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’faldet’ på Hindsholm igen: efterårsvindene har kastet godt
rundt med det sårbare løv, der allerede i august, så træt og
vejbidt ud i den nådesløse sol.
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MAGASINET

Som redaktionsgruppe har vi atter fornøjelsen af at kunne
levere et magasin, der også emmer af lys og efterårsglæde;
alt sammen indpakket i et væld af forskellige aktiviteter, der
finder sted på Hindsholm i det sene efterår; aktiviteter, vi allerede annoncerede i september, og som nu står i fuldt flor i
hele området, hvor det emmer af aktiviteter Holmen rundt.
Som medredaktør af Hindsholm-Magasinet er det – til stadighed – en glæde at se, hvor mange, forskelligartede tilbud,
der gives til alle livsaldre i vores lille ’holmske’ fælleskab.
Meget er bundet op på de frivillige kræfter, der med deres
energi og vedholdenhed skaber en ny definition af det særlige ’lys’, der kendetegner vores egn.
I en tid, hvor den kommunale økonomi er skrantende, hvor
fx foreninger bliver stadigt mere pressede økonomisk, er det
netop lyset og kraften fra de mange engagerede hænder, der
gør, at der stadig løftes og ’bæres blus med glæde’ i vores
lokalområde.
”Isen optøs ej af gråd for Balder”, skriver Grundtvig, hvilket
jo også – i vores tilfælde – kan forstås helt bogstaveligt, da de
mange aktiviteter, der foregår året rundt, jo kun kan hænge
sammen og bestå, hvis der bakkes op om foreningslivet fra
store som små.
Vi er alle med til at kaste det ’lys’ ind udefra, som får hvert
enkelt arrangement til at bære blus og lys med glæde.
Vintermørket kan nu bare ’komme an’ på Holmen, hvor vi
kan sole os i gode tilbud inden døre, ligesom vores smukke
egn jo – til alle tider – åbenbarer sin skat af magiske steder,
solhvervsstemning og en lavthængende, klar vintermåne
over skoven, når vi trækker i de varme gevandter.
På vegne af redaktionen vil jeg ønske alle en glædelig og lysfyldt vinter, en dejlig jul samt et godt nytår, hvor vi vender
tilbage med endnu et magasin i rækken.

Simon Ettrup Hansen
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UDVIKLINGSPLAN Hindsholm
SKREVET AF STEEN HJORTH

Mange var involveret i processen med at komme
med input til ”Udviklingsplan Hindsholm”.
Nedenfor og på side 9 kan du læse en status fra to af de igangværende arbejdsgrupper. Det tredje af forslagene har allerede
set dagens lys – nemlig forslaget om en ”signaturbegivenhed”
på Hindsholm. Siden døbt ”Holmens Dag”, som den 1. juni
2019 afvikles for 2. gang.
Der er også en gruppe som arbejder med erhverv på Hindsholm, men gruppen består af travle folk, som foreløbigt er
kommet med en række forslag. Desværre har der endnu ikke
været tid til at realisere de gode idéer.

DE PROJEKTER, VI EFTERLYSER
FOLK TIL AT ARBEJDE MED, ER:
1. Et projekt, som skal være et mødested med aktiviteter for
børnefamilier.
2. Et projekt, som tager imod nye borgere og er med til at
synliggøre fællesskaberne på Hindsholm.
3. Et projekt, som skal arbejde med mulighederne for alternativ transport til og fra Hindsholm.
4. Et projekt, som skal brande Hindsholm gennem de lokale
fødevarer m.m.
Som allerede skrevet, så kontakt Steen Hjorth, hvis DU kunne
tænke dig at deltage aktivt i udviklingen af Hindsholm.

HÆNDER OG HOVEDER EFTERLYSES
Tilbage er 4 gode forslag, som i første omgang blev lagt i skuffen – og skulle afvente, at der blev tid og luft til at arbejde med
dem.
Hvis der blandt læserne af Hindsholm-Magasinet skulle være
nogen, som har lyst til at deltage arbejdet med at sætte ”kød og
blod” på nogle flere af projekterne, er man meget velkommen
til at kontakte undertegnede på tlf. 2143 0726 eller på mail
hjorthsteen@gmail.com – gerne inden jul.

PÅ SPORET AF EN STI
SKREVET AF LISE HANSEN

Under det store projekt ”Udviklingsplan Hindsholm” har
en stigruppe undersøgt mulighederne for at etablere nye sti-og
vandremuligheder eller udbygge de eksisterende stier rundt om
på Holmen.
Det har været et spændende og udfordrende arbejde, hvor vi
enten fysisk har været rundt i mange afkroge af vor halvø, eller
via papirkort eller elektroniske kort har afsøgt mulighederne for
nye og spændende rundture i landskabet.
Ret hurtigt blev vi opmærksomme på ”Spor i Landskabet”
som er en landsdækkende organisation, der er finansieret af en
lang række fonde.
På deres hjemmeside www.spor.dk finder man en guldgrube
af ideer og hjælpeværktøjer. Desuden tilbyder de at finansiere
vores udgifter til pjecer, skilte osv. med 75%, og hvis stien eller
sporet etableres i samarbejde med den lokale skole, er det muligt at få alle udgifter dækket.
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Bl.a. derfor var det oplagt at kontakte Hindsholmskolen. Her
var man interesseret i at få adgang til stier/spor hvor eleverne
ikke, som nu, skulle ud på trafikeret vej. Vi har derfor her i
efteråret undersøgt mulighederne og er nu godt på vej med 2
spor, (et langt og et kort) i forbindelse med Møllegyden og jernbanestien mod Stubberup. Vi havde optimistisk håbet at være
klar til motionsdagen lige før efterårsferien, men ting ta´r tid!!
Vi har mødt stor velvilje såvel hos lodsejere, som hos kommunen, og 7. klasse med forældre ”står parat” med diverse have- og
skovværktøj, når vi har alt klar til en aktiv og hyggelig arbejdsdag – formentlig en gang til foråret.
På sigt håber vi i arbejdsgruppen, at der kan oprettes flere nye
spor herude på Hindsholm. Så sidder der nogen med forslag,
gode ideer og energi, så er de velkomne til at melde sig.
Både lokale beboere og turister værdsætter adgang til gode og
afmærkede stier i vort smukke landskab.
Arbejdsgruppen består af Niels Hørby Jørgensen, Niels Damm,
Signe Klokker og Lise Hansen
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Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn

Nyt fra Dalby

LOKALRÅD
SKREVET AF HANS GRØNNE

DET ER BLEVET POPULÆRT
AT BO UDEN FOR DE STØRRE BYER
”En ny rapport fra Aalborg Universitet afliver en række myter
om danskernes flyttemønstre. Der er ikke længere en stor tilflytning til de større byer, og de unge voksne vil bo i provinsen,
viser rapporten”
Ovenstående kunne man læse i en jysk avis den 20. oktober.
Det er især de 25-39-årige, der gerne vil bo på landet eller i
en af de mange skønne landsbyer rundt om i landet. Og det
glædelige er, at også på Hindsholm mærker vi tendensen. Især
i Dalby, hvor der er dukket mange nye beboere op, børnefamilier og andet godtfolk i den nævnte aldersgruppe. Og så har
vi gang i et byggeboom af nye huse – ja, for det kan vi da godt
kalde det, set ud fra antallet af huse der ligger i byerne i forve-
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jen. Pt bygges der på Mosegårdsvej, Hersnapvej og på Hersnap
Bygade. Og det er meget glædeligt, at nogen vil investere og
bygge nyt i vores område. Det er ikke fordi vi er i tvivl om,
at her er der godt at bo, nej, det er fordi det sender et kæmpe
signal til omverdenen, at her er der noget at flytte efter. Og det
signal er meget vigtigt at få sendt til politikere, andre potentielle tilflyttere og dem, der vil pille ved vores velfungerende
skole. For vi får ikke bedre anbefalinger end det, at nogle vil
investere og bygge nye huse i området, flytte hertil med deres
børn i håbet om at skabe et godt aktivt og velfungerende liv i
det hindsholmske fællesskab. Til alle jer der er nyankommet og
til alle jer, der flytter ind i de nye huse, vi glæder os til at se jer,
og vi byder jer hjerteligt velkommen.
Velkommen og glad, det var netop det, man i august kunne
føle sig, når man passerede Vester Kærby på vej fra Odense og
ud på forstadshalvøen Hindsholm. Smilende halmballer, det
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var et skønt kreativt indslag i sommervarmen. Eller en af de
dage i oktober, hvor aftensolen satte ild i himlen over Dalby.
Det har været en skøn sommer velegnet til bl.a. gåture.

møder. Du er velkommen til at kontakte os om løst og fast eller til at blive skrevet op på vores frivilligliste, hvis du gerne vil
hjælpe til ved nogle af vore arrangementer. Vi håber, vi ses til
gåtur, fællesspisning eller andre arrangementer i vores område.

Gåture er den bedste medicin og det giver sådan et hyggeligt
fællesskab, når vi er på tur sammen. Hen over sommeren var
der igen i år arrangeret på tur med de lokale rundt om på Hindsholm. I august gik vi i Dalby ad Møllegyden og op på Møllebakken. Som professor og forfatter, Bente Klarlund udtalte i
en fynsk avis for nylig, så er det interessant hvordan filosoffer
fra Hippokrates til Rousseau, Nietzsche, Kant og Kierkegaard
uafhængigt af hinanden nærmest siger det samme; ”Det er, når
man går, at de store tanker kommer” eller ”en gåtur er den
bedste medicin”. Det har man vidst i tusindvis af år.
Og vi ved det også på Hindsholm, det er altid hyggeligt, og vi
bliver altid klogere på et eller andet.
Der bliver også i 2019 arrangeret på tur med de lokale rundt omkring på Hindsholm, og vi glæder os til at gå sammen med jer.
Du kan følge Dalby Lokalråds arbejde på Facebook eller på
www.dalbyfyn.dk Her kan du se referater af vores bestyrelses-

Her studeres et kort over en gammel samling af gårde, der i
1600-tallet lå neden for Møllebakken mod nordøst. Ingen i dag
drømmer om, at der har ligget en samling gårde sådan ude midt
i det hele.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG TIL:
JAZZFEST I DALBY FORSAMLINGSHUS
Lørdag den 26. jan. 2019

GENERALFORSAMLING I FIRE FORENINGER
Torsdag den 7. mar. 2019 kl. 19.00 i Dalby Forsamlingshus

Entre: 200 kr.
Entre + middag (tre retter): 350 kr.
Billetsalg starter den 2. januar på tlf. 60 82 58 00 (tirsdage
og torsdage kl. 18-21).
Ring, send sms eller mail til: kasser.dalbyfh@gmail.com
Sidste frist for bestilling af mad den 19. januar 2019.
Der serveres middag kl. 19.00
NEANDERS JAZZBAND spiller kl. 21.00

Dalby Bylaug, Dalby lokalhistoriske arkiv, Dalby Forsamlingshus og Dalby Lokalråd holder fire hurtige og oftest
muntre generalforsamlinger.
Der vil som sædvanligt være lidt til ganen og et underholdende indslag.

Det er 26. gang, og det bliver et brag af en fest!

Hindsholm-magasinet

Kom og vær med. Du behøver ikke at melde dig til en bestyrelse, men når du møder op, så støtter du de mange frivillige,
der hvert år hygger sig i fællesskab med arbejdet i de fire
foreninger.
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Lise Lotte Mørk

STUBBERUP
Sogns Beboerforening

KOMMENDE ARRANGEMENTER
16. DECEMBER 2018

BANKO I HOLMENS HUS KL.14

6. JANUAR 2019

BANKO I HOLMENS HUS KL.14

30. JANUAR 2019

FÆLLESSPISNING OG FOREDRAG I SAMARBEJDE MED DALBY – STUBBERUP
Menighedsråd. Fællesspisningen starter kl. 18, derefter kaffe og foredrag kl.19.30
	Foredragsholder denne aften er Tage Aabeck, som tager os tilbage i tiden med musik og musikere på Hindsholm.
Pris for spisning og foredrag er 150 kr.
Tilmelding senest den 25. januar til 40 21 85 54 eller mail: b.m.s.k@mail.dk
3. FEBRUAR 2019

BANKO I HOLMENS HUS KL.14

Kalender for hele vinterhalvåret kan ses på hjemmesiden www.stubberup.fyn.dk
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SIDEN SIDST
PÅ-TUR-MED-DE-LOKALE

Den 6. september drog 28 personer og 3 hunde på den årlige gåtur arrangeret af Stubberup sogns Beboerforening.
Denne gang i et fantastisk vejr. Vi mødtes ved Sømærket På Fynshoved, gik herfra ad Sandvejen ud mod Storebælt og videre ud
omkring Tårnet og langs kysten til Jøvet, hvor vi også fik en flot solnedgang med. En flot og spændende tur, hvor Ove Jensen
fortalte stort og småt om naturen og om, hvordan området var opdelt i tidligere tider.
Kl. ca. 20.30 var alle tilbage ved Sømærket, hvor der blev budt på en forfriskning.
Tak for en dejlig aften, hvor alle kunne køre hjem med nye oplevelser i bagagen.

SPÆNDENDE AFTEN
I HOLMENS HUS
24. oktober havde Stubberup sogns Beboerforening fællesspisning med efterfølgende foredrag med journalist
Henning Frandsen.
En fin aften med rigtig god mad og gode fortællinger om
fynske mordere og kæltringe. Barske sager om dét, der
skete før og op til vor tid. Henning fortalte også om politiets få muligheder for at opklare forbrydelser, og hvilke
metoder man tidligere havde til rådighed, når de barske
sager skulle opklares.

Tak for pænt fremmøde

Med venlig hilsen Bente Kragebær

LOPPEMARKED
Lopperne var løs i Holmens hus d. 6. oktober, en forrygende dag med 15 salgsstande. Der kom rigtig mange mennesker, og der blev handlet alt lige fra motorplæneklippere til
fine glas. Der var også godt gang i den lille café, som solgte
kaffe og flere slags hjemmebag. Alle var godt tilfredse med
deres salg. Måske man prøver igen en anden gang.

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

MEDLEM: Helene Olsen
Tlf: 21 49 98 86, mail: ebbeoghelene@pc.dk

NÆSTFORMAND: Anne Andersen
Tlf: 24 84 70 16, mail: anneandersen1950@gmail.com

MEDLEM OG HJEMMESIDE: Uffe Birkerod Larsen
Tlf: 40 83 74 26, mail:ubl@ddf.dk

KASSERER: Lise Lotte Mørk
Tlf: 61 70 45 21, mail: liselottem47@live.dk

BEBOERFORENINGENS KONTONR:
Reg. 2377 kontonr. 0121506335

SEKRETÆR: Tina Jensen
Tlf: 20 47 64 96, mail: tj.martofte@gmail.com

Husk at anføre adresse ved overførsel af kontingent.
Kontingent er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn

Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Viby Sogneforening

Foto: Annelise Bruhn

NYT FRA

Viby Sogneforening
SIMRETID I KIRKEN
Simretid-jamen hvad er det nu for noget? Taler vi om en kylling, der står og simrer i mange timer eller en anden form for
mad, der står og koger i timevis?
Nej- her drejer det sig om en stille stund i kirken, hvor musik
og sange kan give ro fra den normale travle hverdag. Tid til ro,
tid til fordybelse og tid til at nyde en stille stund med andre.
Når Viby og Mesinge forsamlingshuse afholder fællesspisninger åbner de tilhørende kirker op for simretid fra kl. 17.00. Og
efter simretiden kan man evt. forsætte til fællesspisning med
mere hygge og god mad.
Alle kan deltage i simretid i Mesinge og Viby kirker.
Om muligt bæres lys og blomster fra kirken til spisningen.

8

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Viby Sogneforening

SÆT X I KALENDEREN
2018
FREDAG D. 14/12
VIBY SOGNEFORENING INDBYDER
TIL JULEFÆLLESSPISNING
Sted: Viby Forsamlingshus kl. 18.00

2019

JULEFÆLLESSPISNING
Har du plads til lidt mere jul i december, så vil vi gerne
invitere glade beboere og venner til fællesspisning i Viby
forsamlingshus fredag den 14. december kl. 18.00.
Her vil være julepyntede borde, juletræ og godter til børnene. Vi synger en julesang eller to og kommer i den helt
rigtige julestemning. Det er heller ikke utænkeligt, at vi
tager et par omgange omkring træet.
Med hensyn til spisningen, byder kokken selvfølgelig på
en lækker julemenu og som altid er her tag selv bord, så
ingen kommer til at gå sultne hjem.

CYKELSTI MARTOFTE – KORSHAVN
SKREVET AF ANKER STÆHR-JØRGENSEN

Borgermødet på Hverringe i maj 2017 valgte at give projektet:
Cykelsti Martofte – Korshavn første prioritet blandt de fremlagte forslag. Cykelstien skal være en fortsættelse af stien Kerteminde – Martofte, der for størstedelens vedkommende løber på
den gamle jernbane. Efterfølgende har en gruppe arbejdet med
at fremme realiseringen at projektet. Der har været holdt møde
med Kerteminde kommunes teknikere om budget, trafiktælling
og linjeføring.
På den baggrund har gruppen argumenteret for at få projektet
med i den nye kommuneplan (som endnu ikke er godkendt af
kommunalbestyrelsen), og der er sendt ansøgninger om støtte
til forskellige fonde, der har som formål at støtte trafiksik-kerhed, friluftsliv og/eller turisme. Desværre har ansøgningerne
ikke givet noget positivt resultat. Efterfølgende har arbejdsgruppen vurderet, at projektet stadig er relevant, men ansøgningerne
må gøres mere fængende.

ONSDAG D. 13/3 OG ONSDAG D. 22/5
FÆLLESSPISNINGER
Sted: Viby forsamlingshus kl. 18.00
Tilmelding til fællesspisninger sker til Poul Winter på
mail: mipo.winter@mail.tele.dk eller tlf. 2345 2851.
TIRSDAG D. 26/2
VIBY SOGNEFORENING INDKALDER TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING IFØLGE
VEDTÆGTERNE PÅ VIBY SOGNEGÅRD
Tirsdag d. 26/2-2019 kl. 18.00 med efterfølgende spisning
Tilmelding til: Signe Gro Jørgensen på mail:
signegro1@outlook.dk eller telefon 3020 7048.
LØRDAG D. 15/6
VIBY MØLLE INVITERER TIL MØLLEÅBNING
SØNDAG D. 23/6
SCT. HANS BÅL

fortsat fra side 3
styrelserne til at bevilge midler til cykelstiens etablering. Forprojektet vil blive udarbejdet med professionel hjælp. Midlerne hertil skaffes fra det tilskud, som Kerteminde Kommune
tidligere har stillet til rådighed for lokalråd/beboerforeninger i
forbindelse med arbejdet med Udviklingsplan Hindsholm – og
hvor der stadig er lidt uforbrugte midler.
Arbejdsgruppen består af Thomas Hillerup, Hanne Lind Lange,
Marianne Machon, Birthe Rosholt og Anker Stæhr-Jørgensen.

Det er derfor bestemt, at de kommende fondsansøgninger skal
baseres på et forprojekt, der forhåbentlig vil inspirere fondsbe-
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Nyt fra Mesinge

SKREVET AF STEEN HJORTH

LOKALRÅD

MESINGE – UDVIKLING ELLER AFVIKLING??
Regeringen nedsatte i 2017 ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, som fik til opgave at skabe debat om landsbyernes fremtid
– og at komme med en række anbefalinger, som kunne være
med til at fremme udviklingen.
Udvalget udgav tidligere på året en rapport, som indeholder to
scenarier, fire kriterier og 17 anbefalinger til at understøtte og
styrke levedygtige landsbyer.
Som lokalråd gør man sig naturligvis tanker omkring netop
den landsby og det område, hvor man selv bor. Hvordan vil
Mesinge udvikle sig? Vil der ske en udvikling? – eller en afvikling? Gør vi selv noget for at skabe udvikling? Kan vi gøre mere
for at understøtte en udvikling? Mange spørgsmål og sikkert
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også mange svar, som det kunne være spændende at debattere.
Det kunne jo f.eks. ske på den forestående generalforsamling,
hvor bestyrelsen håber at mange vil møde op og blande sig i
debatten.
Som en lille ”appetitvækker” bringes her de to scenarier, som
”Udvalget for levedygtige landsbyer” har beskrevet i den nævnte rapport. Hvilken én synes du passer bedst på Mesinge??
DET NEGATIVE SCENARIE
Hvis følgerne af det fortsatte fald i befolkningstallet i landsbyen ikke håndteres, vil udfordringerne med en bygningsmasse
præget af tomme, utidssvarende eller misligholdte boliger, sko-
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lelukning, lukkede dagligvarebutikker, lang afstand til arbejdsmarkedet mv. begrænse lysten og muligheden for at bo og leve
i landsbyen.
Det fortsatte fald i befolkningstallet vil således med al sandsynlighed betyde “mere af det samme” – en bygningsmasse i
forfald, reduceret lokalt udbud af kultur- og fritidstilbud samt
større afstand til offentlig og privat service.
I takt med at summen af sociale udfordringer, besværligheder i
hverdagen og fysisk forfald stiger, vil flere indbyggere formentlig ramme “mætningspunktet”, og på et tidspunkt bliver det et
tænkeligt scenarie, at udfordringerne i landsbyen vil fortsætte
med stigende kraft frem mod 2030.
DET POSITIVE SCENARIE
Landsbyen er præget af et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, et omsætteligt boligmarked, en tilpasset bygningsmasse med attraktive beliggenheder, nærhed til offentlig og
privat service, øget mobilitet, beskæftigelse samt mulighed for
etablering af virksomhed og med social og kulturel sammenhængskraft.

Landsbyen og det omkringliggende område er et attraktivt
sted at bo, arbejde og leve i, og området tiltrækker nye indbyggere, der afspejler det omkringliggende samfund og bidrager i
mange tilfælde til områdets vækst i indbyggertallet.
Landsbyen vil være attraktiv at besøge som gæst og turist, og
eventuelle tomme og utidssvarende boliger skæmmer ikke
helhedsindtrykket, de landskabelige værdier og naturen. Bosætning er et aktivt tilvalg for eksisterende indbyggere og
tilflyttere og indebærer en tilfredsstillende grad af vished om
fremtiden og mulig indflydelse på lokalområdets udvikling.
Infrastruktur, arbejdsmarked samt offentlig og privat service
adskiller sig nok fra byen, men ikke i et omfang, der i sig selv
er årsag til at vælge et liv på landet fra.

Hvis man har lyst til at læse udvalgets 17
anbefalinger, kan man finde rapporten på
www.regeringen.dk og søge efter ”Landsbyerne – nu og i fremtiden”.

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

MESINGE LOKALRÅD
– BESTYRELSEN

Mesinge Lokalråd indkalder til den årlige generalforsamling tirsdag den 22. 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 14. januar.
Mød op og hør, hvad der sker og skal ske – og giv DIN
mening til kende. Alle er velkomne!

Med venlig hilsen bestyrelsen

FORMAND:

Steen Hjorth (21 43 07 26)

KASSERER:

Karsten K. Hansen (30 33 67 22)

MENIGE:

Poul Kjellberg (30 13 20 56),
Inge Kuhlmann ( 28 73 18 80),
Tina Hansen (28 14 19 10),
Søren Nielsen (20 46 08 75),
Pia Kolle (22 76 10 99),
Lene Gommesen (27 29 00 77),
Carsten Pedersen (30 35 96 53)

KALENDER
SØNDAG DEN 2/12 KL. 16.00 	JULETRÆET I MESINGE TÆNDES
	Vi synger et par sange, danser om juletræet og får besøg af selveste julemanden. Lokalrådet er vært ved et glas gløgg og et par småkager.
TIRSDAG DEN 22/1 KL. 18.00	FÆLLESSPISNING I MESINGE FORSAMLINGSHUS
	Tilmelding (gerne pr. SMS) senest fredag den 18/1 til bestyrelsen. Pris for voksne
medlemmer: 90 kr. Skolesøgende børn: 40 kr. Ikke skolesøgende børn deltager gratis.
Ikke-medlemmer betaler 10 kr. ekstra.
TIRSDAG DEN 22/1 KL. 19.15
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Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE

VIBY KIRKE

DALBY KIRKE

MESINGE KIRKE

Gaven, der bliver ved med at give!
SKREVET AF AF RIKKE AAGAARD NIELSEN
SOGNEPRÆST, MESINGE-VIBY

Brænde giver varmen flere gange, gavekort og
abonnementer varer også længe …
Vi har meget, så det kan altså være vanskeligt at finde på en gave.
Gaver skal også helst have karakter af overraskelse, derfor vrider
vi både hjerne, kreativitet, kreditkort og/eller pengepung en ekstra gang i december.
Gaven, der bliver ved med at give, og som strækker sig længere
end juleaften, er god at hitte på. Så det kan være, at nogle i år
får et læs brænde i indkørslen! Gavekort gives og modtages der
mange af. Et gammeldags avisabonnement kan også opvarme de
kolde vintermorgener, også når nyheder og engagement i verdens gang får os op i det røde felt, så de morgenblege vinterkinder blusser!
Det er alle gode gaver, der bliver ved med at give.
FRA MOL TIL DUR
I bund og grund er det også selve julens budskab i en valnøddeskal – Jesus, barnet i krybben i stalden i Betlehem har fødselsdag, og fordi han er den han er, Guds Søn, er Jesus selv den
gave, der bliver ved med at give.
”Det er Jesus, der har fødselsdag” siger Bamse fra Bamses Billedbog, ”men det er os, der får gaverne” fortsætter Bamse underfundigt. Det er ret præcist sagt, og forundringen er givet videre
til os! Også taknemmeligheden over, at det virkelig kan hænge
sådan sammen: ”Gud elskede nemlig verden så højt, at han ofrede sin eneste søn for at den, der tror på ham, ikke skal dø, men
få evigt liv” (Johs. 3, 16 fra Det Nye Testamente på nudansk).
Netop dét har advents- og vintersalmen – trykt her ved siden
af – så poetisk og fint fat i.
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Du vågner om morgenen, det er mørkt, ja, det føles måske
mere end mørkt og truende derude. Men lyset med morgenrøden – også denne morgen! – spænder fra skabelsen til fuldendelsen. Læs salmen, og følg ringen rundt. Fra den mørke nat
til tiden med skabelsen, hvor morgenstjernerne sang, hen over
det nye, der skete, da englen Gabriel bragte bud til den unge
Maria om at føde Guds Søn julenat. Læs om Jesus, der døde
langfredag, men opstod påskemorgen og derfor lever med os
– i tvivlende vintersjæle med lys og håb om forår, ”så hjertet
skal slå i mit bryst af fryd/ som små bitte fødder, der sparker”
Gaven, der bliver ved med at give, er nu Ordet og Ånden, der
som en hel masse små liv skal spredes i verden. Og sådan lever
Han ”i os med sit ord, sin ånd”, ja, Han lever i os og mellem
os indtil tidernes ende.
Når du hører melodien skrevet af Axel Madsen (i kirken eller
prøv at Google, den findes på YouTube), så skiftes der midt i
verset fra mol til dur. Det giver en forunderlig fremdrift, det er
et lille greb, der i sig bærer både adventsforhåbning om forløsning, julenattens store glæde og fremtidens lys, skønt vinter og
mørke, der på så mange måder kan virke truende og kuende.
EVIGHEDSGAVEN
Julesalmer har vi rigtig mange af – og vi elsker at synge dem.
Glæder os til det! Men årstids- og vintersalmer især, kan vi
mangle, synes jeg. Men det råder denne salme godt bod på.
Den trækker morgenstjernens lys i ring omkring os og foran
os, leder vores øjne og opmærksomhed, når den digter om,
hvordan Gud tænder lys i mørket, som gaven, der bliver ved
med at give. Året igennem og livet igennem. Som det lys og
den kærlighed, der altid er foran os. Det er uendelig godt at
tænke på, når vi kan føle os bagefter, ikke mindst i travle december. Det er velsignet at tænke på, når vinterblege kinder og
liv kan mangle varme og glød. Guds strålende lys og morgenstjerne vil gennemlyse og opvarme, give til os, så vi kan blive
ved med at give os til livet og hinanden.


Rigtig glædelig jul og godt nytår!
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1. Det var så forunderlig klart i nat,
skønt skyer drev over derude,
hvor vinteren ruged i sorte træer
med vingerne tæt ved min rude.
Men alle morgenstjernerne sang
da grenenes skygger blev blege,
Og dagen begyndte, og folk stod op,
mens småbørn løb ud for at lege.
2. Det var som et glimt af den sorte nat,
hvor Gud kaldte alting til live.
Hans skabende ord over havets dyb
bestemte, hvad alt skulle blive.
Og alle morgenstjernerne sang,
da vandenes brusen forstummed,
og jordkloden frugtbar i duft af regn
steg rødmende frem gennem rummet.
3. Det var som den dag, da Guds engel kom
med ordet fra Gud til det lave.
Han gik til Maria i Nazaret
med liljer fra Himmerigs have.
Og alle morgenstjernerne sang
med svaret fra Guds tjenerinde,
og ordet blev foster i kød og blod
og fødtes, da tiden var inde.
4. Han kom i den mørkeste vinternat
med varsel om lysere tider,
han bringer hver tvivlende vintersjæl
et håb om et forår omsider,
hvor morgenstjernernes påskesang
skal løsne de frostbundne marer,
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd
som småbitte fødder, der sparker.
5. Han lever i os med sit ord, sin ånd,
til nætterne alle er omme,
og slægter og folkeslag knæler ned
med bøn om barmhjertige domme,
så alle morgenstjernernes sang
forenet med menneskers stemme
skal bære os ind i Guds hjerterum,
hvor vi med hans søn hører hjemme.



Lisbeth Smedegaard Andersen 2000
Axel Madsen 2000
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DANMARKS KIRKER

– NU UDKOMMET MED EN BESKRIVELSE AF
KIRKERNE PÅ HINDSHOLM
Danmarks Kirker, udgivet
af Nationalmuseet, er et
opslagsværk om kirker i
Danmark. Værket har været under udgivelse i mange år. Første del udkom i
1933, og indtil nu er der
udgivet beskrivelser af ca.
to tredjedele af landets
kirker. For øjeblikket arbejdes der bl.a. med at
færdiggøre udgivelsen af
værket om kirker i det
tidligere Odense Amt.
Hæfte 42-43 indeholder beskrivelser af Viby Kirke, Mesinge Kirke, Dalby Kirke, Stubberup Kirke samt Bethlehemskirken i Dalby. Alle beskrivelserne følger et nøje
fastlagt skema, så værket er velegnet som opslagsværk. Der
startes med en historisk indledning. Dernæst beskrives
kirkens omgivelser, kirkebygningen, glas- og kalkmalerier,
inventar og gravminder. Endelig er der kildefortegnelse
og henvisninger. Værket er rigt illustreret med gode fotos,
og kan betragtes som et smukt katalog over museumsgenstande, der stadig er i brug.
De to medarbejdere ved Nationalmuseet, Kirstin Eliasen og Lasse Bendtsen, der har udarbejdet beskrivelsen af
Hindsholms kirker, har tilbudt at komme til to arrangementer, hvor de fortæller om kirkerne og om arbejdet med
udarbejdelse af værket.
Onsdag den 16. januar kl 19 i Viby Sognegård
er emnet Viby Kirke og Mesinge Kirke, og
onsdag den 23. januar kl. 19 i Dalby Præstegård
drejer det sig om Dalby Kirke, Stubberup Kirke samt
Bethlehemskirken.

ANDERS GRAVER FORTÆLLER…
OM ”LIDT NYE TIDER” PÅ KIRKEGÅRDENE VED
MESINGE OG VIBY KIRKER:
På gravstederne pyntes der i denne vinter med store grandekorationer og derfor ikke med fladedækkende gran og
border. Grandekorationerne laves på værkstedet, og lægges derefter ud på gravene – det skåner i det lange løb
gravernes knæ og rygge i betydelig grad. Menighedsrådet
har således med denne beslutning valgt at følge Arbejdstilsynets retningslinjer.

Menighedsrådet og Anders Steensberg
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KIRKEKAFFE I STUBBERUP

- NYT TILTAG I KIRKEN

Om søndagen efter gudstjenesten byder vi på en kop kaffe/te i våbenhuset. Vi tænder lys i kirken og pynter med
årstidens sidste blomster for at skabe varme og lys i efteråret og den kommende vinter.
Gudstjenesten er et rum for fordybelse, eftertanke og nærvær, og når vi slutter af med en kop kaffe, kan vi få os en
lille hyggelig snak, inden vi går hver til sit.
Kom og vær med til at gøre kirken til et samlingspunkt for
sognets beboere. Alle er hjertelig velkomne.

På vegne af menighedsrådet Elisabeth Kirkegaard

SYNG CHRISTMAS CAROLS
MED SOGNEKORET

Onsdag den 12. december i Dalby kirke kl.19.00

Denne aften spreder julestemningen sig i Dalby kirke,
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 hørere også juleknas og æblegløgg til børn og voksne

MÆNDENES MORGENMAD

Mændene mødes første lørdag i måneden i Viby Sognegård fra kl. 9.30-11.00
(01.12.2018, 05.01.2019
og 02.02.2019).
NB: Lørdag den 1. dec.
mødes vi kl. 11.00 med
sild og æbleflæsk på dagens program!
Der er kaffe på kanden og morgenmad på bordet og sikkert også en lille en. Yderligere oplysninger kan fås af Anders tlf. 60489816, Rikke tlf. 65341333 eller Anne tlf.
25121039.

JULEKIRKE FOR DE MINDSTE

Tirsdag den 11. december i Dalby kirke kl. 9.30

Vi sætter lyd på julen, når Dalby Kirke slår døren op for
alle børn i alderen fra 1-3 år (børn i dagpleje, vuggestue
og hjemmepasning) og deres forældre el. bedsteforældre.
Lyd og musik hører til julens stemningsfulde atmosfære – ligesom julefortælling og sang. Vi går op opdagelse
i kirkerummet og ser, om vi kan finde englene, dyrene til
stalden, gaver til den nyfødte - og måske en enkelt nisse!
Efter kirken er der saft og frugt i konfirmandstuen.

RIS I TÅRNET
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MORGENSANG

Torsdagene den 3. januar & 7. februar
Dalby kirke kl. 9.30-11.00
HUSK – den første torsdag i måneden mødes vi til en
halvtimes morgensang i Dalby Kirke. Det er ganske fornøjeligt og der er ingen krav om sangkundskaber og store
sangstemmer. Efter sangen er der formiddagskaffe i konfirmandstuen.

HAR DU OGSÅ LYST

TIL AT TAGE FAT I LIVETS STORE SPØRGSMÅL?
- så kom til LIVTAG: tirsdag aftener med samtale, undervisning, øvelser, leg m.m.
Vi tænker sammen stort om livet, kom og vær med,
LIVTAG løber af stabelen: den 15. januar, 29. januar,
19. februar, 5. marts og den 19. marts kl. 19.30 – 21.30
i Viby Sognegård.
Undervejs styrker vi os naturligvis på kaffe og kage.
Tilmelding til aftenerne, senest den 8. januar 2019, er nødvendig, da materiale (gave til alle) skal bestilles. Tilmeld og
ved spørgsmål ring til Rikke Aagaard Nielsen, 65 34 13 33.

TIRSDAGSCAFÉ I
VIBY SOGNEGÅRD

– FAMILIEJULEGUDSTJENESTE & BØRNEKOR
Den 3. søndag i Advent i Stubberup kirke kl.16.00

Den 4. december, den 8. januar og den 5. februar.

Børnekoret går Lucia og bærer lyset frem, så vi kan se at
pynte kirkens juletræ. Derefter er der naturligvis igen i år
risengrød i kirketårnet til alle børn. Gløgg og juleknas i
Våbenhuset til alle.

I december mødes vi kl. 12.00, da vi skal spise julefrokost
(tilmelding nødvendig på tlf. 65 34 13 33).
I januar og februar mødes vi som sædvanlig kl. 15.00 16.30.Velkommen!
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MUSIKALSK LEGESTUE

FÆLLESSPISNING OG
FOREDRAG I HOLMENS
HUS

Opstart onsdag den 16.01.2019 – kl. 16.00
i Kerteminde Kirke
Børn mellen 1 og 4 år, søskende, forældre
og bedsteforældre inviteres til musik og leg i
kirkerummet. Oplev kirkerummet på en anden måde og
giv børnene en god musikalsk start i livet.
Det er gratis at deltage. Kom og ta’ del i det.
Tilmelding skal ske til Kirkekontoret, Præstegade 4, tlf.
65 23 23 89 eller på mail: limp@km.dk

BABYSALMESANG

Opstart torsdag den 17.01.2019 – kl.10.00
i Kerteminde Kirke
Babysalmesangens formål er at stimulere
babyens sansemotoriske udvikling og inspirere jer som
forældre til sang, musik og leg med jeres børn. Det er gratis at deltage. Kom og ta’ del i det.
Tilmelding skal ske til Kirkekontoret, Præstegade 4,
tlf. 65 23 23 89 eller på mail: limp@km.dk

AFTENSANG

Torsdag den 31. januar i Dalby kirke kl.19.00.
Torsdag den 28. februar i Stubberup kirke kl.19.00.

& 

Onsdag den 30. januar i Holmens Hus kl.18.00
FÆLLESSPISNING FRA KL.18.00
Tilmelding til fællesspisning nødvendig senest den xx. januar til Bente Kragebær på tlf. 40 21 85 54 eller på mail:
b.m.s.k@mail.dk
Pris kr.150,FOREDRAG OG UNDERHOLDNING
VED TAGE AABECH FRA KL.19.30
I 1980´erne eksisterede stadig de gamle dansemusikere
på Hindsholm. Dem har Tage haft stor kontakt til og vil
denne aften fortælle om den tradition, de stod for. Tage
lånte mange af de gamle håndskrevne nodebøger og nogle
håndskrevne dansebeskrivelser. Dette blev i 1987 til bogudgivelsen: ”Spillemandsmusik på Hindsholm i 200 år”.
Siden har Tage arbejdet videre med materialet, og det er
dét, der bliver temaet denne aften.
Vi skal høre om nogle af de gamle musikere, og vi skal
naturligvis også høre nogle af de gamle danse, så der bliver
rig lejlighed til at få støvet danseskoene af og opleve musikken i brug.
Arrangereret af Martofte Beboerforening og Dalby-Stubberup menighedsråd.

KONTAKTER
DALBY OG STUBBERUP KIRKER

MESINGE OG VIBY KIRKER

Kirkebogsførende sognepræst
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Dalby præstegård, Fynshovedvej 322, 5380 Dalby
Tlf. 65 34 11 63, shes@km.dk
Træffes ikke mandag

Kirkebogsførende sognepæst
Rikke Aagaard Nielsen
Mesinge præstegård, Midskovvej 10, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 13 33, raan@km.dk
Træffes ikke mandag

Dalby kirkegård. Graver
Bent Hauberg Andersen, tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@mail.tele.dk

Mesinge-Viby kirkegårde, Graver
Anders Steensberg, tlf. 60 48 98 16,
graver.mesingeviby@live.dk

Stubberup kirkegård, Graver
Marianne Stritt Ottenbros, tlf. 40 46 51 88

Menighedsrådsformand
Jette Dirksen, tlf. 40 22 65 62
E-mail til menighedsrådet:
7873@sogn.dk

Menighedsrådsformand
Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17
E-mail til menighedsrådet:
7875@sogn.dk
Dalby-Stubberups hjemmeside
www.dalby-stubberupkirker.dk

Hindsholm-magasinet

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
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KIRKEKALENDER
Dato

Helligdag

01.12

Lørdagsdåb

02.12

1.s. i advent

07.12

Julegudstj.
m. ældrefrokost

09.12

2.s. i advent

12.12

Aftenkirke

Dalby

Stubberup

SHS:
RAN:

Søren-Herluf Sørensen
Rikke Aagaard Nielsen

Mesinge

LWJ:
ABH:

Lone Wellner Jensen
Anne Bundgaard Hansen

Viby

BNR:

Kerteminde

Betina Noer Rasmussen

Drigstrup

11.00 LWJ
11.00 SHS

16.00
Adventskoncert

11.00 RAN
Sognekor

19.00 RAN

16.00 LWJ
m. æbleskiver

10.00 LWJ
m. æbleskiver

11.00 BNR + RAN
9.30 RAN
m. kaffe

11.00 RAN

10.00 BNR

19.00 Christmas
Carols Sognekor
17.00
Julessang før
fællesspisning

14.12
16.12

3.s. i advent

16.00 Ris i Tårnet

23.12

4.s. i advent

24.12

Juleaften

16.00 SHS

14.30 SHS

14.30 RAN

16.00 RAN

14.00, 16.00, ABH
23.30 LWJ

14.00, 16.00 BNR

25.12

Juledag

9.30 SHS

11.00 SHS

11.00 RAN

9.30 RAN

10.00 BNR

11.30 BNR

26.12

2. juledag

30.12

Julesøndag

11.00 RAN

01. 01

Nytårsdag

16.00 RAN

03.01

Morgensang

9.30 SHS

05.01

Lørdagsdåb

06.01

Helligtrekonger
søndag

10.01

Skumringstime

13.01

1.s.e.h.3 k.

17.01

Hverdagsgudstj.

20.01

2.s.e.h.3 k.

16.00 SHS
Skumringstime

10.00 ABH

11.30 ABH

10.00 LWJ

11.00 RAN
Hit med julesalmen

11.00 LWJ
Hit med julesalmen
10.00 ABH
14.30 RAN

16.00 ABH

11.00 BNR
11.00 SHS

9.30 SHS
m. kaffe

09.00 BNR

10.00 BNR
m. kirkekaffe

16.30 RAN
19.00 SHS

11.00 SHS

10.00 LWJ
17.00 ABH

9.30 RAN

11.00 RAN

10.00 BNR

11.30 BNR

17.00
Simretid

22.01
27.01

3.s.e.h.3 k.

11.00 RAN

31.01

Aftenkirke

19.00 SHS

02.02

Lørdagsdåb

03.02

4.s.e.h. 3 k.

07.02

Morgensang

9.30 SHS

10.02

Sidste s.e.h.3 k.

14.00 SHS

9.30 RAN
m. kaffe

17.02

Septuagesima

21.02

Hverdagsgudstj.
m. konfirmander

24.02

Seksagesima

28.02

Aftenkirke

10.00 ABH
m. kirkekaffe

11.00 RAAN
19.00 SHS

11.00 SHS

09.00 LWJ

11.00 BNR

14.02

16

11.00 SHS

11.00 RAN

16.30
Skumringstime
9.30 RAN
m. kaffe

10.00 LWJ
m. kirkekaffe

10.00 SHS

10.00 BNR

11.30 BNR

17.00 BNR + SHS
9.30 RAN
m. kaffe

11.00 RAN

10.00 ABH
m. kirkekaffe

19.00 SHS
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Hindsholm børn & unge

NY MADORDNING

i børnehaven
I sep. 2018 blev den nye madordning i Bøgebjerg Naturbørnehave skudt i gang.
Efter at have udforsket markedet for mulige leverandører faldt
valget på Fru Hansens Kælder. Ud over at både vuggestuebørn
og børnehavebørn nu alle får den samme lækre mad, giver
madordningen også anledning til samvær og fælles oplevelser
omkring måltidet, madmod og masser af læringsmuligheder.
Børnene er allerede blevet mere selvhjulpne omkring måltidet,
og flere har fundet nye livretter. Vi glæder os til at følge børnenes udvikling omkring måltiderne.

Høsttema
i børnehaven

SKREVET AF ANNA KLOKKER, BØGEBJERG NATURBØRNEHAVE OG VUGGESTUE

I Bøgebjerg arbejder vi med høsttema fra august til og med
oktober. Det er sanselig læring om blandt andet, hvad der sker
fra frø til korn, blomst til frugt o.s.v., og om sammenhængen i
årets gang og den forunderlige natur, vi lever i.
Alle temaer fra Bøgebjergs årscirkel er gennemarbejdet i forhold til, hvad vi gerne vil udvikle eller lære Bøgebjergs børn.
Hvordan og hvad gør vi – og hvordan vi kan se, om der er sket
en udvikling/læring?
Vi tænker læring og udvikling ud fra de 6 lovbestemte læreplanstemaer, som er:
sociale og personlige kompetencer,
sproglige og kropslige kompetencer,
natur og kulturelle udtryksformer.

Hindsholm-magasinet

Det er lige præcis i forhold til natur og kulturelle udtryksformer samt traditioner, at vi i samarbejde med Kirken. Søren
Herluf og Rikke har arbejdet med et fælles høsttema, hvor Bøgebjergs børn har været en del af at fortælle om høst i form af
collager, malerier med ecolinefarver, som noget af dekorationen til børne- og høstgudstjeneste.
Det var en virkelig oprigtig og sanselig gudstjeneste med børnekor, salmer og sange, prædiken og invitation til altergang,
alt sammen i børnehøjde og med stor deltagelse og interesse.
Tak for en fin børne- og høstgudstjeneste i Stubberup Kirke.
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Vi ved alle, at der er dejligt på Hindsholm – både for besøgende og fastboende. Men alle har vi sikkert et sted, som vi synes,
bare er det allerbedste. Redaktionen vil i dette og kommende udgaver af Hindsholm-Magasiner bede híndsholmere om
at beskrive deres yndlingssted. Det første yndlingssted er udpeget og beskrevet af Anne-Marie Nordtorp fra Mesinge (foto).

MIT YNDLINGSSTED PÅ HINDSHOLM
”Jeg ved en lærkerede
Jeg siger ikke mer’……”
Og så alligevel!!! Jeg kan sige så meget, at den findes meget tæt
på mit yndlingssted. Faktisk er der så mange af dem – lærkereder
-, at der er et kvidder i luften, fra tidligt forår til sent efterår. Vi
befinder os jo på Hindsholm, så det kommer nok ikke bag på
nogen, at der er lærker. Lærkerne hænger ”under himlen som sart
bevingede frø” og minder mig om alt det skønne og livskraftige,
der er på denne jord. Når lærkerne tier, tager stjernerne over. Og
de er meget tydelige her på mit yndlingssted, hvor himmelrummet er enormt. Stor skønhed – stor mystik. Mit yndlingssted
KUNNE være rigtig mange steder på Hindsholm, ja, hvor er der
IKKE et yndlingssted! Men det sted, jeg tænker på, er mit hverdagsyndlingssted. Det sted, hvor jeg kommer hver dag, tæt på,
hvor jeg bor, hvor jeg har hjemme. Stedet er anlagt ”på det jævne”, udstrakt i længde, til gengæld er det ret smalt, ja, man kan
lige gå sammen to og to ved siden af hinanden! Mod vest er der
udsigt over Vestermaen, ned over velplejede marker mod Odense
Fjord og det, der i gamle dage hed Lindø Værftet. Mod øst en
række dejlige haver og huse – og en lille grøn oase med legeplads
og bord og bænk. Når man går på mit hverdagsyndlingsted, kan
man - med en lille afstikker mod øst- nå ned til Bodil og Carsten i Spar, som nu hedder Min købmand (men det ignorerer
vi!). Man kan også vælge en afstikker mod vest, som fører helt
ned til Odense Fjord og Arnes fjordhytte. Ja, det er selvfølgelig
jernbanestien, som jeg tænker på! Nærmere bestemt strækningen
ved Mesinge!
På banestien her har jeg tre favoritsteder: Det første er stedet lige
ud for den gamle station. Her er der den skønneste udsigt – eller
rettere sagt: de skønneste udsigter, for landskabet og lyset forandrer sig konstant. Blikket vandrer over de store vidder, ned
over markerne mod vest, mod fugle og dyr, der gør ophold, mod
landmænd, der passer deres jord! Her går solen ned og efterlader
rosenskyer i de sarteste farver. Og her bor jeg!
Mit andet favoritsted er viadukten under Midskovvej, som fører
ind i en grøn, tæt eventyrverden, der slutter sig om en! Stedet
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emmer af mystik og historier. Børn og unge i Mesinge har mødtes her i generationer i fred for de voksne. Graffititegningerne
afslører (kun) lidt om de unges hemmeligheder! Det er for mig
eventyrporten til Hindsholm.
Mit tredje favoritsted er mosen mellem Mesinge og Dalby. Her
er der hvert forår prægtige koncerter med de skønneste toner!
Koncertmestrene er de små nattergale, som synger så skønt, så
skønt! H. C. Andersen har måske hørt ”vores” nattergale! I hvert
fald forstår man fuldstændigt hans fascination af nattergalen, når
man er til koncert på banestien ved mosen en forårsaften!
Jernbanestien fortæller også historier. Ja, jeg kan blive helt svimmel af at tænke på alle de historier, den kunne fortælle! Lad mig
nøjes med her at tænke tilbage til begyndelsen: En aprildag i
året 1900, hvor der helt sikkert var fest i Mesinge – Holmens
dag anno 1900! Folk mødte op i det stiveste puds – og med store øjne, forestiller jeg mig - ved den nyanlagte jernbane og den
nybyggede jernbanestation. Jernbanen mellem Odense og Dalby
blev indviet. Fra den dag kørte der dagligt 4 tog i hver retning.
Jernbanen bragte folk og dyr til og fra Hindsholm og var med til
at understøtte og stimulere væksten i området - og en daglig fest
ved ankomster og afgange (forestiller jeg mig!). Venstrepolitikeren J. K. Lauridsen sagde i en tale fra 1900 om jernbanevidunderet: ”Næst efter kønsdriften, er – af de menneskelige drifter –
jernbanedriften den, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse”.
Og det skal jo nok passe!
Men efter ca. 60 år var dén lidenskab ebbet ud - og erstattet
af andre lidenskaber (transportmidler). Jernbanen blev nedlagt i
1966. Derefter gik der nogle år, før der blev etableret cykelsti –
banestien. Banestien forbinder Hindsholm, som jernbanen gjorde det førhen. Men der er ikke 4 afgange dagligt i hver retning.
Nu bestemmer vi selv afgang, ankomst og stoppesteder.
Jernbanestien – mit hverdagsyndlingssted – er et billede på alt
det, der gør Hindsholm til et vidunderligt sted at bo. Enestående
natur, et aktivt fællesskab, stærke historiske spor. Vi er ikke alene.
Mange har været her før os, og mange vil komme efter os - og
kunne nyde solnedgangen fra banestien og høre lærkenes toner
svinde med lyset.
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HOLMENS DAG 2019
Lokalråd/beboerforeninger er allerede godt i gang med
at planlægge ”den svære 2’er” – nemlig næste års store
arrangement på Hindsholm, Holmens Dag. Efter en rigtig flot debut, er vi gået i tænkeboks for at gøre det næste
arrangement endnu mere spændende.
Vi har allerede fået flere tilsagn fra spændende personer,
som vil lægge vejen forbi Hindsholm – og Holmens
Dag, så der bliver rigtigt meget at glæde sig til.
SÅ – reservér allerede nu dagen for Holmens Dag 2019,
nemlig lørdag den 1. juni
Arrangementet vil blive afholdt i og omkring Hindsholmskolen og Dalby Kirke.

HINDSHOLM HØSTMARKED 2018
Søndag den 2. september afviklede lokalråd/beboerforeninger
på Hindsholm for 5. gang høstmarked på pladsen foran Mesinge Kirke. Fra de 15 stande blev der dagen igennem gjort
mange gode handler – og de mange gæster tog fra Mesinge
med fyldte indkøbskurve.
Tak til alle, som mødte op på dagen. Både de, der mødte frem
med deres produkter – og de, der mødte op for at gøre en god

handel, eller blot hygge sig sammen med andre Hindsholmere.
Tak til kirken for opbakning og musik – og alle andre, som var
med til at gøre dagen til endnu et godt Høstmarked.
Glæd jer allerede til næste år – første søndag i september.

Intet høstmar
ked uden mus

ik.

Markedsstemning
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Vinder af årets
Mia Maja.
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Her assis
Anna fra Salby.

Gang i kaffesalget
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Christen Kold
- en skolepioner
Skolemanden Christen Kold kom til Dalby i 1852 og oprettede sin første børneskole her. På parkeringspladsen over for Dalby Sogne Kirke, sidder en lille holder. I den er der en folder. Med den i hånden kan
man gå en tur i Kolds fodspor rundt i Dalby.
MEN HVEM VAR CHRISTEN KOLD?
Christen Mikkelsen Kold
(1816-1870) var en af
1800-tallets fremmeste skolemænd, der grundlagde både
friskoler og højskoler. Det
var på mange måder Kold,
som førte Grundtvigs skoletanker ud i livet. De mente,
at ”Undervisningen skal virke
beåndende, den skal forbinde
sig med og befordre det liv, personen bærer i sig. Undervisningen skal rette sig mod elevens
iboende muligheder”.
I moderne forstand talte Kold allerede dengang om undervisningsdifferentiering. Den Grundtvig/Koldske tankegang var et
opgør med den bestående almueskole.
Folketingsmanden Christen Larsen, som boede på ”Flægkærgård”, ude for enden af Smedegyden, var en af initiativtagerne
til, at Christen Kold kom til Dalby.
Christen Larsens søn Lars blev i november 1851 elev på Kolds
højskole i Ryslinge. I juleferien var alle elever og Christen Kold
på besøg i Dalby. Her fortalte Kold om sine tanker om børneskolen, og de blev enige om, at Kold skulle komme til Dalby
og åbne sin børneskole her.
I april 1852 flyttede Kold ind hos væver Hansen, Dalby Bygade 8. Den 1. maj holder han indskrivning til sin nye skole, og
d. 3.maj begynder den egentlige undervisning med 20 børn;
11 drenge og 9 piger.
Denne friskole, Danmarks første friskole, blev et mønster for
alle senere Grundtvig-Koldske friskoler.

I Dalby dannede man ”Dansk Forening”, og i 1854 var der
over 80 medlemmer, som samledes hver anden lørdag aften.
”Kold fører talen, enten fortælles historie, eller der samtales om
almindelige menneskelige sager, og indimellem synges danske Viser”, så der var også noget for de voksne at lytte og samtale om.
I 1862 flyttede Christen Kold videre til Odense og oprettede
Dalum Højskole, det senere Dalum Landbrugsskole og i dag
Kold College.
Hvor Christen Kold kom frem, introducerede han en undervisning, der gjorde op med datidens endeløse remser efter
lærebøger. I stedet brugte Kold fortællingen som pædagogisk
redskab. Han ønskede ikke, at stoffet bare blev lært udenad,
som man gjorde i det offentlige skolevæsen. Han ville gå fortællingens vej – og hans metode bredte sig i de følgende årtier
snart i de mange, gryende friskoler og med tiden også i det
offentlige skolevæsen.
Christen Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af
omkring 100 friskoler på Fyn og Sjælland.
I 1902, i forbindelse med 50-års jubilæet for oprettelsen af
Danmarks første friskole, blev der sat en mindesten for Christen Kold. Den står foran ”Dalby Friskole” Dalby Bygade 51,
og der kan den stadig ses.
Friskolen i Dalby fortsatte indtil 1970.

I sommeren 1853 lejede Chresten Kold en jordlod af en af
de få selvejerbønder i Dalby (over for Forsamlingshuset). Han
byggede et T-formet skolehus i træ, der hurtigt fik øgenavnet
”Fjællekassen”. Huset indeholdt to skolestuer på hver 50 m2
og her blev der holdt børne- og højskole. Kold havde flyttet
sin højskole med til Dalby et par år efter, han selv var kommet
hertil.
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BREV FRA USA 1893

Fra Inger-Marie Mortensen i Viby har arkivet modtaget et brev til hendes oldefar, Lars
Møller (1857 -1936). Han ejede Viby Mølle og boede på Rødsbækvej 19, der hvor Anna og
Jeppe Klokker bor i dag. Brevet er skrevet d. 1. maj og poststemplet i Iowa USA samme dato.
I New York d. 3. maj. I Kjerteminde d. 18. Maj. I og for sig vel ikke så dårligt, når man
tager sejltiden over “Atlanten” med dampskib i betragtning. Afsenderen var en god ven til
Lars Møller. Han hed Peder Jørgensen og havde været husmand i Jægersborg, Målebakkevej
98. Han var i 1882 udvandret til USA. Brevet er her gengivet næsten som det er skrevet.

Gode Venner

Exira den 1ste Mai 1893

Det er nu første gang jeg
skriver til Dig Gode Ven
og jeg ve(d) ogsaa godt
jeg lovede naar jeg kom til
Amerika vilde jeg skrive
men det har nu ikke kunne trofen sig førend nu saa
Du Kommer til og Undskylde mig saa godt Du
kan. Jeg vil nu allerførst
lade Dig vide at vi har det
Godt allesammen.
Vi har 10 Børn og De 4
Elste er Gift og har det
godt. De 6 har vi her
Hjemme og Arbeider
hos os Selv.
Her er et Stort Dansk Setlement. Vi kan Rejse mange Mile og
ikke Treffe andet end Danskere. Vi har en Pla(d)s her paa 213
Agers land. Det er saa meget som 159 Td. Land dansk, og det er
udmærket Godt Land aldt sammen. Vi har en Stor Bedsætning.
Vi har mange Kreaturer og mange Heste og mange Svin. Høns
og Ænder har vi i Hundre(de)vis, men det ernu meget for vid(t)
løftigt at opskrive Aldt. Og til og Drive vorres Land har vi Maskineri til Alting. Høstmaskine har vi en der Binder selv. Vi gaar
blodt og Sætter sammen. Planter vi Mais har vi en Maskine der
Planter selv blodt (vi) Kjøre Hestene. Kjører vi Hø har vi en Maskine i Stalden der Læsser af selv. Blot sætte en Hest for.
Ja kjære Ven saadan kunde jeg jo blive ved i det uendelige, men
det er jo ikke til og Beskrive det Maskineri som bruges her i
Amerika. Ja det kan godt være at i ikke Troer vad jeg her skriver
for da jeg var Hjemme i det Gamle land Troede jeg ikke meget
paa De bedretninger der kom fra Amerika. Men Gode Lars Du
skulde blodt Gjøre en Reise herover endgang saa kunde Du see
inten det er Løin eller sandt at jeg skriver. Det er jo ikke saa
vanskelig og gjøre den Reise. Nu er jeg i 64te Aar og skal jeg leve
saa længe, maaske jeg tar en lille tur Hjem til næste Aar. Nu i
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Sommer skal vi jo have en stor Udstilling i Chicago. Maaske jeg
Reiser dertil.
Se jeres Reiser Hjemme i det Gamle Land er jo mest til Odense
og Kjerteminde og maaske til Kjøbenhavn, men Vad er der og
se imod som i fremmede Lande. Herovre er mange Store Byer.
Der er Chicago, den er ligesaa Stor i Omkres som Hele Fyn. Der
er New York og Omaha ligedan. Jeg har været i Dem Alle, men
langtfra. Jeg har ikke Set Alett. I Omaha lever vorres elste Datter
Marie. Hun er Gift med én fra Slesvig. Han kjører en Spurvogn
som løber ved Eliktricitet. Han faar 2 Dollar om Dagen. De
andre 3 Der er gift, De er Landmænd.
Vil du nu være af den Godhed og hilse alle gode Venner fra mig
og mit Familie. Vi hardet Godt herovre. Vel fandt jeg (at) havde
det meget Godt i Jægersborg-huuset, men hvad var det ved Siden af dette. Her har vi Guds Rige Velsignelse og her kan vi leve i
Fred med Vores Børn, og vi har lige saa godt med Kirke og Skole
som hjemme i det Gamle Land. Her er en stor Luthersk Menihe
her. Vorres Præst er ude fra Slætten paa Fyen. Vi er Over 60ty
Bønder som holder vorres Præst. Han faar 600 Dollar om Aaret.
Du bliver vel lidt underlig Stemt hved og faa Brev fra mig nu det
er saa mange Aar siden vi talde sammen men jeg antager Dig for
én af mine gode Venner da jeg var i Viby, det er Derfor Du faar
et Par Ord.
Hils Niels Hindrik (Jørgensen?) og spørg Ham, hvorfor Han har
helt Glæmt og Skrive mig til. Og hils (husmand) Jacob Jespersen
i Maale.
Brevet er ikke underskrevet, men bag på kuverten står der:
Afsender P. Jørgensen Exira, Iowa, Northamerika.
Peder Jørgensen var født i 1829 i Vejle på sydfyn. I 1855 giftede han sig med enken efter en husmand i Jægersborg ved Måle.
Efter hendes død 1879 udvandrede han til USA i 1882.

Det gamle stuehus i Jægersborg er opført omkring 1800 – efter sigende af genbrugsmaterialer fra Hverringe. Den første beboer var
tidligere skytte J.F. Jæger.
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Nyt fra foreningerne

FOREDRAG MED FORFATTER TORBEN KRAGH JENSEN

Hindsholm Egnsmuseum, Stubberup Sogns Beboerforening og Stubberup Lokalhistoriske Arkiv inviterer hermed til foredrag:

INTRODUKTION TIL TORBEN KRAGH JENSENS FORFATTERSKAB:

Degnens Forunderlige Fortællinger
Er du optaget af det
mystiske her i tilværelsen? Er drømme og de
magiske sammenhænge
bag hverdagen noget
der rumsterer i dit hoved? Kan du ikke slippe
mistanken om, at der
er mere gemt bag den
praktiske
dagligdag,
end hvad man lige tror?
Så er du sikkert også til
fantastiske fortællinger,
fabler og myter. Hvis
du er en af dem, der
godt kan se, at de gamle eventyr rummer flere betydningslag, så
vil du helt sikkert nyde ”Degnens Forunderlige Fortællinger”.
Det er aldrig før publicerede skrøner og eventyr, skrevet af Torben Kragh Jensen, der er inspireret af folkeminder opsamlet af en
skoledegn på Østfyn i attenhundredetallet, som forfatteren fandt
nedskrevet i små kladdehæfter på loftet af Vindinge Gamle Skole.
Foreløbig er det blevet til fire samlinger med i alt 90 fantastiske
fortællinger samt en højtlæsningsbog for mindre børn.
Ellers er eventyrerne hovedsagelig rettet til folk mellem 9 og 99 år.
I ældre tider sparede man på lyset. Lampeolie kostede penge,
og i de små lavloftede almuestuer ventede man så længe som
muligt med at tænde for petroleumslampen. I stedet rykkede
man sammen og holdt mørkning. Det var en hyggestund og et
helle. Når det blev for dunkelt til at se, hvad man lavede, sank
de arbejdstrætte hænder ned i skødet. Spindekonen standsede
rokken, og ungerne slap karterne. Husfaderen lagde sit reparationsværk til side, og alle sad bare og snakkede sagte sammen,
mens man så hinandens ansigter forsvinde ind i mørket. Det
kom kravlende frem fra alle stuens hjørner, og omsluttede dem
langsomt, en efter en. Til sidst var det bare vinduet, der stod
tilbage som en svag lysende firkant ud mod den månelyse nat
udenfor.
I de stunder drog sindet ofte på langfart, folk sank ned i sig
selv, og der opstod lange pauser af eftertænksom tavshed. Hver
for sig sad man med noget større mellem hænderne, som man
dårligt vidste, hvad var. I de stunder sagde man, at der gik en
engel gennem stuen.
Til slut rejste husmoderen sig. Hun strøg en svovlstik, løftede
lampeglasset og satte ild til vægen. Lyset var tilbage. Folk så
hinanden igen og begyndte at tale. Fantasien var sat i vældige
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svingninger, og de mest mærkelige betragtninger og historier
klemte sig ud af knaphullerne.
Sådan var det i gamle dage, og sådan er det endnu, hvis vi ser
efter og tør dykke ned i tusmørketiden, midt imellem lys og
mørke. I de svage grå stunder hvor virkeligheden blafrer ud og
ind mellem det usandsynlige og mærkelige. Der hvor skyggerne
bliver lange og snor sig rundt om dagens sidste farvel. Intet er
længere hvidt eller sort, dag eller nat. Vi er midt imellem; der
hvor eventyr og drømme har deres fædreland. Vi kan ikke fange
det. Det er som morild over havet, som duften af et blomstrende syrenhegn i forsommerens lyse nætter, og som fornemmelsen
af et lille barn, der tillidsfuldt tager én i hånden.
Det er større, end vi aner og dog så småt og fint, at vi nemt
kommer til at springe det over. Vi er som oftest allerede på vej
til det næste. Til det der tæller, og det der syner af noget.
Men er vi opmærksomme, stopper op og kigger efter, så sker der
noget særligt i tusmørketiden.
Her, i sprækken mellem dag og nat, vokser de forunderligste
tanker og fornemmelser frem. Her ligger muligheder, vi ikke
anede, at vi havde, og tanker der forandrer os. Det er her, vi har
muligheden for at skifte retning. Det er her, vi kan løfte hovedet
og se andet end den fasttrampede sti foran vore fødder. Vi sanser
noget, der er ubegribeligt, men som vi kan forsøge at oversætte
til historier og forunderlige fortællinger.
Disse eventyr og fabler er forgangne generationers hilsen til os
henover tid og sted. En hilsen fra tusmørketidens drømmeverden, hvor alt er muligt. Også for dig.
Sted:	HOLMENS HUS,
FYNSHOVEDVEJ 486,
5390 MARTOFTE
Dato og tid:	DEN 19. FEBRUAR 2019,
KL. 19.00
Pris:

40 kr

Arrangementet varer ca. 2 timer inkl. kaffepause og
fællessang.
I gamle dage blev der fremstillet flot håndarbejde i
tællelysets skær. Denne tradition viderefører vi. Man
er velkommen til at medbringe strikketøj, hækletøj
eller andet håndarbejde.
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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.

HHF – ER EN HÅNDBOLDKLUB FOR ALLE!
En klub med stor vægt på det sociale, men
også med sportslige ambitioner. HHF har
hele to damehold og et herrehold foruden en
række børnehold, hvilket vidner om en stor sportslig
bredde.
Har du lyst til at spille håndbold, så tøv ikke med at møde
op til træning. Vi træner hver tirsdag - vi har altid plads til
én mere på holdet!
U5 / U6:
U7 / U8:
U10:
Dame senior:

kl. 16.45 - 17.45
kl. 16.45 - 17.45
kl. 17.45 - 19.15
kl. 19.30 - 21.30

Find os på facebook eller på vores hjemmeside www.hindsholm-hf.dk

VINTERBADNING VED
BØGEBJERG STRAND
Vi bader lørdage og søndage kl. 8,( -fra 1.december 8.30),
ved ”badebroen” ved Bjørnegårdsvej. Desuden bader vi
tirsdage og torsdage efter aftale. Bad ikke alene! Nærmere
info 51921260 eller følg vores Facebookgruppe: Bøgebjergs Vinterbadere”
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MARTOFTE GYMNASTIK
OG IDRÆTSFORENING
PILATES:
Tirsdage kl. 19.30 - 20.30
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne Kathrine.
PILATES 60+ LEDIGE PLADSER:
Fredage kl. 8.15 - 9.15
Stott pilates tilpasset alder og eventuelle skavanker.
Anne Kathrine er fysioterapeut og Stott pilates instruktør.
Meget gerne tilmelding til Anne Kathrine Skifter,
tlf.: 61 78 76 17 eller aks@inbema.dk
VOLLEYBALL:
Der spilles en slags volleyball tilpasset de fremmødtes alder og erfaring og med de udfordringer, gymnastiksalen i
Holmens Hus byder på. Alle er velkomne, uanset alder,
køn og erfaring.
Holdet starter 8. januar 2019. Tirsdage fra kl. 17 til 18
Nærmere info Lise Hansen, 51921260
BADMINTON:
Spillertider: Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Holmens Hus.
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen!
Tilmelding til Lise Hansen på tlf.: 51921260

STUBBERUP SOGNS
LOKALARKIV
Fynshovedvej 486, 5390 Martofte
Åbent tirsdage fra 10.30 til 11.30 samt den
første tirsdag i hver måned fra 19.30 til 21.00
Eller efter aftale med Else M. Jensen tlf. 2860 3735.
Ønskes nyhedsbreve tilsendt, så tilmeld på: stubberuplokalarkiv@msn.com
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Nyt fra foreningerne

VERDENSMAD
– NU MED SPISEBILLETTER
Verdensmadholdet på Holmens Hus er i gang med den 4.
sæson, og vi har fået lyst til at udbrede kendskabet til den
gode mad, vi laver (og spiser). Det betyder, at vi sætter 4 spisebilletter til salg 3 gange i det nye år, nemlig d.16. januar,
27. februar og d. 27. marts.
Spisebilletterne koster kr. 80. Vi spiser sammen de nævnte
onsdage kl.19.15. Det er ikke sikkert, at maden er færdig på
klokkeslæt, og du kan risikere at blive sat til at dække bord.
Vi kan heller ikke på forhånd fortælle, hvad menuen består
af – kun at den vil være god og velsmagende.
Har du lyst til at deltage i middagen på disse præmisser og
samtidig have lyst til at deltage i den god samtale omkring
middagsbordet, er du velkommen. Du skal selv medbringe
drikkevarer.
Spisebilletterne skal bestilles og betales på forhånd hos Anne
på tlf. 93 20 22 64 senest søndag, inden middagen finder
sted.

DET SKER I MESINGE FORSAMLINGSHUS
FORÅRS-FROKOST LØRDAG D. 23/02-2019
I SELSKAB MED PETER VESTH OG KRISTIAN RUSBJERG

Følg
os på
Face
book
!
Så få
r du
nyhe
den
først
!

Forsamlingshuset har
den ære at kunne invitere dig til forårsfrokost
i selskab med Peter Vesth
og Kristian Rusbjerg, som
er kendt for deres herlig, iørefaldende sange. Sammen spiller de koncerter overalt i
Danmark. Peter Vesth synger sine sange med en blanding af godt humør, stille underfundighed og velklingende fingerspilsguitar – Kristian Rusbjerg akkompagnerer med blændende harmonikaspil.

PROGRAM:
DØRENE ÅBNES
FROKOST
KONCERT
ENTRE PRIS
TILMELDING SKER PÅ
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KL.12.30
KL.13-15
HER NYDES EN FROKOSTTALLERKEN
KL.15-17
HERIMELLEM EN PAUSE MED KAFFE OG KAGE
KR 300,- (INKL. MAD & KAFFE)
TLF. 6534 1201 ELLER MAIL: POST@MESINGEFORSAMLINGSHUS.DK
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Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM ÆLDREKLUB
Program foråret 2019

Alle møder begynder kl.14.30 i Dalby forsamlingshus
Velkommen til den kommende sæson i Hindsholm Ældreklub. Programmet for efteråret ser ud som følgende. Vi har forsøgt
at sætte det sammen, således at der både bliver foredrag, fortælling, musik og sang og ikke mindst godt og socialt samvær.

OBS!

TORSDAG DEN 13. DECEMBER
Julefrokost kl.11.30 – 14.00
Pris for frokosten: kr. 50,Medbring gave til pakkespil.
Tilmelding til Anders Barkholt på tlf. 52 24 14 72

TORSDAG DEN 10. JANUAR
Truels Schultz
Fortæller om sit liv som kriminalpolitimand, bodyguard, byrådsmedlem og
borgmester og landsformand for Diabetesforeningen.

TORSDAG DEN 14. FEBRUAR
Jeanette Ulrikkeholm
Programmet består af smukke danske sange med tekster af bl.a. Jeppe Aakjær, H.C.
Andersen, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og Tove Ditlevsen. Vi skal høre og
synge vintersange, kærlighedssange, fædrelandssange og en lille buket franske viser,
som vi synger i dansk oversættelse.
Jeannet akkompagnerer på guitar, lut og cello, og publikum er med på fællessang.
Musik og fællessang krydres med små historier undervejs om sangene og digterne.
Jeannet Ulrikkeholm er cand.mag. og tidligere universitetslærer. Hun har skrevet
bøger og udgivet cd’er.

TORSDAG DEN 14. MARTS
”Martin A. Hansen. Digter og historiker ved Agnete Holm Hvidt
Martin A. Hansen var engang en betydningsfuld kulturpersonlighed. Men så blev
han nærmest lidt latterlig og gammeldags. Og nu skrives der igen bøger om ham, og
hans breve genudgives. Hvad skal han huskes for her og nu- af os? Jeg tager udgangspunkt i romanen Løgneren og ser på Hansen som fortæller med rod i det Danmark,
vi ikke må glemme. ”

TORSDAG DEN 11. APRIL
Toner i takt – Musik med sjæl
Toner i Takt er en lille gruppe musikanter, som har kendt hinanden en hel del år, og
som nu har besluttet sig for at spille sammen. Gruppen består af fire harmonikaer, to
sangere et klaver samt en guitarist. Vi har alle spillet i mange år, og véd, det skal være
hyggeligt, både når vi øver, og når vi spiller for et publikum, så hvis du/I har lyst til at
høre os, så kommer vi gerne. Vores repertoirer spænder lige fra polkaer, gamle slagere,
wienervalse, sømandsmelodier og viser, rigtig meget af det er noget, vi alle kan synge med på.
Kaffe med brød kan købes for kr. 30,
Vel mødt
Arbejdsholdet

Hindsholm-magasinet
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STØT DE LOKALE – De støtter Hindsholm-magasinet
Anlægsarbejder m.m.
Kulle’s v/Martin Kuhlmann
Midskovvej 191, Mesinge

kulle1985@gmail.com
tlf. 51 36 43 57

Antenneforening
Martofte Antenneforening
Fynshovedvej 554, Martofte

martofteantenneforening.dk
tlf. 40 14 52 19

Kreaturhandel
Peter Gommesen
Tårup Bygade 34, Mesinge

peterbisgaard@live.dk
tlf. 25 13 19 71

orlamadsendk@hotmail.com
tlf. 65 34 20 79

Maskinstation
Madsens Maskinstation
Lille Salbyvej 96, Mesinge

www.maskinmadsen.dk
tlf. 20 23 31 95

Autoværksted
Orla Madsen
Fynshovedvej 474, Martofte

Byggematerialer
Hverringe Centrum for Restaurering
Hverringevej 185, Kerteminde
Café/bageri
Måle Bagerbod
Måle Bygade 49, Kerteminde
Dagpleje
Chanette Rasmussen
Privat dagpleje
Langøvej 25, Martofte
Galleri
Galleri Nordskov
Fynshovedvej 696, Martofte
Genbrug og Antik
Holmens Genbrugskram
Mesinge Bygade 52, Mesinge

www.hverringe.dk
tlf. 63 32 31 31

Find os på Facebook
tlf. 40 29 11 60

charasmussen@mail.dk
tlf. 51 19 91 25

www.gallerinordskov.dk
tlf. 27 64 24 42

tlf. 22 99 19 25

Gårdbutik
Kuhlmannlejfkuhlmann@gmail.com
Mesinge Bygade 44, Mesinge
tlf. 28 73 18 80
Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40, Mesinge
Hytter
FDF Højbjerg
Langøvej 272, Martofte
Juletræer
Torben Bebe
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge
Keramik
Helle Fabricius
Fynshovedvej 372, Dalby
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www.facebook.com/Svalehoj
tlf. 26 90 65 34

www.sommerlejrfyn.dk
tlf. 23 70 98 45

tbe@mail.dk
tlf. 20 23 25 22

www.h-fabricius.dk
tlf. 30 55 54 44

Konservator
Morten Boesen
Fynshovedvej 476, Martofte

Mikrohøjskole
Mikrohøjskolen Janus
Hverringevej 177, Kerteminde

www.zoo-konservator.dk
tlf. 23 43 56 64

www.mikrohøjskolen.dk
tlf. 65 32 18 28

Pluk Selv
Rosengårdengr.rosengaarden.mesinge@gmail.com
Fynshovedvej 225, Mesinge
tlf. 23 43 36 42
Restaurant
Cafe Kirkeladen
Mesinge Bygade 57, Mesinge

www.cafekirkeladen.dk
tlf. 60 15 50 58

Sadelmager
Sadelmager Kathrine Bøg Holm
Hersnap Bygade 10, Dalby

www.sadelmagerfyn.dk
tlf. 51 74 75 12

Systue
Bittens Systue
Vestergade 13, Kerteminde

Find os på Facebook
tlf. 26 96 10 71

Tømrer
Mesinge Tøm’ren
Vestermaegyden 2, Mesinge

www.mesinge-tømren.dk
tlf. 20 46 08 75

Vinduespolering
Dix Vinduespolering
Mesinge Bygade 43, Mesinge
Vognmand
Bent Vasser ApS
Fynshovedvej 226, Mesinge

dickhofman@live.dk
tlf. 25 54 06 59

www.vasser.dk
tlf. 65 34 15 19

VVS
VVSEkspressenwww.vvsekspressen.dk
Fynshovedvej 292, Dalby
tlf. 51 36 36 66

– og vi kan også finde plads til din virksomhed!
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Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

Elpunkt. FY;!.E��
Tlf. 7020 1435
www.Elpunkt-Fyn.dk
Kertemlnde · Me•inge • Munkebo . R\lnkeb\l

Søvej 103, 5390 Martofte, tlf. 20 22 40 04

Martofte
forsamlingshus
Her holder du din privat fest

Tlf. 40 21 85 54

gt

Døgnva

24 25 90 19 - glasklar.dk

TømrermesTer PeTer k. rAsmussen

MG Malerfirmaet

Døre og vinduer efter mål.
Tømrer- og snedkerarbejde.
Totalløsninger incl. tegninger.
Alt indenfor Cembrit facadeog tagbeklædning.

Fynshoved Camping
tlf. 65 34 10 14
www.fynshovedcamping.dk

TømrermesTer
PeTer k. rAsmussen

Tlf. 65 34 11 54 · mobil 40 34 11 54

Michael Gommesen Tlf. 51211142

www.dalbytoemrerforretning.dk

Kø
dit b
i vo kød
gård res
buti
k

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077
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Bedre kørende
Langegade 48
Fynshovedvej 208
Kerteminde
Mesinge
www.tropica-fyn.dk

Mesinge Autoværksted

Mesinge Bygade 8 · 5370 Mesinge · Tlf. 6534 1130
www.automester-mesinge.dk
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på Hindsholm!
på

SupERmaRkEd
på Hindsholm!

Skyerne gråne, og løvet falde,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder
blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Foto: Ole Larsen

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

v/ Jeanette Lystlund Boesen
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