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SOMMERTID ER TELTTID
Det tykke og tunge uigennemtrængelige vintermørke ligger langt bag os, så langt det på denne årstid kan komme,
helt bagerst i garderobeskabet sammen med de tykke vinterfrakker. Vintermørket opsluger hele verden, omrids af
mennesker, huse, cykler, biler, træer alt forsvinder i mørket. Der er noget vamset og heluldent over vinteren så
modsætningsfyldt i forhold til sommerens lethed og gennemsigtighed, silkebløde luft og nylontynde væg.
Lige nu befinder vi os i den helt gennemsigtige årstid, hvor
det aldrig bliver helt mørkt, kun sådan lidt dæmpet belysning. Her i de lyse nætters tid er det ligesom at ligge i telt
hele tiden, lyset trænger ind igennem enhver sprække mellem gardinerne, og fuglesangen begynder midt om natten.
Til stor glæde og opmuntring for nogle og til stor irritation
for andre. Ligesom når man har slået sit telt op det forkerte
sted, så de tidlige solstråler varmer teltet godt op allerede
før kl.5 og vækker den flue, man til stor fortrydelse har fået
lukket med ind i teltet.
Sommertiden er telttiden. Sådan er denne årstid allerede
tidligere blevet beskrevet både af H.C. Andersen og Johannes V. Jensen i flere af vore sommersange. For om sommeren kommer vi tæt på naturen, det var de to forfattere enige
om. Sommeren og dens varme og lys kalder os ud fra vores
huse, fra byens mur og tage, den tykke skal der omgiver
os. Vi finder det tynde tøj frem, den lille badedragt, hvis
vi da ikke som soldyrkeren, Thøger Larsen, kun er klædt i
solskin og brunet hud!
Sommeren er telttid. Til ferie under åbne himmel kun adskilt af en nylontynd hinde – mellem mig og verdensrummet. Det er tid til festivaltelte, der giver skygge for kræmmeren og krejleren, samaritten og de svedige, skærmer den
kolde pilsner og jordbærkagen mod sollyset. Det er tid til
partytelte, til grillpølser og fest i den lyse nat, til bryllup og
vejfester. Partyteltet der skærmer os mod natteduggen, der
falder på os, når vi selv bliver beduggede.
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Hindsholm-magasinet
Udgives af kirkerne i Mesinge/Viby og Dalby/Stubberup samt lokalråd/
beboerforeninger i Stubberup, Dalby, Viby og Mesinge.
Magasin 2, 2019 omdeles ca. 1. juni af lokalråd og beboerforeninger til
alle fastboende og sommerhuse på Hindsholm. Oplag 2.300 stk. Kontakt
venligst redaktionen, hvis du IKKE modtager magasinet, eller se om ikke
der ligger et eksemplar ved ”Min Købmand” i Mesinge eller i kirkerne.

Redaktion:
Rikke Aagaard Nielsen, Søren-Herluf Sørensen, Simon Ettrup Hansen og
Steen Hjorth.
Forsidefoto: Jørgen Hellum Nielsen, Viby

Sommertiden er telttiden, hvor vi kan bliver draget ind i
hinandens liv og blive pinlig berørt, når man fra sit telt kan
følge med både i de ægteskabelige irettesættelser i naboteltet, ungerne der ikke vil sove, fordi det er alt for lyst, eller
dem der elsker de lyse nætter og hinanden med…

Layout og tryk:




Næste deadline er 29. juli 2019.
Dette magasin omdeles til fastboende ca. 1. september.

God fornøjelse og Glædelig sommer
Søren-Herluf Mohr Sørensen
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Hindsholm NYT

ÅRETS BEGIVENHED
PÅ HINDSHOLM

Marie & Anna, 6. kl.

LØRDAG DEN 1. JUNI KL. 10 – 17
v/ Hindsholmskolen i Dalby

hvor du kan…….
høre spændende taler og paneldebatter – nyde god mad fra lokale producenter – høre
lokale bands og musikere – se udstilling med lokale kunstnere – møde lokale foreninger –
deltage i aktiviteter for børn - møde din nabo og en masser andre gode mennesker …………

Arrangører: Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm

Hindsholm-magasinet
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Hindsholm NYT

Holmens Dag 2019

Årets
begiv
enhed
for A
LLE p
å
Hinds
holm

Alle – fastboende, sommerhusejere og andre interesserede – inviteres hermed igen til årets store
begivenhed på Hindsholm – HOLMENS DAG, som er et årligt tilbagevendende arrangement,
hvor vi samles for at lytte til ord og underholdning, præsenteres lokalt forenings- og kulturliv – og
debatterer lokal udvikling.
Arrangørerne af Holmens Dag – dvs. lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm og i Drigstrup – håber, at
Holmens Dag efter en god start i Mesinge sidste år, allerede i år vil vise, at dagen er årets store ”folkefest” på Hindsholm. Vi håber,
at ALLE lægger vejen forbi Hindsholmskolen og bliver en del af begivenheden. Dagen vil byde på mange forskellige aktiviteter – så
mange, at du sikkert ikke kan være med til alle – men så må du vælge, hvad du tror er mest spændende. Vi glæder os til at se jer
ALLE SAMMEN.

PROGRAM FOR HOLMENS DAG

1. JUNI 2019 PÅ OG VED HINDSHOLMSKOLEN ML. KL. 10 OG 17

SCENEN:

10.00

Velkomst v/arrangørerne. Fælles morgensang.

10.15

Officiel åbning v/Ritt Bjerregaard, tidl. Æbleavler, minister, EU-kommissær,
Overborgmester, sommerhusejer…

10.30

En hilsen fra Kerteminde Kommune v/Kasper Olesen, borgmester

10.45

Paneldebat: Det gode liv på Hindsholm
Ordstyrer: Prof. Johs. Nørregaard-Frandsen, Syddansk Universitet
	Panel: Lene Bischoff-Mikkelsen, tdl.sognepræst i Agedrup; Tyge Mortensen, leder af
Landsbyhøjskolen i Rudme; Berit Jensen, lokal ildsjæl fra Nordskov
11.30

Bands fra Hindsholmskolen: Mickey Mouse Bandet og The Questionmarks

12.00

Paneldebat: Skolen og lokalsamfundet
Ordstyrer: Niki Treumer-Mogensen, redaktør Kj.Avis
	Panel: Jutta Nielsen, formand Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget;
Karin Pedersen, tidl. Skoleleder Hindsholmskolen; Birthe Møller, formand for
skolebestyrelsen, Hindsholmskolen; Steen Hjorth, formand for Mesinge Lokalråd
12.45	
Bands fra Hindsholmskolen: De Seje Børn Spiller og Solsystemet
13.15

Rundbordssamtale: Samtale om den levende landsby
Ordstyrer: Sonja Rasmussen, tidl. Borgmester
	Panel: Gert Tofte, Mesinge; Camilla Scherning, Dalby; Anette Bergholdt, Dalby;
Bodil Klüver, Mesinge
14.00

Bands fra Hindsholmskolen: JOFL og Sister and brothers

14.30

Flisegang - Ole Vedby Jørgensen og Mia Rubinstein spiller blues

15.00

HOLMEN HUSTLERS

15.30

Paneldebat: Barn og ung på Hindsholm
Ordstyrer: Hans Grønne, Dalby Lokalråd
Panel: Unge fra Hindsholm

16.15

De røde heste, Peter Rasmussen m/band

I løbet af dagen: Musikalske indslag m/Sine Bach Rüttel
16.45
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Afslutning v/arrangørerne

Vindere af årets plakatkonkurrence:
Marie Lauridsen og Anna
Egeberg-Lie, 6. kl. Hindsholmskolen

Hindsholm-magasinet

Hindsholm NYT
DALBY KIRKE

Fra 10.45 Brætspils Caféen åbner.
I anledning af Holmens Dag er tårnrummet i Dalby kirke indrettet hjemligt med sofaer og lænestole og diverse
brætspil. Dalby–Stubberup menighedsråd byder indenfor
i kirken til et slag kort, brætspil eller bare hyggesnak og
sofasamtaler.
Vi tager gerne et slag kort eller Backgammon med dig,
hvis ikke du har én at spille med. Kom og lad batterierne
op hos os!
KONFIRMATION FØR OG NU
I kirkerummet vil der dagen igennem være udstillet div.
genstande, der beskriver konfirmationen og konfirmationsfesten både før og nu. Eksempler på konfirmationstøj,
gaveborde og meget andet vil kunne nærstuderes til stor
underholdning og glædeligt gensyn.
Gamle konfirmationsbilleder fra Dalby og Stubberup sogne ligger fremme, så se om du kan finde din familie på
billederne.
11.30 Guitarspil med Dres Ellegaard Schwarz.
14.00 Guitarspil med Dres Ellegaard Schwarz.

”TELTBYEN”

Fra 10.45 Børneloppemarked.
Køb/salg af legetøj.
Medbring selv bord. Tilmelding til Anna
Klokker, tlf. 24 27 39 48, akl@kerteminde.dk
Arrangør: Naturbørnehaven Bøgebjergs forældrebestyrelse.
MØD HINDSHOLMS FORENINGER, BL.A.
• De lokalhistoriske arkiver.
• Morgenfuerne (kor).
• Hindsholm Ældreidræt.
• Dalby Forsamlingshus.
• Børnebørnenes Madværksted.
• M.fl.

Ole Vedby Jørgensen

FÆLLESRUMMET,
HINDSHOLMSKOLEN

KROLF-BANEN

Fra 10.45 Kunstudstilling med aktuelle
Hindsholm-kunstnere.
Du kan se værker af følgende lokale kunstnere:
Jens Bohr, Helle Baslund, Helle Fabricius, Amy GrandtNielsen, Kirsten Hesselager, Birgit Flarup, Ole Vedby
Jørgensen, Kirsten Christensen, Viggo Salting, Helle
Abildgård og Finn Thrane.

10.45 Hindsholm-mesterskabet i Krolf.
m/spillere fra Viby, Dalby og Martofte.

HUGGEHUSET

(AKTIVITETER FOR BØRN)
10.45 Lege fra dengang far og mor var børn.
11.15 Lav din egen foldebog om Hindsholms fugle.
12.00 Snobrødsbagning.
13.15 Lege fra dengang far og mor var børn.
13.45 Lav din egen foldebog om Hindsholms fugle.
15.30 Slut på aktiviteterne.

MADHJØRNET
MADHJØRNET

10-17 I spisehjørnet kan du nyde lækkerier fremstillet af de
10-17 I spisehjørnet kan du nyde lækkerier fremstillet
bedste råvarer leveret af Sybergkvæg, Svalehøj, Highland
af de bedste råvarer leveret af Sybergkvæg, Svalehøj,
Cattle, Nybro Frugt Målebageren, Hindsholmgrisen, Måle
Highland Cattle, Nybro Frugt Målebageren, HindsholmRøgeri og Vaffelhuset.
grisen, Måle Røgeri og Vaffelhuset.
"Min Købmand” sælger øl.
"Min Købmand” sælger øl.
I ”Cafe 6.a” kan du købe kaffe og kage og støtte 6. klasse
I ”Cafe 6.a” kan du købe kaffe og kage og støtte 6. klasse
på Hindsholmskolen.
på Hindsholmskolen.

PLADSEN FORAN DALBY KIRKE

14.00 I Kresten Kolds fodspor. Guidet rundvisning i
Dalby.

HEJS FLAGET PÅ
HOLMENS DAG

Alle, som har mulighed herfor, opfordres
til at hejse flaget lørdag den 1. juni for at
markere, at det er HOLMENS DAG – og
en festdag for ALLE på Hindsholm.
Lad os alle markere, at den 1. juni er noget ganske
særligt.

Ret til ændringer forbeholdes
Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Viby Sogneforening

Foto: Annelise Bruhn

FYN ER FIN

Men på Holmen er der finest
Genfortællingen af den sandfærdige beretning om en rejse til
det nordøstlige Fyn.
Nedtællingen er gået i gang. Den store ekspedition til den nordøstlige del af Fyn er nu sat til endelig afgang, onsdag formiddag den
14. juli i 2010.
Sådan starter Peter Karlko sin malende beretning om cykelturen gennem det nordøstfynske. Nærmere betegnet, Hindsholm. Godt nok er turen og ordene fra 2010, men mon ikke
beskrivelsen stadig passer i 2019?
Kufferten er taget frem. Husk ekstra sko, vindjakke, paraply og
så lidt mere. Ja, det må være alt, hvad der er brug for. Og husk
lige tandbørsten!
Vejrudsigten er fuldt nøje time for time de sidste par dage. Det
ser ud til at blive varmt med masser af sol, men også lidt over-
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skyet med byger og faldende temperaturer, men hvad – det er
jo dansk sommer.
Det vigtigste – cyklerne – er set grundigt efter. Frisk nordsjællandsk luft er energisk pumpet i dækkene. Alt er nu klart!
Og dog! Er der benzin på bilen? Er der kontanter på lommen?
Ja, ja! Så skulle alt være på plads.
Anja og jeg går tidligt i seng. Jeg sover uroligt. Rejsefeberen
har indfundet sig, så jeg vågner tidligt næste morgen. Der er
helt stille omkring mig. Hvor er lyden fra landevejen, der hver
morgen fortæller mig, at de flittige håndværkere er på vej til
arbejde, og at klokken har passeret seks. Men i dag kan jeg ikke
høre noget. Jeg ser på uret – shit, klokken er kun fem! Prøver
at sove lidt igen. Vågner så først klokken halv otte, og nu skal
det gå stærkt. Vi skal være klar til afgang klokken ni – præcis!
Det nås. Klokken fem minutter over ni sætter Anja sig ind i bilen, og vi kører mod målet. Hindsholm nord for Kerteminde.

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Viby Sogneforening

Så er vi nået frem til Enebjerggård, hvor vi skal bo de næste fire
dage. Den firlængede gård ligger og putter sig bag en bakke,
lidt fjernt fra alfarvej. Gul kalket med brunt bindingsværk og
stråtag, stokroser og toppede brosten i gården. Solen skinner
fra en skyfri himmel – ren idyl!
Værtsparret – Birgit og Svend – tager venligt imod os og byder
på limonade af hyldeblomst. Herligt at føle sig velkommen.
Svend fortæller, at gården har været i slægtens eje i generationer,
og at de gennem de sidste 8-9 år har renoveret gården totalt
og sat den i stand med værelser til udlejning i sommerhalvåret.
Næsten alt murværk er taget ud, nyt bindingsværk er sat i, og
stråtaget er også nyt.
Hvilken indsats – hvilket resultat! Det resulterede også i en
anerkendelse fra Kerteminde Kommune i 2007.

Viby Bygade 2019 / Privat Foto

TUREN GÅR TIL FYNSHOVED
Næste morgen starter med et overdådigt morgenbord med alt
godt fra omegnen og egen hånd og have. Her er røgeost (det
Turen går til Fynshoved
hedder det på Fyn) - og den er ikke lavet af skummetmælk.
Næste morgen starter med et overdådigt morgenbord med alt godt fra omegnen og egen hånd og have. Her er
Middagen indtog vi på landhotel Bjørnegården – hakkebøf af lokalt opdrættet Anguskalv. Som dessert var der
fynske kirsebær med mynteblade og kirsebærsirup. Hertil tre forskellige af Refsvindinge Bryggeris bedste øl. Ja,
vi er i sandhed kommet til Fyn!

røgeost (det hedder det på Fyn) - og den er ikke lavet af skummetmælk.

Målet for turen i dag er sat til Fynshoved. Det nordligste punkt på halvøen Hindsholm – Fyns nordligste punkt. Vi
snyder lidt og bruger bilen de første ti kilometer, men så går vi turen rundt om Fynshoved på et par timer. Et
meget smukt område med vand på tre sider og udsigt til Fyn og Sjælland. Ingen huse, men bakker, enge og stejle
skrænter mod havet. Får og køer græsser fredsommeligt. Godt for øje og sjæl.

Målet for turen i dag er sat til Fynshoved. Det nordligste punkt
på halvøen Hindsholm – Fyns nordligste punkt. Vi snyder
lidt og bruger bilen de første ti kilometer, men så går vi turen
rundt om Fynshoved på et par timer. Et meget smukt område
med vand på tre sider og udsigt til Fyn og Sjælland. Ingen
huse, men bakker, enge og stejle skrænter mod havet. Får og
køer græsser fredsommeligt. Godt for øje og sjæl.

Enebjerggaard 2019 / Privat Foto

Cyklerne tages ud af bilen og vi bevæger os ud i det smilende og bløde fynske landsskab. Først ned til kysten, der
ligger kun en halv kilometer fra hvor vi bor. Her kan vi se hjem til Sjælland og til Romsø i Storebælt. Her ligger
sommerhusene, der ikke er større end kolonihavehuse, tæt ved siden af hinanden på en lang række, men kun få
meter til vandet. De danner næsten en mur langs vejen. Turen går videre op ad et par bakker og ind i landet. Her
står gamle stynede piletræer langs vejen, som de altid har stået, lige siden H.C. Andersen skrev Fyrtøjet.
Og så med et slår duften os i møde – duften af gylle, den herlige lugt af penge!
Lidt efter kommer vi til en af de utallige små landsbyer, hvor gårdene endnu ligger i byen. Her i Viby er de fleste
af husene og gårdene sat i stand og vedligeholdt, så det er en ren fryd. Nykalkede i gult eller hvidt, med
bindingsværket malet i farver der matcher til væggene. ”husene lidt skæve står” – men det forstærker kun idyllen.
Og kirken har et tårn – hvidkalket med rødt bindingsværk selvfølgelig!

Cyklerne tages ud af bilen, og vi bevæger os ud i det smilende
og bløde fynske landsskab. Først ned til kysten, der ligger kun
en halv kilometer fra hvor vi bor. Her kan vi se hjem til Sjælland og til Romsø i Storebælt. Her ligger sommerhusene, der
ikke er større end kolonihavehuse, tæt ved siden af hinanden
på en lang række, men kun få meter til vandet. De danner næsten en mur langs vejen. Turen går videre op ad et par bakker
og ind i landet. Her står gamle stynede piletræer langs vejen,
som de altid har stået, lige siden H.C. Andersen skrev Fyrtøjet.
Og så med et slår duften os i møde – duften af gylle, den herlige lugt af penge!
Lidt efter kommer vi til en af de utallige små landsbyer, hvor
gårdene endnu ligger i byen. Her i Viby er de fleste af husene
og gårdene sat i stand og vedligeholdt, så det er en ren fryd.
Nykalkede i gult eller hvidt, med bindingsværket malet i farver
der matcher til væggene. ”husene lidt skæve står” – men det
forstærker kun idyllen.
Og kirken har et tårn – hvidkalket med rødt bindingsværk
selvfølgelig!
Middagen indtog vi på landhotel Bjørnegården – hakkebøf af
lokalt opdrættet Anguskalv. Som dessert var der fynske kirsebær med mynteblade og kirsebærsirup. Hertil tre forskellige af
Refsvindinge Bryggeris bedste øl. Ja, vi er i sandhed kommet
til Fyn!

Fyns Hoved 2018 / Privat Foto

VI SKAL VIDERE
Nu går turen til Langø. Ikke en ø, men en halvø, der strækker
sig ud i vandet lidt sydligere end Fynshoved. Vi stiller bilen
Cykeltur til Stavreshoved
og tager
cyklerne
og kører
smalle
veje,
i en
Fredag
– tredjedagen
– startede vi frem
med en cykeltur
syd på til ad
Stavreshoved
og hjem
over der
godset ender
Hverringe og
Viby. En tur ad stier, grus- og skovveje, hvor vi i løbet af et par timer kun mødte en par cyklister og en enkelt bil
pågrusvej
afveje. Gennem
lille bøgeskov
komslutte
vi ud af detforan
yderste afindkørslen
Stavreshoved. Her blev
med udsigt
forentil
sidst at
til vietbelønnet
privat
somover Storebælt til Romsø og sejlskibe med hvide sejl på bæltet. Vi stod med bøgeskoven i ryggen og med solen
glitrende
i vandet.Vi
Hvadfinder
mere kan man
sig…
merhus.
enønske
hulvej,
som bringer os ned til stranden,
Vi cyklede videre. Nu i bagende sol og varmegrader, der nærmede sig de 30. Tørsten indfandt sig og vi havde kun
lunkent
vand
i
cykeltasken,
men
så
kom
redningen.
Udenfor
et hus og
på grusvejen
(et af
de to huse i en og
”by” ikke
hvor vi sætter os på nogle store sten
nyder
udsigten
benævnt Stavre på kortet) stod et skilt med følgende ordlyd: ”kold hyldeblomstlimonade og køligt kildevand på
flasker samt diverse hjemmelavede marmelader”. Hvordan kunne det lade sig gøre at servere ”kølige drinks” på
mindst stilheden. Kun mågernes skrig høres.
en øde grusvej i 30 graders varme? Jo, meget nemt. I en køletaske lå flaskerne og pengene kunne bare lægges i
Vi skal videre.
Nu går turen til Langø. Ikke en ø, men en halvø, der strækker sig ud i vandet lidt sydligere end Fynshoved. Vi
stiller bilen og tager cyklerne frem og kører ad smalle veje, der ender i en grusvej for til sidst at slutte foran
indkørslen til et privat sommerhus. Vi finder en hulvej, som bringer os ned til stranden, hvor vi sætter os på nogle
store sten og nyder udsigten og ikke mindst stilheden. Kun mågernes skrig høres.

postkassen. For at gøre det hele fuldkomment var der placeret tre stole udhugget i sten og et stenbord. Et piletræ
skærmede for solen. Her vederkvægede vi os med hyldeblomstlimonade og hvilede vores ømme balder på de
kolde stole af sten. En herlig tur, hvor bakkerne ikke var for stejle og hvor vejen tit blev skærmet af gamle stynede
piletræer.

CYKELTUR TIL STAVRESHOVED
Fredag
– tredjedagen
startede
videmed
en ogcykeltur
syd
påpå til
For
at slutte idyllen
kørte vi hjem gennem–
landsbyen
Viby med
smukke huse
gårde og kastede
et blik
møllen.
Stavreshoved og hjem over godset Hverringe og Viby. En tur
ad stier, grus- og skovveje, hvor vi i løbet af et par timer kun
mødte en par cyklister og en enkelt bil på afveje. Gennem
en lille bøgeskov kom vi ud af det yderste af Stavreshoved.
Her blev vi belønnet med udsigt over Storebælt til Romsø og
sejlskibe med hvide sejl på bæltet. Vi stod med bøgeskoven i
ryggen og med solen glitrende i vandet. Hvad mere kan man
ønske sig…
Fortsættes på side 19 ...

Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Tegning: Kåre Harhorn, Salby Gadekær

Nyt fra Mesinge

LOKALRÅD
Siden sidst…
SKREVET AF SKREVET AF STEEN HJORTH

Siden sidste udgave af Hindsholm-Magasinet udkom 1. marts
har Mesinge Lokalråd været involveret i flere aktiviteter.
Ca. 50 personer var mødt frem til fællesspisning den 26. marts,
hvor menuen var indisk inspireret. Et par dage forinden var
havde flere beboere fra området deltaget i Landsbyrådets tur til
Odsherred for at besøge 3 landsbyer, som alle var tidligere vindere af landsby makeover’e arrangeret af Odsherred Kommune. Denne tur resulterede blandt andet i, at der blev afholdt 3
møder rundt omkring området, hvor det blev besluttet at indsende ansøgninger om at komme med i den lokale udgave af
landsby makeover’en fra ikke mindre end 3 landsbyer – nemlig
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Mesinge, Salby og Midskov. Se nærmere herom på næste side.
Endelig blev der den 13. april inviteret til Musikalsk Eftermiddag på Mesingeskolen. Desværre var der ikke solgt så mange
billetter til arrangementet – men alligevel mødte tæt på 50
børn og voksne op og fik en forrygende eftermiddag sammen
med 3 superdygtige musikere og en kunstmaler.
Siden ovennævnte er skrevet (medio april) har der så været afviklet endnu en fællesspisning og et foredrag med forfatteren
Jens Andersen om Kim Larsens unge år.
I sandhed en periode med masser af aktivitet, som bekræfter, at
Mesinge og omegn er fuld af liv.

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Mesinge lokalråd

SALBY MED I LANDSBY MAKEOVER 2019
SALBY BLANDT ÅRETS 5 FINALISTER
En energisk flok
borgere fra Salby
mødtes sidste i
marts måned og
besluttede at man
ville indsende et
forslag til, hvordan Salby kunne
forskønnes
og
være en del af projekt Landsby Makeover, som er en konkurrence udskrevet af Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde
Kommune. Formålet med projektet er at involvere borgerne i
kommunens landsbyer i selv at tage initiativer for at forskønne
det sted, hvor de bor.

by Makeover findes efter at det nedsatte dommerpanel søndag
den 11. august har været rundt om besøgt alle 5 finalister.

Borgerne i Salby enedes om at deres projekt, skulle være en
oprensning og renovering af området omkring byens gadekær.
Til dette formål har man nu modtaget 10.000 kr. – og deltager
nu sammen med 4 andre landsbyer fra kommunen i konkurrencen om projektets førstepræmie, som er hele 30.000 kr. til
yderligere forskønnelse af landsbyen. Vinderen af årets Lands-

Som nævnt er det kun Salby, som er med i selve projektet,
men mon ikke både Mesinge og Midskov vil forsøge at realisere deres projekter. Når først en idé er født, er det svært at
stoppe den!!!! Men flot er det, at hele 3 af landsbyerne i ”vores”
område havde indsendt forslag til Landsby Makeover 2019 og
således var med blandt de i alt 13 indsendte projekter.

FLERE ANSØGNINGER FRA MESINGE-OMRÅDET
Det var ikke kun Salby, som indsendte forslag til forskønnelse af deres områder – men Salbys forslag var altså det eneste,
dommerpanelet udvalgte. Både Mesinge og Midskov havde
også sammenkaldt borgere til møder, hvor idéerne kunne få
frit spil – og det resulterede da også i ansøgninger fra de to
områder. Mesinge kunne tænke sig at sætte et velkomstskilt op
ved den sydlige indkørsel til byen og yderligere nogle infotavler flere steder i byen. Midskov ønskede at lave et stykke jord i
byen om til et sted med borde, bænke, grill og ludobane, rense
op i et af byens to gadekær og renovere et lidt ”træt” busstoppested i byen.

LOKALE INPUT TIL KOMMUNENS LANDSBYPOLITIK
I lighed med kommunens øvrige landsbyer er Mesinge Lokalråd gået i gang med at komme med input, som kan være
med til at realisere den landsbypolitik, som byrådet vedtog
på deres møde i slutningen af februar måned.
En af disse opgaver er en kritisk gennemgang af de lokalplaner, der er gældende for Mesinge. Denne lokalplan er
lavet for en del år siden og formålet med gennemgangen er
at komme med forslag til en lidt mere fleksibel plan, som
fortsat gør det muligt at bygge og bo i Mesinge. Hvis nogen
har kommentarer til den nuværende lokalplan – eller evt.
konkrete forslag til ændringer i denne, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede herom.
En anden opgave, som Mesinge Lokalråd er gået i gang med,
er en årlig gennemgang af vejene i vores lokalområde. Kom-

munens økonomi tillader ikke, at vejene jævnligt inspiceres,
men kun lappes, når der kommer henvendelser fra borgerne.
Den nye landsbypolitik vil forsøge at få borgerne i landsbyerne til at være kommunens lokale øjne, således at evt. fejl
og mangler kan blive indberettet. Når Lokalrådet alligevel er
ude på vejene, opfordrer Landsbypolitikken til, at der indsendes forslag til, hvor der kunne etableres de såkaldte 2 minus 1 veje. Dvs. veje, hvor der kun er markeret én kørebane
og 2 cykelbaner.
Hvis nogen har kommentarer til vejene i vores område –
eller holdninger til 2 minus 1 veje, hører Lokalrådet også
gerne fra jer.

Steen Hjorth

SÆT X I KALENDEREN
ONSDAG DEN 14. AUG. KL. 19.00

PÅ-TUR-MED-DE-LOKALE I TAARUP

SØNDAG DEN 23. JUNI KL. 21.00

SKT. HANSBÅLET TÆNDES (ESTERHØJVEJ)

SØNDAG DEN 01. SEPT. KL. 10 – 15	HINDSHOLM HØSTMARKED
Det traditionelle høstmarked, hvor professionelle fødevareproducenter, vejboderne og hr. og fru Hindsholm
falbyder deres lækre produkter fra Hindsholm.
Reservér allerede nu tirsdag den 8/10 og tirsdag den 19/11 til fællesspisninger i Mesinge Forsamlingshus.

Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn

Nyt fra Dalby

LOKALRÅD
BESTYRELSEN
FORMAND: JIM LORENTZEN,
Hersnap Bygade 6, 5380 Dalby, tlf: 65 32 53 03, mail: jimoglouise@msn.com
NÆSTFORMAND: CAMILLA SCHJERNING,
Christen Koldsvej 27, 5380 Dalby, mail: c.schjerning @gmail.com
METTE LOUISE FASDAL,
Dalby Bygade 10, 5380 Dalby, mail: frkfas@yahoo.com
HANS GRØNNE,
Dalby Bygade 25, 5380 Dalby, tlf: 24 46 78 42, mail: hansgroenne73@gmail.com
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Nyt fra Dalby lokalråd

Giver du en hånd?
SKREVET AF METTE LOUISE FASDAL, BESTYRELSESMEDLEM I DALBY LOKALRÅD

Fællesspisning i Dalby Forsamlingshus

Dalby Lokalråd kan godt lide at skabe fællesskaber – vi kan
godt lide, at borgerne i vores område har et fælles projekt, fælles værdier og kæmper en fælles kamp. Det styrker os alle.
Lige nu kæmper Dalby Lokalråd for, at der kan blive skabt
noget fællesskab.
To bestyrelsesmedlemmer har takket af, og på generalforsamlingen i Dalby Forsamlingshus i marts var der ikke nogen, der
meldte sig på banen til at sætte sig på de tomme pladser i bestyrelsen. Det betyder, at Dalby Lokalråd er lidt vingeskudt,
for vi har ikke mulighed for, at vi kan give den en skalle, når
der skal skabes arrangementer.
De resterende bestyrelsesmedlemmer er alle sådan nogle med
familie, fritidsinteresser og hus og have. Det betyder, at de ledige timer til at kaste en masse frivilligt arbejde i at løfte et
fællesskab, bliver svækket.
Derfor kunne vi godt bruge dig. Giv os en håndsrækning –
bare et par timer en dag, hvor vi har behov for et par ledige
hænder.

DALBY FORSAMLINGSHUS

Der er godt gang i festerne i Dalby Forsamlingshus.
Skærtorsdag var der påskebal med hjemmelavet påskebuffet
og efterfølgende dans til livebandet Festhits.
26. oktober 2019 er der arrangeret oktoberfest, så sæt kryds
i kalenderen allerede nu.

Hindsholm-magasinet

Cykelstien ved Dalby

Særlig til fællesspisninger kan vi være udfordret. Vi kan godt
lide at samle folk over et måltid mad og nyder at høre, hvordan
folks snak summer i det gamle forsamlingshus i Dalby, men
vi oplever desværre, at vi kan bruge en del tid på at arrangere
disse fællesspisninger. Derfor er der for få af dem, og det kunne
jo være dejligt, hvis det var muligt, at vi arrangerede lidt flere
af dem. Det kan du være behjælpelig med, hvis du vil hjælpe
os med at lave mad, dække et bord eller bage en kage til kaffen.
Over borddækningen eller kartoffelskrælningen kunne det jo
også tænkes, at du mødte et menneske, som du ikke havde talt
med før. Som ham Gunnar sagde til sin kone Minna i 1990’ernes tv-reklamer, der skulle få danskere til at spise mere fisk:
- Det’ ikke så ringe endda.
Hvis du vil hjælpe os - så giv vores formand, Jim Lorentzen, et
praj på mail: jimoglouise@msn.com.

Bestyrelsen har holdt arbejdsweekend og renoveret den lille
sal med friske, nye farver og lamper. I løbet af sommeren
er det planen at den store sal og gangen skal ha en omgang
også. Det store ønske er fortsat at bygge toiletterne om og få
et handicapvenligt toilet, når økonomien er til det.

BESTYRELSEN:
Formand:
Kim Andreasen, tlf.: 60919279
Næstformand: Peter Sørensen, tlf.: 20331059
Kasserer:
Kathrine Bøg Holm, tlf.: 51747512
Medlem:
Heidi Bøg Holm, tlf.: 40988419
Medlem:
Anette Bergholdt, 60241374 (udlejning)
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Annelise Bruhn

STUBBERUP
BESTYRELSEN

Sogns Beboerforening

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

MEDLEM: Franciska Aagaard Rasmussen, tlf: 53 54 27 60,
mail: mariefranciska.friis.rasmussen@gmail.com

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

SUPPLEANT:
Maria Brahtz Caspersen
Tlf: 28 29 15 60, mail: brahtzcaspersen@gmail.com

KASSERER: Lise Lotte Mørk
Tlf: 61 70 45 21, mail: liselottem47@live.dk
SEKRETÆR OG HJEMMESIDE: Uffe Birkerod Larsen
Tlf: 40 83 74 26, mail:ubl@ddf.dk
MEDLEM: Helene Olsen
Tlf: 21 49 98 86, mail: ebbeoghelene@pc.dk
MEDLEM: Jeanette Lystlund Boesen
Tlf: 61 26 52 19, mail: jeanettelystlund@gmail.com
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SUPPLEANT:
Mette Neble Henriksen
Tlf: 28 13 71 97, mail: metteneble@gmail.com
SERVICELEDER HOLMENS HUS:
Frank tlf.: 92 14 71 22
Beboerforeningens Kontonr: 2377 0121506335
Husk at anføre adresse ved overførsel af kontingent.
Kontigent er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

GENERALFORSAMLING I STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING

Bente Kragebær takker Tina Jensen

Den 13. marts blev der afholdt generalforsamling i Holmens
Hus, med spisning. Menuen var den sædvanlige: skinke, flødekartofler og mormorsalat.
Generalforsamlingen startede kl. 19.30, og vi var 42, men
kunne da godt tænke os, at der var lidt mere opbakning om
foreningen.
Som dirigent blev valgt Marianne Machon, som med kyndig
hånd ledte os gennem generalforsamlingen - stille og roligt.

Den startede med formandens beretning og derefter fremlæggelse af regnskab ved kassereren. Arkivet og ungdomsklubben
var også repræsenteret med beretning og fremlæggelse af regnskab. Alt blev godkendt uden større kommentarer.
Vi måtte jo desværre sige farvel til Tina Jensen, der i over 10 år
har lagt mange timer i bestyrelsesarbejdet. Tak, Tina, for din
indsats.
Beboerforeningen manglede jo i den grad nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der var heldigvis - efter OPRÅB på
Facebook - fire unge mennesker, der meldte sig.
Jeanette Boesen og Franciska Aagaard Rasmussen blev bestyrelsesmedlemmer, og Maria Brahtz Caspersen og Mette Neble
Henriksen blev suppleanter.
Vi blev rigtigt glade for at få noget ”ungt blod” ind i foreningen, så der kan komme arrangementer, der rammer de yngre
og børn.
Vi håber og regner med et rigtigt godt samarbejde og glæder
os til nye tiltag.

Bente Kragebær

SÆT X I KALENDEREN

STUBBERUP SOGN BEBOERFORENINGER INVITERER TIL FÆLLESSPISNING
FREDAG D. 28/6 KL. 17.
Du medbringer mad selv, evt. kød til grillen, service og drikkevarer til egen familie.
Vi sørger for borde, bænke og grill, så hvis man bare tager sit gode humør med, inviterer vi til en hyggelig
komsammen for hele familien.

✗

TA’ PÅ TUR-MED-DE-LOKALE

Lokalråd/beboerforening på Hindsholm inviterer ALLE interesserede på aftenture rundt i landsbyer. Hør lokale guider
fortælle de mange historier om de små samfund.
ONSDAG DEN 19/6

 iby Sogneforening inviterer på en tur, hvor
V
der sammen med arkæolog, Eigil Nikolajsen,
skal kigges på fortidsminder i Hverringeskoven.
Start kl. 19 ved P-pladsen i Hverringeskoven.
ONSDAG DEN 31/7	Stubberup Sogns Beboerforening inviterer på
en tur rundt i Martofte, hvor Ove Jensen viser
og fortæller. Start kl. 19 fra Holmens Hus.
Efter turen serverer Beboerforeningen en lille
forfriskning.
ONSDAG DEN 14/8	Mesinge Lokalråd inviterer interesserede til at
møde op og høre om landsbylivet i Taarup –
før og nu.
Start kl. 19 fra Taarupvej 34 (Sybergkvæg).
ONSDAG DEN 11/9	Dalby Lokalråd inviterer på tur. Tema og startsted oplyses senere (opslag, avis, Facebook)

Hindsholm-magasinet

Tom Foged-Pedersen med interesserede
tilhørere på en tidligere tur i Salby
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Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE

VIBY KIRKE

DALBY KIRKE

MESINGE KIRKE

Hvem ringer klokkerne i Viby for?
SKREVET AF JETTE DIRKSEN MENIGHEDSFORMAND, MESINGE-VIBY

Lige nu ringer vores klokker i Viby ikke for nogen! De er nemlig taget ned i forbindelse med det nye tag/renovering af tårnet.
Kirkeministeriets klokkekonsulent, Per Rasmus Møller, har
været på visit i Viby i forbindelse med det nye tag, som også
indbefatter en renovering af tårnet.
Der er 2 klokker, hvoraf det kun er den ene – og største og
ældste (1830), der er i brug. Klokkerne er fæstnet i tårnets bindingsværk, og det betyder, at klokkens svingninger ..”overføres
direkte til murværket, med revnedannelse til følge. Desuden
medfører forholdene, at der i kirkerummet høres et generende
støjgennemslag i form af rumle- og dunkelyde, når det automatiske anlæg er i funktion.” Dette skriver Per Rasmus Møller
i sin rapport.
Han foreslår, at der etableres en ny klokkestol, der ikke er fæstnet i bindingsværket og at der etableres vibrationsdæmpning
ved stolens fodpunkter. Og den løsning har menighedsrådet
valgt at følge – og vi har fundet pengene i vores budget.

mere uafhængige af vejret, samt et bedre arbejdsmiljø, mens de
arbejder højt over jorden.
Mens taget lægges og tårnet renoveres, er kirken stadig åben
for gudstjenester, bryllupper, konfirmationer, bisættelser og
begravelser. Udfordringer er der dog – i forhold til f.eks.bryllupper. De fleste ønsker jo en fin, hvid landsbykirke som baggrund – det kan vi så ikke tilbyde. Til gengæld har vi flere
kirker på Hindsholm, hvor man kan fejre den store dag. En
anden udfordring er også, at vi jo ikke kan ringe.
Men bortset fra det, så er vi rigtig glade for, at det endelig er
lykkedes at komme i gang, og jeg glæder mig hver gang jeg på
vej til Viby får øje på det store stillads.

PRIS FOR STILLADS
Opsætning og overdækning og drift (leje):
Pris for nedtagning af stillads:
Dette er indregnet i tømrer-entreprisen.

517.000 kr.
131.000 kr.

Ja, vores kirke i Viby har godt nok fået et nyt look! Heldigvis
er det kun midlertidigt og når kirken bliver sig selv igen – er
det med et nyt og flot tag, der skal holde de næste 100-200 år!
Vi må nok indrømme, at vi ikke havde forestillet os, at stilladset blev så stort – ja det er jo helt storby-agtigt!
Men til gengæld har håndværkerne en arbejdsplads, hvor de er
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HØJSKOLEDAG I DALBY PRÆSTEGÅRD

TORSDAG DEN 27. JUNI KL.9.30 – 16.30

DAGENS PROGRAM:
KL. 09.30:

ANKOMST OG KAFFE PÅ KANDEN

KL. 10-12:	VEJR OG VIND I DET DANSKE SIND – DEN DANSKE NATURKANON
Kasper Støvring, Ph.d. forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør
Naturen har i høj grad formet os til dem, vi er. Det ser vi bl.a. i
vores litteratur, sange, billedkunst og musik. Der er lavet kultur-,
demokrati- og værdikanoner, der samler vigtige ting om danskerne.
Men der mangler en kanon med det, der måske betyder allermest
for danskerne, nemlig en naturkanon. “Den danske naturkanon” er
et foredrag om naturen og vejret i Danmark.
Det handler om alt det, der har været med til at forme det danske
sind. Fra den mørke vinter, der stimulerer tålmodighed, til de lyse nætter, der kalder den berømte danske
sammenhængskraft frem. Det er et foredrag om blæsten, tågen, søerne, bøgeskovene, sneen, havet, regnen,
mørket, lyset og det flade land. Fra det skønne til det gådefulde, fra det sublime til det uhyggelige.
Foredraget er ledsaget af litteratur, billeder, musik og sange fra den danske kulturhistorie. Det er personlige
fortællinger, stemninger og refleksioner, fra melankoli og glæde til eftertænksomhed og begejstring.
KL. 12-13:

FROKOST

KL.13.-15:	
HVAD ER MENINGEN?
		

 ør det en forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi
G
finde mening, når tilværelsen udfordrer os?
Professor Niels Christian Hvidt, Sundhedsvidenskab, SDU
Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det metaforisk. Omfattende forskning viser, at noget af det vigtigste for et godt og fuldt liv
er, at vi oplever livet som meningsfuldt.
Det bliver særlig væsentligt, når vi er udfordrede i livet. Når vi
mennesker mister et familiemedlem, et barn, en ægtefælle, en forælder; når vi bliver skilt, eller når vi bliver ramt af sygdom eller anden krise – så søger vi efter noget at finde
mening i, noget at håbe og tro på. Noget, der kan nære vores indre liv og den længsel, der på ingen måde
alene kan mættes ved medicinsk opmærksomhed.
Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i
Odense er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i
krydsfeltet mellem tro, mening og videnskab.

KL.15:

KAFFE

KL.16.-16.30: MUSIKALSKE AFSLUTNING PÅ DALBY KIRKE

STED:

Dalby Præstegård, Fynshovedvej 322, 5380 Dalby

PRIS:

For hele arrangementet inkl. frokost og kaffe: kr. 175,- pr. pers.

TILMELDING: Til shes@km.dk eller på tlf.: 6534 1163 – seneste den 7. juni
Ved tilmelding overføres deltagerbetaling til konto. nr. 6892 0000464 969.
MÆRKET:

Højskoledag og navn.

Hindsholm-magasinet
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HINDSHOLM sensommerkoncerter
Søndag 1. september
Drigstrup Kirke kl. 15.00

Søndag 11. august
Viby Kirke kl. 19.30

Cellokoncert med
Michaela Fuchachova

Fortælling
og musik

Akkompagneret af Jesper Petersen på orgel.
Fri entré.

Jytte Abildstrøm
og Tine Rehling, harpe.
Entré 50 kr.

Torsdag 3. oktober
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Sopranen Hanne Christensen
med gæster. Fri entré.

Søndag 1. september
Mesinge Kirke kl. 19.30

Anne Dorte
Michelsen
rte
ls

he

ic

M

M

or
ge

nf
ru

er

ne

en

Billetter à 120 kr. + gebyr via
www.visitkerteminde.dk
Evt. overskydende
billetter sælges
i døren fra kl. 18.45.
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Søndag 25. august
Stubberup Kirke kl. 19.30
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LØRDAG D. 21. SEPTEMBER DRAGER VI AFSTED
KL. 8.00 AFGANG FRA VIBY OG
KL. 8.10 AFGANG FRA MESINGE KIRKE
Den kortere køretur (ca. 1,5 timer) i bus tager os i år til
Odsherreds spændende natur.
Vi besøger naturligvis Højby Kirke, får frokost i ”Det vilde køkken”, hører om stedet, og guides (i bus) gennem
hele dagen af lokale ildsjæle. Vi besøger ”Malergården” og
drikker eftermiddagskaffe i de skønne omgivelser. Pris 300
kr. pr. pers. (betales i bussen) og sidste tilmelding er d. 1.
sept. til Anne-Marie Nordtorp med navn og antal på sms
20 99 20 37.

Sopranerne
Kristine Becker Lund
og Lise Bech Bendix
akkompagneret af
Berit Juul Rasmussen.
Entré 50 kr.

c
Be

Kom og vær med, tilmelding til turen begynder denne
aften.

Lied og opera
e
Lis

KL. 19.30 I VIBY SOGNEGÅRD
Organist Tina Christensen ved orglet.
”En Engels
Vinger – om Odsherred, Højby Kirke og omFri entré.
rådet”.
LørdagLouise
5. oktober
Sognepræst
Buch Jensen besøger os.
Mesinge Kirke kl. 16.00
Hun er præst ved kirken, og kender af hele Odsherred.
HøjbyMorgenfruerne
Kirke er kendt for sinem/k
meget fine kalkmalerier og
Holmens
dygtigefor
rytmiske
kor. kunst,
Fri entré.kultur og natur. Vi
Odsherred
er kendt
både sin
hører om det hele og bliver rigtig godt forberedt til turen.

Søndag 18. august
Dalby Kirke kl. 19.30

tte

Fyraftenskoncert
TORSDAG
20. JUNI
med D.
filmmusik

Jy

Kerteminde Kirke kl. 17.00
SOGNETUR
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Kirkerne på Hindsholm

PRØV LIGE AT LÆS HER!
EN HØJSOMMER OG HØSTSALME AF DE NYERE – OG KOM TIL KIRKE, FOR DER VIL VI SYNGE DEN…
Michael Nielsen, tidligere valgmenighedspræst i Ryslinge, har til den nye ”100 salmer” bidraget med disse smukke ord. ”Kornets
sang”, som han skriver om, får mig til at tænke på Aakjærs ”Rugens sange”, og der er en glæde ved sommeren, alt, der gror og virker, ja, virker med i os til liv og lyst, som vi umiddelbart får lyst til at synge ud. Synge med på hver især og i fællesskab i tak til Gud.
Prøv lige at læs den - om de gule marker og blomsterne, alt det, der lyser os i møde i disse sommertider!

Rigtig god sommer ønskes alle, Rikke Aagaard Nielsen
Du lagde i det mindste frø,
der skjuler sig i jorden,
den største kraft, som ej vil dø,
men trodse lyn og torden.
Du skabte ud af dis og dug
engang for længe siden,
din skabermagt er stærk og smuk,
du skaber hele tiden
Nu dukker gule marker op
blandt græs og grønne blade,
fra aks og vippers gyldne top
gør kornets sang os glade,
de nynner om de spinkle strå,
der strækker sig så gerne,
som tænker de kun dagligt på
at blive brød og kerne –
om blomster i et farvespil
af gule, hvide, røde,
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer, der vil være vin,
når gennem stok og ranke,
lidt vand, der møder solens skin,
vil minde om Guds tanke.
Og lytter vi os rigtigt ind
i sjælens indre gange,
så findes inderst i vort sind
en lyd af kornets sange,
den bryder ud og toner frem
som takkesang for livet,
for jorden som vort fælles hjem
og alt hvad den har givet
Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!


Michael Nielsen 1998, med mel. af Erling Lindgren
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER
JUNI

MESINGE

VIBY

DALBY

STUBBERUP

02. Om sandhedens ånd		
10.30 SHS
06. Morgensang 			
09.30 SHS
09. Pinsedag
09.00 RAAN
10.30 RAAN
09.00 SHS
10. Gudstjeneste i de fri		
11.00 LWJ + RAAN
16. Jesus og Nikodemus
10.30 RAAN
19.00 RAAN
23. Den rige mand og Lazarus
09.00 SHS
		
30. Det store festmåltid		
09.00 RAAN
10.30 RAAN

JULI

MESINGE

VIBY

10.30 SHS

10.30 SHS

DALBY

STUBBERUP

07. Det mindste får og den tabte mønt
10.30 RAAN			
14. Om at dømme andre 		
19.00 RAAN
09.00 RAAN
21. Peters fiskefangst
09.00 RAAN 			
28. Om vrede 		
10.30 SHS
09.00 SHS

09.00 RAAN

AUGUST

STUBBERUP

MESINGE

VIBY

10.30 RAAN

DALBY

04. Zakæus
10.30 RAAN			
11. Om falske profeter		
19.30
10.30 SHS
		Sensommerkoncert
18. Den uærlige godsforvalter		
10.30 SHS
19.30
			
Sensommerkoncert
25. Tempelrensningen
09.00 SHS 		
				

09.00 RAAN

SEPTEMBER

MESINGE

STUBBERUP

01. Farisæeren og tolderen

09.00 SHS
Høstmarked
19.30
Sensommerkoncert

VIBY

DALBY

19.30
Sensommerkoncert

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
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Organist, Stubberup, Dalby, Mesinge og Viby kirker
Martin Høier, tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com
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Nyt fra Viby Sogneforening
... fortsat fra side 7

Vi cyklede videre. Nu i bagende sol og varmegrader, der nærmede sig de 30. Tørsten indfandt sig, og vi havde kun lunkent
vand i cykeltasken, men så kom redningen. Uden for et hus på
grusvejen (et af de to huse i en ”by” benævnt Stavre på kortet)
stod et skilt med følgende ordlyd: ”kold hyldeblomstlimonade
og køligt kildevand på flasker samt diverse hjemmelavede marmelader”. Hvordan kunne det lade sig gøre at servere ”kølige
drinks” på en øde grusvej i 30 graders varme? Jo, meget nemt. I
en køletaske lå flaskerne og pengene kunne bare lægges i postkassen. For at gøre det hele fuldkomment var der placeret tre
stole udhugget i sten og et stenbord. Et piletræ skærmede for
solen. Her vederkvægede vi os med hyldeblomstlimonade og
hvilede vores ømme balder på de kolde stole af sten. En herlig
tur, hvor bakkerne ikke var for stejle, og hvor vejen tit blev
skærmet af gamle stynede piletræer.
For at slutte idyllen kørte vi hjem gennem landsbyen Viby
med de smukke huse og gårde og kastede et blik på møllen.

Om aftenen spiste vi til middag på en restaurant i Kerteminde.
Et godt måltid med kød. Lyserødt kalvekød. Vi sad udenfor
med udsigt over havnen og til Kertemindes røde tage. Børnene
sprang i vandet fra broen, og mågerne fløj skrigende rundt,
som om de ejede det hele – og det gjorde de måske også. Endnu en dag fuld af skønne oplevelser der gjorde, at vi faldt omkuld ved titiden.
EKSPEDITIONEN ER NÆSTEN SLUT
Så kom afskedens time. Efter endnu en formidabel morgenmadsopdækning. Hjemmebagt brød, hjemmelavede små pandekager, kirsebær og jordbærmarmelade. Og for at det ikke
skulle være løgn: hjemmelavet æblemost.
Så tog vi afsted.
... Hjemme igen sent lørdag eftermiddag. Trætte men tilfredse
efter fire herlige dage i det fynske.
Hvorfor tager folk egentlig til Mallorca….?
... når nu Fyn er så fin.
Her 9 år efter Peter Karlkos beretning fra cykelturen på Hindsholm i 2010, kan vi glæde os over stadig at kunne genkende beskrivelserne af idyllen og det smukke landskab.
Med sommeren lige om hjørnet, kan både turister og vi lokale benytte denne lille ”guide” som medvind på cykelstien. God sommer
til alle!
PS	Peter Kalko var bl.a. borgmester i Birkerød Kommune
1978-82 og døde i 2017, 82 år gammel.
PS PS	Der er stadig muligt at bo på Enebjerggård
– læs herom på www.enebjerggård.dk

Viby Mølle 2019 / Privat Foto

Om aftenen spiste vi til middag på en restaurant i Kerteminde. Et godt måltid med kød. Lyserødt kalvekød. Vi sad
udenfor med udsigt over havnen og til Kertemindes røde tage. Børnene sprang i vandet fra broen, og mågerne fløj
skrigende rundt, som om de ejede det hele – og det gjorde de måske også. Endnu en dag fuld af skønne oplevelser
der gjorde at vi faldt omkuld ved titiden.
Ekspeditionen er næsten slut
Så kom afskedens time. Efter endnu en formidabel morgenmadsopdækning. Hjemmebagt brød, hjemmelavede
små pandekager, kirsebær og jordbærmarmelade. Og for at det ikke skulle være løgn: hjemmelavet æblemost.
Så tog vi afsted.
………….. Hjemme igen sent lørdag eftermiddag. Trætte men tilfredse efter fire herlige dage i det fynske.
Hvorfor tager folk egentlig til Mallorca….?
…..når nu Fyn er så fin.
Her 9 år efter Peter Karlkos beretning fra cykelturen på Hindsholm i 2010, kan vi glæde os over stadig at kunne
genkende beskrivelserne af idyllen og det smukke landskab.
Med sommeren lige om hjørnet, kan både turister og vi lokale benytte denne lille ”guide” som medvind på
cykelstien. God sommer til alle!
PS Peter Kalko var bl.a. borgmester i Birkerød Kommune 1978-82 og døde i 2017, 82 år gammel
PS PS Der er stadig muligt at bo på Enebjerggård – læs herom på www.enebjerggård.dk

Hindsholm Høstmarked 2019
Søndag d. 1/9 kl. 10 – 15
v/Mesinge Kirke
På Hindsholm Høstmarked finder du lækre
Hindsholm-produkter fra
• lokale fødevareproducenter
• gårdbutikker og vejboder
• hr. og fru Hindsholm
Start dagen med HØSTGUDSTJENESTE
kl. 09.00 i Mesinge Kirke.
Hvis du ønsker en bod på Høstmarkedet kan
du kontakte Steen Hjorth, tlf. 21 43 07 26 –
hjorthsteen@gmail.com senest 15. august.
Det er gratis at deltage.
Vel mødt på det levende Hindsholm
mvh lokalråd og beboerforeninger
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Hindsholm NYT
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 har bedt endnu en
híndsholmer om at beskrive sit yndlingssted.
Denne gang er yndlingsstedet udpeget og beskrevet af Bodil Marie Odgaard, Midskov.

Mit yndlingssted
PÅ HINDSHOLM

Turen fra frugtplantagen til Dalbybugten går ad Tuesgyden med
herlige gamle popler, der har været legetræer både for mine børn
og børnebørn. Her kunne H.C. Andersen været blevet inspireret
til ”Fyrtøjet”. Børnene har kravlet rundt i de stynede popler, leget og fantaseret om soldater, hekse og hunde med øjne så store
som tekopper.

Blomstrende frugttræer

Midskov - en lille landsby midt på halvøen Skoven, hvor der ikke
er én eneste skov, men en skøn gammel frugtplantage, som vi
forelskede os i. Vi flyttede hertil 1982 maj-juni, da frugttræerne
stod med de smukkeste hvide og lyserøde blomster. Hvilket syn
– hvilken duft! Genboen bad om lov til fortsat at spadsere ture
i vores plantage, og vi glædede os over at kunne dele ud af vores
”rigdom”. Vores yngste datter på 7 sprang afsted i plantagen og
talte alle træer – omkring 750. Jeg satte mig mellem træerne,
nød stilheden og udsigten over Dalbybugten, som fremover blev
en kilde til stor nydelse for hele familien. Jeg tænkte: ”Her mellem disse smukke gamle træer vil jeg dø og begraves.”
Fra min plads ved spisebordet har jeg udsigt til Dalbybugten,
der i dag ”viser tænder” med sine hvide skumtoppe. På terrassedørens fodersøjle er der konstant besøg af småfugle – musvitter, blåmejser, bogfinker, skovspurve og af og til en rødhals eller
dompap. Det vrimler med fugle i hele plantagen, hvor der ligger
gamle mørnede træstammer fyldt med larver og småkryb. Om
vinteren slår kæmpeflokke af sjaggere sig ned og guffer i sig af
nedfaldsfrugten. Også flokke af rådyr ser vi her og selvfølgelig
harer og fasaner. I 37 år har plantagen været total giftfri, hvilket
dyr, fugle og vi mennesker nyder godt af.

En næsten tørlagt Dalbybugt
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Stranden og vandet i bugten har været legeplads i mange skønne timer. Flere børnefødselsdage er gået med leg i strandkanten
eller rotur i lille båd ud fra ”Midskov gamle havn”. Senere blev
kajakkerne trukket ned til bugten, og vi nød en aftentur på vandet med marsvin omkring kajakken og farverige solnedgange.
Mange dejlige oplevelser har vi haft med vores hund. Malik, der
også elskede at lege i strandkanten – springe efter pinde. Smukke
sten og skaller har vi fundet og brugt som pryd på sandslottene
eller de små havne, der blev bygget. Få gamle stolper er tilbage efter Midskovs gamle havn, men fantasien kan fint komme i
sving, når vi springer rundt på dem og de store sten, der ligger
på stranden. Vi elsker denne naturens ”rigdom” og påmindelsen
om fiskeriets storhedstid også i Dalbybugten. Nu ligger der kun
få både i bugten eller oppe på stranden.

Malik i Dalbybugten

Ofte tager vi turen til Dalbybugten – på stormfulde dage for at
beundre de hvide bølgetoppe og lytte til bruset eller se de voldsomme oversvømmelser, der rækker langt ind over sommerhusene. Nu ikke så ødelæggende som før diget blev bygget. For nylig
var den gamle havn næsten tørlagt. Således skifter det hyppigt, så
der møder os altid noget nyt og overraskende, når vi tager turen
til bugten – både lys og lyd er afvekslende. Vandets farver, himlens lys og strandens former er så inspirerende, at Dalbybugten
er ét af mine yndlingssteder på Hindsholm.
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Hindsholm NYT
EN KØBENHAVNERDRENGS

ferier i Midskov
Hindsholm er et eftertragtet sted at have sommerhus. I alt er her ca. 1.000 sommerhuse – stort set
samme antal, som der er ejendomme med fastboende hindsholmere. Mange af sommerhusene har
været ejet af familier i generationer og mange sommerhusbeboere føler sig ”næsten” som hindsholmere. Redaktionen har bedt Jens Frost, som sammen med sin kone Karen ejer et dejligt sommerhus
i Midskov, fortælle lidt om sine oplevelser af sommerlivet på Hindsholm.

SKREVET AF JENS FROST, SOMMERHUSEJER I MIDSKOV

Jens Frost – og Udsigt fra sommerhuset i Midskov

Det var i 1952 sommerhuset ved Midskov strand blev købt.
Far var lærer og mor hjemmegående. De købte sommerhuset
for 7.500 kr. De måtte låne pengene af mors broder, der var
professionel fodboldspiller i Italien. Min mors familie stammede fra Midskov.
I 1950’erne boede vi i Nordvestkvarteret i København, i øvrigt
i samme ejendom som Kim Larsen. Vi holdt alle ferier, bortset
for vinterferie, i Midskov.
14 dage før sommerferien blev en stor kurvekuffert og en køjesæk sendt af sted fra Nørrebro Station til stationen i Mesinge.
Vores rejse til Fyn startede med at vi gik til Nørrebro Station.
Herfra med S-tog til Hovedbanegården. Så tog og færge til
Nyborg. Derfra med rød DSB bus til Kerteminde. Her skulle
vi vente på toget til Martofte. Jeg stod oftest ved siden af togføreren, som lidt grinende kunne vise mig alle de høns, der
var blevet påkørt. I Mesinge stod vi af. Vi blev hentet af mors
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familie i hestevogn. Foran stod “Brune” og “Gamle”, som trak
os hele vejen til sommerhuset. Vi huskede at få kurvekuffert
og køjesæk med. Rejsen tog en hel dag. Men dagen sluttede
som regel med mad på den gård, hvor mors familie huserede.
I 1960 fik vi bil og det ændrede rejsetiden drastisk.
For mig som dreng var ferierne fantastiske. Vi var med til at
høste, radrense, plukke æbler og mange andre gøre mål. Stort
var det at få lov til at køre den lille grå traktor, omend det var
en sorg, da hestene forlod gården. Vi fiskede meget, især efter
at vi fik en fladbundet pram, bygget af jolle-Peter i Bregnør.
Den gang kunne man på tredje revle i løbet af en time fange
fladfisk nok til en middag. Jeg kendte alle i byen og legede
med en del børn. Vi spillede fodbold på engene ned til Odense
Fjord og lærte behændigt at undgå kokasser og hestepærer. Vi
besøgte ofte Ellen Margrete og Verner på Gabet. Verner sejlede
med lodserne, og vi børn var tit med. Stort var det, når lodsbåden sejlede op på siden af “Dannebrog”, hvor Kong Frederik
d. 9. stod og vinkede til os fra broen.
I Midskov var en brugsforening, hvor uddeler Ruth styrede
med smil på læben. Hver torsdag kørte Thorvald varer ud til
folk på Skoven. Jeg var tit med. Når jeg efter 7 ugers ferie i
det fynske kom hjem talte jeg fynsk. Mine legekammerater i
Nordvestkvarteret grinte meget af det.
Ja, sådan var tiderne dengang. Tiden har ændret sig meget
også for hele Hindsholm. Færre gårde, færre skoler, formentlig
færre beboere i området. Jeg synes også, der er blevet længere
mellem at fiskene bider på krogen eller går i nettet. Også tidens
storme og øgede vandstand driller kysterne.
Men området er så meget i mit blod, at jeg skal være i sommerhuset i flere perioder årligt. Det samme synes at gælde for mine
tre sønner og 8 børnebørn. Vi er alle bosiddende enten i Århus
eller København, men på ca. 2 timer er vi på den for os herligste plet. Alle elsker at gå ved stranden, at fiske og at bade. Der
er pragtfulde cykelture. At gå Fyns Hoved rundt er et årligt
“must”. I det hele taget er naturen på Hindsholm enestående.
Vi trives med gode venner i lokalområdet, et kendskab som
rækker tilbage til barndommen.
Alt i alt kan vi ikke undvære Hindsholm og vi vil komme igen
og igen.
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Hindsholms historie

Fra Hytteballe
til det Asovske Hav
Lars Peter
Han
markarbejde sen, yngste søn fra St
avre
i Stavre (mat
r. 46) ca. 19 vej 27 på
33

”Måle Fattighus” fot. ca. 1900 af Lars
Rastrup. Østfyns Museer, Kerteminde

adserer på
Hytteballe sp
Fru Johanne
1974
t.
fo
r
ente Boh
Ravelinen. B

Stavrevej 27, luftfoto ca. 1949. På Hytteballes mark overfor står korn i traver

SKREVET AF FINN GRANDT-NIELSEN

Det følgende handler om huse og mennesker i gammel tid på
den nederste del af Stavrevej i Måle. Derfor er de fleste fotografier i sort-hvid. Da landsbyen blev flyttet for godt og vel 500
år siden blev gårdene lagt langs en ny bygade. En gruppe husmandssteder blev placeret ved den vej, bønderne fra gammel
tid havde brugt til at drive kvæg på græs i kystskoven mellem
Måle Skov og Stavreshoved.
I 1557 nævnes 8 ugedagshuse, som gjorde hoveriarbejde på
Hverringe. I en senere skatteliste kaldes deres fæstere ”Hytteballemænd”. Hytteballe må fra begyndelsen have været navnet
på denne del af Måle. Lidt før 1660 oprettede godset et bolsted på hovedgårdsjorden til opdyrkning af den nærmeste del
af Måle Skov. Det blev efterhånden udbygget fra en mindre
til en betydelig gård (i selveje 1934-94) og videreførte Hytteballe-navnet både på ejendommen og som familienavn. Den
samme slægt boede i øvrigt på stedet i hele perioden. Men
det er en helt anden historie. Hytteballehusene er de samme
som nuværende Stavrevej 2, 4 og 6 samt 3 og 15. To er helt
forsvundet, de lå omkring indkørslen til gården. Det ottende
er nu lig med en ejendom i Måle Bygade overfor den gamle smedje. Husmændene dyrkede varierende jordtilliggende
med parceller i hovedgårdsjorden. Mange havde håndværk ved
siden af landbruget. Et enkelt af stederne brændte 1832 og
landbruget blev flyttet ud på marken. I dag drives al jord igen
under Hverringe.

1798 hørte der en græsning (Poul Pedersens have) til det den
gang jordløse hus. Ejendommen brændte 1876, blev flyttet
ned i ”haven” og genopført, brændte på det nye sted 1985
og blev igen fornyet (Stavrevej 27). En overgang hørte en lille
parcel i Stavre med i fæstet.
Indtil for hundrede år siden lå en lang længe af bindingsværk på
marken langs vejen øst for Hytteballegård. Det begyndte 1723
som et selvbyggerhus på 3-4 fag for en landarbejder. Yderligere
3 fag kom til i 1779 og huset sluttede på 18 fag. Kunstmaleren
Lars Rastrup fra Munkebo, hvis speciale var billeder af fattige
menneskers liv, tog et foto af huset omkring 1900 og kaldte
det ”Måle Fattighus”. Den nævnte funktion kan dog ikke verificeres, men fortæller generelt om beboerne i de mindre huse
på den nederste del af vejen. I 1794 blev det næste hus bygget
på den anden side af Stavrevej. Det blev afløst af et dobbelthus
1877 og igen af en landvilla 1952 (nr. 23).
Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at der er sket
store ting på Hverringe – en revitalisering af hovedbygningen
på Gammel Broløkke og den store kostald i Hverringes Avlsgård. Samtidig er godsets næstmindste hus sat i stand – bl.a.
med nye strå høstet ved det Asovske Hav!!! Det drejer sig om
et hus kaldet Stybbekrog, Stavrevej 40. Det jordløse hus var fra
starten i 1863 på 4 fag bindingsværk. En enkelt gang kaldes
det Ravelinshuset – en gådefuld betegnelse, der også blev brugt
på et nu forsvundet hus på vejens søside.

Ved nuværende Stavrevej 15 blev 1718 opført et 6-fagshus
til en landarbejderfamilie. Ved den første opmåling af Måle i
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Hindsholms historie

Dilettantforestillingen ”Spurv i Tranedans” blev opført i 1927.
Fra venstre ses: Hans Kragh, Mesinge; Karen Smed, Dalby: Hans Nielsen, Mesinge;
Christian Carstensen, Mesinge; Folkvard Bjørn, Dalby; Thormod Bjørn, Dalby; ?;
Gudrun Bjørn, Dalby; Ejnar Larsen, Dalby; Helmer Nielsen, Dalby; Aage Andersen,
Mesinge; Betty Larsen Dalby, Folmer Kristensen, Mesinge og Kristian Jørgensen Midskov

DALBY OG OMEGNS

Ungdomsforening
SKREVET AF HENNING HANSEN, DALBY LOKALARKIV

Dalby og Omegns Ungdomsforening blev stiftet i maj 1887,
med det formål at fremme sammenholdet blandt unge, gennem folkelige og selskabelige sammenkomster.
Der var underliggende kredse af ungdomsforeningen i Dalby, Stubberup, Mesinge, Viby samt Drigstrup og Kerteminde
sogne. Bestyrelsen bestod af 7 medlemmer fra kredsene. Bestyrelsesmøderne blev afholdt i forsamlingshuset, i ”Højskolehjemmet”, hos private og i Friskolen og generalforsamlingerne
i november ligeså.
Foreningen var medlem af en fælles Dansk Hovedforening.
Da Ungdomsforeningen startede i 1887, var det med 80 medlemmer. Medlemstallet steg til 300 over årene og toppede i
1971 med 440 medlemmer, plus et antal æresmedlemmer for
trofast tjeneste gennem årene.
Medlemsskaren omfattede alle årene alt fra tjenestepiger til
stor-bønder, samt andre erhverv gavnlige for lokalsamfundet.

Hindsholm-magasinet

Der var arrangement i Ungdomsforeningen hver 14. dag, ja der
var ”fut i fejemøget”. Foredrag, oplæsning, koncerter, lysbillede
foredrag, folkedans, marionetteater, musik-sang aftner, filmforevisning fra fjerne egne, grundlovsfester i Bøgebjerg Skov
og på Bregnebjerg, dansanter og udflugter til nær og fjern f.eks.
Bøgebjerg, Romsø, Svendborg, Nyborg, Vejle, Kolding osv.
Juletræsfesten 4. juledag var et tilløbsstykke. Fire kredse af
fest-glade mennesker var der rundt om juletræet. Juletræet blev
efterfølgende sat hen i en krog og lommelærken fundet frem fra
inderlommen, da det var en fest uden spiritusbevilling, og så
var der ”Julebal i Nisseland”. I de senere år blev der arrangeret
fastelavns-ridning, tøndeslagning og der blev spillet revy.
Her er ingen nævnt, men bevar mindet.
Dalby og Omegns Ungdomsforening blev nedlagt på en ekstraordinær generalfor-samling i 1973 og aktiverne blev overdraget til Vietnam-hjælpen.

23

Nyt fra foreningerne

ÅBNING AF HINDSHOLM
EGNSMUSEUM OG
STUBBERUP LOKALARKIVS
KUNSTUDSTILLING
Lørdag d.15. juni slår
Hindsholm Egnsmuseum på Holmens Hus,
Fynshovedvej 486 i Martofte, dørene op til en ny
sæson. I den anledning er
der åbent hus i museet og
dermed gratis adgang for
alle besøgende.

Jonna Hansen

Samme dag, lørdag d.15.juni, er der fernisering på Stubberup Lokalarkivs årlige kunstudstilling i arkivets lokaler på
Holmens Hus. I år udstilles værker af Jonna Hansen fra
Kerteminde (tidligere Langø) – både naturalistiske billeder og billeder, hvor vægten ligger på de geometriske figurer. Den anden udstiller er trædrejer, Mads Peter Jensen
fra Martofte, som deltager med flere af sine smukt drejede
fade og skåle.
Åbningen af udstillingen finder sted kl. 14.00, hvor der
vil blive lejlighed til at møde de udstillende kunstnere, og
Stubberup Lokal lokalarkiv er vært ved en lille forfriskning. Alle er velkomne.
Lokalarkivets udstilling har åbent i Hindsholm Egnsmuseums åbningstid kl.12.00 – 16.00 i perioden fra d.15.
juni til d.31.august.
Der er fri entre til kunstudstillingen, og der koster kr. 25
at besøge museet. Børn har gratis adgang.
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ET TILBAGE- OG
FREMTIDSBLIK PÅ MUSEET
Den nye kogebog med Charles
Nielsens opskrifter og erindringer
kan købes på Egnsmuseet

Til sommer er det 2 år siden,
der blev dannet en frivillig
forening for Hindsholm
Egnsmuseum. Der er på den
tid sket meget med den - for
Hindsholm - lille kulturhistoriske perle, som f.eks.
indretning med café-møbler, så gæsterne kan sidde og
nyde en kop kaffe eller te sammen med en kage, som også
som noget nyt sælges på museet. Eller man kan stoppe og
købe en kold drik på en varm dag, når man cykler mod
Fyns Hoved.
Vores flotte skilt med fuglemotivet, kreeret af Ole Larsen
og Birgitte Flarup, skaber et godt blikfang, når man passerer på Fynshovedvej. Motivet går igen på forsiden af den
nyligt udkomne kogebog ”Charles Nielsens kogebog”,
samlet og redigeret af Anne Jensen, og det er tanken, at
vores fremtidige udgivelser også skal prydes af dette. Man
kan vist godt sige, at det er blevet vores vartegn.
Der er blevet malet og flyttet rundt, og mange har doneret
nye genstande til samlingen, så vi på den måde kan lave
mindre midlertidige udstillinger. Det er vi glade for.
Bag kulissen sker der løbende en idéudveksling og -udvikling, takket være de frivilliges indsats. Men vi kan sagtens
bruge flere frivillige hænder, og man behøver ikke nødvendigvis at være bosat på Hindsholm. Alle er velkomne.
Hvis du er interesseret, kan du kontakte Anne Jensen på
mail: annerosenkvist@privat.dk.
Museet har oprettet en støtteforening, hvor man kan blive medlem for beskedne 50 kr. om året, som giver gratis
adgang hele sæsonen. Ønsker du at blive medlem, kan du
kontakte Lone Nørgaard på mail: lcnorgaard@gmail.com.
Til sommer vil Inge Svenstrup og Gudrun Heltoft afholde
nogle temadage. Det bliver sandsynligvis i august, og der
vil senere komme mere herom på vores Facebook-side og
i Kjerteminde Ugeavis.
Der er mange ting, der ulmer, og vi arbejder på, at der
også i år er nyt at vise, når museet d. 15. juni kl. 12.00 åbner dørene for en ny sæson med åbent hus, hvor vi håber
at se mange af jer.
Vi ser frem til en ny sæson med en masse glade gæster!

På bestyrelsens vegne

Lone Nørgaard, formand
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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

HINDSHOLM ÆLDREKLUB

Hindsholm Ældreklub siger tak til alle, der har støttet op
om og deltaget i vores arrangementer siden september til
foråret i år. Vi har haft mange gode foredrag, underholdende indslag og gode timer sammen. Tak for jeres trofaste fremmøde og gode opbakning til vores program.
Mange hyggelige og underholdende timer er det blevet til.
Vi håber, vi alle ses igen, når vi tager hul på en ny sæson.
Vi mødes som sædvanlig den anden torsdag i måneden,
fra september til april i Dalby Forsamlingshus kl.14.3016.30 til underholdende musik og sang og oplysende foredrag og naturligvis det sociale over kaffekopperne.
VI SES IGEN TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER
Hindsholm Ældreklub ønsker jer alle en God sommer

BILLETKØB FRA D. 2. MAJ:
ticketmaster.dk/allanolsen
Pris: 350,-

MORGENFRUERNE M/K
HAR FÅET NY KORLEDER

På grund af arbejdspres og mangel på tid, måtte korets leder Therese Andreasen desværre fratræde stillingen. Derved blev korets julekoncert i Munkebo Kirke den sidste
med hende ved klaveret.
Christine Eklund er heldigvis fundet som ny korleder.
Hun er fantastisk dygtig og meget inspirerende. Koret synger fortsat meget rytmisk, og der øves en del uden klaver.
Koret øver fortsat torsdag aften kl. 19.30 på Hindsholmskolen. Der er på nuværende tidspunkt 25 medlemmer
fordelt på sopran, alt, tenor og bas.
I øjeblikket øves der bl.a. til koncert i Mesinge kirke den
5. oktober kl. 16,00 og det er med sange af Mads Langer,
Alberte Winding, Stevie Wonder og John Lennon m.fl.
Alle er velkomne i koret. Det gi’r med garanti en masse
energi, og man bli’r så glad i låget af at synge.
Tjek hjemmesiden for mere info: morgenfruerne-mk.dk
KORETS BESTYRELSE:
Formand:
Laila Rasmussen
Næstformand: Anette Bergholdt
Kasserer:
Anne Marie Ilskov
Sekretær:
Else Christiansen
Medlem:
Dorte Danielsen
Suppleant:
Conny Melgaard
Suppleant:
Chenny Hvass

GALLERI SVINGET

Just i svinget lige inden Måle Bakke ligger en firlænget
bindingsværkgård, Måle Bygade 52.
I længen har vi indrettet et lille udstillingssted, som vi har
kaldt ‘Galleri Svinget’.
Hen over sommeren har vi skiftende udstillinger.
I maj og juni udstiller Anne Wallin, Rikke Mohr Jørgensen og Ann-Siri Bisgård Jensen.
I juli og august er det Anja Pog Ilse Plato, der udstiller.
Kig ind. Vi har åbent, når flaget er ude.

Hindsholm-magasinet

DALBY VANDVÆRK

Ved generalforsamlingen i Dalby vandværk den 20.3.19
takkede Arne Jensen (Mosegård) af som formand efter
mange år på posten.
Ny formand blev
Ole Jørgensen, Dalby.
Mail: Hindsholm@outlook.dk
Næstformand:
Peter Wørmer
Sekretær:
Per Christiansen
Vandværksbestyrer: Niels Ove Nielsen
Medlem:
Michael Poulsen
Kasserer:
Ulla Hansen, (uden for bestyrelsen)
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GODT KAMMERATSKAB GIVER
GODE RESULTATER



I Hindsholm Håndbold Forening (HHF) har vi i år haft et
ungdomshold U-10 drenge(mix) startet godt op med supergode resultater. Vi fik sidste sæson samlet lidt spillere; både
drenge og piger og begyndte med lidt kampe til stævner. Da
spillerne holdt ved og kom igen i år, havde vi muligheden for
at få et hold tilmeldt til turnering samt yderligere spillere til,
at det var nødvendigt at have hold tilmeldt til stævner også, så
alle fik god mulighed for spilletid.
Det er gået over alle forventninger! Stine Mostrøm og undertegnede var som trænere spændte på, om vi kunne være heldige at vinde lidt kampe i den C-række, som vi havde tilmeldt
dem i, og det må vi sige, de kunne. Vi endte på en flot 3.-plads
til jul, hvor det pludselig gik op for os, at vi stod til at rykke
op i B-rækken efter kun en halv sæson i C-rækken og første år
som turneringshold. Igen frygtede vi, om der skulle komme
for mange nederlag, og ja det kan lyde som om vores tillid til
holdet ikke er så stor, men vi må bare erkende, at de har leveret
langt mere end forventet. De fik 4 vundne og 4 tabte samt 1
uafgjort i B-rækken. Vi sluttede året på en 6.-plads i B-rækken
og var kun 1 mål i den uafgjorte kamp fra en 4.-plads. Vi er
som trænere utroligt stolte over vores spillere og deres udvikling.
Til en lille forespørgsel til en spiller om, hvorfor det er sjovt
at spille håndbold, er svaret: “det gode kammeratskab”. Der er
ingen tvivl om, at i en klub som HHF spiller kammeraterne
en stor rolle, for der er plads til alle hos os, om man er ny med
bolden eller har spillet før, så giver vi plads, for alle er vigtige
for fællesskabet i en lille klub som vores.
Lige netop fællesskabet har vi også fået styrket i løbet af året
med et par overnatninger i hallen sammen med en masse
håndbold, Dydensborg-stævnet her i april i Kerteminde, samt
en tur til Odense og se HC Odenses damer sammen med familierne, som Sparekassen Sjælland-Fyn var sponsor for.
En vigtig ting i dette fællesskab er også forældrene, hvor vi
oplever en fantastisk opbakning, om det er til kampene, mad
til overnatning m.m. eller at komme og spille lidt mod/med
ungerne. Det gør absolut også tingene sjovere som trænere. Vi
kan også lige nu se frem til en afslutning, hvor samtlige spillere
og familier møder op til hygge, og det giver godt sammenhold
og dermed god energi og gejst til gode resultater.
Vi glæder os som trænere til endnu en sæson, og går der nogle
rundt derude med en lille håndboldspiller i maven, så kig endelig forbi efter sommer og bliv en del af fællesskabet.
Der er også plads til mindre søskende på andre hold, samt til
forældre på dame- og herreholdet.
Vi håber at se en masse til næste sæson!

God sommer på HHF’s vegne Bibi Foged Rasmussen
( I tilfælde af spørgsmål kan jeg kontaktes på 25155433).
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ÅRETS GYMNASTIKOPVISNING

af Hanne Klokker

Lørdag d. 6. april havde Gymnastikforeningen Hindsholm vores årlige lokalopvisning i Hindsholmhallen. Det
strømmede ind med publikum ud over al forventning, så
de ældste af gymnasterne måtte lige før indmarchen gik i
gang være behjælpelige med at sætte en række stole mere
op, og det var jo sådan set et fantastisk positivt problem.
Der var 237 betalende tilskuere, og derudover kom vores
voksne medlemmer og alle børn gratis ind. Så hallen summede af glade stemmer og forventningsfulde børn lige fra
klokken 10, hvor opvisningen startede.
Lige efter indmarchen, blev det første af " årets skulderklap" uddelt, og det gik i år til Iben Frost Knudsen for
hendes positive udvikling hun har gennemgået som hjælpetræner.
Herefter var der fælles opvarmning for alle gymnasterne,
og det var 2 af vores juniorholdstrænere, der stod for denne. Børnene gik løs på de ukendte øvelser med krum hals
og smil om læberne. Desuden var vi meget, meget glade
for, at der var gymnaster fra vores voksenhold , der mødte
op og deltog i indmarchen, trods de ikke selv skulle på
gulvet med et opvisningsprogram.
Det er så dejligt, når alle vore hold er repræsenteret........
og jeg tager virkelig hatten af for de, som deltog i fællesopvarmningen. Det var ikke just ældregymnastik, de blev
budt på i år.
Der var i år 6 hold på gulvet, og jeg vil tro der var ca 145
gymnaster i alt.
Vi sluttede dagen med fælles udmarch, hvor vores 2. "årets
skulderklap" blev udnævnt. Det gik til Sofie Nørgaard
Christensen for hendes utroligt positive personlighed,
som altid bidrager til god stemning under træninger.
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Hindsholm NYT
HINDSHOLM MAGASINET HAR BESØGT

Mikrohøjskolen Janus i Hverringe-skoven
SKREVET AF ANNE JENSEN OG BIRTHE ROSHOLT

bolig. Ikke desto mindre har hun bevaret sine kontakter gennem undervisning via telefon og skype. Om sin sygdom siger
Lisbet Marschner, at hun vil være sin lidelse værdig. At det er
helbredende at kunne blive ved med at virke.

Mikrohøjskolen Janus

At Hindsholm byder på smuk natur og mange kulinariske oplevelser, ved de fleste, men det er sikkert de færreste, som ved,
at Hindsholm også har et veritabelt kulturcentrum i Mikrohøjskolen Janus, som ligger i skoven omkring Hverringe Gods
i den gamle skovfogedbolig, et smukt tegltækt hus med rødt
bindingsværk.
På spørgsmålet om, hvorfor højskolen bliver kaldt en mikrohøjskole, siger den ene af stifterne, Finn Thrane, at det er fordi,
der kun er to ansatte på højskolen, nemlig ham selv og partneren Lisbet Marschner. De mødtes i højskolemiljøet, og i 2009
oprettede de i fællesskab Mikrohøjskolen Janus. Den 1. april i
år kunne højskolen således fejre sit 10 -års jubilæum.
Finn Thrane har en uddannelse i litteratur og filmvidenskab
og blev i 1985 udpeget som kunstnerisk leder af Museet for
Fotokunst på Brandts i Odense, hvor han kom til at arbejde
i 22 år. På sine kurser på højskolen ligger hans interesse i dag
især i fotografiets filosofi. Han ser på, hvad der skaber et godt
fotografi, og hvordan fotoet stiller spørgsmål i stedet for at give
svar. Skovfogedboligens store samling af billeder indgår i hans
kursusvirksomhed, hvor holdene rummer 5 – 12 kursister. Der
vælges et tema for hver sæson. I øjeblikket er det begrebet tid.
Huset rummer 600 – 700 danske og internationale fotografier,
og udstillingen af dem skifter alt efter, hvilket tema der arbejdes med. Derudover skriver Finn Thrane tekster til kunstkataloger og – bøger.
Lisbet Marschner er uddannet kunsthistoriker og psykoterapeut. Hun har 40–års jubilæum i år. Hun har i mange år
undervist i empatisk lederskab og har haft mange hold i biografisk psykoterapi. De fleste af holdene er lukkede hold, hvor
deltagerne mødes år efter år, det ældste hold kører på 34. år.
Det nære forhold til kursisterne gør dem også til venner af
huset. Tidligere havde Lisbet Marschner undervisnings – og
konsulentvirksomhed over hele landet, men hun blev for et
par år siden ramt af sklerose og virker i dag primært fra sin
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De internationale referencer er tydelige, når man taler med
parret på højskolen og ser sig om i deres hyggelige hjem. Tidligere, inden Lisbets sygdom, blev der afholdt højskoleaftener i
den store stue, hvor bagvæggen er dækket af et fantastisk værk
af skuespilleren Viggo Mortensen, som Finn Thrane og Lisbet
Marschner lærte at kende under indspilningen af filmen Jauja,
hvor også Ghita Nørby medvirkede.
Et fælles omdrejningspunkt i parrets arbejde på højskolen er
brugen af billeder i undervisningen. At se er jo som bekendt
at indse, og med indsigt kommer erkendelse og evnen til at se
en sag fra begge sider, hvilket relaterer til navnet på højskolen
Janus, som er opkaldt efter den romerske gud med to hoveder.
Oprindelig var han gud for al begyndelse og afslutning og vogtede ofte port- og døråbninger. Sidenhen kom han også til at
symbolisere visdom. Når Lisbet Marschner har brugt billeder i
sit arbejde, har hun bl.a. i undervisningen i empatisk lederskab
kunnet vise, hvor stor en betydning den individuelle oplevelse
har for vidt forskellige fortolkninger af et billede. Noget som
kunne vække til eftertanke hos bl.a. de dommere og retspræsidenter, hun underviste, som måtte sande, at objektivitet ikke
altid er entydig.
Det fælles mål for udviklingen af Mikrohøjskolen Janus er, at
skolen ikke skal være større i bredden, men gerne må udvide sig
i dybden. Fordybelsen står centralt i skolens målsætning. Finn
Thrane arbejder for tiden med en fotoudstilling om Hindsholm til Johannes Larsen Museet sammen med andre fotografer, bl.a. Henrik Saxgren, Kirsten Klein og Mikkel Østergaard.
Desuden er der løse planer om en fotoudstilling med relation
til FNs 17 Verdensmål i samarbejde med godset Lundsgaard.
Æstetikken lever både indenfor og udenfor i den gamle skovfogedbolig i Hverringeskoven.

Portrætfotografiske øvelser
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Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
På de følgende sider kan du se en samlet oversigt over, hvad
der sker på Hindsholm i perioden juni, juli og august – 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.

Det er således aktiviteter fra den elektroniske kalender, som
danner grundlaget for kalenderen i Hindsholm-Magasinet.
I den trykte kalender finder du kun få – men vigtige - oplysninger om arrangementerne. Hvis du vil vide mere, må du
kigge efter, om der er en omtale i Magasinet – eller du må kan
ind på www.hindsholmkalenderen.dk.

AKTIVITETSKALENDER

– gælder fra 1. juni til 31. august 2019
JUNI
LØRDAG, 1. JUNI
09:30 Mændenes morgenmad i Viby
10:00 HOLMENS DAG
SØNDAG, 2. JUNI
10:30 Gudstjeneste i Dalby v. SHS
TIRSDAG, 4. JUNI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
15:00 Tirsdagscafe i Viby
TORSDAG, 6. JUNI
09:30 Morgensang i Dalby kirke
09:30 Morgensang i Dalby v. SHS
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

LØRDAG, 15. JUNI
09:30 Mølleåbning Viby Mølle
14:00 Fernisering - Holmens Hus
SØNDAG, 16. JUNI
10:30 gudstjeneste i Mesinge v, RAAN
19:00 Gudstjeneste i Dalby v. RAAN
TIRSDAG, 18. JUNI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
ONSDAG, 19. JUNI
18:30 På-tur-med-de-lokale VIBY
TORSDAG, 20. JUNI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
18:30 Foredrag sognetur

SØNDAG, 9. JUNI
Gudstjeneste alle 4 kirker se beskrivelse

SØNDAG, 23. JUNI
09:00 Gudstjeneste i Mesinge v. SHS
10:30 Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
18:00 Skt Hans på Viby Sportsplads med spisning
21:00 Mesinge Lokalråd: Skt. Hansbål

MANDAG, 10. JUNI
11:00 Fællesgudstjeneste i Viby m. frokost v. LWJ+RAAN

TIRSDAG, 25. JUNI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent

TIRSDAG, 11. JUNI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent

TORSDAG, 27. JUNI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

FREDAG, 7. JUNI
11:00 Ældregudstjeneste i Kerteminde

TORSDAG, 13. JUNI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
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SØNDAG, 30. JUNI
09:00 Gudstjeneste i Viby v. RAAN
10:30 Gudstjeneste i Dalby v. RAAN

Hindsholm-magasinet
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JULI

AUGUST

TIRSDAG, 2. JULI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent

TORSDAG, 1. AUGUST
09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

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

SØNDAG, 4. AUGUST
09:00 Gudstjeneste i Stubberup v. RAAN
10:30 Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN

SØNDAG, 7. JULI
09:00 Gudstjeneste i Stubberup v. RAAN
10:30 Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN

TIRSDAG, 6. AUGUST
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent

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

TORSDAG, 8. AUGUST
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

TORSDAG, 11. JULI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 14. JULI
09:00 Gudstjeneste i Dalby v. RAAN
19:00 Gudstjeneste i Viby v. RAAN

SØNDAG, 11. AUGUST
Landsby Makeover - præsentation af færdige projekter
10:30 Gudstjeneste i Dalby v. SHS
19:30 Sensommerkoncert i Viby - Jytte Abildstrøm mm
TIRSDAG, 13. AUGUST
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent

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

ONSDAG, 14. AUGUST
19:00 På-tur-med-de-lokale, Mesinge

TORSDAG, 18. JULI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

TORSDAG, 15. AUGUST
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

SØNDAG, 21. JULI
09:00 Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN
10:30 Gudstjeneste i Stubberup v. RAAN
TIRSDAG, 23. JULI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
TORSDAG, 25. JULI
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 28. JULI
09:00 Gudstjeneste i Dalby v. SHS
10:30 Gudstjeneste i Viby v. SHS
MANDAG, 29. JULI
HINDSHOLM-MAGASINET: Dead-line til nr. 3/2019
TIRSDAG, 30. JULI
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
ONSDAG, 31. JULI
19:00 På-tur-med-de-lokale STUBBERUP

SØNDAG, 18. AUGUST
10:30 Gudstjeneste i Viby v. SHS
18:30 Sensommerkoncert i Dalby-Lied og opera
TIRSDAG, 20. AUGUST
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
ONSDAG, 21. AUGUST
19:30 Mesinge Lokalråd: Bestyrelsesmøde
TORSDAG, 22. AUGUST
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 25. AUGUST
09:00 Gudstjeneste i Mesinge v. SHS
19:30 Sensommerkoncert i Stubberup- Syng med os
TIRSDAG, 27. AUGUST
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent
TORSDAG, 29. AUGUST
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
FREDAG, 30. AUGUST
HINDSHOLM-MAGASINET: Nr. 3/2019 udkommer

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

Autoværksted
Orla Madsen
Fynshovedvej 474, Martofte

orlamadsendk@hotmail.com
tlf. 65 34 20 79

Mikrohøjskole
Mikrohøjskolen Janus
Hverringevej 177, Kerteminde

Café/bageri
Måle Bagerbod
Måle Bygade 49, Kerteminde
Camping
Fynshoved Camping
Fynshovedvej 748, Martofte
Camp Hverringe
Blæsenborgvej 200, Dalby
Galleri
Galleri Nordskov
Fynshovedvej 696, Martofte
Galleri Solvognen
Langøvej 533, Martofte

Find os på Facebook
tlf. 40 29 11 60

www.fynshovedcamping.dk
tlf. 65 34 10 14
www.campinghverring.dk
tlf. 65 34 10 52

www.gallerinordskov.dk
tlf. 27 64 24 42
www.solvognen.dk
tlf. 65 91 91 65

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

peterbisgaard@live.dk
tlf. 25 13 19 71

www.mikrohøjskolen.dk
tlf. 65 32 18 28

Pluk Selv
Rosengårdengr.rosengaarden.mesinge@gmail.com
Fynshovedvej 225, Mesinge
tlf. 23 43 36 42
Privat pasningsordning
Holmens Private Pasningsordning
Langøvej 25, Martofte

charasmussen@mail.dk
tlf. 51 19 91 25

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

tlf. 22 99 19 25

Systue
Bittens Systue
Vestergade 13, Kerteminde

Find os på Facebook
tlf. 26 96 10 71

Gårdbutik
Kuhlmannlejfkuhlmann@gmail.com
Mesinge Bygade 44, Mesinge
tlf. 28 73 18 80

Tømrer
Mesinge Tøm’ren
Vestermaegyden 2, Mesinge

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

Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40, Mesinge

Vinduespolering
Dix Vinduespolering
Mesinge Bygade 43, Mesinge

Genbrug og Antik
Holmens Genbrugskram
Mesinge Bygade 52, Mesinge

www.facebook.com/Svalehoj
tlf. 26 90 65 34

Sybergkvægwww.sybergkvaeg.dk
Tårup Bygade 34, Mesinge
tlf. 27 29 00 77
Hytter
FDF Højbjerg
Langøvej 272, Martofte
Juletræer
Torben Bebe
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge
Keramik
Helle Fabricius
Fynshovedvej 372, Dalby
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Konservator
Morten Boesen
Fynshovedvej 476, Martofte

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

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!

Hindsholm-magasinet

Madsen's Maskinstation
Lille Salbyvej 96 • 5370 Mesinge

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

20 23 31 95

www.maskinmadsen.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
Lille Salbyvej 54 • 5370 Mesinge • nybrofrugt.dk
TømrermesTer PeTer k. rAsmussen

MG Malerfirmaet

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

Michael Gommesen Tlf. 51211142

TømrermesTer
PeTer k. rAsmussen

Tlf. 65 34 11 54 · mobil 40 34 11 54
www.dalbytoemrerforretning.dk

Bedre kørende
Langegade 48
Fynshovedvej 208
Kerteminde
Mesinge
www.tropica-fyn.dk

Hindsholm-magasinet

Mesinge Autoværksted

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

SupERmaRkEd

Midsommerteltet, de lyse nætter,
står tjældet over de danske sletter.
Som søer, rørt af en brise,
kornet nær kysten står under månehornet.
Og bål som tændes på næs og bavn,
et budskab bringer fra stavn til stavn.

Johannes V. Jensen, 1936

på Hindsholm!

Foto: Torben Laigaard

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058
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vareudbringning, pejsebrænde.
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kl.vareud
7-21
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Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

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

Åben/sommer:
kl. 7-21, Åben/vinter: kl. 7-20
Åben/somm
Åben/sommer:
7-21,· Email:
Åben/vinter:
kl. 7-20
Mesinge
Bygade 54, 5370kl.
Mesinge
0515205@minkobmand.dk

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

