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Kødannnelse!
Ofte møder vi det som en advarsel: ”Fare for kødannelse”
Men hvem siger, at det skal benævnes som en fare?

Selvfølgelig er kø både træls og tidskrævende, hvis vi skal 
nå noget. Sommer er kø-tid, både på motorvejen, ved Vaf-
felhuset, i forlystelsesparker, ligesom der kan være kø ved 
toilettet på Festivalpladsen og stranden.
”Fare for kødannelse” kunne alle disse steder benævnes. 
Men det får os jo på ingen måde til at blive væk. Visse af 
køerne hører simpelthen med til oplevelsen. ”Glæden ved 
kødannelse” kunne vi kalde det, for der kan udspille sig 
endog rigtig meget godt liv i ventetiden!

I parentes bemærket, så siger folk, der ved noget om køkul-
tur, at danskerne er gode til det. Det foregår nemlig oftest 
meget høfligt. Udlændinge synes, at det er rart, med den 
markante undtagelse, at ved på- og afstigning af busser og 
tog, er det pludselig alles kamp mod alle.

Det er næsten omvendt i mange andre lande. Kødannelsen 
skulle så også være under forandring. Ikke nødvendigvis til 
det dårligere, men den bliver anderledes.
Det skyldes bla. at der bliver flere i byerne, og vi mødes 
oftere og mere, fordi vi jo farter rundt. Autoriteterne til 
at styre ”slagets” gang er væk, vi skal klare det hele selv. 
På station, i butik uden en bager eller slagter til at spørge 
”Hvis tur er det?” og vi tvinges derfor ind i en slags for-
handling, som vi kan være meget uvante med.
Digital kø, eller kø i en telefon, er en snak for sig, for det 
er nemt at komme i tvivl, når man har ventet som nr. 4 i 
køen meget længe!

I Hindsholm Magasinet´s annonceringer er der lagt op til 
kødannelse!
Glæden ved den! For der er heldigvis også plads til os alle, 
både ved Holmens Dag, i ideerne, som gerne skulle føre til 
alletiders ”Landsby make-over”, og på tur rundt omkring 
på skønne Hindsholm.
Vi finder sammen og kan lide at se hinanden, og heldigvis 
fornemmer vi så også, at vi faktisk er mange, og at vi gerne 
vil være med til både at snakke i køen og få noget til at ske. 

I fællesskabet på Hindsholm danner vi ikke bare kø, men vi 
er med til at danne hinanden og livet her i alle dets facetter.
 Rigtig god læselyst!
 Rikke Aagaard Nielsen
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Hindsholm NYT

TIL ALLE HINDSHOLM’ERE – FASTBOENDE, SOMMERHUSEJERE, NYSGERRIGE… 

Husk at vi alle skal til

HOLMENS DAG
Lørdag d. 1. juni kl. 10 – 17
v/Hindsholmskolen i Dalby

PÅ HOLMENS DAG KAN DU BL.A.

• høre spændende taler. Lyt til Berthel Haarder og Ritt Bjerregaard m.fl.
• overvære og deltage i debatter om livet i landsbyer og på landet.
• overvære spændende arrangementer i Dalby Kirke
• høre lokale musikere optræde. Hør unge fra Musikskolen, Holmens Hustlers m.fl.
• se udstilling med lokale kunstnere
• møde de lokale foreninger
• nyde god mad fra lokale fødevareproducenter
• møde en masse andre gode mennesker
• og meget mere

Arrangører:  Dalby Lokalråd, Stubberup Sogns Beboerforening, Viby Sogneforening, Drigstrup Lokalråd og Mesinge Lokalråd. 
Endeligt program offentliggøres senere. Ret til ændringer forbeholdes.

Reservérdagenallerede nu!
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Ole Larsen

SIDEN SIDST:

JULELYS I MARTOFTE
25. november havde Stubberup Sogns Beboerforening for andet år, inviteret til juletræstænding ved 
Holmens Hus i Martofte.
Træet blev tændt kl. 16, og der var pænt fremmøde. Ca. 20 voksne og 12 børn var til stede, da 
julemanden kom forbi, delte godter ud og var med til at synge et par julesange.
Bagefter blev der serveret æbleskiver, gløgg og saft til børnene
Alt i alt et par hyggelige timer, men Beboerforeningen håber og ser frem til et større fremmøde 
næste år, da juletræstændingen gerne skulle blive en god, tilbagevendende tradition.

JULEFROKOST
Allerede d. 30 november var der igen gang i Holmens Hus, fordi Stubberup Sogns Beboerforening 
havde inviteret til den årlige julefrokost. Igen i år med pæn tilslutning, god stemning og god mad.

BANKOSPIL.
Årets aktiviteter sluttede med bankospil d. 16. december.
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

FORMAND: Bente Kragebær 
Tlf: 40 21 85 54, mail: b.m.s.k@mail.dk
 
NÆSTFORMAND: Anne Andersen 
Tlf: 24 84 70 16, mail: anneandersen1950@gmail.com
 
KASSERER: Lise Lotte Mørk 
Tlf: 61 70 45 21, mail: liselottem47@live.dk
 
SEKRETÆR: Tina Jensen 
Tlf: 20 47 64 96, mail: tj.martofte@gmail.com

MEDLEM: Helene Olsen 
Tlf: 21 49 98 86, mail: ebbeoghelene@pc.dk
 
MEDLEM OG HJEMMESIDE: Uffe Birkerod Larsen 
Tlf: 40 83 74 26, mail:ubl@ddf.dk

BEBOERFORENINGENS KONTONR:
Reg. 2377 kontonr. 0121506335

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

BESTYRELSEN

KOMMENDE ARRANGEMENTER:

Søndag d. 3. marts kl. 14 i Holmens hus: Bankospil.
Onsdag d.13 marts kl. 20 afholder Stubberup Sogns Beboerforening ordinær generalforsamling i Holmens Hus. Mødet indledes 
med fællesspisning. Se nærmere i indkaldelsen.
Søndag d.7 april kl. 14 i Holmens Hus afholdes sidste bankospil inden sommerferien

STUBBERUPS SOGNS BEBOERFORENING INDKALDER 
HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 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 40 21 85 54 senest den 6. marts 2019.

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 formand. På valg er Bente Kragebær. 
11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg Tina Jensen – genopstiller ikke.
12. Valg af to bestyrelsessuppleanter – på valg Ellen Knudsen og Marianne 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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Nyt fra Mesinge lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Kerteminde Avis har igen i år været en tur rundt i kommunens landsbyer for at få en snak med de lokale om, 
hvordan de har oplevet 2018. Her bringes en uddrag af artiklen, som tidligere har været bragt i Kerteminde 
Netavis.

Nye og gamle samlingspunkter som Holmens Dag, Høstfe-
sten, købmanden, forsamlingshuset og legeparken var blandt 
de centrale drivkræfter i et godt 2018 i og omkring Mesinge. 
- Den er et godt eksempel på, at hvis man lægger kræfterne 
sammen, så kan man noget mere, siger lokalrådets formand.

FORSAMLINGSHUSET SOM FORVANDLET
En anden af byens institutioner, forsamlingshuset, er også 
igang med en renæssance, hvilket sker efter en hård periode. I 
et interview i Kjerteminde Avis i 2017 nævnte Steen Hjorth, at 
forsamlingshuset var lidt hensovende, og i begyndelsen af året 
måtte man råbe vagt i gevær 

med indkaldelse til et møde, så det ikke sygnede helt hen i 
usikker økonomi, begrænset aktivitet og manglende overskud 
til nye påfund. Man har imidlertid i den grad formået at vende 
udviklingen, lyder det.
- I forlængelse af mødet fik man fået involveret nogle nye folk, 
og de har stille og roligt fået lagt nye initiativer ind i huset. Ud 
over de sædvanlige ting som fællesspisninger og nogle fester, 
så har der været en John Mogensen-aften i forbindelse med 
husets 80 års-jubilæum, og så har der været julestue for første 
gang i mange år. Det er godt, for jo flere aktiviteter, der er i 
huset, jo mere levende fremstår det, siger Steen Hjorth.

DET BEDSTE
i 2018

SKREVET AF SKREVET AF NIKI TREUMER MOGENSEN, REDAKTØR KJERTEMINDE AVIS.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Med nye puder på alle stole, nyt bestik m.m. har det været 
med til at bevirke, at huset virkelig er ved at live op igen. Men 
Mesinge er ikke bare vokset internt, for også i samarbejdet 
med omverdenen er byen et omdrejningspunkt og en stærk 
medspiller.

FÆLLES FRONT GIVER FLERE MULIGHEDER
Blandt de nye aktiviteter i forsamlingshuset i 2018 var en ma-
leriudstilling i maj. Her havde man i et samarbejde mellem lo-
kalhistorisk arkiv, der netop har til huse på mødestedets første-
sal, lokalrådet og forsamlingshuset lånt en lang række værker 
af kunstnere fra Hindsholm fra private samlinger. Det skabte 
trafikkaos omkring huset i de par dage, udstillingen varede, 
og samtidig er det et blandt mange eksempler på samarbejdet 
mellem sognene i kommunens nordligste del. 
Blandt frugterne af disse er også Hindsholm Legepark, der lig-
ger bag den gamle skole i Mesinge, fortæller Steen Hjorth, der 
tillige er formand i Landsbyrådet, som er sammenslutningen 
af kommunens lokalråd og beboerforeninger.

Legeparken består af svævebane, gynge-klatre-stativ, hoppepu-
de og forskellige svingredskaber, og den ligger ved skatebanen 
på et sted, hvor der er plads til at udvide med blandt andet 
bålplads, efter den første etape blev færdiggjort først på som-
meren. Men den kom ikke til verden uden hårdt arbejde.
- Det var et travlt forår, men resultatet er super fint. Hele som-
meren, når man kørte forbi, var der næsten altid mennesker 

der; børn der legede, og folk der snakkede, og nu skal vi så 
finde nogle flere initiativer. Men vi skal lige have en puster, 
før vi søger flere penge, siger han og sammenfatter projektet så 
langt: - Det var en god proces og resultatet af et stort arbejde 
med ansøgninger om penge til den, samt et godt samarbejde 
med skolen. Den er et godt eksempel på, at hvis man lægger 
kræfterne sammen, så kan man noget mere.

GENERALFORSAMLING 
2019

Årets generalforsamling blev afholdt tirsdag 
den 22. januar 2019 med ca. 55 deltagere.

Generalforsamlingen bestod igen i år af en grundig gen-
nemgang af de aktiviteter, som Mesinge Lokalråd har væ-
ret involveret i gennem det forgangne år.
Af nye aktiviteter nævntes udstillingen med Hindsholm-
malere i slutningen af maj i forsamlingshuset og den første 
udgave af Holmens Dag.

Regnskabet udviser en balance på 27.600 kr., hvoraf 
20.500 kr. er reserveret til aktiviteter i forbindelse med 
”Udviklingsplan Hindsholm”.

Søren Nielsen, Tina Hansen, Pia Kolle og Steen Hjorth 
blev genvalgt til bestyrelsen, ligesom Henning Værnkjær 
genvalgtes som revisor. 

Ny i bestyrelsessammenhæng er Heidi Simonsen (Mesin-
ge) som blev valgt som ny suppleant i stedet for Carsten 
Pedersen (Salby).

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

FREDAG DEN 29. MARTS KL. 16-18.

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: Tilmeld dig til 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
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Nyt fra Mesinge lokalråd

MUSIKALSK EFTERMIDDAG PÅ MESINGESKOLEN

LØRDAG DEN 13. APRIL KL. 14 – 17.
En forrygende eftermiddag i selskab med Sine Bach Rüttel, Flemming Walther, 
Danny Wickmann og Ulrik Dal. Sine vil mange kende fra Sommersang i Marie-
haven. Walther var sidste år nomineret som ”Årets Sangskriver” til Danish Music 
Award og Danny deltog i ”Danmark har talent 2018”. Ulrik Dal er kunstmaler 
og maler under arrangementet.
En del af eftermiddagen retter sig særligt mod børn i alle aldre – men der vil være 
iørefaldende musik og underholdning for hele familien – for unge som ældre. 
Det bliver en oplevelse for alle!
I pausen vil der være mulighed for at købe øl, vand og kaffe.

Entré: Voksne 100 kr., skolesøgende børn 50 kr.
  Billetbestilling (gerne pr. SMS – oplys navn og antal billetter) 

senest 6. april hos Tina Hansen (28 14 19 10), Karsten K. Hansen 
(30 33 67 22), Poul Kjellberg (30 13 20 56), Heidi Simonsen  
(30 89 15 30) eller Steen Hjorth (21 43 07 26).

Billetter: Betales ved indgangen.

Mød op – det bliver en helt forrygende eftermiddag på Mesingeskolen.
Arrangør: Mesinge Lokalråd.

SÆT X I KALENDEREN

FÆLLESSPISNINGER:
TIRSDAG DEN 26. MARTS KL. 18.00 - CA. 20.00: Indisk aften. Tilmelding senest 22/3.
TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 18.00 - CA. 20.00: Italiensk aften. Tilmelding senest 26/4.
Medlemmer af Mesinge Lokalråd betaler 90 kr. for voksne, skolesøgende børn betaler 40 kr. Mindre børn er gratis. 
Ikke medlemmer betaler 10 kr. ekstra.

TILMELDING (GERNE PR. SMS) TIL EN AF FØLGENDE:
Tina Hansen (28 14 19 10), Karsten K. Hansen (30 33 67 22), Poul Kjellberg (30 13 20 56), Inge Kuhlmann (28 73 18 80), 
Søren Nielsen (20 46 08 75), Pia Kolle (22 76 10 99), Lene Gommesen (27 29 00 77), Heidi Simonsen (30 89 15 30), Steen 
Hjorth (21 43 07 26).
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Nyt fra Viby Sogneforening

NYT FRA
Viby Sogneforening

Foto: Annelise Bruhn

DET SKER…

ONSDAG 13/3 KL. 18.00 
FÆLLESSPISNING I VIBY FORSAMLINGSHUS.

ONSDAG 22/5 KL 18.00 
FÆLLESSPISNING I VIBY FORSAMLINGSHUS.

LØRDAG D. 15/6 
VIBY MØLLES ÅBNING

SØNDAG D. 23/6
SCT. HANS BÅL
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Nyt fra Dalby 
LOKALRÅD

Lokalplan eller ej!
Mange af jer, der er bosiddende i Dalby har modtaget infor-
mation fra Kerteminde kommune omkring ophævelse af lo-
kalplan 19 (det gule område på billedet minus område 19.1 
og 219). kommunen har de senere år haft svært ved at admini-
strere efter den stramme plan, der har givet udfordringer især 
omkring regler for tagfarve og udhæng. 

Lokalplan 19 blev lavet på et tidspunkt, hvor man mente, at 
bevaringen af Dalby som landsby var en vigtig opgave. Det er 
vi sådan set enig i, men ikke hvis det samtidig hindrer nybyg-
geri og tilflytning. Dalby by er som sådan ikke nogen homo-
gen ensartet bevaringsværdig landsby. Der er revet mange går-

de ned, og der er især i anden halvdel af 1900-tallet bygget nye 
huse i forskellige stilarter placeret ind imellem de ældre huse. 
Med baggrund i de mange udfordringer lokalplan 19 har givet 
for nybyggeri, så støtter Dalby Lokalråd ophævelsen af lokal-
plan 19 samt tillæg hertil. 
Lokalrådet ønsker at gøre det lettere at bygge på de resterende 
grunde inden for det gældende område. Der har de seneste 
år været øget byggeaktivitet i Dalby og en større interesse for 
vores område. Denne udvikling vil vi gøre meget for at fasthol-
de og fremme, da området med en populær skole, vuggestue/
børnehave, købmand, stærkt foreningsliv m.m. lægger op til 
øget bosætning.

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn

SKREVET AF HANS GRØNNE
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Samtidig ønsker Dalby Lokalråd at bevare de bygninger og 
miljøer, der har historisk eller æstetisk værdi for området. Det 
fremgik af høringsmaterialet, at Kerteminde Kommune tager 
hensyn til disse bygninger via et kommuneplanstillæg. Det er 
vi glade for. 

Dalby lokalråd ser frem til en øget fokus på lokalplaner i kom-
munens landsbyer gennem det forestående arbejde med dette 
emne i Kerteminde Landsbyråd, idet vi ønsker at få det fulde 
overblik over muligheder for øget bosætning i vores attraktive 
område. Vi ser en ophævelse af lokalplan 19 med tillæg som en 
positiv udvikling for vores område til gavn for Dalby, Hinds-
holm og Kerteminde Kommune som helhed. 

I skrivende stund er ophævelse af lokalplan 19 til endelig be-
handling i udvalg og byråd på baggrund af de indgivne hø-
ringssvar. Ophæves lokalplanen, vil der fremover blive admini-
streret efter de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser 
for gældende bygningsreglement samt kommuneplanens ram-
mebestemmelser.

Nyt fra Dalby lokalråd

GLÆD DIG TIL JAZZFESTEN 2020!

For 26. gang spillede et meget veloplagt Neanders Jazzband sidste lørdag i januar i 
Dalby Forsamlingshus for et muntert og danselystent publikum. 
– og sådan bliver det også den sidste lørdag i januar 2020. Neanders jazzband er bestilt, 
så derfor kan I godt krydse dagen af i kalenderen allerede nu.

Vi glæder os til at servere en tre-retters menu for jer og til et brag af en fest igen!
 Vi ses...

 

VI GLÆDER OS AT SE JER TIL:

GENERALFORSAMLING I FIRE FORENINGER 
Torsdag den 7. mar. 2019 kl. 19.00 i Dalby Forsamlingshus
Dalby Bylaug, Dalby lokalhistoriske arkiv, Dalby Forsamlingshus og Dalby Lokalråd holder fire hurtige og oftest 
muntre generalforsamlinger. 
Efter generalforsamlingerne vil der være kaffe, og Peter Bisgaard fra ”Sybergkvæg” fortæller om deres kvæg og projektet med 
Sybergland. 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.
Vi glæder os til at se jer.

FÆLLESSPISNING 
Fredag den 22. marts 2019 kl. 17.30 i Dalby Forsamlingshus
Pris voksne kr. 80,- børn til og med 14 år kr. 40,- Drikkevarer købes i forsamlingshuset
Tilmelding til Hans Grønne 24 46 78 42 tlf/SMS senest den 20. marts 2019

AFFALDSINDSAMLING 
Fredag den 29. marts 2019 kl. 16.30 ved Huggehuset i Dalby
Vi mødes og fordeler os ud i Dalby, Hersnap og omegn. Vi samler affald en times tid og slutter af ved Huggehuset med lidt 
sødt og lidt at drikke. Der udleveres sække til opsamling. Medbring selv et par handsker. Tilmelding ikke nødvendigt. 
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I disse år myldrer det frem med nye 
salmer. Der udgives en lind strøm af 
hæfter og bøger med ny-skrevne sal-
mer og genoptryk af ældre popsange 
til brug i kirkens rum og ved givne lej-
ligheder i kirkelig sammenhæng. Det 
forfriskende og glædelige er at møde 
et moderne salmesprog, der åbner sig 
ud mod livet og forbinder sig med de 
erfaringer, som mange af os gør sig, 
og tolker flere af vores hverdagserfa-
ringer ind i en større sammenhæng, 
end vi sådan lige kan få øje på. Det 
kunne hænge sammen med, at forfat-
terne til de moderne salmer ikke kun 
er præster og teologer, men forfattere, 
der har været vidt omkring og gjort 

større eller mindre omveje førend deres tekster har fundet vej til 
et mere åndeligt og spirituelt sted. Således møder vi både Lars 
Lilholt, Susanne Brøgger, Bob Dylan og mange flere og heldigvis 
tyder det også på en større åbenhed og imødekommenhed fra 
kirkens side til at anerkende vores hverdagskristendom. 

På kirkesiderne i Hindsholmmagasinet påbegyndte vi i forrige 
nummer vores føljeton med en præsentation af nogle af disse 
nye salmer. Mange af dem er supergode både hvad angår tekst 
og melodi, måske kan de ligefrem med lidt gentagelse gå hen og 
bliver ørehængere. Om de går hen og opnår klassikerstatus, vil 
tiden vise. 

I dette nummer er Hindsholmmagasinet skal I præsenteres for en 
ny påskesalme. Salmen Opstandelsen er lige her, er skrevet i 2011 
af Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter. Men hvorfor skal vi 
nu have en ny, når der nu er så mange skønne gamle salmer, 
måske netop derfor – fordi der er så mange skønne GAMLE sal-
mer. For en lang række af de påskesalmer vi finder i Salmebogen 
gælder det, at de mestendels handler om, hvad der skete ved Jesu 
opstandelse for 2000 år siden. Anderledes er det med denne nye 
salme, den handler om, hvordan vi også her og nu, i vores liv, 
kan opleve Guds opstandelseskraft. Selve udtrykket Guds opstan-

delseskraft kan få det til at kortslutte hos flere, men når det åbnes 
og udfoldes i salmens vers, f.eks. som en enke, der uden vanter, 
sår frø i gravens frosne jord, - her er det ikke årstiden, der er det 
afgørende, der et derfor det er uden vanter, for den erfaringer har 
mange gjort sig at dødens kulde kan få gravens blomsterbed til 
at føles koldt og frossent, når man skal plante blomster hos sine 
kære – så gør det noget ved vores forståelse af hvad opstandelsens 
kraft kan formå. At plante et frø på en tilfrosset grav er at tro og 
håbe, at der kan vokse liv ud af det kolde og døde. 

Sådan er der flere håndgribelige og erfaringsnære billeder i sal-
mens vers, som at møde en andens blik for første gang og verden 
bliver ny og større. Salmen lægger vægt på, at opstandelsen ikke 
bare var en fortidig begivenhed eller noget, vi har i vente, men at 
der er tale om en Guds kraft vi kan møde også nu og her. Pointen 
i salmen er dens første linje – Opstandelsen er lige her. Og Gud 
møder vi i salmen som det du, der står, er, går og sker – lige her. 
Gud der står lige ved siden af den, der sår et frø på en vintergrav, 
som blæser liv i vore planer, og går sammen med os, og en får 
øje på en andens smil. Det er opstandelse, når mennesker bliver 
ved og ved med at bære andre, når vi mærker støtten i de værste 
stunder, og når den sørgende pludselig kan smile, så er det Gud, 
der sker. 
Salmen slutter med ordene om at give alt det tilbage, som nogen 
tog fra os. Dette giver ingen logisk mening. Hvordan kan man 
give det tilbage, man har mistet? I dette udtryk møder vi velsig-
nelsens og kærlighedens ulogiske matematik: at vi med opstan-
delsen har fået givet troen på, at vi kan give meget væk, også det, 
der blev taget fra os. For at forstå dette moderne udtryk – kan 
vi alligevel godt finde hjælp i de gamle salmer, for det er den 
samme erfaring, vi møder i Grundtvigs bryllupssalme Det er så 
yndigt at følges ad, når han siger, at man på en gang kan få dob-
belt så meget glæde og halvt så mange sorger at bære på. Det går 
ikke op, rent logisk, men det er jo netop velsignelsen. 

Salmen er i øvrigt gengivet i Konfirmandsalmebogen fra 2017, 
som et undervisningsmateriale, - heri finder man supplerende 
oplysninger og spørgsmål – et af dem skal vi have med os til at 
grunde over: Kan du finde på eksempler på oplevelser, hvor du har 
mærket Guds opstandelseskraft? 

SKREVET AF AF SØREN-HERLUF M. SØRENSEN, SOGNEPRÆST, DALBY-STUBBERUP

Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

Opstandelsen er lige her
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KONFIRMATIONER 2019

VIBY KIRKE DEN 28. APRIL KL. 10.30:
Malthe Petersen Lorentzen
Kathrine Klokker Andersen

MESINGE KIRKE DEN 5. MAJ KL. 10.30:
Jacob Grøndahl Daubjerg Nielsen
Kristoffer Olsen
Nikolaj Olsen
Mathias Grenander
Sebastian Terrance Gouliquer
Helena Jodie Byrne
Katrine Damborg Sicko
Marie Topp Hannibal
Camilla Nicolajsen
Naja Michaela Eriksen Bennekou
Alberte Cecilia Bonde Wejergang 

DALBY KIRKE DEN 12. MAJ KL.10.30
Anders Johannes Laigaard Schmidt
Laura Shoma Pedersen
Magnus Normann Petersen
Maria Hother Christiansen
Timmi Bo Rene Pedersen
Trine Aamose Klüwer Christensen

FREMTIDIGE KONFIRMATIONSDATOER:
2020: Mesinge den 19. april og Viby d. 26. april
2020: Dalby kirke den 3. maj & Stubberup den 10. maj

2021: Viby den 11. april og Mesinge d. 18. april
2021: Dalby kirke den 9. maj & Stubberup kirke den 2. maj 

2022: Mesinge den 24. april og Viby d. 1. maj. 
2022: Dalby kirke den 1. maj & Stubberup kirke den 8. maj

Alle dage kl. 10.30.

ALSANG I VIBY KIRKE,
VIBY SOGNEGÅRD

SØNDAG D. 31/3 KL. 14.00
Traditionen tro afholdes der alsang ved over-
gangen fra vinter- til sommertid.. Der bliver rig 
mulighed for at røre stemmebåndet, da vi vil synge en 
bred vifte af sange. 
Der er efterfølgende kaffe og kagebord.
Der vil være mulighed for bus fra Kerteminde Kirke til 
Viby og retur. Bussen kører fra Kerteminde Kirke kl. 
13.30 og retur fra Viby kl. 16.00. Det er gratis.

LANDSINDSAMLING 

SØNDAG DEN 10. MARTS
Så er der igen landsindsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp. I år har vi ikke husstand-
sindsamling, men har besluttet at der efter 
gudstjenesten kl.11.00 i Dalby kirke vil være mulighed for 
at købe kaffe og kage, og overskuddet går til Folkekirkens 
Nødhjælp. Kagen vil i år blive bagt af konfirmanderne, 
som også deltager ved gudstjenesten.
Kom og støt op om vore konfirmander og Folkekirkens Nød-
hjælp.

Kirkerne på Hindsholm

Opstandelsen er lige her 
Du står 
ved siden af det menneske der planter 
et frø på vintergraven uden vanter 

Opstandelsen er lige her 
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere, end vi aner

Opstandelsen er lige her 
Du går 
med mennesker der smiler lidt generte 
til en, der pludslig kigger op og ser det 

Opstandelsen er lige her 
Du går 
med sagte skridt hos dem der bærer andre 
og alt til trods blir ved og ved at vandre 

Opstandelsen er lige her 
Du ser 
vi ligger angstgrå i de værste stunder 
du lægger dine stærke arme under 

Opstandelsen er lige her 
Du sker 
når mennesker, der vakler tæt med sorgen, 
igen kan se og smile: sikken morgen! 

Opstandelsen er lige her 
Du er 
din himmel, når den blæser gennem sjæle 
som mærker dig og endelig kan knæle 

Opstandelsen er lige her 
Du er 
når vi kan give alt det liv tilbage 
som nogen tog fra os på onde dage 

 Iben Krogsdal, 2011
 Mel. Jesper Gottlieb, 2013 
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Kirkerne på Hindsholm

PÅSKENS GUDSTJENESTER

PALMESØNDAG:Børnegudstjeneste v. RAN i Viby 
Kirke kl. 10.30 – vi begynder kl. 9.30 med at tilberede 
fælles brunch i Sognegården. Når gudstjenesten er færdig, 
går vi til bordet og hygger os med det sunde, hjemmelave-
de og børnevenlige måltid

SKÆRTORSDAG: Gudstjeneste med fløjte, musik og 
nadver: kl. 17.00 i Stubberup v. SHS og kl. 19.00 i Me-
singe v. RAN.

LANGFREDAG: Langfredag holdes liturgisk gudstjene-
ste med læsninger, cello og sang: kl. 9.00 i Viby og kl. 
10.30 i Stubberup

PÅSKELØRDAG: kl. 23.30 samles vi i Mesinge Kirke. 
Med sang og læsninger venter vi til midnat og lyset tæn-
des, musikken spiller og med påskeæg og hilsen sender vi 
hinanden hjem kl. ca. 00.15

PÅSKEDAG: Opstandelsens morgen mødes vi til guds-
tjenester i Hindsholms kirker. Se alle gudstjenesterne på 
listen

2. PÅSKEDAG: Påskefrokost efter gudstjenesten i Stub-
berup Kirke kl. 10.30

NATTERGALEN 

TORSDAG DEN 23. MAJ I 
DALBY KIRKE KL.20.00 & I GUDS 
FRIE NATUR
Vi mødes til aftensang og fortsætter derefter 
ud i den lyse aften. Hvis vi er heldige, får vi måske lov at 
høre nattergalen synge for os.

FORÅRSKONCERT 

SØNDAG DEN 7. APRIL I DALBY KIRKE KL.16.00 
Korsæsonen afsluttes med en festlig koncert i Dalby Kir-
ke, hvor kirkernes børnekor og Sognekoret sammen og 
hver for sig og i soloindslag synger og spiller, så kirketaget 
letter naturligvis suppleret med fællessang. 
Efter koncerten er der sandwich og forfriskninger i tårn-
rummet. 

SANSEGUDSTJENESTEI 
FORÅRETS TEGN

TORSDAG D. 25. APRIL 
KL. 11.00 I KERTEMINDE KIRKE
Gudstjeneste med demente, ældre og deres på-
rørende. Kom til gudstjeneste for alle sanser og med masser 
af musik.

PÅSKEFROKOST
- FAMILIEGUDSTJENESTE & PÅSKEFROKOST

2. PÅSKEDAG DEN 22. APRIL I STUBBERUP 
KIRKE KL.10.30

PÅSKEFROKOST I HOLMENS HUS
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 17. marts på tlf. 24 40 34 33 eller på 
mail shes@km.dk

HVEDER SPISER VI 
AFTENEN FØR BEDEDAG

TORSDAG D. 16. MAJ KL. 19.00 I MESINGE KIRKE
Vi begynder i Mesinge Kirke med gudstjeneste 
kl. 19.00 og følges ad til præstegården efterfølgende
Hvederne er varme og kaffen klar!
 Velkommen.

   &

 

 

14 Hindsholm-magasinet



Kirkerne på Hindsholm

LÆSEKREDS 
I DALBY PRÆSTEGÅRD

Vi kører stadig en god læsekreds i Stubbe-
rup-Dalby, hvor vi har haft mange spæn-
dende bøger på programmet. Er du interes-
seret, så læs mere på www.dalby-stubberup.dk eller følg 
kirken på Facebook, eller kontakt sognepræst, Søren-Her-
luf på tlf. 65341163

SOGNEUDFLUGT 2019

Lørdag d. 21. september.
Turen går til Odsherred
Den kortere køretur (ca. 1,5 timer) i bus tager os i år til 
Odsherreds spændende natur. Vi er på besøg i Højby Kir-
ke, får frokost i ”Det vilde køkken”, med fortælling om 
stedet og kommer på guidet tur i bussen efterfølgende med 
udsigter over land og vand og besøg på “Malergården”

Vi indleder som vanligt turen med et foredrag:
Torsdag d. 20. juni kl. 19.30 i Viby Sognegård
”En Engels Vinger – om Odsherred, Højby Kirke og om-
rådet”. Sognepræst Louise Buch Jensen, Højby Kirke, be-
søger os og forbereder os til turen.
Højby Kirke er kendt for sine meget fine kalkmalerier,
og Odsherred er kendt for både sin kunst, kultur og natur.
Kom og vær med, tilmelding til turen begynder denne 
aften.

MORGENSANG  
FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN
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 for-
nøjeligt, og der er ingen krav om sangkundskaber og store 
sangstemmer. Efter sangen er der formiddagskaffe i kon-
firmandstuen.
I den kommende periode er de sange og salmer, vi skal 
synge, valgt ud fra forskellige temaer.
Den 7. marts har Organist, Martin Høier, valgt hvad vi 
skal synge med udgangspunkt i komponisten Oluf Ring 
– der bl.a. er kendt for melodien til Se nu stiger solen af 
havets skød og Danmark nu blunder den lyse nat. 
Den 4. april er temaet nyere opstandelsessalmer – hvor-
dan beskrives Opstandelsen i nye salmer. 
Den 2. maj er temaet Troen – hvordan beskrives den i et 
moderne sprog. 
Den 6. juni synger vi sommeren og pinsen i møde med 
ild og glød.

MÆNDENES 
MORGENMAD
Mændene mødes første lørdag i måneden
i Viby Sognegård fra kl. 9.30 - 11.00.
Der er kaffe på kanden og morgenmad på 
bordet og sikkert også en lille en.
Yderligere oplysninger kan fås af Anders tlf. 60 48 98 16 
eller Rikke tlf. 65 34 13 33.

KRISTI
HIMMELFARTSDAG
Torsdag d. 30. maj
Kirkevandring, kirkefrokost og gudstjene-
ste med særligt fokus på salmer. Vi er sam-
men med Kerteminde/Drigstrup om arrange-
mentet.

PROGRAM: 
Afgang med bus fra Torvet i Kerteminde kl. 9.30.
Vandring fra Mesinge Kirke til Kerteminde Kirke.
Frokost i Kirkens Kulturhus kl. 13.00.
Gudstjeneste i Kerteminde Kirke kl. 14.00 v. sogne-
præst Betina Noer Rasmussen: Liturgisk gudstjeneste 
med læsninger, refleksioner og mange salmer, nye såvel 
som gamle. Salmecaféens deltagere har været med til at 
vælge salmer til denne dag.
Sen. tilmelding d. 20. maj til bus og frokost til kirkekontoret 
på tlf. 65 32 23 89.

TIRSDAGSCAFEEN
I VIBY SOGNEGÅRD

Vi mødes den første tirsdag i måneden
Tirsdag d. 5. mar., tir. d. 2. apr., og tir. d. 
7. maj.
Kl. 15 er der kopper sat frem og snak over bordet, hver 
tirsdag er der et emne, som vi også beslutter fra gang til 
gang – og vi planlægger en kort udflugt som afslutning 
på sæsonen. Medbring selv brød/kagen til kaffen, som vi 
brygger i huset…
”Nogle gange er det de mindste ting, der fylder mest i 
hjertet”. Citat af Peter Plys og en meget god overskrift for 
tirsdag eftermiddage i Viby Sognegård!
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER

Søndag, 3. marts:  Fastelavn  Viby kirke kl. 14.00 børnekor & tøndeslagning  |  Stubberup kirke kl. 11.00 SHS. 

Søndag, 10. marts:  Jesu fristelse i ørkenen  Mesinge kirke kl. 9.30 SHS kirkekaffe  |  Dalby kirke kl. 11.00 SHS & Sognekoret.

Torsdag, 14. marts:  Skumringstime Mesinge kirke kl. 16.30 RAN.

Søndag, 17. marts:  Den Kanaanæiske kvinde  Viby kirke kl. 11.00 SHS  |  Stubberup kirke kl. 14.00 døvegudstjeneste ved Ulrich Thiim.

Søndag, 24. marts:  Jesus og Beelzebul Mesinge kirke kl. 11.00 RAN  |  Dalby kirke kl. 9.30 RAN.

Søndag, 31. marts:   Alsang Viby kirke kl. 14.00. 

Søndag, 7. april:   Bebudelsen af Jesu fødsel  Mesinge kirke kl. 10.30 RAN  |  Dalby kirke kl. 16.00 forårskoncert med kirkens kor.

Søndag, 14. april:   Palmesøndag; Indtoget  Viby sognegård kl. 9.30 brunch  |  Viby kirke kl. 10.30 børnegudstjeneste RAN
   Stubberup kirke kl. 19.00 SHS.

Torsdag, 18. april:   Skærtorsdag; Nadveren Mesinge kirke kl. 19.00 RAN  |  Dalby kirke kl. 17.00 SHS. 

Fredag, 19. april:   Langfredag; korsfæstelsen Viby kirke kl. 9.00 RAN  |  Stubberup kirke kl. 10.30 RAN.

Lørdag, 20. april:   Påskelørdag Mesinge kirke kl. 23.30 RAN.

Søndag, 21. april:   Påskedag; Opstandelsen  Viby kirke kl. 10.30 RAN  |  Dalby kirke kl. 10.30 SHS  |  Stubberup kirke kl.9.00 SHS.

Mandag, 22. april:   2. påskedag; Gensynet Stubberup kirke kl. 10.30 SHS & påskefrokost i Holmens Hus. 

Søndag, 28. april:   Thomas tvivleren Viby kirke kl. 10.30 RAN Konfirmation  |  Dalby kirke kl. 14.00 LWJ.

Søndag, 5. maj:   Den gode hyrde  Mesinge kirke kl. 10.30 RAN konfirmation  |  Stubberup kirke kl. 19.00 SHS.

Søndag, 12. maj:   Jesu bortgang Viby kirke kl. 9.00 RAN  |  Dalby kirke kl. 10.30 SHS konfirmation.

Torsdag, 16. maj:   Bededagsaften Mesinge kirke kl. 19.00 RAN kaffe og varme hveder i præstegården.

Fredag, 17. maj:   Bededag; Johannes døberen Stubberup kirke kl. 10.30 RAN. 

Søndag, 19. maj:   Talsmandens gerning Viby kirke kl. 10.30 RAN. 

Søndag, 26. maj:   Bed og I skal få  Mesinge kirke kl. 9.00 SHS  |  Dalby kirke kl. 10.30 SHS familiegudstjeneste.

Torsdag, 30. maj:  Kristi Himmelfart Mesinge kirke kl. 10.00 Kirkevandring til Kerteminde kirke.
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DALBY OG STUBBERUP KIRKER

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

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

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

Menighedsrådsformand
Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17
E-mail til menighedsrådet: 
7875@sogn.dk

Dalby-Stubberups hjemmeside
www.dalby-stubberupkirker.dk

MESINGE OG VIBY KIRKER

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

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

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

Mesinge og Vibys hjemmeside
www.mesinge-viby.dk 

Organist, Stubberup, Dalby, Mesinge og Viby kirker
Martin Høier, tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

KONTAKTER



SKREVET AF CHARLOTTE KATZHEL

Hindsholmskolen i Dalby og 
Mesinge er – som den eneste 
skole i kommunen  – udtaget til 
at være med i et landsdækkende 
forsøg med undervisning i faget 
‘teknologiforståelse’. Skoleleder, 
Charlotte Kazhel, ser det som 
en stor mulighed for, at skolen 
kan gøre sig gældende på et vig-
tigt udviklingsområde.

– Vi er så glade og stolte over at skulle være med i forsøget, 
siger skoleleder Charlotte Kazhel. – Vi indgav jo en ansøgning 
på linje med 150 andre skoler i hele landet, og vi blev udtaget 
som den eneste i Kerteminde Kommune og som én ud af seks 
på Fyn.

– Vi er en skole i tæt tilknytning til lokalsamfundet, og sam-
tidig arbejder vi for at være i front fagligt og pædagogisk – vi 
siger om os selv, at vi er globale i det lokale. Vi mener, at tek-
nologiforståelse har meget stor betydning for børn og unge, 
og det vil være en stor kvalitet for skolen, at vi nu bliver en af 
de skoler, der er med til at fordybe os i at undersøge teknologi 
som fagområde. 

Om sin begrundelse for at lægge billet ind på at være med i 
forsøget skrev skolen i sin tid: 
”Vi er en udviklingsorienteret skole, der søger at samle det bedste 
fra skolens natur- og kulturprofil, der søger at udnytte, at skolen 
har en forholdsvis lille størrelse beliggende i den flotteste natur; en 
skole, hvor vi gerne fortsat vil skærpe vores lærerkompetencer og 

vores generelle nysgerrighed og interesse for vores omverden. 
Vi vil med andre ord også gerne demonstrere, at innovation og IT 
ikke kun er for storbyen, og at det virtuelle netop understøtter såvel 
udvikling som oplevelsen af at være en levende del af en global 
verden uanset hvor i Danmark, man bor og går i skole. 

Vi er allerede i fuld gang med dette arbejde, men kunne godt ønske 
os et skub videre i form af at være med i dette forsøg, ligesom vi 
håber at kunne bidrage konstruktivt med de erfaringer, vi gør os 
i forhold til at være med i forsøget. Ud over at vores elever kon-
tinuerligt skal blive fortrolige med teknologi som et værktøj, der 
kan udvide deres processer, arbejde og viden, vil vi også som skole 
gerne sikre den didaktiske forståelse for at arbejde med dette fag 
hos lærere og ledelse. ”

Skolen har allerede længe været opmærksom på betydning af 
teknologiforståelse og har to IT-vejledere ansat, men det er 
ikke ensbetydende med, at skolen har tyvstartet med under-
visning i faget.

– Nej, nu kommer der jo egentlige fagplaner til undervisnin-
gen, og der skal være en høj grad af faglighed i undervisningen.
På Hindsholmskolen bliver der ikke tale om et selvstændigt fag 
i teknologiforståelse, men faget vil indgå som en naturlig del 
af undervisningen i fysik, dansk, matematik og samfundsfag. 

– I forsøget ligger, at vi får et tæt samarbejde med konsulenter 
fra Undervisningsministeriet, der bl.a. kommer ud på skolen, 
og både rådgiver og følger vores arbejde.  Det er også et kræ-
vende projekt, og vi skal lægge mange kræfter i, siger Charlotte 
Kazhel. Men, vi gør det netop for at forberede vores børn og 
unge på at kunne bruge mulighederne i dette fag fuldt ud.

Hindsholmskolen

SOM FRONTLØBER

Charlotte Kazhel
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MIT YNDLINGSSTED PÅ HINDSHOLM
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. 
Denne gang er yndlingsstedet udpeget og beskrevet af Kirsten Christensen, Galleri Nordskov.

Hindsholm NYT

Den 4. januar 2004 flyttede vi til Nordskov. Vi ankom sidst på 
eftermiddagen. Det sneede ganske let, alt var smukt, rent og 
hvidt, - og lidt magisk. Vi gik en tur, - talte om, hvem der mon 
boede i de forskellige huse og gårde, - om det forunderlige, at 
her skulle vort fremtidige liv udfolde sig. Hvad ville det brin-
ge....? Vi har aldrig fortrudt. 

Her bor man, omgivet af vand på tre sider, det er næsten som 
at bo på en ø. Der er 300 m til Lillestrand, 800 til Storebælt og 
ca. halvanden km til Korshavn, Jøvet og Fyns Hoved.

Den tur, jeg går oftest, dvs. næsten dagligt, og som vel må 
siges at være min yndlingstur, går ad landevejen til Sømærket 
i Korshavn. Her kan jeg én dag være omgivet af de smukkeste 
rapsmarker, og Frank Jægers verselinjer: "Dit blik fik gule mar-
ker med sig hjem, nu ejer du en længsel efter dem..." dukker 
op i erindringen, mens jeg nynnende fortsætter. En anden dag 
er det lærken, der synger. Fra sømærket kan jeg gå langs stran-
den hjem. Kun ved højvande må jeg ændre ruten, dvs. gå ned 
ad en af markvejene i stedet. Det er en tur på ca tre km. Her 
får jeg dækket flere behov. Jeg kan gå rask til ud ad landevejen 
og få mit motionsbehov tilfredsstillet. Nede på stranden æn-
dres tempoet, undertiden når jeg nærmest ind i en meditativ 
tilstand. Her er det kun vandets lyde der høres, gående fra let 
klukken til larmende brusen, alt efter vind og vejr,. Få dage er 
her helt vindstille...

Og så er der fuglene. Her er et rigt fugleliv og en af mine ab-
solut yndlingslyde er edderfuglenes kurren: ouuuh, ouuuh.... 
Det varsler forår.

Gående således på stranden, finder jeg ofte de fineste flinte-
flækker og mærker historiens vingesus. Hvem har mon sidst 
rørt ved netop den flække ? Engang gik måske lige her en an-
den kvinde og lyttede til bølgerne, - men med et helt andet liv. 
Jeg mærker en rig følelse i kroppen over at være en del af dette. 
Taknemmelighed er ordet. En anden dag finder jeg fine forste-
ninger. - Og så var der den sommer, hvor der ganske uventet lå 
rav på stranden. Det var som at vinde den store gevinst, når en 
sådan "guldklump" lå og lyste. En særlig hilsen fra en fjern tid.

Men jeg må ikke glemme lyset. Himlen, der aldrig er den sam-
me. Den ene dag kan du ved solnedgang opleve et farvespekter, 
der stort set indeholder alle regnbuens farver og tanken ledes 
hen på Noldes fantastiske akvareller. Han har set himle i alle 
afskygninger. Engang er det blevet sagt, at kunstnerne er med 
til at åbne vore øjne for naturens storhed. Det tænker jeg tit på 
dernede på stranden. En anden dag er det så diset, at himmel 
og hav går i et. Alt står i en magisk dis..., som på Turners fine 
stemningsbilleder. Og så er der de overskyede dage, hvor solen 
pludselig titter frem for straks efter at forsvinde igen, som ville 
den blot lige hilse på og sige: jeg er her, jeg ser dig...

Engang stødte jeg på ordet "blikhavn". Det sted, hvor blikket 
finder hvile, – det være sig det konkrete eller det drømmeag-
tige. At sidde på bænken ved Løkkebanken og lade blikket 
vandre mod uendelig samtidig med, at jeg alligevel både ser og 
hører edderfuglene, gæssene, ænderne, strandskaderne..., får 
mig til at tænke på det ord. Her er min blikhavn. Så bliver det 
ikke bedre og jeg tænker på, at de største øjeblikke er dem, 
der ikke kan købes for penge. De fås ganske gratis f.eks ved 
Lillestrand på Hindsholm.

Nordskov,
– hvorfra min verden går...
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Hindsholm NYT

BESKRIVELSE AF PROJEKT ”LANDSBY MAKEOVER”

FORMÅL:
Landsby Makeover giver lokalsamfundene i Kerteminde Kom-
mune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne 
deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørs-
forhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således 
være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i 
landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.
Landsby Makeover skal fremme lokale aktiviteter, hvor der læg-
ges vægt på æstetik, fællesskab og godt håndværk.

HVEM KAN DELTAGE?
Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokal-
samfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor 
Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund 
omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere for-
slag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere 
grupper af beboere i landsbyen.

HVAD OG HVORDAN?
Inden 1. april skal man indsende en ansøgning til Kerteminde 
Landsbyråd,  kertemindelandsbyraad@gmail.com , som giver et 
klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres 
for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere 
og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, 
hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale 
projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 
40.000 kr. til rådighed. 
Ud af de mange ansøgninger, udvælges fem landsbyer, der får 
lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 

10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalg-
te landsbyer får besked senest 15. april.

Medio maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskøn-
nelsesprojekt og beretter, hvor langt de er nået det. Dette foregår 
ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og 
som de fortæller ud fra. Lokalsamfundet med den bedste kage/
projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

Medio august 2019 tager et dommerpanel rundt og beser 
forskønnelsesprojekterne. Den landsby, der har skabt den mest 
æstetiske forskønnelse, gennem det bedste håndværk og på en 
måde, så det har skabt fællesskab i lokalsamfundet, vinder.
Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt 
håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund.
Dommerpanelet er i skrivende stund (1. februar) endnu ikke 
udpeget.

Projekt ”Landsby Makeover” er inspireret af et tilsvarende pro-
jekt i Odsherred Kommune. 
På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere 
om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

Det bliver spændende om en eller flere landsbyer på Hindsholm 
bliver blandt de 5 landsbyer, som kommer med i den endelige 
konkurrence.
Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få 
samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, 
hvad I kan gøre i netop jeres landsby!!!

GI’ DIN LANDSBY EN

”LANDSBY MAKEOVER”
Foråret nærmer sig. Snart kan vi igen være ude mange timer hver dag. Snart kommer turisterne rundt på Hindsholm. Er din 
landsby klar til at gå foråret i møde? Eller skal du og dine naboer give jeres sted en LANDSBY MAKEOVER, dvs. ombygge, 
forandre, istandsætte landsbyen, som dens image bliver fornyet og mere tidssvarende. 
Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer netop nu alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden 
til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.
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Hindsholms historie

Fastelavn i år falder 
først i marts måned, 
og i disse fastelavn-
stider er denne lille 
historie fra Lun-
degård i Salby vel 
relevant. Stilen er 
skrevet af Poula Ma-
rie Jensen fra Bakke-
gården i Salby, født 
16.1.1917 og senere 
gift Nyenstad. Hi-
storien fortæller om 
fastelavn i tyverne, 

og om glæden ved sådant et fastelavnsgilde. Nogle af vore ældre 
læsere kender måske de omtalte. Sigvard (smeden i Salby) må 
have set virkelig godt ud, med puder for og bag!

ET RIGTIGT FASTELAVNSGILDE
Torsdag den 19. februar skulde vi have Fastelavnsgilde i Salby. 
Denne Aften var der for Børnene. Vi skulde møde Klokkens 
seks. ”Skal du med til Fastelavnsgilde i Morgen Aften”, blev der 
sagt mange Gange her i Skolen. Det var Emmy og Birgitte, der 
gik og spurgte os om det. ”Aa, hvor vi glæder os, bare det var i 
Aften i Steder for i Morgen”. ”Jo, selvfølgelig skal vi med, det 
er da klart”, svarede vi andre. Vi var saa ivrige, at vi knap nok 

vidste, hvad Ben vi skulde staa paa. Men det var jo kun Salby-
børnene, der skulde derned. Taarupbørnene skulde jo ikke med. 
Vigtige var vi da heller ikke helt fri for at være, for vi skulde jo 
danse og det er noget af det bedste, vi ved.
Endelig kom Dagen, da vi skulde derned. Dagny kom ind og tog 
mig med, og derefter gik vi ned og tog Etta med. Da vi naaede 
Salby skulde vi ind til Herdis og have hende med. Saa gik vi saa 
op til Poul Christoffersen, hvor gildet skulde staa. Der var man-
ge kommet. Pigerne legede ”Tornerose”, mens Drengene sad og 
grinte af dem. Saa tog vi vort Overtøj af og skulde nu lege ”Tyv 
for Tyv”. Drengene skulde gaa over og byde hver en Pige op, 
men det vilde de ikke, saa maatte Pigerne byde hver en dreng op 
i stedet for. Det var morsomt, men nu kom Musikanterne, og vi 
skulle nu til at danse. Medens vi dansede, sad Forældrene henne 
i den ene Ende af salen og drak Kaffe. Da de havde faaet Kaffen, 
skulde Børnene til. Men Dagny og jeg gik over i Køkkenet og 
drak Kaffe derover, for det varede saa længe, inden vi kunde faa 
noget over i Vognporten.
Da vi hade faaet Kaffe alle sammen, var der nogle, der skulde 
klædes ud. Anna, Birgitte, Emmy, Etta og Herdis var klædt ud. 
Anne var Hjerterdame, Birgitte var Sømand, Emmy var en gam-
mel Kagekone. Etta og Herdis var de fineste, De var to Prinses-
ser, Der var også flere, der var klædt ud.
Ud på aftenen kommer der tre andre ind, som ogsaa var klædt 
ud. Det var Arnold, Sigvard og en Sønderjyde, som er på Fe-
rie dernede. Arnold og Sønderjyden skulle forestille Fyrtårnet 
og Bivognen, og Sigvard var en gammel forslæbt Kone, der var 
stoppet ud med Puder baade for og bag. Vi var ved at faa Latter-
krampe, da de kom ind. De dansede og sang Viser.
Da de saa var borte igen, dansede vi videre og saa skulde vi have 
Kaffe en Gang til. Derefter skulde vi hvem, hvor Klokken var 
halv eet. Til Slut sang vi ”Der staar et Slot i Vesterled”. Saa sagde 
vi ”God Nat, og Tak for i Aften” og gik så hjem. Denne Aften 
havde jeg moret mig udmærket.

FRA MESINGE LOKALHISTORISKE ARKIV

FASTELAVN
i 1920’ernes Salby

Fastelavn på Torslundgård, hvor Jenny og Harald Andersen dengang boede. Fotoet er fra 1960-61. 
Personerne er fra venstre: Aase Olsen fra Vestermaen, Anna Thaarslund Tårup, Else Marie Hansen 
Tårup og Edith Thaarslund Tårup.

Poula Jensen foran Bakkegården i Salby, 
omkring 1930.

Foto: Jenny Andersen
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Hindsholms historie

Midt i Martofte - på Fynshovedvej 493 - ligger Stubberups tid-
ligere fattiggård/alderdomshjem. Huset, der blev bygget i 1860, 
vidner om en tid med hastigt stigende fattigdom I Danmark, 
forårsaget af en voldsom øgning af folketallet, dårlige tider for 
landbruget (faldende kornpriser) og sidst, men ikke mindst ef-
tervirkninger fra krigen i 1864. Udgifterne til fattighjælp steg 
eksplosivt i perioden, og politikerne fandt det nødvendigt, at 
finde en billigere og mere effektiv fattigforsørgelse, derfor på-
begyndte man opførelse af fattiggårde rundt om i Danmark. 
Martofte fattiggård/alderdomshjem er grundmuret, født med 
stråtag, som på et tidspunkt mellem 1900 og 1920 blev ud-
skiftet, så det i dag fremtræder som et almindeligt vinkeltag 
beklædt med tegl. Lofter af gips, vægge enten tapetserede el-
ler kalkede, bræddegulve i samtlige værelser samt i køkken og 
gang, stengulve i spisekammer, bryggers og vaskehus. Det har, 
gennem tiden, ført en noget omtumlet tilværelse, har dels fun-
geret som fattiggård/alderdomshjem, været benyttet som bør-
neasyl, natlogi for farende svende, til afholdelse af menigheds-
råds- og sognerådsmøder samt til privatbeboelse. I dag er huset 
privatejet og indeholder boliger, der anvendes til udlejning. 

I TIDEN SOM FATTIGGÅRD/ALDERDOMSHJEM
VAR HUSET INDRETTET SOM FØLGER: 
Til at føre opsyn med, og sørge for at dagligdagen fungerede, 
blev ansat et bestyrerpar. Parret måtte nødvendigvis have fast 
base i huset, hvorfor en del af dette blev inddraget til bestyrer-
bolig. Bestyrerparret blev rekrutteret fra det omkringliggende 
landbrugssamfund - fra husmands- eller gårdmandsklassen til 
tider også fra håndværkerfagene, vigtigst var dog, at de var flit-
tige, redelige og ædruelige. 
Den resterende del, bestod af et stort bryggers, et køkken med 
brændekomfur, en bageovn, en kødblok samt tørve- og ild-
kasse, et spisekammer. Ti værelser af forskellig størrelse, blev 
benyttet af "fattiglemmerne". Værelserne var - ud over senge 
- forsynet med en natpotte, og i nogle tilfælde et bord og en 
spytbakke. Huset blev opvarmet vha. kakkelovne fodret med 
tørv og kul. En mindre  bygning bag hovedhuset indeholdt 
vaskerum, plads til opbevaring af ligvogne, et lille værelse som   
kan have været brugt til sygestue eller detention, et brændeskur 
samt 3 lokummer. Herudover var der en hønsegård, en svine-
stald, en tørreplads samt en urtehave. 

BEBOERSAMMENSÆTNINGEN: 
De, der havnede på fattiggården, hørte til samfundets allermest 
sårbare og bestod overvejende af børn, gravide tjenestepiger, 
enlige mødre, alderdomssvækkede mænd og kvinder, enkelte 
mænd i  den arbejdsduelige alder, fysisk og psykisk syge, retar-
derede, alkoholikere samt husvilde - altså en broget skare fra 
samfundets laveste socialklasse. 

En stor procentdel af beboerne var gravide tjenestepiger. På da-
værende tidspunkt var det, ifølge Tyendeloven á 1854, legalt at 
fyre gravide, ugifte tjenestepiger. Som følge heraf skete det ofte, 
at en gravid, ugift tjenestepige blev bortvist, en overordentlig 
ulykkelig situation at stå i for en ung pige - ugift, gravid, uden 
job og uden tag over hovedet.
De mange børn, der enten blev født på fattiggården eller var 
blevet tvangsfjernede, blev behandlet  som andre fattige og/
eller moralsk fordærvede. Fra 1850 og frem blev der oprettet 
flere børnehjem rundt om i landet, og i 1905 kom en lov om 
behandling af forbryderiske og forsømte børn og unge.  Med 
børneloven fulgte oprettelse af kommunale værgeråd, der skulle 
tage stilling til, om barnet skulle forblive på fattiggården under 
opvæksten. 
De forholdsvis mange nedslidte og alderdomssvækkede mænd 
og kvinder vidner om en tid med et noget stormasket sikker-
hedsnet, et sikkerhedsnet der lod alt for mange falde igennem. 
I 1849 fik danskerne i princippet ret til offentlig hjælp, hvis de 
ikke kunne forsørge sig selv. For at kunne få alderdomsunder-
støttelse skulle man være 60 år, man måtte ikke have modtaget 
fattighjælp og lign. De sidste 10 år, man skulle have boet i lan-
det de sidste 10 år, og sidst men ikke mindst, man måtte ikke, 
på noget tidspkt. været fundet skyldig i vanærende handling, 
løsgængeri eller betleri. 
I 1914 skiftede Stubberup fattiggård i Martofte officielt status 
til det mere diplomatiske navn alderdomshjem - tilsyneladende 
uden nævneværdig mærkbar ændring i klientellets sammensæt-
ning. I 1963/-64 blev alderdomshjemmet i Martofte nedlagt. 
De sidste fattiggårde i Danmark blev lukket ved Steinckes So-
cialreform i 1933.

fattiggård/alderdomshjem
SKREVET AF CHENNY H. - STUBBERUP LOKALARKIV

MARTOFTE
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FORÅRSKONCERT I DALBY 
FORSAMLINGSHUS

FRA BEETHOVEN TIL BEATLES
Hindsholm Musikforenings Orkester holder i samarbejde 
med Aarslev Symfoniorkester  forårskoncert i Dalby For-
samlingshus torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.30. (Bemærk, 
at koncerten ligger torsdag aften, hvor der ellers har været 
tradition for onsdag). 

Symfoniorkesteret spiller under ledelse af Henning Kjær. 
Koncerten bliver hans sidste i Dalby. Derefter trækker han 
sig tilbage efter at have ledet Hindsholm-orkesteret i 12 år. 
Aarslev-orkesteret har han ledet siden dets oprettelse i 1981.

I skrivende stund er koncertprogrammet endnu ikke en-
deligt fastlagt, men ved forårets orkesterprøver vil der på 
nodestativerne stå musik af Beethoven, Mascagni, Eric 
Coates, Edv. Grieg, Leroy Anderson samt Lennon og Mc. 
Cartney. Det vil der sikkert komme et varieret og festligt 
program ud af. 
Efter koncerten er der mulighed for at deltage i fælles kaf-
febord.

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 resten af foråret ser ud som følger. Vi har 
forsøgt at sætte det sammen, således at der både bliver foredrag, fortælling, musik og sang og ikke mindst godt, socialt samvær. 

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 udgangs-
punkt 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

Dirgent Henning Kjær. 
Foto: Emil Andresen
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Nyt fra foreningerne

MARTOFTE GYMNASTIK 
OG IDRÆTSFORENING

PILATES:
Tirsdage kl. 19.30 - 20.30
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne Ka-
thrine. 

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

BADMINTON: 
Spillertider:  Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymna-
stiksalen, Holmens Hus.
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen!
Tilmelding til Lise Hansen på tlf.: 51921260

HAVKAJAK:
Sæsonen begynder medio maj.
Vi sejler i lokalområdet ca. en gang om ugen efter aftale, 
afhængig af vejret.
Vi forventer at afholde et kursus i havkajaksejlads EPP2 i 
løbet af sæsonen.
Information om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen på 
tlf.: 29 27 69 45 eller Birthe Rosholt tlf.: 61680588 eller 
Niels Hørby Jørgensen 28306534.

GENERALFORSAMLING:
Generalforsamling finder sted onsdag d. 13. marts kl. 20 i 
Holmens Hus. Dagsorden iflg. vedtægterne.

STJERNELØB I 
GYMNASTIKFORENINGEN

Gymnastikforeningen Hindsholm afholdte 27. oktober 
et stjerneløb. Ideen bag aktiviteten var, at foreningen vil 
tilbyde tiltag til alle, og på den måde skabe fokus på sam-
menhold i lokalområdet gennem en fællesaktivitet. Så dét, 
at det skulle være sjovt og hyggeligt, var førsteprioritet for 
dagen. Løbet blev arrangeret således, at der samtidig var 
mulighed for foreningen for at indtjene sponsorpenge, 
som skal gå til nye redskaber. Trods kulde og blæst mødte 
deltagerne op med højt humør, og vi er meget glade for 
den opbakning, der blev vist. Vi håber på at kunne tilbyde 
lignende arrangementer fremover..... måske uden spons-
ordelen, da vi i vores evaluering kan være bekymrede for, 
om det er den del af dagen, der har afholdt nogen fra at 
deltage, og det er jo synd. Tak til alle deltagere og sponso-
rer for en dejlig dag.

FORÅRSFEST I MESINGE 
FORSAMLINGSHUS 

LØRDAG D. 25/5-2019 KL. 1800 – 0100
Mesinge forsamlingshus har nu fornøjelsen af at kunne in-
vitere jer til Forårsfest. Vi skal starte aftenen med en lækker 
anretning mad og derefter spilles der op til dans. Er du til en 
aften i 50/60’ernes tegn, så er det dette arrangement du skal 
med til. Med gode melodier og sange som både byder på dans 
og hygge ved bordene, er der plads til alle. Arrangementet er 
med spisning, hvorfor vi vil servere en dejlig middag. 

Billetpris: 300 kr. pr. person 
Tilmelding: 65341201, post@mesingeforsamlingshus.dk
Indbetaling 6864  0001060857
(HUSK, at påføre navn i tekstfelt ved overførsel)

The Spacemakers

Night Riders

23Hindsholm-magasinet



Nyt fra foreningerne

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

DALBY SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV har 
åbent den første torsdag i 
måneden kl. 19-21. Uden for 
åbningstiden, kan du kontak-
te Helle Klüver 23 20 63 25 
eller Henning Hansen 86 28 
96 63. Vi holder til på 1.salen 
i Dalby Forsamlingshus, Dal-
by Bygade 50.

VI PASSER PÅ HISTORIEN. Lokalarkivet er lokalsam-
fundets fælles hukommelse og rummer oplysninger om lo-
kalsamfundet – om de mennesker der boede/bor her, om 
erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere.

DIN HJÆLP ER NØDVENDIG. Vi vil gerne tage imod, 
hvad du ligger inde med af papirer, fotografier, lydbånd, 
videofilm og lignende. Så når du rydder op i gemmerne, 
skal du altid tænke på lokalarkivet. Giv papir og fotografier 
m.v. videre til arkivet i stedet for at kassere dem, så vi kan 
fortælle historien videre til de kommende generationer.

Vi har hold på Holmen i 
Mindyoga, Hjælp til selvhjælp og Keramik 
– www.fof.dk/oestfyn
Har du ideer til emner/hold, som du kunne tænke dig, 
vi skulle oprette, så hører vi rigtig gerne fra dig. Vi kan 
hjælpe med alt det praktiske, så aktiviteterne kan blomstre 
- på Holmen. 
Mail: ostfyn@fof.dk eller tlf.: 30 80 26 60

GENERALFORSAMLING

Viby Forsamlingshus afholder generalforsamling.
Onsdag den 20/3 kl. 19.00 i Huset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
 Vel Mødt, Bestyrelsen

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

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Mesinge Sogns Lokalhistoriske 
Forening onsdag den 27. marts 2019, kl. 19.30 i 
Mesinge Forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden Irene Hansen, Mesinge By-
gade 1, 5370 Mesinge, i hænde senest onsdag den 20. 
marts 2019. 
Der vil ved mødet være fremlagt materiale fra arkivet, bl.a. 
gamle scrapbøger fra sognet.

VINTERBADNING VED 
BØGEBJERG STRAND

Lørdage og søndage Kl. 8 (i vintersæsonen kl. 8.30) ved 
badebroen ud for Bjørnegårdsvej.
Nærmere info tlf. 51921260 eller mød blot op!
Se også Facebook: Bøgebjergs Vinterbadere.

Dalby	Sogns	Lokalhistoriske	Arkiv har åbent den første torsdag i måneden kl. 19-21.  

Uden for åbningstiden, kan du kontakte Helle Klüver 23206325 eller Henning Hansen 86289663 

Vi holder til på 1.salen i Dalby Forsamlingshus, Dalby Bygade 50. 

Vi	passer	på	historien. Lokalarkivet er lokalsamfundets fælles hukommelse og rummer oplysninger om 

lokalsamfundet – om de mennesker der boede/bor her, om erhverv, foreninger, begivenheder og meget, 

meget mere. 

Din	hjælp	er	nødvendig. Vi vil gerne tage imod, hvad du ligger inde med af papirer, fotografier, lydbånd, 

videofilm og lignende. Så når du rydder op i gemmerne, skal du altid tænke på lokalarkivet. Giv papir og 

fotografier m.v. videre til arkivet i stedet for at kassere dem, så vi kan fortælle historien videre til de 

kommende generationer. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Vi har hold på Holmen i Mindyoga, Hjælp	til	selvhjælp og Keramik. 

www.fof.dk/oestfyn 
Har du ideer til emner/hold, som du kunne tænke dig, vi skulle 

 oprette, så hører vi rigtig gerne fra dig. Vi kan hjælpe med alt det praktiske, så aktiviteterne kan blomstre 

 - på Holmen. 

 

 

                   

Mail: ostfyn@fof.dk  
eller tlf.: 30 80 26 60 
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På det yderste af Langø, lige der hvor den asfalterede vej bliver 
grusvej, ligger Galleri Solvognen – og netop i år, har man hver 
sommer i 30 år kunnet se figurativ kunst, hvor lys og natur mødes 
– ligesom det det gør på Hindsholm.
Det var altså i 1989 at Martin Thygesen og hans daværende hu-
stru Birgitte Brandt besluttede at udvide det eksisterende Kunst- 
og Filosoficenter Solvognen på Kronprinsensgade i Odense med 
et galleri på Langø. Til det formål tegnede parret selv en bygning, 
som skulle være noget helt særligt og som kunne pege frem mod 
den 21. århundredes arkitektur. Et dristigt valg – både bygningen 
og placeringen på Langø, men det var et sted som Martin Thy-
gesen kendte og var kommet i hele sit liv, da hans forældre havde 
sommerhus kun ca. 100 m. fra det sted, hvor den nye galleribyg-
ning blev opført. Alligevel betragtede han galleriet som lidt af et 
eksperiment for de to initiativtagere – men heldigvis et eksperi-

ment, som lykkedes og som nu hver sommer trækker masser af 
besøgende til Langø. Noget tyder i øvrigt på, at eksperimentet kan 
fortsætte i årene fremover, idet initiativtagernes søn, Valdemar, til 
sommer ofte vil være den man møder, når man besøger Galleriet.

I 30 år har Solvognen således nu delt deres aktiviteter, så der er 
sommeren er weekendåbent i Galleriet på Langø, mens aktivite-
terne resten af året foregår i Odense. Således også i år, hvor jubi-
læumsårets udstilling åbnes den 11. maj og hvor Galleriet igen 
byder på en udstilling med kunstnere, som laver kunst af høj kva-
litet. På årets udstilling kan således møde en række dygtige fynske 
kunstnere, nemlig Gudrun Heltoft, Søren Hillerup Vaag, Esben 
Eriksen, Kurt Servé, Anne Berit Brogaard, Mogens Sjøgaard og 
Birgitte Flarup. 

Maleri af Gudrun Heltoft

Galleri Solvognen
 30 ÅR PÅ 

LANGØ

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Måle
Bagerbod

Røgeri
Hindsholm

INVITATION
KAN VI ”BRANDE” HINDSHOLM 

OG/AF LOKALE FØDEVARER?

En af arbejdsgrupperne i forbindelse med ”Udviklingsplan Hinds-

holm” foreslog, at man skulle arbejde på at ”brande” Hindsholm og 

de mange virksomheder herude, som producerer gode og populære 

produkter – svine- og oksekød, most, æbler, fisk, frugt og grønt… 

listen er lang.
Nu har arbejdsgruppen et forslag til den første fælles aktivitet, og 

vil i den forbindelse gerne invitere alle fødevareproducenter – både 

professionelle producenter, men også vejboder/gårdbutikker o.lign. 

til et orienterende møde 

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 

hos Sybergkvæg, Tårup Bygade

Gerne tilmelding til Lene Gommesen, tlf. 27 29 00 77 – eller Inge 

Kuhlmann, tlf. 28 73 18 80.

 
Vi glæder os meget til at se jer alle
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Vi modtages på Hesthøjgaard, som danner rammen om virk-
somheden Hindsholmgrisen, der ejes af Carla og Poul Lang 
Nielsen. Bænket omkring kaffebordet i hyggelige omgivelser 
falder snakken på, hvordan Hindsholmgrisen egentlig blev til 
Hindsholmgrisen. Det viser sig, at det hele startede i Canada, 
Carlas hjemland. Den landbrugsuddannede Poul fra Munke-
bo møder sin Carla i Canada, mens han arbejder som cowboy 
på en kvægfarm, og de tilbringer de første seks år af deres liv 
sammen i Canada. Af familiemæssige årsager går turen ofte til 
Danmark, og det ender med, at parret slår sig ned i Martofte 
1995. Det er i begyndelsen ikke med planer om at starte en 
griseproduktion, men det bliver alligevel til, at de så småt går i 
gang. I 1999 udløber forpagtningen af ejendommens jorder, og 
der bliver plads til frilandsgrise efter det særlige koncept, som 
kendetegner Hindsholmgrisen. Der sker også en omlægning af 
driften til økologisk landbrug.

Carla og Poul Lang Nielsen lægger vægt på det naturlige griseliv. 
Grisene bliver til efter naturmetoden. Der er 26 søer og 5 orner, 
som tager sig af den del af produktionen. Søerne har alle deres 
eget område, hvor de kan bygge reder, når de er klar til at fare. 
Hver so får om året otte grise, som de går sammen med i ca. 
et halvt år, hvor grisene kan die hos søerne, så længe de giver 
mælk. Der fodres med lokalproduceret økologisk foder samt 
det, som grisene selv kan finde i og på jorden af græs, orme, bil-
ler og snegle. Som noget nyt er der sat jordskokker, som grisene 
selv kan rode op af jorden.
Grisene er ca. et år gamle, når de skal slagtes. Det foregår på 
marken, mens grisene æder, så der er ingen stress forbundet med 
aflivningen af dyrene. Der er respekt for dyrehold. Slagtningen 
foregår på en nærliggende ejendom Æblehaven 30, hvor også 
opskæring og den videre forarbejdning til pølser, røgvarer og 
lufttørrede skinker finder sted.

Carla og Poul lægger ikke skjul på, at det er en udfordring at 
producere grise på denne måde. Gårdens størrelse på ca. 25 hek-

tar betyder, at produktion af grise ikke bare kan udvides, hvis de 
gode principper for griseavl skal overholdes. Derfor ligger fokus 
på at skabe et produkt, som er enestående i kvalitet. Kvaliteten 
er målet for vækst, det vigtigste er ikke at vokse kvantitativt.  For 
Carla og Poul er det vigtigt at kunne aflevere rent drikkevand 
og en økologisk dyrket jord til de kommende generationer. Der 
skal være balance og harmoni i produktionen.

Et succeskriterium for Hindsholmgrisen er, at kødet kan afsæt-
tes. Det siger sig selv, at det ikke er billigt at producere svinekød 
efter ovennævnte principper, men der er afsætning til både pri-
vate og gourmetrestauranter i København, så Poul tager turen 
til København med varer hver tirsdag. I nogle år har Carla haft 
et udsalg på havnen i Kerteminde og i Odense en gang om ugen 
hvert sted, men fremover kan kunder handle lørdag formiddag 
kl. 10 - 16 på adressen Æblehaven 30, 5390 Martofte, hvor 
der er etableret et gårdsalg. Derudover er der altid mulighed for 
at henvende sig til Hindsholmgrisen på 23241818 eller mail@
hindsholmgrisen.dk for at købe kød – også kød i særlige ud-
skæringer.

Der er stor opmærksomhed omkring virksomheden mange ste-
der fra. Der har været foreninger, skoleklasser og kokke under 
uddannelse forbi Hindsholmgrisen, men også fra udlandet er 
der fra universiteter og andre institutioner stor interesse for at 
nærstudere de metoder, virksomheden drives efter. Der er nys-
gerrighed omkring, hvordan man producerer svinekød i ver-
densklasse med fokus på økologi og dyrevelfærd.
Virksomheden er blevet godkendt som elev/praktiksted og be-
skæftiger i dag fire og en halv fuldtidsansatte.

Som afslutning på vores besøg viser Carla os rundt i Æblehaven 
30, og vi kan se, at principperne om ærlighed og respekt også er 
bragt i anvendelse i slagte – og forarbejdningsdelen af virksom-
heden. Der er ro og orden overalt i de rummelige lokaler i det 
gamle frugtlager i Martofte. Udenfor går de gamle søer rundt 
og har gode dage.
Her kan man med god samvittighed se sin gris i øjnene.

 HINDSHOLM MAGASINET HAR BESØGT 

Hindsholmgrisen
SKREVET AF ANNE JENSEN OG BIRTHE ROSHOLT

SØVEJ 103 I MARTOFTE
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Nyt i Hindsholm-Magasinet
Måske har du allerede bemærket, at antallet af sider i Hinds-
holm-Magasinet igen er blevet udvidet. Nu til 32 sider. Det sker 
bl.a. fordi, vi har fået flere opfordringer på at lave en samlet 
oversigt over de mange arrangementer, som omtales i Magasinet 
– og de mange øvrige aktiviteter, der foregår rundt omkring på 
Hindsholm.

Derfor vil du på de følgende sider se en sådan samlet oversigt – 
men oversigten bliver desværre aldrig helt opdateret. Både fordi 
arrangørerne skal planlægge deres arrangementer i god tid for at 
få dem med i Magasinet – og fordi alle oplysninger i den fælles 
kalender hentes i den elektroniske kalender 
www.hindsholmkalenderen.dk

Rent praktisk sker der det, at når der er deadline for Hinds-
holm-Magasinet, henter redaktionen alle de arrangementer, 
som foreninger, kirker m.fl. allerede har lagt ind i Hindsholm-
kalenderen. Det er foreningerne m.fl., som selv er ansvarlige for 
at lægge deres arrangementer ind i den elektroniske kalender. 

For at få mulighed herfor, forudsætter det, at arrangøren har en 
Googlekonto og en gmail. Har man det, kan man sende en mail 
til hindsholmkalenderen@gmail.com og anmode om mulig-
hed for at lægge aktiviteter ind i kalenderen.

Så hvis I vil sikre, at jeres aktiviteter nævnes i den trykte kalen-
der i Hindsholm-Magasinet, kræver det altså, at I løbende læg-
ger jeres arrangementer ind i Hindsholmkalenderen. Så klarer 
Hindsholm-Magasinet resten.

I den trykte kalender finder du kun få oplysninger om arrange-
menterne. Hvis du vil vide mere, må du kigge efter, om der er 
en omtale i Magasinet – eller du må kan ind på 
www.hindsholmkalderen.dk

På den elektroniske kalender kan du i øvrigt også finde alle tid-
ligere udgivelser af Hindsholm-Magasinet – og du kan finde de 
mange spændende dokumenter, der blev til i forbindelse med 
Udviklingsplan Hindsholm.

MARTS
FREDAG, 1. MARTS
13:30  Sognekor øver i Viby Sognegård

LØRDAG, 2. MARTS
09:30  Mændenes morgenmad i Viby

SØNDAG, 3. MARTS
11:00  Gudstjeneste i Stubberup v SHS
14:00  Banko Holmens hus
14:00  Familiegudstjeneste med børnekor i Viby

MANDAG, 4. MARTS
19:00  Hindsholm ungdomsklub

TIRSDAG, 5. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby
16:30  Yoga for mænd på Mesinge skole
19:30  Livtag i Viby sognegård

TORSDAG, 7. MARTS
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 10. MARTS
09:30  Gudstjeneste i Mesinge v SHS, kirkekaffe
11:00  Gudstjeneste i Dalby m kor v SHS

MANDAG, 11. MARTS
19:00  Hindsholm ungdomsklub

TIRSDAG, 12. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
16:30  Yoga for mænd på Mesinge skole

ONSDAG, 13. MARTS
18:30  Generalforsamling Stubberup beboerforening

AKTIVITETSKALENDER
– gælder fra 1. marts til 31. maj 2019

Aktivitetskalender
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TORSDAG, 14. MARTS
10:30  Åbent Mesinge Lokalhistoriske Arkiv
14:00  Syssel Holmens hus
14:30  Ældreklub i Dalby
16:30  Skumringstime i Mesinge v RAN
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Møde om branding og fødevarer

SØNDAG, 17. MARTS
11:00  Gudstjeneste i Viby v SHS
14:00  Gudstjeneste i Stubberup, døvegudstj.
16:00  Jazzkoncert i Stubberup

MANDAG, 18. MARTS
19:00  Hindsholm ungdomsklub

TIRSDAG, 19. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
16:30  Yoga for mænd på Mesinge skole
19:30  Livtag i Viby sognegård

TORSDAG, 21. MARTS
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 22. MARTS
15:30  Fællesspisning i Dalby

SØNDAG, 24. MARTS
09:30  Gudstjeneste i Dalby v RAN
11:00  Gudstjeneste i Mesinge v RAN

MANDAG, 25. MARTS
19:00  Hindsholm ungdomsklub

TIRSDAG, 26. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
16:30  Yoga for mænd på Mesinge skole
18:00  Mesinge Lokalråd: Fællesspisning

ONSDAG, 27. MARTS
17:00  Verdensmadsholdet
19:30   Generalforsamling Mesinge Sogns Lokalhistoriske For-

ening

TORSDAG, 28. MARTS
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  HOLMENS DAG (Styregruppemøde)
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 29. MARTS
16:00  Mesinge Lokalråd: Affaldsindsamling

SØNDAG, 31. MARTS
10:00  Alsang i Viby, fællesgudstjeneste

APRIL
TIRSDAG, 2. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby
16:30  Yoga for mænd på Mesinge skole

TORSDAG, 4. APRIL
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 5. APRIL
13:30  Sognekoret øver i Viby

LØRDAG, 6. APRIL
09:30  Mændenes morgenmad i Viby
10:00  Lokal gymnastikopvisning

SØNDAG, 7. APRIL
10:30  Gudstjeneste i Mesinge v RAN
14:00  Banko Holmens hus
16:00  Korafslutning i Dalby kirke

TIRSDAG, 9. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

ONSDAG, 10. APRIL
19:30  Mesinge Lokalråd: Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 11. APRIL
10:30  Åbent Mesinge Lokalhistoriske Arkiv
14:00  Syssel Holmens hus
14:30  Ældreklub i Dalby
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 13. APRIL
14:00  Mesinge Lokalråd: Musikalsk eftermiddag

SØNDAG, 14. APRIL
09:30  Børnegudstjeneste i Viby + morgenmad v RAN
19:00  Gudstjeneste i Stubberup v SHS

TIRSDAG, 16. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 18. APRIL
14:00  Syssel Holmens hus
17:00  Gudstjeneste i Dalby Kirke v SHS
18:00  Påskefrokost i Dalby forsamlingshus med band
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Gudstjeneste i Mesinge v RAN

Aktivitetskalender
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Aktivitetskalender

FREDAG, 19. APRIL
09:00  Gudstjeneste i Viby v RAN
10:30  Gudstjeneste i Stubberup v RAN

LØRDAG, 20. APRIL
23:30  Midnatsgudtjeneste i Mesinge v Ran

SØNDAG, 21. APRIL
09:00  Gudstjeneste i Stubberup v SHS
10:30  Gudstjeneste i Dalby v SHS
10:30  Gudstjeneste i Viby v RAN

MANDAG, 22. APRIL
HINDSHOLM-MAGASINET: Deadline til nr. 2/2019
10:30  Gudstjenste og Påskefrokost i Stubberup

TIRSDAG, 23. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 25. APRIL
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 28. APRIL
10:30  konfirmation i Viby v RAN
14:00  Gudstjeneste i Dalby v LWJ

TIRSDAG, 30. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd: Fællesspisning

MAJ
TORSDAG, 2. MAJ
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 4. MAJ
09:30  Mændenes morgenmad i Viby

SØNDAG, 5. MAJ
10:30  Konfirmation i Mesinge v RAN
19:00  Gudstjeneste i Stubberup v SHS

TIRSDAG, 7. MAJ
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby

ONSDAG, 8. MAJ
19:30  Mesinge Lokalråd: Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 9. MAJ
10:30  Åbent Mesinge Lokalhistoriske Arkiv
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:30  Koncert med Hindsholm Musikforenings orkester

SØNDAG, 12. MAJ
09:00  Gudstjeneste i Viby
10:30  Konfirmation i Dalby v SHS

TIRSDAG, 14. MAJ
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 16. MAJ
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Aftengudstjeneste i Mesinge m hveder v RAN
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 17. MAJ
10:30  Gudstjeneste i Stubberup v RAN

SØNDAG, 19. MAJ
10:30  Gudstjeneste i Viby v RAN

TIRSDAG, 21. MAJ
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 23. MAJ
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
08:00  Nattergalgudstjeneste

LØRDAG, 25. MAJ
18:00   Forårsfest i Mesinge forsamlingshus med live band og 

mad

SØNDAG, 26. MAJ
09:00  Gudstjeneste i Mesinge v SHS
10:30  Familiegudstjeneste i Dalby v SHS

MANDAG, 27. MAJ
HINDSHOLM-MAGASINET: Nr. 2/2019 udkommer
19:30  Koraften i Dalby kirke med Elisakoret

TIRSDAG, 28. MAJ
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 30. MAJ
10:00  Kirkevandring start Mesinge kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
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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

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

Camping
Fynshoved Camping www.fynshovedcamping.dk
Fynshovedvej 748, Martofte tlf. 65 34 10 14

Camp Hverringe www.campinghverring.dk
Blæsenborgvej 200, Dalby tlf. 65 34 10 52

Galleri
Galleri Nordskov www.gallerinordskov.dk
Fynshovedvej 696, Martofte tlf. 27 64 24 42

Galleri Solvognen www.solvognen.dk
Langøvej 133, 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

Sybergkvæg www.sybergkvaeg.dk
Tårup Bygade 34, Mesinge tlf. 27 29 00 77

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

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

Privat pasningsordning
Holmens Private Pasningsordning charasmussen@mail.dk
Langøvej 25, Martofte tlf. 51 19 91 25

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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Madsen's Maskinstation
Lille Salbyvej 96 • 5370 Mesinge

20 23 31 95
www.maskinmadsen.dk

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

• 

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

Lille Salbyvej 54 • 5370 Mesinge • nybrofrugt.dk
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SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

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 fra 1. april: 7-21  

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

En kedsom vinter gik sin gang, 

den dag saa kort, den nat så lang 

forandrer sig så lempelig; 

Den barske vind, den mørke sky må fly.

Ambrosius Stub (1705-1758)

Tak fordi I støtter 

Hindsholm
magasinet
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