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NU FALMER SKOVEN TRINDT OM LAND, 
OG FUGLESTEMMEN DALER

Sådan er det…. Kalenderen siger september. Rundt omkring 
os er skoven allerede begyndt at falme. Det fleste marker er 
høstede. Efteråret nærmer sig. 
Vi kan se tilbage på en dansk gennemsnitssommer – med pil 
opad. Hindsholm ligger jo aldrig i dvale og netop sommer-
månederne er tiden, hvor mange sommerhusejere og turister 
vælger at opholde sig herude og er med til at skabe ekstra 
liv og aktivitet på strandene, på campingpladserne, på veje-
ne og i de lokale butikker. Sommeren og sommergæsterne 
er utvivlsomt et godt og vigtigt aktiv for Hindsholm. Blandt 
andet derfor er sommerhusejerne også en del af målgruppen 
for Holmens Dag, som afvikledes for anden gang den 1. juni 
i og omkring Hindsholmskolen. Et arrangement, som flere og 
flere tager til sig – og bakker op omkring. Tak for det. Som-
meren har også budt på flere ture, hvor de lokale viser interes-
serede rundt i deres lokalområde. Vi selv bliver mere bevidste 
om ”vores sted” ved at vise det frem for andre. Tak for det.

Nu nærmer efteråret sig altså, men det betyder jo ikke, at 
Hindsholm går i dvale. Tværtimod. En hurtig gennemgang af 
dette nye Hindsholm-Magasin viser at, der er masser af liv og 
muligheder for at involvere sig i lokale aktiviteter. Koncerter 
i kirkerne, arrangementer i forsamlingshusene, aktiviteter i 
foreningerne osv. Overalt er tegn på, at holmerne vil Hinds-
holm.

Derfor er det også en udfordring, at Kerteminde Kommune 
endnu engang er med til at rokke ved en af de vigtigste søjler 
for de levende landsbyer på Hindsholm – nemlig skolestruk-
turen. Nuværende og kommende forældre kan med rette føle 
sig usikre på, hvad fremtiden bringer for deres børn. Et le-
vende samfund bygger på flere bærende søjler: Erhverv, in-
stitutioner, kirke, fællesskaber og bosætning. Som borgere på 
Hindsholm kan vi selv være med til at gøre noget for at sikre, 
at området lever – men flere af de bærende søjler kræver også, 
at det store kommunale fællesskab er bevidst omkring deres 
rolle i forhold til at Hindsholm også fremover er et attraktivt 
sted – både for nuværende og kommende borgere.

Lad os i første omgang glæde os over de mange muligheder, 
som denne udgave af Hindsholm-Magasinet præsenterer for 
os borgerne herude. Din udfordring bliver at finde ud af, 
hvad du kan og vil deltage i. Det vigtigste er, at du vælger – 
og deltager. Hermed er du med til at fremme fællesskaberne 
og de levende landsbyer på Hindsholm.
God læselyst!
 På vegne af redaktionen
 Steen Hjorth
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Hindsholm NYT

 Oplev smagen af Hindsholm 

HINDSHOLM 
HØSTMARKED 

Søndag d. 1. september 2019 kl. 10 -15 i Mesinge 
 

 

     

På Hindsholm Høstmarked kan man

 møde fødevareproducenter fra Hindsholm,
 vejboder og gårdbutikker - og
 ”Hr. og fru Hindsholm” med overskud fra køkken og have

 besøge ”Min Købmand”, Kirkeladen og Holmens 
Genbrugskram.

 besøge vores tombola med gevinster fra markedets 
deltagere.

 starte dagen med høstgudstjeneste kl. 9 i Mesinge Kirke.
 bage en kage med produkter fra Hindsholm og deltage i 

vores kagekonkurrence. Bidrag afleveres senest kl. 13.
 møde dine naboer, andre gode Hindsholmere m.fl.

 

 

Hindsholm Høstmarked afholdes 
af lokalråd/beboerforeninger 

på Hindsholm

KOM OG GØR EN GOD HANDEL. 
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Finn Thrane

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 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

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

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

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

BESTYRELSEN 2019
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

’JEG BLEV KLOGERE…’
Sådan sagde en af de 27 deltagere på turen med de lokale – 
og fortsatte ’Nu ved jeg meget mere om Martofte, end jeg 
nogensinde før har vidst’.
Onsdag den 31. juli havde Stubberup Sogns Beboerforening 
inviteret interesserede på en gåtur rundt i Martofte, hvor 

Ove Jensen endnu engang fortalte om livet i landsbyen for 
år tilbage – og hvor snakken blandt de mange deltagere selv 
trak trådene op til nutidens landsby.
En rigtig god aften, hvor mange gik klogere hjem.

SIDEN SIDST…

28. juni afholdt beboerforeningen grillarrangement med 
hoppeborg til glæde for børn og barnlige sjæle. Det blev en 
rigtig fin eftermiddag og aften, selvom vi var ikke så mange 
– omkring 35 glade børn og voksne i høj sol. Vi er klar til at 
prøve igen næste år, hvor vi håber på større tilslutning

DET SKER…
Nu er sensommeren over os, og efteråret er lige om hjør-
net, og derfor lidt info om aktiviteterne i Holmens hus i 4. 
kvartal.

BANKO:
Vi starter op med banko søndag d. 15. september kl. 14 i 
Holmens Hus og fortsætter søndag d. 14. oktober, søndag 

d. 10. november og søndag d. 8 december. Hver gang kl. 14 
og i Holmens Hus.

MADHOLD:
Verdensmadsholdet starter onsdag d. 18. september kl. 
17.30 og madhold 1 starter mandag d. 30. september.

UNGDOMSKLUB:
Ungdomsklubben starter i uge 43, dvs. mandag d. 21. ok-
tober kl. 19 – 21.

ARRANGEMENTER:
Halloween lørdag d. 26. oktober kl. 16. Mere info kom-
mer senere ved opslag på hjemmeside m.m.

Juletræstænding med fællesspisning onsdag d. 20. no-
vember kl.17. Mere info kommer ved opslag, på hjemme-
side m.m.

Fredag d. 29. november kl.18.30 afholdes årets julefro-
kost (hjemmelavet ta'-selv-bord) og levende musik v/Per 
Larsen. Tilmelding nødvendig. Senest 25. november. Mere 
info kommer senere.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Nyt fra Mesinge 
LOKALRÅD

Hen over sommeren har der været gang i landsbyerne rundt 
omkring Mesinge, idet flere landsbyer har været i gang med at 
forskønne deres landsbyer.
Salby var jo en af de 5 landsbyer, som Kerteminde Landsbyråd 
og Kerteminde Kommune udvalgte som de officielle deltagere 
i årets landsby makeover. Salby havde indsendt et projekt, hvor 
man i landsbyen ville renovere området omkring landsbyens 
gadekær. Hertil fik byen i første omgang 10.000 kr. – og senere 
yderligere 5.000 kr., da Salby ifølge det neutrale dommerpanel 
på allerbedste måde præsenterer deres projekt for dommerne 
ved et møde i maj måned. Siden har borgere fra byen været 
samlet og i fællesskab har man nu fået ryddet op omkring ga-
dekæret og gjort stedet rigtigt indbydende. Som officiel ud-

SOMMERTID – er make-over tid
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Nyt fra Mesinge lokalråd

SÆT X I KALENDEREN
FÆLLESSPISNINGER:
Tirsdag den 8. oktober kl. 18.00 – ca. 20.00. Tilmelding senest 4/10. 
Tirsdag den 19. november kl. 18.00 – ca. 20.00. Tilmelding senest 15/11.
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), 
Pia Kolle (22 76 10 99), Lene Gommesen (27 29 00 77), Heidi Simonsen (30 89 15 30), Steen Hjorth (21 43 07 26).

ÅRETS JULETRÆ
Juletræet tændes på pladsen foran Mesingeskolen 1. søndag i Advent – dvs. 1/12 kl. 16.00. Alle er velkomne.

✗

peget deltager i landsby makeover’en, deltager Salby også i 
konkurrencen om hovedprisen på hele 30.000 kr. til yderligere 
forskønnelse af byen. Den endelige vinder er ikke udpeget, da 
denne artikel skrives – men sker i forbindelse med en endelig 
præsentation den 11. august, så når du læser artiklen, vil du 
vide om man i Salby kan gøre byen endnu mere attraktiv.

”MINI MAKE OVER’E” I MESINGE OG MIDSKOV
Ikke kun i Salby har der været arbejdet med lokal forskønnel-
se. Både Mesinge og Midskov indsendte i foråret forslag til 
forskønnelse af deres landsbyer, men desværre blev deres projek-
ter ikke blandt de, der præmieres i første omgang. Til gengæld 
har Mesinge Lokalråd fået midler den såkaldte ”Landsbypulje”, 
som administreres af Kerteminde Landsbyråd – og de to byer 
har således hver fået 5.000 kr. til brug for lokal forskønnelse.

I Mesinge er det planen, er der skal  opsættes skilte, som fortæl-
ler besøgende om byen – og i Midskov skal et busstop shines 
op, der skal ryddes op omkring et af byens gadekær og endelig 
skal der indrettes et lille mødested for borgere og gæster et cen-
tralt sted i byen.

Formålet med landsby make over-projektet er jo, at aktivere 
fællesskaberne i landsbyer i forskønnelse af deres egne landsby-
er – og det må man jo sige til fulde er sket omkring Mesinge. 
Det bliver spændende om kommunen kan finde penge til et 
tilsvarende projekt næste år – og i givent fald vi i Mesinge og 
omegn igen klar til at indsende spændende projekter.

De indsatte fotos viser gode mennesker i henholdsvis Salby og 
Midskov i færd med at forskønne deres landsbyer.
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Nyt fra Dalby 
LOKALRÅD

Dalby Lokalråd kan godt lide at skabe fællesskaber – vi kan 
godt lide, at borgerne i vores område har et fælles projekt, fæl-
les 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 generalforsam-
lingen i Dalby Forsamlingshus i marts var der ikke nogen, der 
meldte sig på banen til at sætte sig på de tomme pladser i be-

styrelsen. 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 le-
dige 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. 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn

SKREVET AF METTE LOUISE FASDAL, BESTYRELSESMEDLEM I DALBY LOKALRÅD

Giver du en hånd?
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PÅ-TUR-MED-DE LOKALE
i Dalby onsdag d. 11. september kl. 19.00. 

Mødested: ”Huggehuset” ved Hindsholmskolen.

Jacob Dauerhøj tager os med en tur rundt i Dalby og for-
tæller om dengang der var butikker og håndværkere i hvert 
andet hus. 
Efter turen serverer Arkivet en lille forfriskning

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’er-
nes 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. 

Nyt fra Dalby lokalråd

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 

BESTYRELSEN
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Hindsholm NYT

TAK FOR SIDST…
En stor tak sendes til de mange, som igen i år var med til 
at bakke op om HOLMENS DAG, som arrangørerne – dvs. 
lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm og i Drigstrup – 
ubeskedent kalder ”årets begivenhed på Hindsholm”. Rigtigt 
mange havde valgt at lægge vejen forbi Dalby og hele dagen 
summede området omkring Hindsholmskolen af glade og en-

gagerede mennesker, som lyttede til debatter og musik, så ud-
stillinger, nød vejret og den gode mad. Også en stor tak til de 
mange, som aktivt deltog i dagens mange arrangementer – og 
som derved var med til at gøre det muligt at arrangere så stort 
et arrangement her på Hindsholm.
Håber vi ses næste år igen.

Holmen Hustlers med børnekor
Ritt Bjerregård holder åbningstale

Interesserede tilhørere fra morgenstunden

Paneldebat om det gode liv på Hindsholm

Dres Ellegaard Schwarz i Dalby Kirke

”De røde Heste” med gæsteoptrædende, Signe Bach Rüttel
Madhjørnet med alt godt fra Hindsholm
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Hindsholm NYT

Børneloppemarked

Flot fremmøde

Paneldebat om unges vilkår på Hindsholm

Tak for hjælpen

Ungt musik fra scenen

Holmen Hustlers – også med gæsteoptrædende

Højt humør i et af foreningsteltene

Kunstudstilling – før publikum inviteredes indenfor

Oprydning søndag formiddag
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Som jeg sidder og skriver denne lille update er det stadig som-
mer, men når magasinet kommer, er vi begyndt at høste som-
merens frugt, og efteråret melder sin ankomst. Vi har måske 
set hinanden til sensommerkoncerter, på stranden, til Høj-
skoledag eller i kirken søndag de sidste par måneder, men nu 
begynder vi at pakke os mere ind. Så er det dejligt, at vi stadig 
kan mødes i kirken eller dér, hvor kirken nu byder fællesskabet 
ind. Vi har lagt planerne for de næste tre måneder, så kig på 
kirkernes sider og i Hindsholmkalenderen; der er stof til efter-
tanke, ord at perspektivere dagligdagen med og ikke mindst et 
uforpligtende fællesskab.
 
Tusind tak til alle jer som gjorde vores udstilling i forbindelse 
med Holmens Dag mulig. Der var en overvældende interes-
se for konfirmationskjoler og historie. Fine manchetknapper 
blev fremvist sammen med kjoler i alle afskygninger, smykker, 
telegrammer og billeder. Mange tak for, at I bakkede op om 
projektet – både jer der kom og kiggede – og jer som havde 
leveret kjoler.
 
Sommeren har været tør, hvilket ASKETRÆET i Stubberup 
har haft godt af. Men nu er det fem år siden det blev ”fe-
ber-reddet” af en ihærdig Kertemindeborger, som stillede 
spørgsmålstegn ved, om den nu også havde det så dårligt som 
en såkaldt ekspert troede. Den rigtige ekspert – Iben Lund 
Thomsen – kom derfor på banen, og asken blev reddet. Nu 
skal den kronesaneres – de døde grene skal fjernes og samtidig 
kigger man på om kronen og træet kan have godt af beskæring 
af andre grene.
 
I Dalby har vi fået lov til at fjerne et træ på den gamle kirke-
gård ud mod Dalby Bygade. Træet er vokset ind i et bevarings-
værdigt hegn omkring et gravsted, og er nu så stort at det løfter 
hegnet. I forvejen vil vi gerne i gang med en udviklingsplan for 
kirkegården, men vi afventer p.t. provstiet.

I Dalby har vi også fået doneret et tæppe til klokketårnsrum-
met fra Colorama i Kerteminde. Egentlig skulle det blot ligge 
der under Holmens dag, men rummet ændrede karakter til et 
mere lunt og hyggeligt rum, så nu har det fået lov at ligge, og 
vi håber at kunne bruge rummet til lidt hyggelig komsammen.
Men vi forventer ikke at tæppet holder længe, da der kan være 
nogle fugt i gulvet, som kan sætte en stopper for hyggen.
 
Taget på Dalby Kirke har i en del år ikke haft det så godt. 
Menighedsrådet har for noget tid siden modtaget penge til at 
få lavet en projektbeskrivelse, så det arbejde går forhåbentlig 
snart i gang. Men spørg et par af dem fra Viby, og I vil vide, 
at det tager tid!
 
I 2020 er der nyt menighedsrådsvalg. Hvis du kunne have lyst 
til at være med i et givtigt samarbejde og fællesskab omkring 
kirkerne i Dalby og Stubberup, er du hjerteligt velkommen 
til at ”overhøre” et menighedsrådsmøde: De er offentlige. Fra 
september vil du på vores facebookside og hjemmeside kunne 
se, hvornår vi afholder møder. Du er også meget velkommen 
til at ringe og høre mig om hvad arbejdet består af, hvor ofte vi 
afholder møder etc. Du ringer bare!
 
Fra menighedsrådet skal blot lyde et PÅ GENSYN – til søn-
dagsgudstjenesterne, konfirmandforberedelse, høstfejringen, 
kulturaften, morgensang og sensommer-koncerter… jo der 
bliver rigelig lejlighed til at ses. 

 De varmeste sensommerhilsner fra
 Anne Kathrine Skifter,
 På vegne af Dalby-Stubberup Menighedsråd

SKREVET AF ANNE KATHRINE SKIFTER, DALBY-STUBBERUP MENIGHEDSRÅD

Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

Om gulvtæpper, asketræ
   og alt det imellem
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Kirkerne på Hindsholm

Konfirmander fra Messinge Kirke den 5. maj 2019

Konfirmander fra Dalby Kirke den 12. maj 2019

Konfirmander fra Viby kirke den 28. april 2019
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MORGENSANG
Første torsdage i måneden:
5. SEPTEMBER; 3. OKTOBER; 7. NOVEMBER; 
5. DECEMBER KL. 9.30-11 I DALBY KIRKE
Efterfølgende formiddagskaffe og hyggeligt samvær i
konfirmandstuen i Dalby Præstegård.

SANSEGUDSTJENESTE
I HØSTENS TEGN
TORSDAG D. 12. SEPTEMBER
KL. 11.00 I KERTEMINDE KIRKE
Gudstjeneste med demente, ældre og deres pårørende. En 
gudstjeneste for ældre personer, som er ramt af demens-
sygdom samt deres pårørende.

SKUMRINGSTIMEN
Husk den afslappende halve time med ord og salmer/san-
ge til afstressning og eftertanke for alle aldre.

Kirkerne på Hindsholm

ALSANG
SØNDAG D. 27. OKTOBER KL. 14, VIBY KIRKE 
Traditionen tro afholdes der alsang ved overgangen fra 
sommer til vintertid. Der bliver rig mulighed for at røre 
stemmebåndet, da vi vil synge en bred vifte af sange. Der 
er efterfølgende kaffe og kagebord i Viby Sognegård.
Arr. sker i samarbejde mellem menighedsrådene på Hol-
men og Kerteminde/Drigstrup.

AFTENKIRKE
KL. 19.00 DALBY KIRKE 
TORSDAG DEN 24. OKTOBER. En aften med nye 
salmer og sange. Efterfølgende samvær i tårnrummet.
TORSDAG DEN 28. NOVEMBER. Konfirmanderne 
tænder adventskransen og giver os ord om ventetid og ju-
letid at tænker over.”

MÆNDENES MORGENMAD 
Første lørdag i måneden:
7. SEPTEMBER; 5. OKTOBER; 2. NOVEMBER; 
7. DECEMBER KL. 9.30 I VIBY SOGNEGÅRD
Så mødes vi igen til morgenkaffe m.m. den første lørdag i 
hver måned et dejligt frirum og en skøn måde at begynde 
weekenden på. Bitteren betaler vi 20 kr. for, og underhold-
ning stykker vi sammen i fællesskab og fra gang til gang. 

TIRSDAGS-CAFÉ  
Første tirsdag i måneden:
3. SEPTEMBER; 1. OKTOBER; 5. NOVEMBER & 
3. DECEMBER KL. 15.00-16.30 I VIBY SOGNEGÅRD
Vi planlægger programmet fra gang til gang, hyggen og 
samværet er i højsædet, og brødet til kaffen medbringer 
vi selv. Vi planlægger også i fællesskab hvad tirsdag den 3. 
december skal indeholde af december-hygge og julerier. 
 Kom og vær med, vi ses!

BOGKLUB
ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19 
I DALBY PRÆSTEGÅRD  

Løgneren af Martin A. Hansen
Løgneren er en kærlighedsroman 
om en mands erotiske længsel, som 
er udspændt mellem to kvinder, den 
unge Annemari, Sandøs rose, og den 
gifte og mere modne Rigmor. Den 
fremboblende erotiske drift, sym-
boliseret ved forårets og sneppens 
ankomst, tvinger Johannes Vig ind i 
en eksistentiel valgsituation mellem 

sin akutte vissenhed og et moralsk og følelsesmæssigt en-
gagement. Beskrivelsen af Johannes Vigs valgsituation er 
inspireret af den kierkegaardske eksistentialisme, ligesom 
religiøse tematikker, som kristen synd, skyld og straf, spil-
ler en afgørende rolle. Der er mulighed for et låneeksem-
par af bogen, hos Søren-Herluf ring/sms: 24403433
Næste gang læser vi romanen: Telefon, Ida Jessen. 
Dato fastsættes den 18. september.

HØSTGUDSTJENESTE 
SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER
KL. 9.00 I MESINGE KIRKE
Overskriften siger det – det er tid til at 
fejre høsten og nyde den, sådan som vi vil 
gøre det med gudstjeneste og efterfølgende 
marked uden for kirken. Spillemandsmusikken og 
salmerne vil sætte sit præg på dagen og gøre det fra dagens 
begyndelse. Kom og vær med fra morgenstunden i kirken!

HØST FOR BØRN 
SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 10.30 
I STUBBERUP KIRKE
Børnene fra Bøgebjerg Naturbørnehave har pyntet kirken 
op i høstens tegn. Kirkernes børnekor synger for.
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FOREDRAG
OM LIVETS VIGTIGE SPØRGSMÅL OG SAMTALER
VIBY SOGNEGÅRD TIRSDAG D. 26. NOV. KL. 19.30

Leise Christensen, sognepræst og 
ph.d., medforfatter til ”Livtag” – in-
døvelse i kristendom.
Vinteren/foråret 2020 vil byde på en 
omgang nye ”Livtag” – se invitation 
i næste nr. af Hindsholm Magasinet. 
Kom og vær med, også denne aften i 
nov., hvor vi hører om tilblivelsen af 

materialet, og hvorfor og hvordan vi nærmer os spørgsmål, 
samtale og indøvelse i kristendom.

BABYSALMESANG OG
MUSIKALSK LEGESTUE
1. GANG TORSDAG D. 19. SEPTEMBER 2019
KL. 10.00 – 11.00 I KERTEMINDE KIRKE
Babysalmesangens formål er at stimulere babyens sanse-
motoriske udvikling og at inspirere jer som forældre til 
sang, musik og leg med jeres børn.

MUSIKALSK LEGESTUE – 1. GANG ONSDAG D. 
18. SEPTEMBER 2019 – KL. 16.00 – 17.00 I KER-
TEMINDE KIRKE
Børn mellem 1 og 4 år, søskende, forældre og bedste-
forældre inviteres til musik og leg i kirkerummet. Oplev 
kirkerummet på en anden måde og giv børnene en god 
musikalsk start i livet. Det er gratis at deltage.
Tilmelding skal ske til Kirkekontoret Præstegade 4, tlf.65 
32 23 89 Mail: limp@km.dk

KIRKEKONCERT
ANNE DORTE MICHELSEN
SØNDAG 1. SEP. I MESINGE KIRKE KL. 19.30
Billetter à 120 kr. + gebyr via www.visitkerteminde.dk
Evt. overskydende billetter sælges i døren fra kl. 18.45.

CELLOKONCERT 
MED MICHAELA FUCHACHOVA
SØNDAG 1. SEP. I DRIGSTRUP KIRKE KL. 15.00
Akkompagneret af Jesper Petersen på orgel. Fri entré.

FYRAFTENSKONCERT MED FILMMUSIK
TORSDAG 3. OKT. I KERTEMINDE KIRKE KL. 17.00
Organist Tina Christensen ved orglet.
Fri entré.

MORGENFRUERNE M/K
LØRDAG 5. OKT. I MESINGE KIRKE KL. 16.00
Holmens dygtige rytmiske kor. Fri entré.

ORGELMUSIK 
MED ANGELO CASTALDO, NAPOLI
SØNDAG 27. OKT. I KERTEMINDE KIRKE KL. 15.00
Fri entré.

FYRAFTENSKONCERT
TORSDAG 14. NOV. KERTEMINDE KIRKE KL. 17.00
Organist Michael Due ved orglet.
Populære og kendte toner.
Fri entré.

ALLEHELGEN 
SØNDAG DEN 3. NOVEMBER
KL. 11 STUBBERUP KIRKE
KL. 14 DALBY KIRKE MED EFTERFØLGENDE
KAFFE I TÅRNRUMMET 
KL. 16 MESINGE KIRKE
Efter gudstjenesten i Mesinge Kirke inviteres alle til sand-
wiches, øl/vand/vin i Mesinge Præstegård efterfølgende.
Ved gudstjenesterne mindes vi dem, vi har mistet, deres 
navne bliver læst op, og vi tænder lys, Der vil blive sendt 
en særlig invitation ud til de pårørende. 

KULTURAFTEN 
FREDAG DEN 8. NOVEMBER
I DALBY PRÆSTEGÅRD OG KIRKE
Fuldmagt til liv

Hvad vil det sige at være kristen i en 
moderne virkelighed? Kan kristen-
dommen overhovedet formuleres på 
nudansk? Og hvad længes mennesker 
efter i dag – hvis de endnu længes efter 
noget?
Iben Krogsdal fortæller om det mo-
derne menneskeliv ud fra en række af 

sine salmer. Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og 
afmagt – og om, hvordan kristendommen stadig kan være 
en kilde til liv og forandring for mennesker i dag. Også selv-
om mange slet ikke længere opfatter sig selv som troende.
Undervejs i foredraget synges en række nye salmer og debat.

PROGRAM FOR AFTENEN:
17.30: Spisning i præstegården. 
19.-21:  Foredrag ved salmedigter Iben Krogsdal og fæl-

lessang i Dalby Kirke

Tilmelding til spisning nødvendig til shes@km.dk eller på 
tlf. 65341163 senest 5. november

   &
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
01.     Høstgudstjeneste 9.00 SHS      10.30 SHS 
          Sensommerkoncert 19.30  
05.     Morgensang      9.30 SHS
08.     12. søn. efter trinitatis    9.00 LWJ    19.00 LWJ 
15.     13. søn. efter trinitatis 10.30 RAAN    9.00 RAAN   
22.     14. søn. efter trinitatis   19.00 RAAN  10.30 RAAN   
29.      Høstgudstjeneste for børn       10.30 

med Bøgebjerg Naturbørnehave

OKTOBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
03.     Morgensang      9.30 SHS   
06.     14. søn. efter trinitatis 10.30 SHS    14.00 SHS 
   Kaffe i Tårnrummet 
   Forklaringsgudstjeneste  
13.     17. søn. efter trinitatis   10.30 RAAN    9.00 RAAN 
20.     18. søn. efter trinitatis 9.00 RAAN    10.30 RAAN
24.     Aftenkirke   19.00 Syng Nyt
27.     Alsang   14.00 Alsang

NOVEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
03.     Alle helgens dag  16.00 RAAN    14.00 SHS  11.00 SHS
   Kaffe i Tårnrummet
07.     Morgensang      9.30 SHS   
10.     21. søn. efter trinitatis    11.00 RAAN    9.30 RAAN 
14.     Skumringstid  16.30 RAAN       
17.     22. søn. efter trinitatis  9.30 SHS    11.00 SHS   
24.     Sidste s. i kirkeåret    9.30 SHS    11.00 SHS 
28.     Aftenkirke      19.00  
   Adventskransen tændes   

DECEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
01.     1.søn. i advent     19.00 RAAN    16.00
    Adventskoncert 
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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

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

KONTAKTER



4. klasse fra Hindsholmskolen afsluttede 3. klasse med en hyt-
tetur til Fjordhytten i juni måned. Klassen havde fra skoleårets 
start haft ønsker om at lade undervisningen komme så meget 
ud af klasseværelset som muligt. De havde i 3. klasse cyklet 
til Fjord & Bæltcenteret, været på Dyrskue i Odense, besøgt 
Skotsk højlandskvæg hos Henrik på Svalehøj og malkekvæg 
hos Lars på Smedegyden. Et sådan skoleår ude af huset, kan 
kun lade sig gøre med engagerede lærere og hjælpsomme for-
ældre. 

Turen til Fjordhytten startede fra skole med klassens elever, læ-
rere og et par forældre, alle mand på cykel klar til 2 spændende 
dage med masser af fællesskab og hygge. Fjordhytten har en 
fantastisk beliggenhed og dejlige, rolige omgivelser, så der var 
plads til undervisning, leg og hygge under åben himmel.
Efter endt cykeltur og madpakker stod programmet på under-
visning ved havet, hvor eleverne bl.a. fangede krabber, fandt en 
rævehule og spillede stikbold. Ved eftermiddagstid meldte flere 
forældre sig på banen for at overtage børnene og sendte lærerne 
hjem på et velfortjent hvil.

Resten af torsdagen gik med boldspil og leg i vandkanten, af-
tensmad i Fjordhyttens fællesrum og oplevelser i den skønne 
natur i Midskov skov.

Natten skulle tilbringes med alle piger i et rum og alle drenge i 
et andet, hvor eleverne sov i de fine gamle køjesenge i 3 etager. 

Klassen fandt det at overnatte i den lille hytte meget spænden-
de og hyggeligt. 

Fredag morgen startede med fælles morgenbord, hvorefter læ-
rerne igen mødte ind til undervisning i forskellig kreativ stil. 
Der skulle findes og males sten, spilles kongespil og naturen 
blev undersøgt og gav anledning til mange spørgsmål.
Dagen sluttede med forældrekaffe og afhentning af nogle me-
get trætte men glade børn.

Vi er sikre på, at det har været en stor oplevelse for børnene, 
som særligt nød den alternative undervisning, at de alle sad 
ved et stort fællesbord og spiste, samt det at kunne hygge til 
natten i køjesengene i drenge- og pigerummet.

Det er fantastisk, at vi har de dejlige hytter lige i nærheden af 
skolen, hvor børnene kan komme afsted på en tur med ander-
ledes læring og sammenhold. Desuden vokser alle børn lige en 
kende, når de kommer afsted uden for familiens trygge ram-
mer. 

Vi forældre er taknemmelige for, at vores børns lærere er friske 
på disse ture ud af klasseværelset, og der er ingen tvivl om, at 
vores børn vil huske hytteturen som en vigtig begivenhed i 
klassens historie. 

SKREVET AF BIBI FOGED RASMUSSEN OG SIGNE KLOKKER, FORÆLDRE

4. klasse

PÅ HYTTETUR
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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 har bedt endnu 
en híndsholmer om at beskrive sit yndlingssted. Denne gang er yndlingsstedet udpeget og 
beskrevet af Hans Jørgensen, født i Mesinge og bosiddende ved Gabet.

Hindsholm NYT

Når vi kommer til kastanjealleen op til præstegården i Mesin-
ge, var der dengang en troldesti som førte op til det vi kaldte 
”Pampassletten”, et stykke jord mellem præstegården og Plan-
tagen. I den gamle præstegårdshave var der et stort rektangu-
lært vandbassin foran huset med forskellige træer og buske 
rundt omkring. Det var disse buske og træer som bestemte 
stiens forløb. Til højre var det ind til Krags store have, dér var 
heller ikke hegn, igen en stor legeplads for os unger. Så sluttede 
præstegårdshaven, og der i hjørnet stod ”Yggdrasil” et kæmpe 
træ med grene til jorden, hvor det var let for os børn at gemme 
sig, hvis nogen var efter os. Længere oppe langs haven var der 
store piletræer, og et af dem var det træ vi alle kendte fra even-
tyret Fyrtøjet. Træet var stort og hult, vi hentede spader, skovle 
og spande og forsøgte at udhule det yderligere. Efter tre dage 
opgav vi, der var hverken hekse, store hunde eller guldmønter.

SÅ VAR VI PÅ ”PAMPASSLETTEN”
Der kastede vi med spyd og skød om kap med bue og pil og 
foretog vældige sværdslag, vi fik skrammer og døde flere gange, 
men vi havde det som dem i Asgård, vi kom igen og kunne gå 
hjem trætte og sultne til aftensmaden.
I plantagen, som var vores hovedkvarter, var der et væld af stier 
at vælge imellem, vældige store bøgetræer som vi klatrede op i 

for at overskue hele Mesinge, hvis der var fjender i nærheden. 
Der var buske og andre træer, så det var et rigtigt eventyrland 
og fantasien manglede absolut intet. 
I bunden af Plantagen op til jernbanelinjen var der et stort 
vandhul fyldt med frøer, skrubtudser, salamandere og rundt 
omkring masser af vinbjergsnegle.
Der gravede vi selvfølgelig huler for at sidde i tørvejr, dernede 
lavede vi bål og de gråspurve, vi havde skudt med vores slange-
bøsser blev pakket ind i ler og lagt på bålet, dem spiste vi - de 
smagte dejligt. 
Vi gjorde som rigtige krigere, lagde andre områder til vores 
fantasiverden Borget og Borgmosen og til sidst Bjerget i Tav-
lund og selvfølgelig Tavlundsmoserne. 

Vi havde hørt de voksne tale om at pinsemorgen, hvis det var 
fint vejr, kunne vi se solen danse på himlen, det blev besluttet 
at det ville vi også se. 
Vi købte sodavand og havde i forvejen aftalt med bager Peder-
sen, at vi kunne købe varm smørkage på det tidspunkt, det var 
intet problem.
Vi mødtes før solen stod op, så kørte vi friske til Bjerget og 
kom op på toppen, vi var alle lidt beklemte for vi kendte hi-
storien om Johanne. 

Vi spiste smørkage og drak sodavand, vi så solen stå op, men 
vidunderet udeblev, solen dansede ikke på himlen, men vi så 
den rund og rød over Viby Mølle. De smukke solstråler ramte 
banker, marker, buske og træer og os drenge, og vi så ind i den 
nye lyse dag med alle dens utænkelige muligheder.

Det var her omkring i vores eventyrverden, at jeg fandt en plet, 
hvor mosset gror og buskene står så tætte, det er den skønneste 
plet på jord 
Hvorfor? 
Du kan prøve at gætte.

I MIT YNDLINGSSTED PÅ HINDSHOLM

har jeg ladet drengefantasien fortælle

Johanne var en aktiv kone fra en stor gård i Mesinge, som 
efter sin død blev ved med at gå igen, hun blev set mange 
gange på vej til Bjerget og hjem igen. Til sidst blev det for 
meget med spøgeriet, hun blev gravet op og begravet igen 
ved foden af Bjerget, der blev slået en pæl igennem hende, 
så blev der mere ro og spøgeriet ophørte næsten.

Indgangen til erindringens yndlingssted
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Nedenstående artikel stam-
mer fra den ene af de to 
bøger, Preben Knudsen i 
Martofte arbejder på om 
krigsveteranerne fra 1848-
1850 og 1864, deres liv 
og samtid i perioden ca. 
1800-1920. 
Artiklen stammer fra 
afsnittet om Stubberup 
Sogns skolevæsen.

Hindsholms historie

Lørdag den 26. august 1893 samledes beboerne fra Lan-
gø-Nordskov Skoledistrikt samt beboere fra Bogensø og Egen-
sø om deres mangeårige lærer i Nordskov og Langø skoler for at 
vise de gamle skolefolk deres taknemmelighed for deres arbejde 
i skolesagens tjeneste. For 34 år siden blev Andreas Vilhelm 
Rasmussen kaldet som lærer for distriktet. I de mange, lange 
og trange år havde han troligt holdt ud. Såvel i godt vejr som i 
regn, slud og snefog havde han hver anden dag gået den lange 
vej på ca. 2 mil fra Langø til Nordskov. Det var ikke så under-
ligt, om han i de seneste år var blevet lidt svækket og træt, og 
som følge deraf havde han bedt om sin afsked og fået den bevil-
liget med pension, en lille tarvelig én på ca. 450 kroner om året.

Kl. 2 om eftermiddagen omtalte lørdag kørte der et langt vogn-
tog fra Langø, Bogensø og Egensø med lærer Rasmussen og 
hustru i spidsen til Nordskov Skole for der at mødes med be-
boerne fra Nordskov By og for sammen med dem at overræk-
ke de gamle skolefolk en gave, bestående af en meget smuk 
violin og et chokoladestel, som med meget omhu var indkøbt 
af gårdmand Markvard Markvardsen, Langø, og smed Jacob 
Frederiksen, Nordskov. 

Gaverne blev på forsamlingens vegne, sammen med et par ord, 
overrakt af gårdmand Claus Klinkby, Bogensø, der særligt øn-
skede for de gamle skolefolk, ”at alle de gode minder, de havde 
oplevet sammen med befolkningen, al den tid måtte blive i for-
grunden hos dem, samt ønskede, at de måtte få en stille, lys og 
fredelig alderdom”.

Lærer Rasmussen takkede meget bevæget for gaverne og sam-
været gennem årene. ”Denne dag er den lykkeligste i mit Liv, 
i 34 år har jeg arbejdet her, og mange er måske de brøst, (fejl 
og mangler), der har klæbet ved gerningen, evnen står jo ikke 
al tid i forhold til viljen; men måske jeg dog har fået udrettet 
lidt godt. Gud i himlen har altid været min tilflugtsmand, gid 
Hans nåde og fred må hvile over gerningen fremdeles, og jeg vil 
ønske for jer, at I vil få en mand efter mig, der kan få oprettet, 
hvad jeg kanske har forsømt. Hjertelig tak til I beboere i Nord-
skov og Langø for al den venlighed, I har udvist i mod mig i de 

mange år, hjertelig tak til de udenfor distriktet, som har villet 
være med til at glæde mig i dag, med den dejlige gave, ingen 
fornøjeligere kunne jeg have fået; hjertelig tak alle sammen”.

Smeden Jakob Frederiksen mente så, at den alvorlige del af 
sammenkomsten var forbi, og gårdmand Rasmus Knudsen, 
Nordskov, bad velvilligt forsamlingen tage deres medbragte 
madkurve med hen i hans lune Have, da han mente, der blev 
for indelukket i den lille skolestue. Det var et tilbud forsam-
lingen med glæde tog imod, og man gav sig på vej; men lige 
uden for skolen blev man standset. Hen af vejen kom fire raske 
ungersvende farende på datidens lette hest (cyklen), alle fire 
var de nogle af lærer Rasmussens gamle elever. De unge mænd 
medbragte en smuk graveret kaffekande, som lærer Rasmussen 
og hustru måtte med ind i Skolen for at modtage og takke for.

”Man spiste så aftensmad i Rasmus Knudsens have, og derefter 
fik man sig en rask svingom”. 

”Da man kom hjem om aftenen og lagde Hovedet til puden, 
var det i følelsen af, at mindet lader som ingen ting, er dog et 
lønligt kildespring”.

EKSTRA INFO
Ved sin pensionering var lærer Rasmussen 60 år og hans hustru 
Anne Abelone Hansen et år ældre. De forlod lærerboligen på 
Langø for at flytte i et hus i Dalby på adressen Fyenshovedvej 
346 matrikel 14m, huset havde de købt ganske kort før deres 
afskedsfest.
Smed, toldopsynsmand og krigsveteran fra 1864 Jacob Frederik-
sen, hvis fulde navn var Hans Jacob Peder Frederiksen. 
 Rasmus Knudsen kom fra Skrallehavegård Fyenshovedvej 671 
og overtog en nybygget gård på adressen Fyenshovedvej 685.
Gårdmand Claus Klinkby fra Bogensøgård var en fremtrædende 
person i sognet, han var svoger til krigsveteranen Hans Morten-
sen, som var født på Bogensøgård, begge aktive inden for frisko-
lebevægelsen.
Gårdmand Markvard Markvardsen fra Langø var halvbror til 
krigsveteranerne Jens og Poul Markvardsen.

AFSKEDSFEST

for lærer Rasmussen, Langø
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Hindsholms historie

Siger man Salby-Tårup skole, tænker man utvivlsomt på lærer 
Olsen, som var lærer der fra 1896 og til skolen stoppede i 1943, 
hvor den nye skole i Mesinge var blevet bygget, og hvor eleverne 
fra den tidligere Midskov Skole og Salby-Tårup Skole nu blev 
samlet med børn fra Mesinge. Ud over at være skolelærer i sog-
net, var Peter Olsen også morfar til vor tids berømte sangskriver 
og musiker Kim Larsen, som døde i 2018. Der er flere digte/rim 
i erindringerne, så det har måske ligget i generne!

Fra Peter Olsens familie har lokalarkivet fået hans erindringer, 
som tæller 177 håndskrevne A-4 sider, lige fra barndommen til 
skolens lukning i 1943, og det er denne erindring, der er prøvet 
at blive ”kogt ned” her i disse linier.

Peter Olsen var født den 1. april 1875 i Kassebølle i Simmer-
bølle sogn på Langeland. Hans far var bonde og havde købt en 
gammel gård, der blev kaldt Fredensborg, men som han siger: 
Der var nu ikke noget herskabeligt over den, og senere køber 
forældrene en gård i Birkende.
Peter Olsen beskriver sit barndomshjem i et lille vers:
”Der lå på Marken en gammel Gaard
med skæve Vægge og Mos på Tage,
med Dam i Tofte og Humlegaard
Med Abildlund uden Mage”

Peter Olsen havde en god barndom i dette hjem. Han har teg-
net sit bardomshjems indretning og plan over haven, med bl.a. 
beskrivelser af forskellige træer, herunder et særligt æbletræ, et 
sødæbletræ, som børnene klatrede i, og hvor de kunne skue 

”langt ud over Land og Hav, ud mod Turø og Tåsinge og Fyn”
Han beskriver sin barndom på landet med det arbejde, der den-
gang fulgte med at være barn på en gård. Roehakning, pløjning, 
tærskning, lave hakkelse til hestene m.m, men også en tid med 
lærdom, han var bl.a. meget facineret af runer, hvor han havde 
lært sig runealfabetet efter Nissens Danmarkshistorie, en bog 
som han havde fået af en tante i Skælskør. Han gik i Kassebølle 
Friskole, hvor læreren Emanuel Pedersen fik en stor betydning 
for ham. En god barndom, hvor særlig faderen og Emanuel Pe-
dersen har betydet enormt meget for ham.

Peter Olsen kom på Gedved Seminarium i 1893, i 2. klasse, 
fordi forstanderen mente, at han nok kunne klare uddannelsen 
på 2 år. Han skriver, at han endnu ikke havde ”sat sine Fødder 
på Jyllands Muld og Rejsen blev mig derfor en rig Oplevelse”. 
Peter Olsen gør uddannelsen færdig, har forskellige vikariater 
bl.a. i Birkende, Hjemly Friskole, Lunde og i Skallerød. Lærer 
Knudsen i Skallerød fortalte, at han mente, at der ville blive et 
embede ledigt ved Salby-Tårup skole på Hindsholm, da lærer 
Nielsen der formentlig var indstillet som nr. 1 til 2 stillinger, og 
utvivlsomt ville få et af disse.

”Den følgende Dag gik jeg til Hindsholm for at tale med Lærer 
Nielsen. Jeg måtte have undersøgt, om der vilde være nogen 
Mulighed for,om at jeg kunde komme til Salby-Taarup som 
vakancelærer. I Skolens Forstue traf jeg Lærerens Hustru – han 
var ikke hjemme – og da jeg havde nævnt mit Ærinde, fortalte 
hun, at hendes Mand var blevet kaldet til Mern ved Præstø”. 
Der var altsaa nu Behov for en midlertidig lærer.

SKREVET AF LÆRER OLSEN, SALBY-TÅRUP SKOLE

Lærer Olsen,
SALBY-TÅRUP SKOLE

Mesinge Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer hvert år til en udflugt i sognet, –  vi kalder det for ”Kend 
dit sogn”. I år går turen til Salby-Tårup skole den 27. august 2019 (se annonce her i bladet).

Lærer Olsen malet af
Helge Christensen, MesingeLærer Peder R. OlsenSalby Tårup Skole 1923-24
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Hindsholms historie

Jeg gik med det samme videre til Provst Fich i Mesinge, han var 
tillige Sogneraadsformand. Provsten modtog mig elskværdigt og 
han saa paa mine Papirer og vi talte lidt sammen. Noget Løfte 
fik jeg ikke af ham...................”
”En Uges tid efter i April modtog jeg en Skrivelse fra Provst Fich 
og i den meddelte han mig, at jeg var antaget som Vakancelærer 
ved Salby-Taarup Skole og det henstilledes til mig at begynde 
Undervisningen Mandag den 13. April 1896.

Peter Olsen blev senere ansat fast (1896), og han skriver på et 
tidspunkt, at skolen har ca. 40 elever gennemsnitlig.  Han spiste 
i starten på Fiskergården. Han beskriver udførligt sin undervis-
ning af børnene, bl.a. i skrivning, læsning og regning. I 1918 er 
børnetallet på 68, da der kommer børn fra Salby, som egentlig 
hørte under Mesinge skoledistrikt og også børn fra Viby sogn, 
som lå på Broløkke Mark. ”Det gik vist nok hurtigt op for Eg-
nens Folk, at jeg underviste ud fra det Koldske Friskolesyn.......”.

Peter Olsen bliver gift med Karoline Hansen fra Måle Mark den 
21.7.1905. Han  fortæller senere, at hans forældre flytter ud til 
ham i 1898, fraflytter igen i 1914,  grundet dårlig økonomi. Pe-
ter Olsen søger andre stillinger, da det nok ikke er hans hensigt 
at forblive som lærer i Salby-Tårup, som er et af mindste embe-
der i landet, men får afslag, tit begrundet i hans unge alder, og i 
et tilfælde hans politiske indstilling. I 1907 bliver han valgt som 
formand i lærerkredsen og senere bliver han formand for Ven-
strevælgerforeningen, og i nogle år formand for Mesinge sogns 
venstrevælgerforening. ”Inden  for Skolekredsen mærkede jeg 
ikke meget til, at Folkene daarligt forligte sig med mit politiske 
arbejde. Men derfor er det selvfølgelig ikke udelukket, at der 
kan have været lidt Skumlerier og Kritik”. 

I året 1914 mister lærer Olsen sin hustru på grund af blindt-
armsbetændelse med efterfølgende lungebetændelse. De har 
sønnen Johannes sammen. Tiden efter hustruens død er hård 
for lærer Olsen, der samtidig betvivler sin tro på Gud. ”Jeg bad 
til Gud, men det var for mig som at bede ud i et tomt Rum. Jeg 
læste i Det ny Testamente og i kristelige Bøger, til mit Hoved 
blev sygt”.......  

Han har en hård tid i skolen,  og må have lægelig hjælp i ca. 2 år, 
inden han følte, at han kom til sig selv igen. ”Men alligevel kom 
jeg først rigtig i Ligevægt, da jeg blev kendt med hende, som 
blev min anden Hustru”.. Det bliver Signe Flyvholm, som han 
lærer at kende gennem sin bror Bernhard Olsen (tømrermester i 
Salby) og hans kone, Gunvor. Signe starter som husbestyrerinde 
og håndarbejdslærerinde samtidig med at hun skal gøre skolen 
ren. Hun kommer 30. april 1916, hvor hun bliver afhentet af 
lærer Olsen, Bernhard Olsen og Gunvor på Tårup Holdeplads. 
Signe og Peter Olsen fatter kærlighed for hinanden og sidst i 
maj bliver de forlovet. 
De holder et beskedent bryllup, den 2. december 1916. De bli-
ver viet i Emauskirken af pastor Boisen. Peter Olsen er glad for 
sine svigerforældre.... ”Jens Flyvholm var i mange Maader en 
Førerskikkelse, men sandelig en meget jævn og naturlig Mand”.

Året efter brylluppet den 16.9.1917 føder Signe deres første dat-
ter Eva (Kim Larsens mor). Fødslen var meget hård og de måt-
te have hjælp af lægen, og pigen fødtes skindød, men kommer 
hurtigt til sig selv, da hun kom i koldt vand. Den 23.3. 1919 
bliver Dagny født og Gunnar kom til verden den 10.6.1921 og 
Johannes var henrykt for sine små søskende, da han tidligere 
havde følt sig temmelig ensom.

Den 1.7.1919 begyndte Peter Olsen som kirkesanger i valg-
menighedskirken i Kerteminde. Han bliver opfordret af Pastor 
Boisen til at søge....”Spørgsmålet kom mig overraskende, ikke 
mindst fordi jeg daarligt kunde tænke mig, at min Stilling som 
Lærer i Folkeskolen kunde forenes med Opgaven som Kirkesan-
ger i Valgmenigheden. Jeg sagde derfor, at personligt vilde jeg 
meget gerne sige ja til en saadan Opfordring, men jeg tvivlede 
om jeg kunde faa Lov til det for Skoleautoriteterne”.

Det viste sig, at Pastor Boisen havde talt med Provst Schmidt, 
”og det kunde der næppe være noget til Hinder for”, sagen skul-
le dog i Menighedsrådet.  Olsen får brev, at han får stillingen, 
men betinger sig at skulle det falde sammen med  tjeneste i 
Mesinge, så måtte han i embeds medfør gøre tjeneste i Mesinge. 
Provsten er indforstået, men Skolekommissionen er bange for, 
at det skal gå ud over skolen, da der også er bryllupper og begra-
velser på søgne dage. Provst Schmidt havde spurgt pastor Boisen 
, hvor mange dage det ca. drejede som om årligt i gennemsnit 
i 5 år. ”7 Byllupper og 5 Begravelser, ialt altså 12 dage”, hvortil 
lærer Olsen svarede, at det ville altså være ca. 6 skoledage. 

Det ender med, at sagen bliver kørt hen på, at det at være med-
lem i valgmenigheden ikke synes at kunne forenes med at være 
lærer i folkeskolen, og provsten sagde, at det også havde givet en 
del uvilje i skolekredsen. Der var en hel del diskussion fra prov-
stens side, men lærer Olsen holdt fast på at tage stillingen som 
kirkesanger i valgmenighedskirken, hvor han også var medlem,  
og de opnår et kompromis, at lærer Olsen bliver konstitueret i 
stillingen i et år, hvor man kunne gøre sig erfaringer, om stil-
lingen som kirkesanger i valgmenigheden kunne forenes med 
stillingen som lærer i folkeskolen, og dette går provsten med 
til. Der er dog ikke det bedste forhold mellem Peter Olsen og 
provsten fremover.

Lærer Olsen er lærer ved Salby-Tårup skole til 1.10.1943. Som 
formand for lærerrådet var Peter Olsen udpeget sammen med 
provst Valentiner, sognerådsformand Christian Sørensen til at 
indmure grundsten til den nye skolebygning i Mesinge. I den 
anledning skulle der siges et par ord og Lærer Olsens ord var:
”Der skal pløjes, der skal saas, og der skal høstes paa dette sted. 
Lærerens gerning har mangen Lighed med Landmandens. 
Maatte det lykkes at så god og spiredygtig sæd! Og gid der så 
også må blive ført god sæd i lade – sæd til ånds- og til sjæleføde 
og sæd til praktisk og borgerlig dygtiggørelse!

Lærer Olsen døde den 7. april 1961, og som der stod i en ne-
krolog, at for ham var hele livet: Hjemmet, skolen og kirken.
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BØRNEBØRNENES MADVÆRKSTED
Endnu mere hjertemad for børn (fra 4. til 6. klasse) og bed-
steforældre. Nyt hold Børnebørnenes madværksted på Hinds-
holmskolen onsdagene 9/10 og 23/10,  6/11 og 20/11 fra kl. 
16.00 til 19.00.

Hjerteforeningen inviterer endnu engang bedsteforældre og 
børnebørn i køkkenet for at kombinere fællesskab og hjerte-
sund madlavning
Børnebørnenes madværksted gentager igen i år madlavnings-
kurset for børn og deres bedsteforældre på Hindsholmskolen. 
Sidste år havde vi sammen med 8 børn og 8 bedsteforældre 4 
fantastiske onsdage. Med gode historier på tværs af generatio-
ner, grin og lækker mad.
Ambitionen med Børnebørnenes madværksted er dels at styr-
ke fællesskabet og lade generationerne komme tæt på hinan-
den og dels fremme sunde madvaner. 
Undervejs i forløbet kommer bedsteforældre og børnebørn til 
at tilberede både morgenmad, madpakker, eftermiddagssnacks 
og et festmåltid. Som afrunding på hver kursusgang spiser ge-
nerationerne sammen.
Hjerteforeningen står bag Børnebørnenes madværksted, der er 
støttet økonomisk af Nordea-Fonden. 
Umiddelbart efter ferien får eleverne i 4.,5.og 6.kl. udleveret 
en folder på Hindsholmskolen. Det vil desuden være muligt at 
finde den hos Min købmand i Mesinge.
Hvis du er bedsteforældre og dit barnebarn ikke går på Hin-
dsholmskolen, men I har lyst til at deltage, er I hjerteligt vel-
komne til at tilmelde jer.

Prisen for at deltage er 240 kr. 
pr. par (barnebarn og bedstefor-
ældre).

Tilmelding til Ane Sofie Hjorth – 
mail hjorth.midskov@gmail.com

Betaling 240 kr. på MobilePay 61 60 53 52. Evt. flere infor-
mationer kontakt: Luise 20664401 eller Ane Sofie 61605352.

 Med venlig hilsen 
 Luise Hyllekilde Andersen, Instruktør og
 Ane Sofie Hjorth, Tovholder

MØLLEBAKKESPORET

Et af de forslag i Udviklingsplan Hindsholm, som det blev 
besluttet, at der skulle arbejdes videre med, var forslaget om 
at etablere flere stier rundt omkring på Hindsholm. En ar-
bejdsgruppe har gennem nogen tid arbejdet hermed – og nu 
er første nye sti ved at være klar. 

VELKOMMEN PÅ MØLLEBAKKESPORET
I løbet af august forventes skolesporet ved Møllegyden (start på 
P-pladsen ved Hindsholmskolen) at være klar til indvielse. 
De sidste detaljer har drillet en hel del. Der ligger rigtig mange 
ledninger, kabler og rør i jorden på mange af de punkter, hvor 
vi ønskede at opsætte pæle med pile og info.
Vi afventer stadig en melding fra NEF vedr. punkter i marken 
langs Fynshovedvej ved Schelenborg.
Desuden er trykningen af pjecen og teksten til infostander på 
Møllebakken forsinket.
Når markerne er høstet, forventer vi at færdiggøre det sidste, 
så Hindsholmskolens elever og lokalsamfundet m.fl. kan indvie 
sporet.
Der vil blive en form for festlighed, når sporet tages officielt i 
brug. Dette annonceres i Ugeavisen og på nettet.
Sporene er finansieret af Spor i Landskabet og de bagvedlig-
gende fonde, og bliver således en del af deres landsdækkende 
tilbud. På hjemmesiden Spor.dk kan man finde beskrivelse af 
spændende stier med vandre og løbemuligheder overalt i landet.
 På udvalgets vegne Lise Hansen

Nyt fra foreningerne

Hindsholm NYT
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VERDENSMAD – NU PÅ 5.SÆSON
Igen i år mødes vi på Holmens Hus, Fynshovedvej 486 
for at lave mad fra fremmede køkkener eller mad med et 
bestemt tema. Bålmad, italiensk mad og julemad med en 
twist er blot nogle af de emner, vi har taget fat på i det 
forløbne år. 
Nu er vi klar til at åbne en ny sæson, som bliver den 5. af 
slagsen. I efteråret mødes vi hver anden onsdag i lige uger, 
og vi starter d.18. september, hvor vi dykker ned i det 
arabiske køkken. Derefter fordeler vi de følgende onsdage 
mellem os.

Hvis du kunne tænke dig at være med, har vi endnu et par 
ledige pladser. Er du interesseret, kan du ringe til Anne 
Jensen på 93 20 22 64 eller skrive på ro@privat.dk og få 
nærmere oplysninger eller eventuelt melde dig til.

Foreninger på Hindsholm vil gerne invitere til fælles 
familiedag på tværs af alle aldre. 

Tag naboer og familie under armen –  
alle er velkomne! 

 
Vi mødes ved Hindsholmskolen  

28. september kl. 10-13 
og begiver os ud på et stjerneløb med  sjove aktiviteter. 

En strækning på max 10 km. er delt op i tre ruter. 
Deltagerne kan vende om efter eget ønske eller løbe 

alle tre ruter.  
Ved tilbagekomst til skolen kan der købes øl/vand, 

kaffe og kage 
 

Tilmelding senest den 20/9 på sms 29468097 
 

Med venlig hilsen 
Hindsholm Badmintonklub 
Hindsholm Skytteforening 

Hindsholm Håndboldforening  
Dalby IF 

Martofte Gymnastikforening 
Gymnastikforeningen Hindsholm 

 

Hindsholms 
familiedag 

  

HINDSHOLM FAMILIEDAG
af Jeanette Søgaard Hansen

Hindsholm Badmintonklub, Hindsholm Skytteforening, 
Hindsholm Håndboldforening, Dalby IF, Martofte Gymna-
stikforening og Gymnastikforeningen Hindsholm har sam-
arbejdet om at skabe Hindsholm Familiedag, der finder sted 
den 28. september.
 
Foreningerne bag arrangementet har med dagen ønsket at 
styrke fællesskabet på Hindsholm ved at afholde en dag, 
hvor familier kan mødes og være sammen et par timer om 
en aktivitet, hvor alle uanset alder og fysik kan deltage. For-
eningerne håber på en hyggelig dag, hvor der bliver snakket, 
grinet og leget, mens man er aktiv og hvor samvær er i fokus.
 
Dagen starter ved Hindsholmskolen kl. 10, hvor deltagerne 
sendes ud i det fri ad forskellige ruter. På ruterne er der plan-
lagt små opgaver, der sætter både hjerne og lattermuskler i 
sving. Ruten er på maks. 10 km, men det er muligt at til-
passe distancen, der er i både rollator- og barnevognsvenligt 
terræn, efter eget valg. På Hindsholmskolen vil der efterføl-
gende være mulighed for at købe kaffe og kage, øl og vand. 
Dagen forventes at slutte kl. 13.
 
Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Vi håber, at 
rigtig mange har lyst til at være med.  
Tilmelding til dagen senest den 20/9 på sms: 29 46 80 97.

Nyt fra foreningerne

NYT FRA DALBY 
FORSAMLINGSHUS
Der er i løbet af sommeren blevet frisket op i Dalby For-
samlingshus. Denne gang er det den store sal, der har væ-
ret fokus på. Der er malet og sat ny belysning samt gar-
diner op. Derudover er gårdhaven blevet frisket op med 
maling og blomster. Vi glæder os til en masse fester i de 
nye, lyse og venlige omgivelser. 

KOMMENDE FÆLLESARRANGEMENTER:
29.09:  Fællessang og kagedyst - måske går det helt i kage....
26.10: Oktoberfest - se opslag
05.11: Andespil - med flotte gevinster 
29.11:  Fællesspisning/juletræet tændes ved
 Huggehuset først 
25.01: Jazzfest med NEANDERS Jazzband
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Nyt fra foreningerne

Yderligere information og TILMELDING findes på vores hjemmeside: www. hindsholmgf.com
Vi kan altid bruge en ekstra hånd enten som ”gymnastikforeningens venner” eller som hjælpetræner/træner. Så kontakt os endelig på mail 

hindsholmgf@gmail.com eller en af personerne fra bestyrelsen. Vi glæder os til at se dig i kommende sæson.

STED: HINDSHOLMHALLEN – START UGE 38

MINIFRÆS 3-6ÅR
Mandag kl. 16.45 - 17.45 – Gitte, Solveig 24 47 61 01 / 65 34 27 65 – Emma og Sofie 
Gymnastik for børnehavebørn. Grundmotorik, sanglege og redskabsmiljø hver gang. Kom i gang med krudt, fart og sang!

MOTIONSDAMER
Onsdag kl. 17.00-18.00 – Den gl. gym.sal – Ulla Markvardsen 65 39 12 17
Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem i eget tempo – samt får en god snak.

SMÅ MIX-SPRING 0.-2. KL.
Torsdag kl. 16.15 -17.30 – Hanne K. 29 46 80 97 og Heidi, Sofie, Ingrid E, Ingrid A, Ingrid S, Kierra, Hanne O
På små mix-spring, vil der være en masse motorisk træning. Børnene får styrket både deres balance og kropsstyrke og grundspring. Udover 
mange spring, vil der være en masse sjov og leg, hvor vi vil få grinet en masse :)

STORE MIX-SPRING 3.-6.  KL.
Torsdag kl. 17.15-19 – Pernille 21 77 21 90,  Martin 61 28 19 21, . Louise, Klare, Laura, Jørgen, Chris. Føl: Laura P, Mia
Føllene vil aldrig komme til at stå alene i modtagningen, eller som 2. mand i de spring som kræver 2 modtagere.
Vi er et springhold, med fart over feltet med fokus på grundteknikker, sammensatte spring og udvikling af spring. Vi vægter opvarmning, 
udvikling, sjov og sammenhold højt. Holdet er for drenge og piger, nye som gamle. Vi glæder os til at se dig og dine kammerater til nogle 
hyggelige og lærerige timer :)

STED: MESINGE GL. SKOLE

DAMER
Mandag kl. 17.30-18.45 – Start uge 38 – Inge Terp 65 34 17 56 / 60 19 00 95
Gymnastik for damer. Vi arbejder kroppen igennem i et behageligt tempo til god musik.  

MIX YOGA VOKSNE 300 KR – NYT HOLD
Tirsdag kl. 17.00-18.00 – Start den 22. oktober – 10. december – Randi. 
Yoga for herrer og damer, tag din partner eller nabo med til blide stræk for kroppen. Lette balance øvelser og udfordrende muskelstyrke får 
dig tilstede i hverdagen.

TIRSDAGSDAMER – START UGE 38
Tirsdag kl. 18.30-19.30 – Marianne Kristensen
Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem.

HERREHOLDET
Torsdag OBS! Start uge 38 kl. 19.00-20.30 – Birgitte Boesen, Hanne Klokker
Kontakt gerne Hanne K. på 29 46 80 97 hvis du kunne tænke dig at være træner.

FORÆLDREBARN "DROP IND SØNDAG" CA. 1- 3 ÅR
Onsdag kl. 10.00-11.00 – Sebastian Hansen 25 76 65 67 – Forskellige, kontakt gerne Ditte på 27 82 86 22 hvis du kunne tænke dig at være 
træner. Betaling pr. gang via mobilepay eller konto nr. 25 kr pr. barn pr. gang. 
”drop ind søndag” er et tiltag hvor man ikke tilmelder sig men betaler 25 kr.pr. gang man kommer. 
Kom og vær med til leg og gymnastik. Vi arbejder hen mod at forbedre motorikken gennem lege (krybe, kravle, trille, balance osv.) Det 
vigtigste af alt er at vi skal have det sjovt og hygge os fælles i samvær med børnene.

STED: KERTEMINDE EFTERSKOLE – START UGE 36

NORDØSTFYNS JUNIOR/YNGLINGEHOLD 
Mandag kl. 18.00 -20.00. Start uge 36 – Line, Pernille, Peter, Katja, Jakob, Lærke og Nanna
Nordøstfyns junior/ynglingehold er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Munkebo, Kerteminde, Hindsholm og Drig-
strup samarbejder om. Det er både et spring og rytmehold fra 7.klasse og op. 6. klasser må deltage hvis de deltager på et lokalhold.

NORDØSTFYNS RYTMEKVINDER 25+ 
Onsdag kl. 18:30-20:00 start uge 36
Nordøstfyns Rytmekvinder er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Munkebo, Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup 
samarbejder om. Niveauet bliver lagt så ALLE kan være med, uanset forudsætninger.

Hindsholm Gymnastikforening – Sæsonen 2019/20
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Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM ÆLDREKLUB

PROGRAM EFTERÅR 2019
Alle møder begynder kl.14.30 i Dalby forsamlingshus
Velkommen til den kommende sæson i Hindsholm Ældreklub. Programmet for efteråret ser ud som følgende. Vi har forsøgt 
at sætte det sammen, således at der både bliver foredrag, fortælling, musik og sang og ikke mindst godt og socialt samvær. 

TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER
Kjerteminde-Fiskerne er vist kendt af alle, denne eftermiddag kommer de i Dalby Forsam-
lingshus og skaber en festlig og underholdende stemning. 

TORSDAG DEN 10. OKTOBER
Tidligere brugsuddeler i Bullerup Brugs, Palle Vennekilde, fortæller med humor og lune 
om sin tid som vagt i Livgarden på de kongelige slotte med Kong Frederik og sin tur som 
vagabond på landevejene, under overskriften ”Fra Amalienborg til landevejen”. 

TORSDAG DEN 14. NOVEMBER
Musikalsk underholdning ved Hans og Niels Ove – også kendt som ”De glade drenge”. 
De vil spille god gammel dansk musik, foruden lidt svensk, tysk og deres kendingsmelodi, 
der er fra Grønland. 

TORSDAG DEN 12. DECEMBER 
Julefrokost kl.11.30 – 14.00  Pris for frokosten: kr. 50,- 
OBS! Tilmelding til Anders Barkholt på tlf. 52 24 14 72 

 Kaffe med brød kan købes for kr. 30,- 
 Vel mødt Arbejdsholdet

ARKIVERNES DAG 9. NOVEMBER 
Årets emne er Martoftes historie centreret omkring 
Bystævnet. Vi byder på en byvandring med udgangspunkt 
fra Bystævnet kl. 10.00, som er beliggende på hjørnet af 
Fynshovedvej og Bystævnevej. Når byvandringen er slut, 
går vi tilbage til Holmens Hus, hvor der er arrangeret fæl-
lesspisning, hvor man kan købe suppe og brød. Der er 
åbent på arkivet fra kl. 10.00 til 16.00.
Tilmelding senest d. 5. november til Else M. Jensen, 
2860 3735. 
Stubberup Sogns Lokalarkiv har åbent tirsdage fra 
kl.10.30 til 11.30, samt første tirsdag i måneden fra kl. 
19.30 til 21.00.

KEND DIT SOGN
Mesinge sogns lokalhistoriske forening  inviterer igen på 
tur til et sted i sognet. Denne gang til Salby-Tårup skole, 
hvor sangeren Kim Larsen tilbragte mange af sine ferier 
hos morfaderen Peter Olsen, som var lærer ved skolen i 
over 40 år. I kan læse uddrag af  Peter Olsens erindringer 
andetsteds i bladet.
Udflugten er tirsdag den 27. august 2019, kl. 17.
Mødested:  Ved skolen, Hindsholmvej 339.
Medbring madpakke, drikkelse og det sædvanlige gode hu-
mør! Madpakken indtages i Magnas have på Rødegården.
I tilfælde af regn aflyses arrangementet.
 Med venlig hilsen, Bestyrelsen

FÆLLES ARKIV-UDSTILLING
Hvert år i oktober holder Kerteminde Kommunes 11 lokalhistoriske arkiver en fælles udstilling. 
Emnet i år er ”En lokal kunstner”. Herude fra herlige Hindsholm har Stubberup lokalarkiv valgt 
at præsentere tre generationer af kunstnere fra Heltoft-familien; Kjeld, Gerda, Gudrun og Bertil. 
Fra Dalby kan man se værker af keramiker Helle Fabricius, der arbejder meget med raku-teknik. 
I Viby har de valgt at sætte fokus på ”tusindkunstner”, skrædder Anders Christian Nielsen og 
fra Mesinge venter der os en overraskelse. Udstillingen kan ses på Toldboden, Strandgade 3, i 
Kerteminde fra d. 4. til d. 29. oktober, tirsdag til søndag kl. 12.00-16.00. Der er gratis entré.

Gerda Andrea Heltoft: Fællesstranden - mod Fyns Hoved. 1987

25Hindsholm-magasinet



Nyt fra foreningerne

MARTOFTE GYMNASTIK- OG 
IDRÆTSFORENING

HAVKAJAK
Vi roer i lokalområdet en gang om ugen hver mandag  
kl. 18, hvis vejret vil og i weekender efter aftale. 
Information om tilmelding, pris og sted: Berit Jensen 29 
27 69 45, Birthe Rosholt 61 68 05 88 el. Niels Hørby 
Jørgensen 28 30 65 34.

FAMILIE-RUNDBOLD
FOR BØRN I ALLE ALDRE OG VOKSNE
Der inviteres til 4 rundbold-aftener i ultimo august og 
primo september.
Sedler deles ud i klasserne på Hindsholmskolen, og det 
kan læses på skolens intrasystem. Begge dele hurtigst efter 
skolestart. Alle 4 gange spiller vi ca. 1 time og slutter af 
med en juice. Den sidste aften slutter vi lidt før med pølser.

Spillet foregår på:
Sportspladsen v/ Martofte forsamlingshus.
Hele arrangementet koster 25 kr. i alt.
Kom og vær med fra den første gang og få mest sjov for 
pengene! Betaling skal ske første gang du er med.
Kontaktperson Berit Jensen på tlf.: 29 27 69 45.

BADMINTON
Tilmelding til Marie Okholm Møller fra 1. september på 
tlf.: 21 29 01 24.
Spilletider: Alle hverdage kl. 10.00 - 22.00 i Gymnastiksa-
len, Holmens Hus.
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton.
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen eller.. 
bestem selv!

PILATES  60+ 
Fredag kl. 8:15-9:15. 
Tilpasses alder og eventuelle skavanker.
Tilmelding til Anne Kathrine Skifter, STOTT Pilates® in-
struktør, tlf. 6178 7617 eller aks@inbema.dk 

Find os på Facebook : "Martofte Gymnastik- og Idræts-
forening" eller "Martofte G&IF Kajak Gruppe".

Pris
250 kr.

Live  
Tyroler  
Band

Oktoberfest 
den 26. oktober
I Dalby Forsamlingshus

Menu

Wienerschnitzel  
med gemuse

Æble surprise

TILMELD 
Til Heidi • Mobil 40 98 84 19 • Senest den 21/10

HINDSHOLM SKYTTEFORENING 
Hindsholm Skytteforening starter 15 m. salonskydning 
med riffel og pistol tirsdag den 17. september kl. 18.30. 
Skydning er for både børn og voksne - alle er velkomne. 
Kom og prøv at skyde. 

Skydebanen ligger ved siden af Hindsholmhallen. Har du 
spørgsmål, kan du ringe på 2190 2711. 

 Vi ses! – Hindsholm Skytteforening
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OPSTART AF TRÆNING I HINDSHOLM HÅNDBOLDFORENING

Så er sommeren forbi og håndboldsæsonen 2019/2020 er 
skudt i gang, og vi glæder os rigtig meget til at byde både tid-
ligere som nye medlemmer velkommen til endnu en sæson. 
Vi ser frem til at få sat gang i håndboldspillet igen i vores lille 
lokale hal ved Hindsholmskolen.

HVEM ER VI:
Vi er en lille lokal forening, hvis formål er at dyrke håndbold 
med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben.
Vi er rigtigt gode til at tage imod og rumme hinanden i klub-
ben. Det gør, at vi har plads til alle - uanset om man er ny, 
gammel, stor eller lille. Det vigtigste er fællesskabet i HHF, og 
at vi kan have det sjovt - om det er til træning eller kamp.

HINDSHOLM – HYGGE – HÅNDBOLD
Hindsholm Håndboldforening er en forening, som sætter me-
get stor pris på vores frivillige hænder, uden dem ville forenin-
gen ikke kunne fungere. Så hvis der skulle være nogen, som har 
lyst til at bidrage med frivillig hjælp, så kontakt os endelig. Vi 
kan bruge alle former for hjælp.
 
Hindsholm Håndboldforening satser igen i år på at have føl-
gende hold:

U6/U7 DRENGE + PIGER: FØDT 2012/13
Træner Bibi Foged mobil 25 15 54 33.
Træningstid: Tirsdag kl.16:45 – 17:45
Træningsopstart den 03.09.19.

U8/U9 DRENGE + PIGER: FØDT 2010/11
Træner Jannie Pedersen mobil 40 33 71 35.
Træningstid tirsdag kl. 16:30 – 17:30
Træningsopstart den 03.09.19.
 
U11 DRENGE + PIGER: FØDT 2008/09
Trænere Bibi Foged mobil 25 15 54 33 + 
Stine Mostrøm 28 93 62 64.
Træningstid tirsdag kl. 17:45 – 19:15
Træningsopstart den 20.08.19 - AFVENTER BIBI
 
DAME SENIOR
Trænere Thomas ”Risten” Pedersen mobil 21 65 18 90 + 
Jan Klüwer 40 34 59 38
Træningstid tirsdag kl. 19:15 – 21:15
Træningsopstart den 13.08.19.
 
HERRE SENIOR
Holdleder Jan Klüwer 40 34 59 38.
Træningstid tirsdag kl. 20:30 – 21:30
Træner normalt ikke!
 
Kontakt os endelig hvis der er spørgsmål omkring ovenstående.
Følg os på vores Facebook side - Hindsholm Håndboldfor-
ening for opdateringer omkring klubben.

Vi glæder os til at se Jer alle i hallen. 
 Hindsholm Håndboldforening

HØSTFEST 
2019 

Vennerne har nu fornøjelsen af, at invitere til Høstfest, med 
mad, musik og dans. Herlighederne starter kl. 1800 hvorefter 
der spilles op til dans af hele 2 live bands.  
Du kan hygge og danse til tonerne leveret af duoen Frank og 
Jonas, som spiller alt fra Otis Redding, Creedence Clearwater 
Revival til Danseorkestret.  
Senere på aftenen byder vi velkommen til Bomles Venner – en 
hyldest til Flemming Bamse Jørgensen. 

Billetpris for hele herligheden er 300 kr pr. pers. 
Bestilling og betaling sker via  
Konto 6864 0001060857 (Skrive ”Høstfest + dit navn” i 
overførslen) 
Email 
Telefon 

post@mesingeforsamlingshus.dk 
6534 1201 

   Vi glæder os til at se dig. 

HUSK vores næste arrangementer:  
Julemarked d. 16. + 17. November og Julefrokost d. 07. December 
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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 for-
di arrangørerne skal planlægge deres arrangementer i god 
tid for at få dem med i Magasinet – og fordi alle oplysnin-
ger 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 - oplys-
ninger 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.

SEPTEMBER

SØNDAG, 1. SEPTEMBER
09:00  Høstgudstjeneste i Mesinge v. SHS
10:00  Hindsholm Høstmarked
10:30  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
17:30  sensommerkoncert i Mesinge AnneDorte Michelsen

TIRSDAG, 3. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby

TORSDAG, 5. SEPTEMBER
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 7. SEPTEMBER
09:30  Mændenes morgenmad i Viby

SØNDAG, 8. SEPTEMBER
09:00  Gudstjeneste i Viby v. LWJ
19:00  Gudstjeneste i Stupperup v. LWJ

TIRSDAG, 10. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

ONSDAG, 11. SEPTEMBER
18:30  På-tur-med-de-lokale DALBY

TORSDAG, 12. SEPTEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 15. SEPTEMBER
09:00  Gudstjeneste i Dalby v. RAAN
10:30  Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN
14:00  Holmens hus Banko

TIRSDAG, 17. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 19. SEPTEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 21. SEPTEMBER
18:30  Høstfest med Bomles Venner i Mesinge forsamlingshus

SØNDAG, 22. SEPTEMBER
10:00  Høstfest med Bomles Venner i Mesinge forsamlingshus
10:30  Gudstjeneste i Dalby v. RAAN
19:00  Gudstjeneste i Viby v. RAAN

TIRSDAG, 24. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

ONSDAG, 25. SEPTEMBER
17:30  Mesinge Lokalråd: Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 26. SEPTEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 29. SEPTEMBER
10:30  Gudstjeneste i Stubberup Børnehøstgudstjeneste
14:30  Kagedyst og fællessang i Dalby

OKTOBER

TIRSDAG, 1. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby

TORSDAG, 3. OKTOBER
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 4. OKTOBER
14:00  Lokalarkiverne udstiller på Toldboden

LØRDAG, 5. OKTOBER
09:30  Mændenes morgenmad i Viby
16:00  Morgenfruerne m/k

SØNDAG, 6. OKTOBER
10:30  Gudstjeneste i Mesinge v. SHS
14:00  Gudstjeneste i Dalby v. SHS

TIRSDAG, 8. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd: Fællesspisning

TORSDAG, 10. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

AKTIVITETSKALENDER 
– gælder fra 1. september til 30. november 2019

Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
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Aktivitetskalender

SØNDAG, 13. OKTOBER
09:00  Gudstjeneste i Stubberup v. RAAN
10:30  Gudstjeneste i Viby v. RAAN
14:00  Holmens Hus Banko

TIRSDAG, 15. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 17. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 20. OKTOBER
09:00  Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN
10:30  Gudstjeneste i Dalby v. RAAN

MANDAG, 21. OKTOBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 22. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 24. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 25. OKTOBER
HINDSHOLM-MAGASINET: Dead-line nr. 4/2019

LØRDAG, 26. OKTOBER
16:00  Holemns Hus Halloween fest
18:30  Oktoberfest i Dalby med band

SØNDAG, 27. OKTOBER
10:00  Oktoberfest i Dalby med band
14:00  Alsang i Viby

MANDAG, 28. OKTOBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 29. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 31. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

NOVEMBER

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

SØNDAG, 3. NOVEMBER
10:30  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
14:00  Gudstjeneste i Dalby v. SHS
16:00  Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN

MANDAG, 4. NOVEMBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 5. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdagscafe i Viby
15:00  Tirsdagscafe i Viby
19:00  Andespil i Dalby

ONSDAG, 6. NOVEMBER
17:30  Mesinge Lokalråd: Bestyrelsesmøde

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

LØRDAG, 9. NOVEMBER
10:00  Arkivernes dag. Byvandring i Martofte kl. 10

SØNDAG, 10. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Stubberup v. RAAN
11:00  Gudstjeneste i Viby v. RAAN
14:00  Holmens Hus Banko

MANDAG, 11. NOVEMBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 12. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 14. NOVEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
16:30  Gudstjeneste i Mesinge v. RAAN
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 15. NOVEMBER
10:00  Julemarked i Mesinge forsamligshus

LØRDAG, 16. NOVEMBER
15:30  Julemarked i Mesinge forsamligshus

SØNDAG, 17. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Mesinge v. SHS
11:00  Gudstjeneste i Dalby v. SHS

MANDAG, 18. NOVEMBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 19. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd: Fællesspisning

ONSDAG, 20. NOVEMBER
17:00  Holmens Hus Juletræstænding og fællesspisning

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

SØNDAG, 24. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Viby v. SHS
11:00  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS

MANDAG, 25. NOVEMBER
19:00  Holmens Hus Ungdomsklub

TIRSDAG, 26. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 28. NOVEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 29. NOVEMBER
HINDSHOLM-MAGASINET: Nr. 4/2019 udkommer
17:30  Fællesspisning i Dalby
18:30  Holmens Hus Julefrokost

LØRDAG, 30. NOVEMBER
18:00  Julefrokost i Mesinge forsamlingshus
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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 533, Martofte tlf. 65 91 91 65

Genbrug og Antik 
Holmens Genbrugs Kram
Mesinge Bygade 52, Mesinge tlf. 22 99 19 25

Vintage – Dét ska’ vi da ha’ signgro1@outlook.dk
Fynshovedvej 290, Dalby tlf. 30 20 70 48

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

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.
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Åbningstider fra 1. september: 7-20  

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Foto: Jørgen Hellum Nielsen
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……
/: Rev vi marken let, det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.:/
 Adolph Recke, 1886


