dalby Kirke, går vi sammen ad den naturskønne 
banesti til Stubberup Kirke. Undervejs gør vi stop og giver 
plads til ord og eftertanke. 

Gudstjeneste i Stubberup kirke kl.10.30.
Gæster fra Nordisk Kirkesangerstævne arrangeret af Fol-
kekirkens Ungdoms Kor, Fyn, deltager ved gudstjenesten.

MÆNDENES MORGEN-
MAD FORTSÆTTER...
Lørdagene den 3. marts og 7. april 
kl. 9.30-11.30. i Viby Sognegård.
Det er uhøjtideligt, kaffen drikkes, morgen-
bitteren nydes og samtalen går. Velkommen
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FRILUFTSGUDSTJENESTE 
2. PINSEDAG
Viby Sognegård i haven kl.11.00. Mandag den 21. maj.
Kerteminde- og Hindsholm kirkesogne fejrer pinsen med 
en fælles gudstjeneste i det fri. Kirkerne er efterfølgende 
vært ved en let frokost. Øl og vand kan købes. 
I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi indendørs. 
Der er fælles transport i bus fra Kerteminde kirke kl.10.30.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
I DALBY-STUBBERUP

DÅBSKLUDE
En ide udsprunget på Djursland af sogne-og hospicepræst 
Ann Maj Lorentzen, om at strikke dåbsklude til brug ved 
dåbshandlinger i sognenes egne kirker.  Ideen har bredt 
sig til store dele af landet og er nu også kommet til Hin-
dsholm. En kreds af strikkeglade kvinder er gået i gang og 
foreløbig er det første antal færdiggjort og er blevet over-
draget til sognepræst, Søren - Herluf Sørensen, til brug i 
Dalby- og Stubberup kirke. Vi håber at initiativet vil blive 
godt modtaget af menigheden og at dette kan blive en 
fast tradition. Interesserede kan henvende sig til Elisabeth 
Kirkegaard Andersen på telefon 28 11 55 11.

SOGNETUR: 

FORTOLKNINGER AF LYS OG MØRKE....
Sådan kalder vi årets ”Sogneudflugt”, og det er ligeledes 
overskriften over de to ”højskoleaftener” i forsommeren.
Det er lørdag. d. 8. sep. kl. 8.00 vi drager afsted på tur! 
Der er påstigning i Viby (Sognegården) og i Mesinge (for-
an kirken).
Vi kører vestpå, drikker vores formiddagskaffe undervejs, 
og rammer Hjerting Kirke v. Esbjerg.

HJERTING KIRKE er en nyere kirke, den er en ny og 
lys, hvidkalket fortolkning af de middelalderlige kirker. 
Den ligger højt over Hjerting bydelen, tegnet af Alan 
Havsteen-Mikkelsen, med kirkegård og et smukt indre, 
som vi skal høre meget mere om.

HJERTING BADEHOTEL ligger en kort gå tur fra kir-
ken (hvis man har lyst til at gå), her spiser vi frokost med 
udsigt over vandet.

”TIRPITZ”, det nye museum i klitterne, er næste station. 
Her vil vi høre om arkitekten Bjarke Ingels fantastiske for-
tolkning af den gamle bunker og de fortællinger den gem-
mer på. Inden hjemturen drikker vi kaffe og når Hindsholm 
kl. ca. 19.
Prisen for turen er 300 kr. pr. pers. med afregning i bus-
sen. Tilmelding sen. d. 25. aug.

TORSDAG D. 3. MAJ. KL. 19.30 - aftenen før be-
frielsesaftenen! - samles vi i Viby Sognegård omkring en 
filmisk fortolkning af krigens sidste dage på Vestkysten. 
Der vil være film såvel som introduktion til historien.

TORSDAG D. 14. JUNI KL. 19.30 får vi besøg fra 
Vestkysten. Sognepræst Peter Gjelstrup fra Ho er sog-
ne- og turistpræst. Han vil fortælle om området med de 
mange sommerhuse og sit arbejde blandt fastboende og 
ferierende.

Begge aftener drikker vi naturligvis kaffe. Tilmelding til 
turen med navn og antal til Anne-Marie Nordtorp på  
annemarienordtorp@gmail.dk / sms: 20 99 20 37.
Der er også mulighed for tilmelding en af de to mødeafte-
ner. Det er ikke nødvendigt at deltage i optaktsaftenerne 
for at deltage i udflugten.

Velkommen til gode, udbytterige foredrag og endnu en 
dejlig udflugtsdag! Sæt kryds i kalenderen nu!

HØR NATTERGALEN SYNGE  
Dalby kirke kl.20.00. Torsdag den 24. maj. 
Vi mødes til aftensang og fortsætter derefter ud i den lyse 
aften. Hvis vi er heldige, får vi måske lov at høre natterga-
len synge for os.

15Hindsholm-magasinet



KIRKEKALENDER SHS: Søren-Herluf Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

LWJ: Lone Wellner Jensen
ABH: Anne Bundgaard Hansen

BNR: Betina Noer Rasmussen

Dato  Helligdag Dalby Stubberup Mesinge Viby Kerteminde Drigstrup
01.03 Hverdagsgudstj. 17.00 LWJ

03.03 Dåbsgudstj. 11.00 BNR

04.03 3. s. i Fasten 11.00 RAN 9.30 RAN 9.00 BNR 10.00 BNR

08.03 Morgensang 9.30 SHS

08.03 Skumringstimen 16.30 RAN

11.03 Midfaste
11.00 SHS

Folkekirkens Nød-
hjælp Indsamling

16.00 Forårskoncert 9.30 SHS 10.00 LWJ

15.03 Hverdagsgudstj.
17.00 BNR og SHS

Konfirmandgudstjeneste 
med fernisering

18.03 Mariæ 
Bebudelsesdag 9.30 RAN 11.00 RAN 10.00 SHS 11.30 SHS

20.03 "Spiretid" i kirken 17.00 RAN

22.03 Aftenkirke 19.00 SHS

25.03 Palmesøndag 11.00 SHS
Chr. d.3.´s Bibel

9.30 RAN 
Børnegudstjeneste

11.00 LWJ
Børnegudstjeneste

29.03 Skærtorsdag 19.00 RAN 17.00 RAN 19.00 ABH 10.00 ABH

30.03 Langfredag 9.00 SHS 10.30 SHS 19.00 BNR
31.03 Påskelørdag 23.30 RAN

01.04 Påskedag 10.30 SHS 9.00 SHS 9.00 RAN 10.30 RAN 10.00 BNR 11.30 BNR

02.04 Anden påskedag 10.30 SHS
Kirkefrokost 10.00 LWJ

05.04 Morgensang 9.30 SHS

05.04 Hverdagsgudstj. 17.00 BNR

07.04 Dåbsgudstjeneste 11.00 LWJ

08.04 1.s.e.påske 16.00 Forårskoncert 
med Korafslutning

10.30 RAN
Konfirmation 10.00 ABH

12.04 Sansegudstj. med de-
mente og pårørende 11.00 RAN og ABH

15.04 2.s.e.påske 9.00 SHS 10.30 RAN
Konfirmation 10.00 LWJ

19.04 Hverdagsgudstj. 17.00 BNR

22.04 3.s.e.påske 10.30 RAN 9.00 RAN 10.00 BNR 11.30 (Dåb) BNR

26.04 Bededagsaften 19.00 RAN

27.04 Bededag 10.30 RAN
9.00 konfirmation BNR
11.00 Konfirmation SHS
13.00 konfirmation BNR

11.00 Konfirmation 
BNR

29.04 4.s.e.påske 9.00 SHS 10.30 SHS 10.00 ABH

03.05 Morgensang 9.30 SHS
03.05 Hverdagsgudstj. 17.00 LWJ

05.05 Dåbsgudstjeneste 11.00 SHS

06.05 5.s.e.påske 10.30 SHS
Konfirmation 9.00 RAN 9.00 LWJ 10.00 LWJ

10.05 Kr. Himmelfart
10.30 Nordisk 

Kirkesangerstævne 
RAN og SHS

10.00 med kordeltagelse 
– Nordisk kirkesanger-

stævne BNR

13.05 6.s.e.påske 10.30 SHS
Konfirmation 19.00 RAN 10.00 ABH

17.05 Hverdagsgudstj. 17.00 BNR

19.05 Morgenandagt 9.30 ABH

20.05 Pinsedag 10.30 SHS 9.00 SHS 10.30 RAN 9.00 RAN 10.00 LWJ 11.30 LWJ

21.05 Anden pinsedag
11.00 Fælles Guds-
tjeneste i det fri ved 

alle præster

27.05 Trinitatis søndag 10.30 SHS 9.00 SHS 10.00 BNR

31.05 19.30 Koncert 
Odense Kammerkor

02.06 Dåbsgudstjeneste 11.00 LWJ
03.06 1.s.e.trin. 10.30 ABH 9.00 ABH 9.00 LWJ 10.00 LWJ
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Som man ved selvsyn kan konstatere, hvis man lægger vejen 
forbi boldbanen bag Mesingeskolen, vil man kunne se, at ar-
bejdet med at etablere Holmens Legepark er gået i gang. Første 
aktivitet er allerede etableret – og taget i brug, nemlig den store 
hoppepude. Det er muligt at benytte hoppepuden hver dag 
Senere i marts vil arbejdet med at etablere gynger, klatrevæg 
og kolbøttestativ m.m. gå i gang og planen er, at hele anlægget 
skal være klar til indvielse lørdag den 9. juni (samme dag som 
HOLMENS DAG).

Arbejdet udføres dels af professionelle håndværkere – og dels 
af frivillige, som er tilknyttet den arbejdsgruppe, som blev 
nedsat efter et dialogmøde, som kommunen havde inviteret til 
for 1 års tid siden med henblik på at få etableret nye spænden-
de legemiljøer rundt omkring i kommunen.

Den 9. juni er det planen at indvie første del af Hindsholm Le-
gepark. Arbejdsgruppen har nemlig planer om flere redskaber, 
som skal anlægget endnu mere spændende. F.eks. er arbejds-
gruppen allerede gået i gang med at finde penge til en stor 
svævebane. Senere er det planen, at der skal bygges en særlig 
legeplads til mindre børn og en bålhytte på området tæt ved 
den eksisterende skaterbane.

Hvis du har gode idéer til, hvordan vi kan skaffe penge til mere 
Legepark, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen 
(Tina Hansen, tlf. 2814 1910).

HOLMENS LEGEPARK
FOR ALLE BØRN OG BARNLIGE SJÆLE PÅ HINDSHOLM

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
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Det tidligste vi ved om bryggeriet er, at det er startet i ca. 1904 
under navnet Mesinge Bryggeri, som var navnet indtil 1933. I 
perioden 1904 til 1933, var der flere ejere, og i perioden 1926-
1933 var bryggeriet ikke i funktion.  I 1933 blev det købt af 
Jens Trier Rasmussen, og samtidig skiftede bryggeriet navn til 
Bryggeriet Hindsholm.

Anna og Jens Trier Ras-
mussens søn, Mogens 
Trier,  har fortalt følgende 
om bryggeriet:
”Min far Jens Trier Ras-
mussen købte bryggeriet i 
Mesinge i 1933. Han var 
kun 20 år, så han måtte 
have sin far til at skrive un-
der for sig. I december 1933 
fyldte han 21 år.
Han blev gift med min mor, 
Anna, den 9. marts 1934, 
og de fik 5 børn, Ruth, Mo-
gens, Poul, Jørgen og Claus.

Bryggeriet havde ligget stille i flere år, så det var med at starte forfra 
med det hele, brygge øl – finde kunder – køre ud for at sælge, så der 
var nok at se til.
I starten fik han hjælp af sin lillebror Peder, som senere blev maler-
mester i Nyborg.
Med tiden fik de medhjælp i bryggeriet. Den første var Eigil Peder-
sen, som var med i alle årene, senest som depotmand for Bryggeriet 
Hindsholm. Eigil var gift med Esther, som havde brødudsalg i Salby.
Derudover var der ansat 2 karle, som boede og spiste på bryggeriet.

Vi havde ”Lille Bent” – Bent Pedersen, som var ansat fra han blev 
konfirmeret til bryggeriet lukkede i 1983. Han blev gift med Inger, 
som på et tidspunkt var ung pige i huset på bryggeriet.
Vores salgschauffør hed Anders Ditlevsen og var ansat i mange år.
Der var også malteri på bryggeriet. Vi lavede meget malt både til 
eget brug og vi solgte til gårdene, som lavede deres eget øl. Vi solgte 
også malt til andre bryggerier, og til eksport.

I 1949 begyndte vi også at lave sodavand. I 1952 fik vi Kosangas 
depot.
Vi havde depoter rundt omkring på Fyn, som solgte vores produkter, 
og jeg tror, at der var 3-5 ansatte det meste af tiden.
Der var også en periode, hvor der blev tørret korn for FAF  og Muus 
og flere andre.
Bryggeriet Hindsholm lukkede sammen med mange andre små 
bryggerier i 1983”.

Jens og Annas søn, Poul Trier Rasmussen, overtog bryggeriet i 
1976 efter faderen, der var blevet ramt af en blodprop. Poul Trier 
Rasmussen videreførte det indtil 1983, hvor det lukkede.

NB: Jeg erindrer tydeligt fra barndommen, at Anders Dit-
levsen kørte rundt med ”stakitøl” hver uge, vi købte en 
mørk og en lys om ugen. Det var dengang, hvor børn gerne 
måtte drikke øl – dog det mørke! Det lyse var til mænde-
ne, og hvis der var gæster. Det mørke øl smagte dejligt, lidt 
sødt,  og jeg husker engang, hvor vi sad og spiste, hvor min 
farfar nok har syntes, at det måske var lige meget nok, og 
han sagde tørt: ”Nu ska’ I ette sitte der og bæle for lyst, un-
ger”,-  jo, jo, der er løbet meget vand i åen siden da!

HINDSHOLM
AF BIRGIT PEDERSEN (LOKALARKIVET I MESINGE)

Hindsholms historie

Bryggeriet
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Hindsholms historie

Broderet og skænket til Stubberup kirke af min mormor Fre-
derikke Trolle Jacobsen (1896 – 1972)
… hvilket årstal, hun broderede dugen, husker jeg  ikke … 
Hun havde gennem hele sit liv en tæt tilknytning til kirken. 
Først i Agedrup, (født i Vester Kærby) og siden i Stubberup.
Var en ivrig kirkegænger og bad hele livet sit ”Fadervor”. Der-
for har det været helt naturligt at forene interessen for hånd-
arbejde med at brodere og forære en alterdug til Stubberup 
Kirke.

Det er ikke kun Stubberup Kirke, der har fået glæde af hendes 
evner med synålen. At Agedrup Kirke også i en årrække har 
været begunstiget af hendes gavmildhed i form af en alterdug, 
har jeg fundet bevis for i mine gemmer, hvor et håndskrevet 
brev kunne oplyse om følgende.

”Kære Fru Jacobsen!
Paa Menighedsraadets Vegne skal jeg bringe Dem vor hjertelige 
Tak for Deres venlige og smukke Tanke at skænke Deres dejlige 
Alterdug til Agedrup Kirke.
Med venlig Hilsen til Dem og Deres Mand fra min Hustru og 
 Deres hengivne
 P Hansen – Agedrup Præstegaard – 8/6 1929
MEN… engang først i tresserne var det Viby Kirkes tur. Den-
ne gang var mormor ”kun” den udøvende kunstner, mens det 
var Margrethe Mathiesen fra Viby, der gerne ville forære kir-
ken en ny alterdug.
Da vi var så heldige – som det var skik og brug mange steder 
på landet – at bo i samme hus som vores mormor og morfar, er 
der mange dejlige minder, der pludselig dukker frem…
Jeg husker, at Margrethe flere gange kom med rutebilen fra 
Viby for at besigtige projektet, og jeg fik strenge instrukser om 
ikke at omtale det for nogen – det skulle være en hemmelighed 
lige til det sidste.
Hvor længe ”mormors” alterdug fik lov at pryde alteret i Stub-
berup Kirke, har jeg ingen anelse om, men jeg ved, den stadig 
lå der i Frede Hansens tid – og jeg ved, den blev erstattet af en 
fra Inga Winther Andersens hånd.

EN LILLE ANEKDOTE:
Mormor var MEGET per-
tentlig med alt, hvad hun hav-
de med at gøre – således også 
strygejernet.
Min mor, der var knap så 
flittig gæst i kirken, havde 
indfundet sig til en kirkelig 
handling i Den hvide Jomfru 
– højt deroppe på bakken. Da 
gudstjenesten var færdig, og 
pastor Frede Hansen stod i 
våbenhuset og ønskede ”God 
søndag”, lød det fra ”Mutter”.

”Godt, min mor (Frederikke) ikke ser, hvordan alterdugen er strø-
get! – er sikker på, hun vender sig i sin grav!”
Forstå det, hvem der kan, men der kom aldrig et ”hjerteligt” 
forhold mellem de to… 
Da jeg er den heldige ejer af flere af mormors håndarbejder, 
både duge og pudevår syet med ”venetiansk”, kan JEG godt 
forstå, hvis der kom en fold hist og pist!!

FORTALT AF ELSEBETH CHRISTENSEN, KERTEMINDE

Alterdugen 
I STUBBERUP KIRKE

Foto taget den 26. april 1970 på 
morfars 80 års fødselsdag
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JAZZ FOR 25. GANG
- en bragende succes
Et veloplagt NEANDERS Jazzband spillede op til dans i 
Dalby forsamlingshus lørdag den 27. januar - for 25. gang. 
Vanen tro var dansegulvet fyldt op efter, at de første takter 
var slået an.

I anledning af jubilæet blev der serveret en lækker 3-retters 
menu:
Bruschetta til forret, roastbeef med pommes Anna, sky-
sauce og grønkålssalat til hovedret og en citronfromage til 
dessert.

Der var højt humør fra start til slut i et propfyldt forsam-
lingshus.

 Sikke en fest!

HindsholmNyt

EFTERLYSNING

Malerier af gamle Hindsholmmalere
Mesinge Lokalhistoriske Arkiv og 
Mesinge Lokalråd har planer om at 
lave en udstilling med malerier af 
malere, som tidligere har boet og haft 
deres virke på Hindsholm. Udstil-
lingen forventes afholdt en søndag 
først i maj måned. 
Vi efterlyser derfor billeder, malet af 
disse malere, som Hindsholmhol-
mere vil stille til rådighed for denne 
udstilling. 
Hvis du har et eller flere billeder, som 
du synes kunne være interessante at 
vise frem, så kontakt venligst 
Steen Hjorth, tlf. 2143 0726, 
hjorthsteen@gmail.com (send evt. et 
foto af maleriet) senest 1. april. 

Se hvad du har på væggene – men også hvad du har stående i kælderen eller på loftet. Vi overvejer nemlig også at lave en 
auktion, hvor interesserede kan prøve at sælge malerier af de gamle Hindsholmmalere til andre, som måske kunne være 
interesserede i at købe sådanne malerier.

HindsholmNyt

Malet af Helge Christensen, Mesinge
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I år 2017 har jeg vundet kredsmatch i badminton for hold i 
U-11. Jeg var en del af holdet Fyn, og vi spillede mod Sjælland, 
København og Midtjylland. Det var første gang at Fyn vandt.
Jeg har været på en aktiv ferie med min familie i Tjekkiet, det var 
sjovt. Vi kørte bl.a på nogle store løbecykler, rapellede og kørte 
på en svævebane, hvor der var 40 meter til jorden. Vi har også 
været på skiferie med Simon Fischer og hans familie. Det var 
sjovt at stå på ski med Simon. Det var en god ferie.
I klassen har vi spillet krybbespil til juleafslutning, det tog lang 
tid at lave, men det var sjovt. Vi har også været på hyttetur, vi 
spillede rundbold og spiste chips. Næste dag kom lærerne. Vi var 
inde i skoven med Karen, malede på sten med Pernille og bagef-
ter skulle vi hjem. Det var en sjov hyttetur. Vi har også haft en 
kidsvolley-turnering. Mit hold var mig, Julie, Hjalte og Rasmus, 
og vi vandt. Vi har også været i biografen og se, “Den lille prins”. 
Den var ikke lige så god som Fantomdrengen, men den var ok. 
Så skulle vi gå en tur ved stranden og bagefter kom bussen, så 
skulle vi hjem. Det var en god biograftur.
I Danmark har de danske fodbold kvinder vundet EM sølv, det 
var spændende at følge med. I USA er Donald Trump blevet 
præsident, men jeg synes, at han er en dårlig præsident.

I badminton har Victor Axelsen vundet VM guld, han slog 
Chen Long i semifinalen og Lin Dan i finalen. Det var mega sejt.
I min by er der nogen gange fællesspisning. De laver noget god 
mad. Der har også været kommunevalg. Det var ærgerligt, at 
Simon Lærer ikke kom ind. Men de kunne heller ikke finde ud 
af, hvem der skulle være borgmester.
I år 2018 skal jeg på skiferie med Simon, det bliver mega sjovt.
I klassen håber jeg, at vi får nogen flere idrætstimer, fordi vi ikke 
når nok, og det er sjovt. Jeg håber, at klassen kommer på hyttetur 
igen.
Og jeg håber, at Victor Axelsen vinder VM guld igen.
 Godt nytår. Gud bevare Danmark.

Nytårstale
Hindsholm børn & unge

I starten af december fik vi en skøn næsten ”Nak og Æd” 
oplevelse i Bøgebjerg.
Hverringe gods` skytte Klaus kom med en sæk på ryggen som 
julemanden. Klaus havde skudt og brækket dyr på Romsø.
I sækken lå et dådyr, som Klaus sammen med os i Bøgebjerg 
parterede. Nu blev det spændende ”Nak og Æd”.
Jette fandt en ”sten” i skoven og fortalte eventyret om, hvordan 
man kan koge suppe på en sten.
Trylleri – partering – grøntsager – mange grøntsager – træ – ild 
– bål – gryder – forventning.
Stor fælles gastronomisk indsats fra børn og voksne i tilbered-
ningen af dådyrkød, grøntsager og en sten. Vi kogte den dejlig-
ste dådyrsuppe til eftermiddagsmad, som smagte fortryllende.
Alle børn var ellevilde med den fortryllende stendådyrsuppe.
Det var en fantastisk oplevelse – i dag hænger skindet til tørre 
i hughuset, hovedet er kogt af til en trofæopsats.
Vi glæder os til spændende oplevelser i  2018 og sender Hver-
ringe gods og Klaus de bedste hilsner og takker for ”Nak og 
Æd” i Bøgebjerg Naturbørnehave og vuggestue.

SKREVET AF ANNA KLOKKER, 
BØGEBJERG NATURBØRNEHAVE OG VUGGESTUE

”Nak og Æd”

AF FREDERIK HINDING

21Hindsholm-magasinet



Nyt fra foreningerne

Jeg begyndte at ro i kajak sammen med Martofte Gymnastik-
forening for nu fire år siden. Jeg lærte foreningen at kende 
gennem min svigerfamilie, der har sommerhus ved Korshavn 
og gerne ville anskaffe nogle ”sommerhus-kajakker” og kunne 

bruge dem fornuftigt. Derfor opsøgte vi foreningens introduk-
tionskursus. Det varede to hele dage og indeholdt en masse om 
det sikkerhedsudstyr, man altid bør have med ud på vandet og 
en masse ro-teknik, som vi prøvede igen og igen. Vi lærte at ro 
og styre kajakken og hvordan man redder sig selv eller en kam-
merat, hvis nogen er faldet i vandet. Det var et virkelig godt 
kursus, både lærerigt og rart at lære andre kajakroere at kende. 
Året efter blev jeg tilbudt at købe en brugt, men meget smuk 
hvid glasfiberhavkajak af et foreningsmedlem, der ikke skulle 
bruge den mere, og det har jeg ikke fortrudt. Selvom jeg til 
dagligt bor i Odense, tager jeg gerne køreturen i bil langt ud 
af Fynshovedvej for at ro med de kammerater, jeg har fået i 
foreningen. I sæsonen fra maj til september - og somme ti-
der længere - ror vi i Lillestranden og Korshavn, gerne rundt 
om Mejlø og -når vind og vand tillader det - ror vi rundt om 
Fynshoved og ud i Storebælt. Ikke sjældent har vi selskab af 
både havørnen i luften og marsvin i vandet. Som regel tager 
vi en kaffepause på halvvejen og deler hvad vi har af kage og 
chokolade. En tur varer 3-4 timer fra vi mødes til vi tager hjem 
igen. Jeg kan varmt anbefale at være med i foreningen.

80/90’ER-FEST  
I VIBY FORSAMLINGSHUS
Lørdag d. 10/3- 2018 kl. 20.00 – 02.00.

Gratis velkomstdrink mellem 20.00 og 21.00. Drinks, øl, 
vand og vin købes i baren. Tilmelding efter ”først til møl-
le”. Man er først tilmeldt når man har betalt.
Sidste frist for tilmelding og betaling d. 19. februar – 2018
Pris: 150,-.  Betaling til Reg: 3574 Kontonr: 3596055982
Mobile Pay til: 16289. Mærket: 80-90 ér fest og dit navn

Vi sørger for festligt pyntet hus og den rette musik, du 
sørger for festlig udklædning! Spørgsmål til Sidsel eller 
Signe på 30 33 77 96 eller 30 20 70 48.
Arrangør: Viby Forsamlingshus og Viby Sogneforening
Min: 18 år.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Mesinge Sogns Lokalhistori-
ske Forening i Mesinge Forsamlingshus.

ONSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden Irene Hansen, Mesinge By-
gade 1, 5370 Mesinge, i hænde senest tirsdag den 13. 
marts 2018. Udstillingen fra Toldboden om Bryggeriet 
Hindsholm vil være opsat denne aften.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i foreningen Hinds-
holm Egnsmuseum.

MANDAG DEN 23. APRIL KL. 20.00 
(i forbindelse med det annoncerede introduktionsmøde).

Forslag til dagsordenen skal være formanden (Lone Nør-
gaard – lcnorgaard@gmail.com) i hænde senest 9. april.
Alle er velkomne. Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Manja og kajakken

SKREVET AF MANJA VILHELMSEN RYTTER
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Nyt fra foreningerne

Efter en vellykket nytårskoncert i Kertemindehallen, vender 
Hindsholm Musikforenings Orkester atter blikket mod de 
hjemlige græsgange. Onsdag aften den 25. april er der forårs-
koncert i Dalby Forsamlingshus kl. 19.30.

I flere år har orkesteret haft et fast samarbejde med Aarslev 
Symfoniorkester, og der er også andre gæster fra Midtfyn ved 
koncerten, idet Pro Cantu Koret fra Ringe under ledelse af 
Erik Jakobsen har sin egen afdeling.
Pro Cantu Koret er et klassisk blandet kor med ca. 30 sangere. 
Koret blev dannet i midten af 1970’erne og har i årenes løb 
nået at holde omkring 300 koncerter rundt på hele Fyn, men 
også i det jyske. Repertoiret spænder fra enkle sange til store 
korværker, hvoraf bl.a. kan nævnes ”Elverskud”, ”Fynsk Forår” 
og Mozarts ”Requiem”. I skrivende stund kendes forårets pro-
gram endnu ikke, men korets navn betyder ”for sangen”, og 
det tyder da på, at publikum har noget at glæde sig til.
Symfoniorkesteret vil indlede koncerten med ouverturen til 
”Zigeunerbaronen”, og på programmet står også den berømte 
2. sats fra Haydns såkaldte ”Paukeslagssymfoni”, et udtog af 
jazzoperaen ”Porgy og Bess”, Jacob Gades festlige suite ”Bryl-
lup på Himmelpind” og Louis Gannes ”Marche Lorraine”.
Billetter a 60 kr. sælges ved indgangen fra kl. 19, og efter kon-
certen er der traditionen tro mulighed for at deltage i fælles 
kaffebord.

SKREVET AF NIELS HANSEN

HUSK 
Dalby Lokal Arkiv 
holder åbent den første 
torsdag i hver måned fra 
19.00-21.00 i lokaler-
ne oven på Dalby For-
samlingshus.

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 Allis Kristensen, tlf. 2734 9678.

HINDSHOLM ÆLDREKLUB

PROGRAM VINTER 2018
Alle møder starter kl.14,30 i Dalby Forsamlingshus.

•  Torsdag den 8. marts. Duo Rosinante ”En rejse på mu-
sikalsk hesteryg”.

•  Torsdag den 12. april. ”Sange omkring Limfjorden” – 
om nogle Limfjordsdigteres sange og steder. Fællessang 
og fortælling om Blicher, Aakjær, Tørfisk og mange flere. 
v/ Palle Jensen, fortæller og præst, tidl. Nr. Broby & An-
ders Peter Møller, organist ved Nr. Broby kirke. 

   Kaffe med brød koster 30 kr.
 Hilsen Arbejdsholdet

Forårskoncert 
i Dalby Forsamlingshus 25. april 2018

INTRODUKTION TIL 
HINDSHOLM EGNSMUSEUM

Kom og få en introduktion til Hindsholm Egnsmuseum 
mandag d. 23. april kl. 19.00 på Holmens Hus.
På mødet vil Anne Jensen, næstformand i Foreningen for 
Hindsholm Egnsmuseum, fortælle om Charles Nielsens 
opvækst og liv som landarbejder på toppen af Hindsholm. 
Hun vil også omtale hans store arbejde bag den fine kul-
turhistoriske samling, som han overdrog til Kerteminde 
kommune  i 1997.
Efter en kaffepause vil arkæolog, Lone Nørgaard, som er 
formand for Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum, 
tale om og vise redskabstyper fra ældre og yngre stenalder. 
Hun vil fortælle om datering af flintredskaber ud fra typo-
logien og de forskellige redskabers udvikling, ligesom hun 
vil komme ind på de teknikker, der benyttes ved fremstil-
ling af flintredskaber.
Alle er velkomne – også til at bidrage med en god historie 
om Charles Nielsen, som mange her på egnen har kendt.
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Nyt fra foreningerne

MESINGE SOGNS 
LOKALHISTORISKE ARKIV

Arkivet holder til på 1.sal i Mesinge Forsamlingshus og 
har åbent 2. torsdag i hver måned (undtagen juli og de-
cember), kl. 10-12. For evt. anden aftale, kontakt da for-
manden Irene Hansen på tlf.nr. 28351743, eller kontakt 
os på e-mail arkiv.mesinge@gmail.com.

Kom gerne med gamle fotos fra egnen, der fortæller lidt 
om personer, tiden og steder, gerne krydret med lidt for-
tælling. Vi vil så scanne billederne.

Vi har i arkivet bl.a. en fortegnelse over gårde i sognet, 
hvem der har ejet dem og hvornår, og det plejer at være 
et meget populært opslagsværk. Her kunne det da være 
dejligt, hvis nogen kunne sætte lidt historie på nogen af de 
gårde og personer, der har ejet dem. Men, alt har interesse.

Denne gang har vi valgt at bidrage til Hindsholm-Magasi-
net med fortælling om Bryggeriet Hindsholm.

 Venlig hilsen Bestyrelsen

VINTERBADNING 
VED BØGEBJERG STRAND
Lørdage og søndage Kl. 8 (i vintersæsonen kl. 8.30) 
ved badebroen ud for Bjørnegårdsvej.
Nærmere info tlf. 51 92 12 60 eller mød blot op!

SENIORBOFÆLLESSKABET 
”VÆBNERGAARDEN”, 
DALBY
Bebyggelsen består af 10 boliger i forskellige
størrelser og et fælleshus med mulighed for 
udførelse af fællesaktiviteter.
Vi bygger afdelingen på fællesskab og tryghed og afholder 
hyggelige arrangementer, som du/I efter lyst kan deltage i.
Henvendelse kan ske til Boligforeningen Grønløkken på 
tlf. 66 12 42 01 eller Anders Barkholt på tlf: 65 34 13 72 
eller 52 24 14 72.

MARTOFTE GYMNASTIK- 
OG IDRÆTSFORENING

HAVKAJAK
Sæsonen begynder medio maj afhængig af vejret.
Vi sejler ca. en gang om ugen i lokalområdet.
Kursus i Havkajak-sejlads EPP2 for begyndere afholdes i 
sommersæsonen.
Information om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen på 
tlf.: 29 27 69 45 eller Lise Hansen på tlf.: 51 92 12 60.

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

PILATES
Du kan stadig nå at være med.
Tirsdage¨ 19.30-20.30.
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne 
Kathrine.
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 koordina-
tionen mest muligt.
Tilmelding til Anne Kathrine Skifter, fysioterapeut og pi-
latesinstruktør, tlf. 61 78 76 17 eller aks@inbema.dk

Desuden henviser vi til vores Facebookside:
Martofte Gymnastik-og Idrætsforening. År 1911 Mesinge Maskinbyggeri Fynshovedvej 194.
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FORENINGER KONTAKTPERSON MAIL

Bevaringslauget, Viby Jørgen Lykkegård lykkegaardviby@mail.dk
Dalby Bylaug Peter Andersen peter@ndersen.nu
Dalby Idrætsforening Louise Nejmann louise@nejmann.nu
Foreningen til sikring af Hindsholms kyster  Cathrine Skovboe cahrinepost@hotmail.com
og havmiljø 
Gymnastikforeningen Hindsholm Hanne Olsen hanne_olsen@live.dk
Hindsholm Badmintonklub Anne Dorthe Lykkegaard adtifire@gmail.com
Hindsholm Håndboldforening Anette Bergholdt anette_bergholdt@outlook.dk
Hindsholm Jagtforening Poul Michaelsen kastelsgaarden@mail.dk
Hindsholm Skytteforening Flemming Mindegaard f.mindegaard@gmail.com
Hindsholm Ungdomsklub Kim Zeuner zeuner@cool.dk
Hindsholm Ældreidræt Allis Kristiansen allisthor@vip.cybercity.dk
Hindsholm Ældreklub Anders Bakholt abarkholt@yahoo.dk 
Hindsholmscenen   
Martofte Antenneforening Niels Erik Ilskov nielserik@ilskov.dk
Martofte S.G og Idrætsforening Berit Jensen gr8@jensen.mail.dk
Nordøstfyns Jagthundeklub Johnny B. Hansen johnnybuschh@gmail.com 
Sangforeningen Morgenfruerne Anne Marie Ilskov annemarie@ilskov.dk
Viby Mølle Gorm Thorleifsson gormthor@outlook.dk
Ældre Sagen - Kerteminde Lokalkomite Jakob Dauerhøj jp@dauerhoj.dk
Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum Lone Nørgaard lcnorgaard@gmail.com 
Bøgebjergs Vinterbadere Lise Hansen lise3@mail.dk 

VANDVÆRK
Dalby Vandværk Arne Jensen mosegaardendalby@dbmail.dk
Martofte Vandværk Jens Peter Skaarup jpskaarup@live.dk
Mesinge Vandværk Gert Tofte gerttoftevvs@gmail.com

FORSAMLINGSHUSE/BORGERHUSE
Dalby Forsamlingshus Anette Bergholdt anette_bergholdt@outlook.dk
Martofte Forsamlingshus Emil Boesen emlibo@hotmail.com
Mesinge Forsamlingshus Gert Tofte gerttoftevvs@gmail.com
Viby Forsamlingshus Martin Møller Hansen moeller5370@gmail.com
Holmens Hus Bente Kragebær b.m.s.k@mail.dk

LOKALHISTORISKE ARKIVER
Lokalhistorisk Arkiv Dalby Helle Klüver helle.klyver@jubii.dk
Lokalhistorisk Arkiv Martofte/Stubberup Else M. Jensen stubberuplokalarkiv@msn.com
Lokalhistorisk Arkiv Mesinge Irene Hansen ireneogchristian@godmail.dk
Lokalhistorisk Arkiv Viby Jørgen Kuhlmann j-kuhlmann@privat.dk

KIRKER/MENIGHEDSRÅD
Mesinge/Viby Rikke Aagaard Nielsen raan@km.dk
 Jette Dirksen jettedirksen@mail.dk
Dalby/Stubberup Søren-Herluf Sørensen shes@km.dk
 Anne Kathrine Skifter aks@inbema.dk

LOKALRÅD/BEBOERFORENINGER
Dalby Lokalråd Hans Grønne hansgroenne@dbmail.dk
Stubberup Sogns Beboerforening Bente Kragebær b.m.s.k@mail.dk
Viby Sogneforening Rikke Mohr Jørgensen rikkemohr74@gmail.com 
Mesinge Lokalråd Steen Hjorth hjorthsteen@gmail.com

Nyt fra foreningerne
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Anlægsarbejder m.m.
Kulle’s v/Martin Kuhlmann kulle1985@gmail.com
Midskovvej 191, Mesinge tlf. 51 36 43 57

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

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

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

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

Svalehøj Highland Cattle www.facebook.com/Svalehoj
Midskovvej 40, Mesinge tlf. 26 90 65 34

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

Keramik
Helle Fabricius www.h-fabricius.dk
Fynshovedvej 372, Dalby tlf. 30 55 54 44

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

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

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

Vinduespolering
Dix Vinduespolering dickhofman@live.dk
Mesinge Bygade 43, Mesinge tlf. 25 54 06 59

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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Fynshoved Camping
tlf. 65 34 10 14

www.fynshovedcamping.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

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

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

MG Malerfirmaet 
Michael Gommesen Tlf. 51211142

Søvej 103, 5390 Martofte, tlf. 20 22 40 04
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Friske dagligvarer, 
brød fra rigtig bager (Bager Visti),

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge · Email: 0515205@minkobmand.dk

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

Friske dagligvarer, 
brød fra rigtig bager (Bager Visti),

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge · Email: 0515205@minkobmand.dk

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

Friske dagligvarer, 
brød fra rigtig bager (Bager Visti),

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge · Email: 0515205@minkobmand.dk

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

Åbningstider/forår: 7-21  

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Hvad var det dog der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.
 Kaj Munk 1943

Hindsholm Rengørings Service 

v/ Jeanette Lystlund B
oesen 

Tilbyder rengøring for  
både  

privat og erhverv 

T: 6126 5219 
@:hindsholmrengoering@gmail.com 

 

Tak fordi I støtter 

Hindsholm
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