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Afstand og håndsprit…
Så er der gået tre måneder, siden du sidst sad med et nyt 
Hindsholm-Magasin mellem hænderne – og det har unæg-
telig været nogle specielle og udfordrende måneder at kom-
me igennem. Vi har alle været udsat for udfordringer, som 
vi overhovedet ikke kunne forestille os – og desværre tyder 
alt jo på, at udfordringerne – eller prøvelserne om man vil 
- endnu ikke er overstået.

Hvorom alting er, så har du nu åbnet et nyt Hinds-
holm-Magasin – nr. 3, 4. årgang – og det er 14. gang, der 
udsendes et magasin, som skal være med til at give os alle et 
overblik over, hvad der foregår her, hvor vi bor. Og trods de 
mange forbehold og mange ændringer i, hvordan vi ”ple-
jer” at gøre, så sender magasinet et signal om, at der stadig 
er liv i fællesskaberne herude. Trods Corona-udfordringer-
ne starter foreningerne deres aktiviteter op. Vi kan igen 
komme til idræt, til koncerter, i kirke, til fællesspisninger 
m.m. Men alt er ikke som før. Vi bliver alle steder mødt 
med opfordringen om at passe på os selv og andre. Vi skal 
holde afstand og spritte hænder – både hjemme og ude.
Mon ikke foreningerne og arrangørerne af div. arrange-
menter har forstået, at man ikke bare kan gøre, som man 
plejer? Ethvert arrangement skal overvejes mhp. at skabe 
så sikre rammer som muligt for deltagerne – og deltagerne 
skal naturligvis også respektere de anvisninger og retnings-
linjer, som myndigheder og arrangører melder ud. 

De aktuelle udfordringer har nok også betydet, at ikke alle 
aktiviteter er kommet i gang endnu. Målt på stof i dette 
nummer af Hindsholm-Magasinet, tyder noget herpå. I 
hvert tilfælde er udbuddet af aktiviteter ikke helt på sæd-
vanligt niveau, men om det skyldes, at man endnu ikke er 
gået i gang med planlægningen af kommende aktiviteter 
– eller om man træder vande og følger udviklingen, inden 
man tager initiativer, må fremtiden vise.

Efter en sommer med mange besøgende på Holmen, har 
hverdagen sikkert igen meldt sig for de fleste. Sommerfe-
rien er afviklet (i Danmark!), man er igen begyndt på job 
eller i skole – og som det fremgår af dette Magasin, er for-
eninger og institutioner også kommet i gang igen. Og mon 
ikke mange af os har det som Dan Turéll, som mest af alt 
holdt af hverdagen. Det er jo dem, der er flest af.
Og hvis vi alle tænker os om – og viser hensyn – så vil de 
kommende måneder nok også vise os, at fællesskaberne er 
stærke nok til at stå op imod Corona-udfordringerne.
Godt, aktivt - og sikkert - efterår.
 På vegne af redaktionen
 Steen Hjorth
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Start dagen med   
Høstgudstjeneste   kl. 09.00 i Mesinge Kirke   
Høstsalmer, spillemænd m.m.   

  
  

  

    

  

Markedet åbnes kl.  
10  af en kendt  
Hindsholm ’ er   

  

Parkering ved  
Mesinge - skolen        lokalråd    

  

Hindsholm Høstmarked  
afholdes af  
lokalråd/beboer foreninger  
på Hindsholm   

KOM OG GØR  
EN GOD  

HANDEL !!!!   

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 10 – 15 
v/MESINGE KIRKE 

På Hindsholm Høstmarked kan du bl.a. møde 

 Fødevareproducenter fra Hindsholm 
 Vejboder og gårdbutikker 
 ”Hr. og fru Hindsholm” med overskud fra 

køkken og have 
 Lokale ”håndværkere” med egne 

frembringelser 

Tombola med gevinster doneret af markedets 
deltagere. 

Husk også at besøge ”Min Købmand”, Kirkeladen og 
Holmens Genbrugskram. 

 

 

 

Hindsholm Høstmarked er en årlig begivenhed, hvor vi præsenterer produkter, der alle har det til 
fælles, at de er produceret på Hindsholm. Kom og gør en god handel – og nyd samværet med de 
handlende og markedets mange gæster. 

OBS – Vi respekterer naturligvis myndighedernes udmel-
dinger ifm. den aktuelle Covid19-situation, f.eks. antal 
personer på pladsen, afstand m.m. – og beder alle om at 
følge anbefalinger og krav. 
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Hindsholm NYT
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Nyt fra Mesinge 
LOKALRÅD

MESINGE LOKALRÅD – LIGE NU
Som så mange andre, har Lokalrådet været nødt til at drosle 
ned – og aflyse flere aktiviteter – her i Coronatiden. Vi har dog 
gennemført to møder – et elektronisk og et fysisk møde – men 
håber, at vi nu igen kan komme i gang med aktiviteter, som kan 
være med til at fremme fællesskabet i vores område.
Som I kan se af oversigten over kommende aktiviteter, inviterer 
vi nu igen til fællesspisninger i de kommende måneder – og vi 
håber, at vi kan gennemføre den traditionelle affaldsindsamling, 
så vi kan få forskønnet det område, hvor vi alle færdes til dagligt.

LANDSBY MAKE OVER
Flere af Lokalrådets medlemmer har været involveret i Make 
Over-projekter i henholdsvis Mesinge og Midskov. I skrivende 
stund er begge projekter ved at være færdige og ved at gøre sig 
klar til den store finale lørdag den 29. august, hvor det nedsatte 
dommerpanel kommer rundt og besigtiger resultatet af de loka-
le anstrengelser. Det betyder også, at når du læser dette indlæg 

ved vi, hvilken af de 4 deltagende landsbyer, som er blevet kå-
ret, som vinder af årets Landsby Makeover – og har modtaget 
førstepræmien på 30.000 kr. til yderligere forskønnelse. Uanset 
hvem årets vinder må vide, skal der lyde et stort tillykke til bor-
gerne i Mesinge og Midskov, som nu har fået nye steder, hvor 
byernes borgere kan mødes og pleje de lokale fællesskaber. Til-
lykke med de flotte anlæg.
Apropos landsby makeover, så har sidste års vinder – nemlig Sal-
by – nu gjort brug af deres førstepræmie og har fået færdiggjort 
deres flotte åndehul ved byens gadekær, som nu har fået en flot 
bro med en platform, hvor man kan sidde og nyde tilværelsen. 
Tillykke til Salby med et flot resultat.

TRAFIKFORHOLD I MESINGE
Trods nedlukningen har Lokalrådet behandlet nogle henven-
delser vedr. trafikforholdene i Mesinge by. Henvendelser som 
drejede sig om parkeringsforholdene ved Mesingeskolen – og 
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SÆT X I KALENDEREN:
FÆLLESSPISNINGER:
Tirsdag den 29. september kl. 18.00 – ca. 20.00. 
Italiensk Aften. Tilmelding senest 25/9. 
Tirsdag den 17. november kl. 18.00 – ca. 20.00. 
Tilmelding senest 13/11.
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), Kasper Skov Jensen (21 
62 71 18) eller Steen Hjorth (21 43 07 26).

TÆNDING AF ÅRETS JULETRÆ
Årets juletræ tændes traditionen tro første søndag i Advent 
– dvs. søndag den 29. november. Vi mødes kl. 16 på plad-
sen foran Mesinge Skole, synger et par sange, går rundt om 
juletræet og får lidt varmt til halsen og godt til maven. Jule-
manden har lovet at lægge vejen forbi og ”plejer” at have en 
godtepose med til børnene. Alle er velkomne.

AFFALDSINDSAMLING
Grundet frygten for Corona besluttede Dansk 
Naturfredningsforening at flytte årets indsam-
ling. Derfor indsamles der affald rundt omkring 
på vejene i og omkring Mesinge 
Fredag den 18. september kl. 16-18.

Mesinge Lokalråd opfordrer så mange som muligt til at bru-
ge et par timer, så vi i fællesskab kan få fjernet de værste 
affaldsmængder. Efter veludført gerning, er Lokalrådet vært 
ved en lille forfriskning.

Tilmeld dig hos den person/det sted, hvor du vil give en 
hånd med.
Mesinge:  Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen,  

Inge Kuhlmann eller Heidi Simonsen 
Salby:  Tina Hansen
Taarup:  Lene Gommesen
Midskov/Gabet:   Pia Kolle, Kasper Skov Jensen eller  

Steen Hjorth
Find tlf.nr. på bestyrelsesmedlemmerne under ”Fællesspis-
ninger”.

om den hastighed, hvormed biler kører gennem byen.
Lokalrådet har været i kontakt med Mesingeskolen og kommu-
nen om parkeringsforholdene – og planen er, at der skal laves 
et fælles forslag, som efter sommerferien sendes til kommunen 
og som forhåbentligt kan være med til at flytte de ansattes biler 
væk fra kirkepladsen.
Hvad angår trafikken på Fynshovedvej, har Lokalrådet frem-
sendt to konkrete forslag til kommunen. For det første bakker 
Lokalrådet op om Kerteminde Landsbyråds forslag om at etab-
lere de såkaldte 2 minus 1-vej gennem alle kommunens lands-
byer, hvor dette er muligt. Erfaringen med denne vejtype er, at 
den reducerer hastigheden – og samtidigt giver plads til både 
cyklende og gående.
For det andet har Landsbyrådet foreslået kommunen at ændre 
svinget, hvor Hindsholmvejen møder Fynshovedvejen. Helst så 
vi en radikal ændring af krydset ved etablering af en rundkørsel. 
Desværre er en sådan løsning dyr og derfor nok ikke realistisk 
indenfor en overskuelig årrække. I stedet har vi foreslået kom-
munen, at krydset ændres med en spærreflade, så Hindsholm-
vejen i stedet for et stort blødt sving, møder Fynshovedvejen i 
et kryds, som giver bilisterne bedre oversigt (især i forhold til 

trafik nordgående trafik) og som reducerer den fart, hvormed 
man kører ind i byen.
Vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget reaktioner på 
vores forslag fra Kerteminde Kommune.

 
Fy

ns
ho
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Forslag til 
spærreflade 

Nyt fra Mesinge lokalråd

Ny bri i Salby Indvielse af petanquebane i Mesinge
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NYT FRA
Viby Sogneforening

DIVA DE LUXE KOM FORBI!
MODTAGET FRA BIRTHE JESPERSEN, MÅLE

En søndag eftermiddag i juni blev der inviteret til havekon-
cert med bandet Diva De Luxe. Godt 30 personer med-
bragte havestole, tæpper, kaffe og vin så man nærmest fik 
en fornemmelse af festival. Det var let at komme i den rette 
sommerstemning for solen brød frem da bandet begyndte 
en forrygende rundtur i tophits fra rock og pop til motown 
og country. Det var en sand luksus at få en fed musikalsk 
oplevelse bragt til døren, og koncert-gængerne nød det så 
meget, at bandet måtte tage regnguderne i brug for at få fol-
ket til at gå hjem igen. Tak til Frits, Sanne, Bo, Rene og Ole.
 Diva De Luxe!
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NYT FRA VIBY SOGNEFORENING!

SÆT KRYDS I KALENDEREN…
ONSDAG D. 26 AUGUST KL. 18.00
FÆLLESSPISNING I VIBY FORSAMLINGSHUS. 
Endelig kan vi igen åbne dørene op for fællesspisning i Viby 
forsamlingshus. Oven på et nedlukket forår og stilstand i 
de gode sammenkomster, er det nu muligt igen at samles 
omkring god mad og glædeligt samvær i det hyggelige Viby 
forsamlingshus. Viby sogneforening og Viby forsamlingshus 
glæder sig til at byde jer indenfor. Tag familie, naboer og 
venner med. Alle er velkomne.  

LØRDAG D. 29 AUGUST KL. 09.30
SENSOMMERHYGGE VED VIBY MØLLE. 

Viby sogneforening inviterer 
til hyggedag ved Møllen.
Sognepræst, Rikke Aagaard 
Nielsen, indleder dagen med 
andagt. 
Sogneforeningen sælger kaffe 
og rundstykker. Vi håber at se 
en masse skønne mennesker 
og glæder os til en hyggelig 
formiddag i godt selvskab ved 
den gamle smukke mølle. 

TORSDAG D. 17 SEPTEMBER KL 18.30
PÅ TUR MED DE LOKALE!
”Hvad sker der egentlig med mit spildevand?”
Udflugt for Viby Sogns beboere. Sogneforeningen i Viby invi-
terer alle i sognet med på et lærerigt besøg på rensningsanlæg-
get ved Hindsholmvej 281. 
Her skal vi bl.a. se, hvordan vores spildevand bearbejdes og 
renses på sin vej igennem hele anlægget. Der vil også være 
rundvisning på genbrugspladsen lige ved siden af rensnings-
anlægget. 
Mødested: Rensningsanlægget på Hindsholmvej 281, kl 18.30.
Vi håber at se en masse interesserede mennesker og ser frem til 
en spændende tur aften. 

LØRDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 9:30 
AFFALDSINDSAMLING 
Den årlige affaldsindsamling er udsat til lørdag d.  19. sep-
tember, hvor der verden over samles affald i anledning af 
World Cleanup Day. Det skal vi selvfølgelig være med til, 
så kom og vær med, når sogneforeningen, i samarbejde med 
menighedsrådet, byder på kaffe og rundstykker inden dagens 
arbejde. Vi mødes i sognegården kl. 9:30, hvor der også bli-
ver udleveret handsker og poser.  

LØRDAG D. 3 OKTOBER KL. 18.00
HØSTFEST I VIBY FORSAMLINGSHUS
Når høsten er i hus og lader og loer er fulde, er det tid til 
endnu engang at samles i muntert lag og fejre årets høst. 
Viby forsamlingshus inviterer indenfor. Vi dækker borde og 
gør klar til fest i høstens farver. 
Maden er hidbragt i egen madkurv. Øl, vand og vin kan 
købes i baren. 
Der vil være livemusik og dans. Så puds danseskoene, sæt 
håret og tag dine venner og familie med.
Vi glæder os til en festlig aften.

LØRDAG D. 31. OKTOBER KL. 10:00 
HALLOWEEN 
Traditionen tro skærer vi igen græskarlygter i Viby Mølle… 
og denne gang bliver det på selve den uhyggelige dag. 
Alle er velkomne, hekse som trolde.  

ONSDAG D. 25 NOVEMBER KL. 18.00
FÆLLESSPISNING I VIBY FORSAMLINGSHUS. 
Viby sogneforening og Viby forsamlingshus inviterer atter 
indenfor i forsamlingshuset, til god mad og en hyggelig af-
ten sammen. 
Vi tænder julelysene og dækker op med juleglitter og hjerter. 
December står for døren, og vi byder julen velkommen.   
Kom med ind i varmen og få noget godt i maven og klip 
pynt til træet. Tag venner og familie med. Alle er velkomne. 

✗
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

NYT FRA BEBOERFORENINGEN

Så er vi så småt startet op i Stubberup Sogns 
Beboerforening, de forskellige aktiviteter- 
håndarbejde, billard og badminton er godt 
i gang - selvfølgelig med de forholdsregler, vi 

er blevet anbefalet.

AKTIVITETERNE FOR EFTERÅRET ER OGSÅ 
SAT PÅ KALENDEREN

BANKOSPILLENE ER PÅ FØLGENDE DATOER
Søndag d. 27 september kl. 14
Søndag d.18 oktober kl. 14
Søndag d.15 november kl. 14
Søndag d. 6 december kl. 14

JULETRÆET TÆNDES
Fredag d. 20 november tændes juletræet ved Holmens hus 
kl. 17. Efterfølgende kl. 18 er der julefrokost. Børn, der har 
lyst, må pynte juletræet inde på scenen. Pris for deltagelse i 
julefrokost og tilmelding kommer senere ved opslag på Fa-
cebook og ved Holmens Hus. Alle er velkommen, men for 
jer der har lyst til at spise med er tilmelding nødvendig - for 
både børn og voksne.

BÅLHYTTEN
Når vores bålhytte er på plads inviterer Stubberup sogns 
beboerforening til en lille event med lidt godt til ganen og 
en forfriskning.  Dag og tidspunkt lægges på Facebook og 
skiltning ved Holmens Hus.

 På beboerforeningens vegne Bente Kragebær

✗

Foto: Lasse Bavngaard Hansen 
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MARTOFTE SKULLE I 2020 VÆRE VÆRT FOR HOLMENS DAG
Det var anledningen til, at Stævnet har gennemgået en forskøn-
nelseskur. Aktive medlemmer af Bylavet har rettet stenene op, 
og initialerne er malet op. Oprindeligt lå Stævnet lidt længere 
mod nord, hvor Bystævnevej går. Der var formodentlig 21 sten. 
Da det blev sløjfet, hjemtog flere af fæstebønderne deres sten. 
Andre blev anbragt ved ”Sprøjtehuset” (Brandsprøjte). En blev 
anvendt som syldsten i den ejendom, der lagde lokaler til den 
første Brugs. Da denne bygning blev nedrevet, kom stenen tilba-
ge til de øvrige 6 stævnesten. 
Nuværende ”Pilkærgård” har, som de øvrige udflyttergårde, 
haft sin oprindelige plads i Martofte. Dens sten flyttede med til 

Fynshovedvej 608, hvor gårdens ejer indhuggede sine initialer 
KP (Knud Pilkær). Også en tjenestekarl har haft gang i hammer 
og mejsel. Stævnet blev genetableret i 1943. De ældste sten blev 
placeret rundt om det nyplantede lindetræ. Der savnes stadig 
13 sten. Måske de dukker op engang? Vi formoder, det er en 
stævnesten, der står i indkørslen til Fynshovedvej 535. Der er 
ikke indhugget Chr. D. 7 monogram i denne sten. Ej heller års-
tallet 1779. Er læseren af denne artikel bekendt med bystævner i 
Danmark, der har sten, der er ældre end 1779, hører forfatteren 
af denne artikel gerne derom. Med venlig hilsen Else M. Jensen   
tlf. 28603735, elsemjensen@hotmail.com  

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

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening
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Nyt fra Dalby 
LOKALRÅD

10. maj 1804 fik gården Flægkær-
gaard ved Dalby ny beboer – en 
dreng, der fik navnet Christen, og 
som på trods af sin ringe herkomst 
endte som medlem først af Den 
Grundlovgivende forsamling og 
siden som Rigsdagsmand. 
Christen var søn af fæstebonde 
Lars Kristensen og Gertrud Mor-
tensdatter, og selv om han var af 

bondeslægt var hjemmet og opvæksten præget af lærdom og 
oplysningstidens rationalisme. Som det så tit er tilfældet med 
ungdommen, reagerede han mod dette og udviklede en stærk 

religiøs interesse. På samme tid – i de tidlige 1820’ere – bredte 
sig en vækkelse på Kerteminde-egnen anført af bl.a. husmand 
Christen Madsen fra Bregnør, skomager Henrik Svane og sned-
ker Rasmus Klink i Kerteminde. Christen Larsen blev en hyppig 
deltager i de gudelige forsamlinger, som snart fik så mange til-
hængere, at det påkaldte sig myndighedernes opmærksomhed. 
Religiøse møder i private hjem var i strid med et kongeligt dekret 
af 1741 og op gennem 1820’erne førtes flere sager mod de øst-
fynske lægprædikanter. 
Vækkelsen bredte sig fra Kertemindeegnen blandt almuen 
over hele Fyn og op gennem 1830’erne til resten af landet. I 
1840’erne smeltede bevægelsen med dens krav om større religiøs 
frihed mange steder sammen med den politiske bevægelse for 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Annelise Bruhn

SKREVET AF CAMILLA SCHJERNING, DALBY LOKALRÅD

CHRISTEN LARSEN, GRUNDTVIG OG GRUNDLOVEN
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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
ULLA MOHR, 
Birkebjergvej 76, 5380 Dalby, mail: ullamohr@gmail.com

DATOER FOR FÆLLESSPISNINGER
I DALBY FORSAMLINGSHUS: 

FÆLLESSPISNING
onsdag den 30/9.

FÆLLESSPISNING MED 
JULETRÆSTÆNDING
fredag den 27/11.

bondefrihed og dannede grundlaget for kravet om en fri Grund-
lov. Her var Christen Larsen – og ikke mindst Grundtvig – en 
central skikkelse som bindeled mellem de to. 
Det var netop mødet med Grundtvigs Søndagsbog i 1830’erne, 
der tændte en hellig ild i Christen Larsen. Indtil da havde han 
kun hørt rygterne om Grundtvigs samfundsomstyrtende tanker, 
men som han sad der på en bænk i haven og læste lettede plud-
selig den knugende syndsbevidsthed og helvedesangst, som de 
strenge pietistiske gudelige forsamlinger havde sat i ham – og 
han fyldtes af en dyb følelse af mening og sjælefred – fulgt af en 
stærk trang til at dele sine indsigter med andre.
Snart oprettede han et lille læseselskab på Hindsholm, tilegnet 
læsningen af Grundtvigs skrifter. Da den rationalistiske fader 
ikke tålte den slags snak i sit hus måtte selskabet ty til hemme-
lige møder, blandt andet i havestuen på Schelenborg, hvor de 
nær var blevet opdaget af herskabet og måtte flygte over hals og 
hoved. Christen Larsen var særligt fanget af Grundtvigs tanker 
om folkeånden og danskheden. Læseselskabet blev derfor hurtigt 
til en egentlig dansk forening, dedikeret til folkelig oplysning 
om historie, fædreland og frihed.
Grundet sønnens stærke vækkelse ønskede faderen, at gården 
skulle overgå til broderen. Ved bl.a. svigerfaderen Hans Simon-
sens, hvis datter Ane Christen var blevet gift med i 1837, mel-

lemkomst gik baronen på Schelenborg imod dette ønske og lod 
fæstet overgå til Christen. 
Efter faderens død i 1843 fik Christen Larsen gradvist en mere 
fremtrædende plads i lokalsamfundet og blev valgt til sogne-
forstander. Han blev samtidig lokal foregangsmand i bondebe-
vægelsens kamp for frihed og hoveriets ophævelse. Ved et stort 
folkemøde afholdt på Munkebo Bakke i sommeren 1848, under 
tre-årskrigen, rasede Larsen fra talerstolen ikke blot mod forræ-
derne i syd, men også mod aristokratiet, som forsøgte at stække 
bøndernes kamp for frihed – særligt i en tid, hvor bondesønner-
ne ofrede deres liv for fædrelandet. 
Samme efterår valgtes Christen Larsen til Den Grundlovgivende 
Rigsforsamling. Under forhandlingerne om værnepligten udtal-
te han (til begejstring for flere tilhørere), at den burde være for 
alle – også de fornemme ”Kjæledægger”, som vel ”skulde kunne 
taale fri Luft ligesaavel som Bonden; han turde tværtimod have 
godt af at blive udluftet lidt”. Hvis nogen burde fritages, burde 
det være bonden, som skaffede det daglige brød – og som var så 
plaget af hoveriet: ”vi have i min Egn et Hoveri, en Trælleplage, 
der vist ikke finder sted i mange Egne i Danmark”.
Under forhandlingerne talte Christen Larsen også for en bred 
valgret, hvor enhver borger (underforstået mand) i staten var be-
rettiget til at vælge og blive valgt. Synspunkter, der stod stærkt 

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD SÆT X I KALENDEREN

Nyt fra Dalby lokalråd

Beboere og tyende foran Flægkærgaard, som den så ud i 1923. Gården brændte året efter, men den nye gård for enden af Smedegyden bærer fortsat navnet 
Flægkærgaard efter en mose nær ved. Oprindeligt lå gården på Mosegårdsvej, hvorfra den blev udflyttet i 1801 (Dalby Lokalarkiv).

Fortsættes på side 16 ...

✗
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Det er i skrivende stund midt i juli, for nogle vinker sommer-
ferien tillokkende forude, for andre fortoner den sig stille og 
roligt i bagspejlet, men under alle omstændigheder, så blev det 
både et forandret forår og en anderledes sommer end planlagt 
og forventet. 

Om vi i efteråret finder tilbage i mere normale tilstande, er 
vanskeligt at spå om. Hvor meget tør man planlægge, med fare 
for aflysninger og fornyede restriktioner? Og hvad er normale 
tilstande i det hele taget? Der er for eksempel ingen tvivl om, at 
danskernes forbrug af sprit er gået kraftigt i vejret, og er blevet 
det nye normale, og hvad med håndtrykket og krammeren? 
Jo – krammeren lever fortsat, dog kun i den nære familie, eller 
som det hedder på corona-dansk, i samme ”smittekæde”. Fa-
miliebåndene er blevet til smittekæder, der hurtigt kan brydes, 
hvis et svagt led vover at række hånden ud til hilsen! 

Men vi savner nu håndtrykket og alt det som det siger os, uden 
at sætte ord på, af varme og nærvær, styrke eller modløshed. Vi 
savner kort og godt at se hinanden med hænderne, mærke hin-
anden hvad enten det er i glæde eller sorg – det kan fodspark 
og spidse albuer altså ikke kompensere for. 

De sidste fem måneder har udfordret os alle, rykket ved vaner 
og traditioner og vores rutiner. Har det været godt for noget? 
Det er svært at svare entydigt på. Vi kan jo hver især tænke 
over, hvad vi har ”lært” eller vil tage med os som nye vaner og 
erfaringer, når vi lægger planer for fremtiden. 

Men det har nu altså været ualmindeligt træls og bøvlet! ”Plejer 
er død!” Det er dog sjældent, at vi så nøjagtigt kan sætte dato 
på dødsfaldet. Det kan vi i år. Plejer afgik ved døden den 11. 
marts, Statsminister Mette Frederiksen overbragte budskabet 
til os en onsdag aften. Når vi ikke kan gøre som vi plejer, må 
vi gøre noget andet – og det har vi så gjort, alt det bedste vi 
har lært. 
Sidst i juni skulle konfirmanderne jo længe have været konfir-
meret, men sådan blive det ikke i år. I stedet gav det os mulig-
hed for at tage konfirmanderne fra Hindsholmskolen med på 
en lille ekstraordinær udflugt. Turen gik til Fåborg kirke i det 
skønneste sommervejr, for at se på kirke-”kunst”! eller kirke-
udsmykning, hvor Jim Lyngvild havde udstillet sine fotos med 
bibelske motiver. Billeder, der indtil da ikke havde nydt den 
store folkelige opmærksomhed. Det til trods for at Jim Lyng-
vild selv har udtalt følgende om billederne: ”at kirkegængerne 
kan forvente sig kysk og klassisk kirkekunst med et strejf af liderlig-
hed og lummerhed. Den kombination har kirkekunst altid haft”. 
Uden vi anede det, befandt vi os pludselig i det, der skulle blive 
årsagen til en ivrig debat om kirkekunst. Samme aften traf den 
lokale menighedsråd beslutning om billedernes videre skæbne 
i Fåborg kirke. Det er vist ikke nødvendigt at skrive så meget 
mere, de mange overskrifter i dagspressen taler for sig selv. 

Om det var det efterspil billederne fik eller det skelsættende i 
motiverne i sig selv, der gjorde det til en dag vi og konfirman-
derne vil huske, ved vi egentlig ikke. Kunstneren Jim Lyngvild 
var i alt fald ikke noget, der fik nogen klokke til at ringe hos 
konfirmanderne! Heller ikke selv om han var tv-aktuel med 
Ghita Nørby og deres Road-trip rundt i Danmark. Vi havde 
i al fald ikke set det komme, da vi løb direkte ud over genera-
tionskløften. 

I disse dage er konfirmanderne endelig blevet konfirmeret og 
Blå mandag er lige om hjørnet. Vi ønsker dem alle tillykke 
med konfirmationen og en god festdag med familie og venner 
og forstår, hvis de har syntes, at det var hårdt at vente, men 
"godt gået" til jer alle!
Skal vi se lidt fremad eller oversat til corona-dansk ”se ind i 

Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

Blandede bolcher
i sensommerkurven!

Sommerferien håndtrykket og krammerenDe sidste fem måneder 
har udfordret os alle Plejer er død!

Konfirmanderne 
Fåborg
kirke 

hårdt at vente, men 
godt gået til jer alle!
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Tirsdag d. 15.09. 2020 kl. 19.00 i Viby Sognegård, 
er der valg  til det kommende menighedsråd.

Mesinge og Viby sogne er stadig 2 selvstændige sogne med 
1 råd, derfor skal der vælges et råd på 6, med 4 fra Mesinge 
og 2 fra Viby (fordelt efter folkekirkemedlemmer). Menig-
hedsrådets beslutning.

Vil du være med til at have indflydelse på kirkelivet de næste 
4 år, så hold dig ikke tilbage med at stille op, eller bare kom-
me og stemme din kandidat ind.

MENIGHEDSRÅDSARBEJDET ER:
•  Samarbejde med præst og øvrige personale (vi er arbejdsgi-

ver for gravere, kirketjener, organist og kirkesangere).
• Økonomi.
•  Indflydelse på ændringer i og omkring kirken. Disse ting 

tager tid, da alt skal godkendes i   Provstiet og Stiftet og 
måske i Kirkeministeriet. Her gælder: Slid, men vid Ting 
Tager Tid.

• Kirkekoncerter.
• Sognearbejde.
•  Samarbejde med menighedsrådene i Dalby/Stubberup og 

Kerteminde/Drigstrup.

NB. For at stille op og/eller stemme til valget, skal man være 
medlem af folkekirken senest d. 01.09.2020.

Har dette vagt din interesse, så mød op. Du er meget vel-
kommen til at kontakte Jette Dirksen, 40 22 65 62, formand 
eller Birgitte Boesen, 51 92 60 52, næstformand og formand 
for valgbestyrelsen. Alle fra 18 år – xx år er velkommen, vi 
giver en kop kaffe med brød. 

Fredag den 30. oktober i Dalby Kirke kl.19.30 – ca.21.30. 

BALLADEN OM SKIFTINGEN – FRIT EFTER SELMA LAGERLÖF 
VED ANETTE JAHN, MÅLE FORTÆLLETEATER

"En troldkælling kom gående gennem skoven med sin unge hængende i en birkebarkspose 
på ryggen. Han var stor og hæslig, med hår som børster, tænder som syle og klo på lillefin-
geren, men troldkællingen syntes naturligvis, at der ikke fandtes dejligere barn i verden."
Sådan begynder Selma Lagerlöfs dramatiske og gribende fortælling om at være ud-
stødt – og om den pris, som må betales af hende, som er modig nok til at forsvare 
den udstødte - og som dermed sætter sig op imod gruppen. Om kærlighedens bæ-
rende kraft.
Dalby kirke byder indenfor til fortælleaften med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater 
og vores organist, Martin Høier, slår tonen an, til eftertanke og ro på Cello og Orgel.

Kirkerne på Hindsholm

Menighedsrådsvalg

det kommende scenarie”, så har vi både høstgudstjenester i 
Mesinge med spillemænd og Høstmarked, i Stubberup fejres 
høsten med børnekor og Børnehavens udsmykning. Mænde-
nes morgenmand, tirsdagscafé, morgensang og koncerter er 
også på programmet.

Den 15. september er der valg i Folkekirken, i hele landet skal 

der denne dag vælges nye menighedsråd. De næste fire år skal 
menighedsrådene skabe gode vilkår for kirkens forkyndelse, 
aktiviteter og fysiske rammer og forvalte Folkekirkens lokale 
økonomi. Det er nærdemokrati, når det er bedst!
Vi ønsker jer alle en god sensommer og et glædeligt gensyn.
 Rikke og Søren-Herluf 

Karen Kostesvinger

Kulturaften
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MORGENSANG I DALBY
Den første torsdage i måneden: 
3. september; 1. oktober; 
5. november; 3. december.

En halvtimes morgensang fra kl. 9.30 med efter-
følgende formiddagskaffe og hyggeligt samvær i tårnrum-
met.

Kirkerne på Hindsholm

KONCERTER

KONCERT – AFLYST
Koncerten d. 3. okt. kl. 16.00 i Mesinge Kirke 
med Morgenfruene er aflyst.
Men der afholdes i stedet koncert med et andet 
velsyngende kor.  Nærmere information følger.

KONCERT
Søndag den 29. november i Stubberup Kirke kl. 16.00
Med Povl Chr. Balslev, klokkespil og Martin Høier, cello.
Fri entré.

BABYSALMESANG OG 
MUSIKALSK LEGESTUE 2020
 – NU MED FÆLLES HYGGESTUND

Vi glæder os til at byde velkommen til en ny sæson, og et 
nyt koncept omkring sang og musik for de små.

VI MØDES TIRSDAGE I UGERNE: 
38, 39, 40, 41 + 43, 44, 45, 46.

Babysalmesang kl. 14.30-15.15.

Fælles hyggestund med brød, saft og kaffe 15.15-16.00 
for babyer, større børn og deres voksne i Kirke- og kul-
turhuset.

Musikalsk legestue kl. 16 – 16.45.

Tilmelding sen. d. 1.9 til Kerteminde Kordegnekontor på 
65 32 23 89 el. limp@km.dk.
 Velkommen!

ALLEHELGEN 
Søndag den 3. november 
i Stubberup kirke kl. 16.00.

Dalby kirke kl.14.00.
Med efterfølgende kaffe i Tårnrummet.

Viby kirke kl.16.00.
Efter gudstjenesten i Viby Kirke kl. 16.00, inviteres alle 
til sandwiches, øl/vand/vin i Sognegården 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. 

ØNSKER DU DIG ET KLAVER?
Så er der et ledig og til afhentning i Viby Sognegård. 
Det er et ældre klaver, som trænger til stemning.

Hvis du er interesseret kan der aftales et tidspunkt for be-
sigtigelse og afhentning: Jette Dirksen, 40 22 65 62 eller 
Birgitte Boesen, 51 92 60 52.

ALSANG
Søndag d. 25. oktober kl.14.00 i 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.

HØST FOR BØRN 
Søndag den 27. september kl.14.00 i Stubberup kirke 

Børn fra Bøgebjerg 
Naturbørnehave 
har lavet høstpynt 
til kirken i dagens 
anledning, og kir-
kernes børnekor 
synger for. 

HØSTGUDSTJENESTE 
Søndag den 6. september  kl.9.00
i Mesinge kirke 
Høsten fejres med en høstgudstjeneste med
 spillemandsmusik som en festlig optakt til 
det årlige høstmarked på kirkepladsen i Mesinge. 
Kom og vær med fra morgenstunden i kirken!

   &
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER

SEPTEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

03.09   Morgensang    9.30 SHS 

05.09   konfirmation 10.30 + 12.00 RAN 
 Konfirmation

06.09   13.s.e.trin. 9.00 RAN 10.30 RAN 
 Høstmarked konfirmation

13.09   14.s.e.trin. 10.30 SHS    9.00 SHS 

20.09   15.s.e.trin. 9.00 RAN   10.30 RAN 

27.09   16.s.e.trin.  10.30 RAN   14.00 RAN & SHS   
    Høstgudstj. Bøgebjerg 
    Naturbørnehave 

OKTOBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

01.10   Morgensang   9.30 SHS

04.10   17.s.e.trin.  9.00 RAN  10.30 RAN 

11.10   18.s.e.trin. 9.00 SHS   10.30 SHS

18.10   19.s.e.trin. 10.30 RAN  9.00 RAN 

25.10   20.s.e.trin.  14.00 Alsang  11.00 SHS 
  v. LWJ og BNR

NOVEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

01.11   Alle helgens dag  16.00 RAN 14.00 SHS 16.00 SHS

05.11   Morgensang   9.30 SHS  

08.11   22.s.e.trin. 11.00 SHS   9.30 SHS

12.11   Skumringstid 16.30 RAN

15.11   23.s.e.trin.   11.00 RAN 9.30 RAN   

22.11   S.s.i kirkeåret  9.30 RAN   11.00 RAN

29.11   1.s.i.advent  11.00 RAN 19.00 RAN 11.00 SHS 16.00 Adventskoncert

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
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Hindsholms historie

Da jeg var barn, boede jeg sammen med mine forældre Ellen og Willy i et af Sche-
elenborgs hvide arbejderhuse, der ligger tæt på godset. Min far blev altid kaldt ”Store 
Willy”, fordi han både var stor, men samtidig også meget stærk. Vi var 4 børn, 2 drenge 
og 2 piger. Jeg var den ældste.
Min far arbejdede på Scheelenborg, og min mor tog af og til arbejde som kogekone på 
egnen, da hun var rigtig god til madlavning.
I midten af 1950erne, da jeg var ca. 10 år gammel, blev min far desværre alvorligt syg 
med for stort hjerte. Min far havde altid været en meget stor og stærk person, men nu 
kunne han pludselig ikke arbejde mere.
Dengang var det sådan, at hvis man boede i en arbejderbolig og ikke kunne arbejde 
mere, måtte man forlade boligen.
Sognerådet var ikke indstillet på at hjælpe en arbejderfamilie, så nu stod hele familien 
uden bopæl og uden indtægt.
En vejassistent, som mine forældre kendte, havde et sommerhus, som vi fik lov at låne 
en kort tid, indtil han selv skulle bruge huset. Derefter fik vi lov til at låne en lille fisker-
hytte, som de brugte til opbevaring af garn.  Hytten ligger ude ved ”Stenene” på Langø.
Hytten var ca 14 m2 stor og havde ét vindue og en dør. Der var en lille petroleumsovn, 

En barndomserindring
Fortalt af Lasse (Laurids Christian Jacobsen) til Kirsten og Ove Jensen samt Palle 
Hjorth fra Stubberup Lokalarkiv i Martofte.

i tidens bondebevægelse, hvis grundtvigianske del Larsen havde 
tilsluttet sig. 
Under sin tid i København var han en flittig gæst ved Grundtvigs 
prædikener i Vartov – ofte kunne han nå både morgenens og 
aftenens andagt – efterfulgt af drøftelser om den danske sag over 
kaffe i Grundtvigs hjem. 
Dybt dedikeret til at udbrede oplysning om fædreland, frihed og 
oldtidens storhed engagerede Christen Larsen sig i skolesagen. 
På Rigsdagsforsamlingen talte han da også for oprettelsen af fol-
kelige højskoler, hvor folk af alle sociale lag kunne udvikle deres 
samfundssind. I 1852 overtalte han Christen Kold til at åbne 
friskole i Dalby – hvor Larsen selv til talrige møder fortalte om 
de nordiske myter og gudernes kamp for Valhalla. 
Efter Grundlovens indførelse 5. juni 1949 indtrådte Christen 
Larsen i Rigsdagen. Her sad han frem til 1855, hvor han overlod 
Kertemindekredsen til Grundtvig, som dermed var sikret gen-
valg. I årene 1866-69 vendte Christen Larsen tilbage til Rigs-
dagen. Sine sidste år tilbragte han i Dalby, hvor han døde 30. 

januar 1875. På hans gravsten på kirkegården står skrevet:
Han var en ædel og frisindet Bonde, der stod frem i Kampen for 
folkelig og kristelig Oplysning og Frihed.

VIL DU VIDE MERE?
”Et par Mindeblade af mit Levnedsløb i korte Træk efter mine børns Opfordring af deres Fader Kristen Larsen, Gaardmand i Dalby”. Fynske Aarbøger 1952.
Fernando Linderberg: ”Kristen Larsen. Medlem af den grundlovgivne Rigsdag. Et Tidsbillede”. Aarbøger for Odense og Assens Amter 1915.
Peder Bukh: ” En græsrodsbevægelse. Den kristelige bevægelse og vækkelse på Fyn ved det 19. århundredes begyndelse”. 1983.

... fortsat fra side 11

– – – – – – – – – – – – –

Lasse

Nyt fra Dalby lokalråd
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Som interviewer har det været fantastisk at høre Lasses fortælling og mest af al den kærlighed til familien, der udstråler af ham. Det er 
selvfølgelig i dag utænkeligt, at nogen skulle leve under samme omstændigheder som Lasses familie har gjort, og det er nok også svært at 
forestille sig, at nogen i vores tid ville kunne komme så hel og uskadt ud af sådan en opvækst.

som vi kunne bruge til opvarmning, og min far, der var meget 
fingernem, lavede et primitivt komfur udenfor, hvor min mor 
så kunne lave mad. Alt var selvfølgelig meget primitivt. Der var 
ikke noget toilet, så vi måtte sidde på bundgarnspælene, der var 
opmagasineret uden for hytten, når vi skulle på toilettet, og det 
var både i regn og i snestorm.
Drikkevand måtte vi hente hos Svend Christiansen, en gårdejer 
i nærheden, hvor vi lånte en lille tohjulet vogn til transporten.
Mine forældre havde ikke andet valg end at tage imod det venli-
ge tilbud om at måtte låne hytten, og så vidt jeg husker, boede vi 
der en sommer hen til foråret året efter.
Vi var 4 børn og 2 voksne, og min far lavede en seng til mor og 
ham, og vi sov 2 og 2 i køjerne ovenover.
Min mor måtte vaske alt vores tøj i saltvand, og det betød jo, at 
det var svært at holde tøjet tørt, da salt suger al fugtighed til sig.
Når jeg tænker over det, var det ikke noget problem, vi var jo 
vant til, at der ikke var varmt, og det er i hvert tilfælde ikke no-
get, der har sat sig spor i min erindring.
Som de 2 ældste gik min bror og jeg i skole på Langø Skole, som 
vi gik til hver dag, når der var undervisning. Der var kun 4 elever 
i skolen, og vi havde af og til fisk, som vi havde fanget med krog 
fra stranden med til læreren, som hed Funk. Det gjorde os popu-
lære hos læreren, når vi kunne forsyne ham med fisk.
Min far havde lavet et krogsystem, hvor vi fra land kastede en 
langline ud, der var forsynet med en sten, så vi kunne kaste den 
langt ud.
Om vinteren, når min far havde en god dag, og der var is på 
vandet, gik han ud og stangede ål, så vi fik meget tit fisk, da vi 
ikke havde penge at købe kød for.
For dog at få lidt penge til nødvendige ting fra købmanden solg-
te min far en del af de ål, han fangede, ligesom min mor også gik 
ud som kogekone, når nogen havde brug for det.
Jeg kan huske en sommerdag, hvor vi børn havde været så heldi-
ge at fange et par rejer. Dem tog min mor og kogte, hvorefter de 
møjsommeligt blev skåret ud til os børn – det smagte himmelsk.
Der var en meget mørk aften, hvor vi så et skib på vej direkte 
mod land. Min far havde været marinesoldat, og han kunne se at 
det var helt galt, da skibet måtte have taget fejl af et fyr. Heldig-
vis kunne min far med en petroleumslygtelygte signalere til dem, 
at de var på fejl kurs, og skibet drejede af.
Når jeg tænker tilbage, var det selvfølgelig et meget hårdt liv, vi 
levede, men hvad der står meget klart for mig er, at mine foræl-
dre var meget glade for hinanden, og at vi havde et rigtig godt 
familieliv, er nok årsagen til, at jeg ikke opfattede perioden som 
et afsavn. Jeg var selvfølgelig kun 10 år gammel, men familie-
sammenholdet har jeg altid oplevet som meget stærkt, hvilket 
også har givet udslag i, at alle vi børn fik en uddannelse og har 
kunnet give et godt liv videre til vores egne børn.
Efter opholdet i fiskerhytten var vi så heldige at kunne låne en 
bolig på en gård i Hersnap, hvor vi boede en tid, og jeg mener, 
at det var læge Schondel fra Kerteminde, der hjalp med at få 

lejligheden. Jeg kan huske, min mor spurgte min far, om der var 
elektricitet i lejligheden. Det var hendes store ønske, men der var 
desværre kun petroleumslampe.
Det var selvfølgelig et skridt fremad for min familie, og efter en 
tid her fik vi tilbudt en lejlighed i kommunens hus i udkanten 
af Dalby, og vi børn kom I Dalby Skole. Jeg kan huske, at jeg fik 
skældud for at tisse i skolegården, jeg anede ikke, hvad et toilet 
var, og det havde jeg aldrig prøvet før.
Nu var min far begyndt at arbejde lidt på Smedjen i Viby, når 
han følte sig i stand til det, og det hjalp selvfølgelig på økono-
mien.
Nu gik vi børn i skole i Dalby, og der fik vi af og til besøg af Jør-
gen Skomager som regel omkring spisetid, fordi han kendte min 
mors evner som kok og selvfølgelig blev og spiste med.

Jeg kom i lære som murer, og økonomien bedredes efterhånden. 
En dag kom Jørgen Skomager og sagde, at han havde en grund 
vi måtte få for enden af Nørrebrovænget.
På den tid var der ingen, der havde for meget, men vi har op-
levet en utrolig hjælpsomhed til vores familie i en svær stund. 
Først lånte vi hytte gratis, og nu kom Jørgen og forærede mine 
forældre en byggegrund, og det er helt utroligt, at mennesker har 
udvist denne gavmildhed for en familie i en vanskelig situation.
Nu gik hele familien i gang med at bygge hus på grunden. Jeg 
kan huske, at vi hentede sand med trillebør fra Bøgebjerg til 
byggeriet.

Min far døde desværre kun 47 år gammel på grund af sin hjer-
tesygdom, men min mor blev boende i huset, og vi har mange 
rigtig gode minder derfra.

Fiskerhuset, Langø
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Mesinge har haft lægepraksis i mange år, og selvfølgelig har 
lægerne været læge for hele Hindsholm, men da lægeboligen lå 
i Mesinge, er det vel som om, at lægen hørte lidt til os!

I perioden 1937 til 1979 hed lægerne Vaag. Først Arthur Vaag 
og fra 1961 sønnen Leif Vaag. Denne artikel vil dog først og 
fremmest handle om Arthur Vaag (”gamle” doktor Vaag, som 
vi plejer at sige!). Lokalarkivet i Mesinge er så heldig at have 
flere avisudklip, afleveret af Leif Vaag , bl.a. en del udklip i 
forbindelse med Arthur Vaags 70 års fødselsdag, både fra Ber-
lingske Tidende, Familie Journalen, Kerteminde Avis og Fyns 
Stifttidende/Tidende, hvor han fortæller om sit liv. Disse ud-
klip er også grundlag for denne artikel.

Arthur Vaag, født 24. juni 1896 og født Rasmussen, i Skander-
borg, som søn af havemand H. P. Rasmussen og hustru Mette 

Marie Petrine Rasmussen. Arthur var dygtig i skolen og tog 
realeksamen, hvor han fik ug i alle fag. Han bliver uddannet 
som telegrafist og ansat ved Store Nordiske, hvor han bliver 
udstationeret til bl.a. England og Rusland. Han fortæller i et 
interview, at hans kolleger i Rusland ikke brød sig om russer-
ne, men Arthur Rasmussen blandede sig med de lokale. Han 
færdedes mellem mongoler i deres buddhistiske tempel og be-
undrede tatarernes røde frakker. Han lærte sig russisk i 1915 
og 1916, plus en del kinesisk og noget iransk. Da revolutionen 
brød ud, må han hjem til Danmark, hvor han tager studenter-
eksamen, og nu har nu fundet ud af, at han vil være læge. Efter 
endt uddannelse  er han røngtenlæge på Aarhus Kommune-
hospital, og i 1924 og 1925 er han læge ved kryolitbruddet i 
Ivitut på Grønland. Han har herefter lægepraksis i Sdr. Jylland, 
hvorefter han i 1927 igen tager nordpå som læge på Færøerne 
i Vaag på Suderø. Han antager nu navnet Vaag. Vender dog 
tilbage til Danmark i 1934, og efter at have været slotslæge i 
Tranekær og senere praktiserende læge i Slagelse kommer han 
til Mesinge i 1937. I 1944 bliver han skolelæge og i 1950 læge 
ved Kronprinsesse Ingrids Feriehjem i Bøgebjerg.... Ja, man 
bliver næsten forpustet og tænker på, hvilke oplevelser han må 
have haft rundt omkring i verden og så på den tid, hvor folk 
ikke rejste så meget... Arthur Vaag var gift med Helga og de fik 
3 drenge, Leif, Ulf og Flemming. Både Leif og Ulf bliver læger, 
Flemming lærer.

Dr. Vaag var en højt agtet læge for hele Hindsholm. Han var 
det, man vil kalde for en rigtig familielæge, han kærede sig om 
sine patienter. Jeg kan huske engang ca. midt i 50’ne, at jeg og 
mine 2 søstre havde fået mæslinger og lå i sengen. Pludselig, 
uden at der var ringet efter ham, stillede dr. Vaag for at kigge 
til sine små patienter... han var lige forbi, og så ville han da 
kigge ind for at se, hvordan det gik! Og til min  konfirmation 
i 1960 lå der pludselig et telegram ude i forgangen med 20 kr. 
(det var meget at få dengang) fra Helga og Arthur Vaag. Ikke 
noget stort nummer ud af det, bare lige lagt ind. Og mange 
herude husker ham selvfølgelig stadig som den rare skolelæge 
med de granskende, venlige øjne, kiggende over brillerne for 
at se, hvordan vi var i stand og om vi trivedes! Han var også 
lun, og for at få befolkningen, særlig børnene, til at spise groft 
rugbrød, fik han den lokale avis til at skrive: ”Bagermester An-

Der var engang…

SKREVET AF BIRGIT PEDERSEN, MESINGE LOKALHISTORISKE ARKIV

Hvor doktoren i Mesinge hed Brygger
og bryggeren hed Smed...

Hindsholms historie
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På Hindsholm er der 4 lokalhistoriske arkiver, hvis formål det 
er at indsamle og registrere arkivalier – og fotos. Alle fotos re-
gistreres og kan så efterfølgende ses på www.arkiv.dk. 
Lokalarkiverne modtager stadig arkivalier, og oplever at mange 
er blevet mere obs på at aflevere ting/papirer, som kan have 
interesse for eftertiden i stedet for at smide ud. 

Så ligger du inde med gamle billeder, eksempelvis fra familie, 
gårde, huse, steder m.m., opfordres du til at opsøge det stedli-
ge lokalhistoriske arkiv, så dine fotos, dokumenter m.m. bliver 
scannet, så andre også kan have glæde af dem. 

MESINGE SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 
holder til i Mesinge Forsamlingshus og holder åbent 2. tors-
dag i hver måned kl. 10 – 12. Formand: Irene Hansen, tlf. 
28351743, arkiv.mesinge@gmail.com 

VIBY SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 
holder til i Viby Sognegård og holder åbent 2. torsdag i hver 
måned kl. 19 – 21. Formand: Jørgen Kuhlmann, tlf. 22 97 34 
13, j-kuhlmann@privat.dk

DALBY SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 
holder til i Dalby Forsamlingshus og holder åbent 1. torsdag 
i hver måned kl. 19 -21. Formand: Helle Klyver, tlf. 23 20 63 
25, helle.klyver@jubii.dk

STUBBERUP SOGNS LOKALHISTORISKE ARKIV 
holder til i Holmens Hus og holder åbent hver tirsdag kl. 
10.30 – 111.30 samt 1. tirsdag i måneden kl. 19.30 – 21.00. 
Formand: Else Jensen, tlf. 28 60 37 35, stubberuplokalarkiv@
msn.com

dersen har tabt en 500 kroneseddel i sin rugbrødsdej. Og for 
at den ikke skal komme til skade tilrådes det, at man skærer 
brødet i tykke skiver”....

Og i disse Coronatider kan man trække tråde til, at Dr. Vaag, 
mens han var på Færøerne. Under en epidemi, gjorde han den 
opdagelse, at en mystiske sygdom adskilte sig fra andre kend-
te, og man troede, at det var influenza. Det var ikke influen-
za, men det, der senere er gået over i lægevidenskaben som 
”Havhestesygen” eller ”Ornitosen” på Færøerne. Det var en 
sygdom, der havde at gøre med Papegøjesygen, og dr. Vaag 
var faktisk den første, der gjorde opmærksom på sygdommen, 
men det endte med, at en anden læge på grundlag af dr. Vaags 
iagttagelser blev æresdoktor. Dette gjorde nok Dr Vaag lidt bit-
ter, og han udtaler i et interview, at ”Jeg burde være et verdens-
navn”, fordi han opdagede sygdommen, men som en anden 
blev verdenskendt på....

”Gamle” doktor Vaag stoppede sin gerning i Mesinge og på 
Hindsholm i 1961, hvor han rejste til Færøerne igen, denne 
gang til Sandø indtil 1964. Han bliver herefter en afholdt 
læge på Mandø. Han siger i et af udklippene, at på Mandø 
har han 100 patienter og 100 venner! Hans gamle Volvo sta-
tionscar var indrettet som en slags ambulance, og ”når der 
opstod akutte tilfælde og almanakken ikke lod ebbe og flod 
indtræde hensynsfuldt, propper Vaag patienten ind bagi 
vognen og håber på, at vandene deler sig for hans køler”.
Arthur Vaag døde i 1988.

Besøg DIT lokalhistoriske arkiv

19Hindsholm-magasinet



Stavreshoved har siden slutningen af 1970'erne været et af 
mine foretrukne steder på Hindsholm. Dengang begyndte jeg 
for alvor at komme på Stavreshoved – herom senere.

Uanset om man kører ad Stavrevej fra Måle eller Hverringe er 
turen en oplevelse i sig selv. Den lille vej bugter sig gennem et 
smukt, smukt herregårdslandskab ud til Stavreshoved, hvorfra 
man har udsyn over Storebælt, Kerteminde Bugt, Kerteminde 
by, Storebæltsbroen og den smukke Romsø.
Dette kontrastfulde møde mellem by og land, aktivitet og ro 
og fortid og nutid slår mig altid som helt unikt, når jeg går 
ved Stavreshoved - og det gør jeg tit. Jeg har to store hunde, 
som har brug for motion, og som oftest går uden snor. Og for 
dem er Stavreshoved et overflødighedshorn af dufte fra vildt 
og natur - de kan så at sige snuse sig dødtrætte på en gåtur på 
bare få kilometer.
Også for mit barnebarn på 12 år er Stavreshoved noget særligt. 
Da hun for et par år siden pludselig begyndte at interessere sig 
for rovfugle og spurgte, om jeg ville med ud på fuglekikketur, 
anede jeg intet om, hvor man finder sådan nogle krabater. Så 
det var lidt tilfældigt, at vi udstyret med en kikkert, en fedtet 
fuglebog i farver og en lille pose guf drog til Stavreshoved for 
at kigge på rovfugle - og der var bingo på første tur. 
En tårnfalk stod og musede over engen i så tilpas lang tid, at vi 
kunne se den helt tydeligt i kikkert. Og så var vi begge solgt. 
Siden da lægger vi altid vejen forbi Stavreshoved, når vi skal 
kigge på rovfugle. Udover de gængse rovfugle som rørhøg, blå 
kærhøg og musvåge har vi på Stavreshoved også set havørn, 
fiskeørn og sågar en fjeldvåge. Og vi er ikke en eneste gang 
vendt hjem uden "fangst".

Tilbage til slutningen af 1970'erne – dengang boede min kone 
Ulla og jeg og vores lille datter i Broløkkehuse ved Broløkke 
Gods på det sydligste Hindsholm. Vi havde en uanstændigt 
viril Beagle-han ved navn Anton, der havde brug for lange tra-
veture. 

På en af disse ture kom vi forbi den yderste fæstegård på Stav-
reshoved - jeg har kun hørt den omtalt som "Stavregården" – 
hvor ægteparret Poul og Helga havde boet i en menneskealder 
og ernæret sig ved et gammeldags, blandet landbrug. 

Med egen brønd og strømforsyning. Og med en telefon som 
kontrast til den tidslomme, deres ejendom ellers udgjorde.
Den dag kom Poul halsende efter mig og spurgte, om han 
måtte låne Anton til at bedække hans meget trivelige tæve, så 
han kunne tjene en skilling på hvalpene. Anton virkede begej-
stret, så jeg sagde ja, og næste gang skønheden kom i løbetid, 
cyklede Anton og jeg de cirka fem kilometer til Stavre.
Der kom et yndigt kuld hvalpe ud af stævnemødet, men bar-
slen tog på tæven, så Poul og jeg enedes om, at det var så dét. 
Men det var Anton absolut ikke enig i. Så hver gang han var 
lidt tyk bag ørerne, tog han begejstret turen til Stavreshoved 
klar til nye erobringer. Som dog altid endte med et ydmygende 
ophold i kostalden, indtil jeg hentede ham.
Så jeg måtte mange gange køre til Stavre for at hente hertugen, 
og Helga bød mig altid på en kop kaffe ved langbordet i det 
gamle landkøkken. Her hørte jeg om ægteparrets mangeårige 
hårde arbejde på gården, om knapheden, om deres børns op-
vækst og om de forhutlede eksistenser og vagabonder, som ofte 
søgte til Helgas varme køkken, når livet blev for hårdt.

Jeg husker især en vinter, hvor der var varslet snestorm. Anton 
følte sig kaldet til Stavre, hvor Poul som sædvanligt satte ham 
i snor ovre i kostalden.
Sneen lukkede for al trafik, så efter tre dage blev jeg nødt til at 
løbe på ski til Stavre for at hente Anton, som på sine korte ben 
sled sig gennem snedriverne hjem til Broløkke. 
Da vi nåede hjem i skumringen, var galanen et sørgeligt syn 
– mager efter tre dage uden mad og totalt udmattet. Troede 
jeg. For mens jeg bankede sneen af skiene, så han sit snit til at 
smutte tilbage til yndigheden på Stavre igen - og der gik yder-
ligere to dage, inden Kong Vinter slap sit greb om Hindsholm, 
så Anton kunne komme hjem igen.

Jeg får derfor altid en lidt vemodig følelse, når jeg ser Stav-
regården henligge som en tilgroet ruin og tænker på Poul og 
Helga.

For der var jo engang...

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. Denne gang 
er yndlingsstedet udpeget og beskrevet af Henrik Mohr, 
som bor på Birkebjerg.

Mit yndlingssted

Hindsholm NYT

PÅ HINDSHOLM
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Før i tiden var Martofte en driftig by med ret mange virksom-
heder, store som små. Der var en bager, en brugsforening, en 
købmand og små udsalg i mange af husene især langs Fynsho-
vedvej. 
I dag er der væsentlig færre virksomheder, men en af dem er 
noget så særligt som en zoologisk konservator. Det er Morten 
Boesen, som er indehaver af Hindsholm Natur Atelier, som er 
beliggende Fynshovedvej 476. Værkstedet er en tilbygning til 
Morten Boesens hjemadresse med de fordele og ulemper, som 
det nu har, som han siger. 

Vi bliver venligt modtaget og vist ind i værkstedet, som er en 
bygning med et fantastisk lysindfald. Rundt omkring på vægge 
og hylder er der færdige eksemplarer af udstoppede dyr, og jeg 
er glad for, at jeg sidder med siden til musvågen med det inten-
se og insisterende blik i øjnene. Den kunne lige så godt have 
været levende. På bordet ligger en fugl, som Morten Boesen er 
i færd med at udstoppe. Det er en krikand, Danmarks mindste 
andefugl, som skal udstoppes, og Morten Boesen fortsætter ar-
bejdet under vores samtale. Med pauser. Han fortæller, at Hin-
dsholm Natur Atelier i år har 10 -års jubilæum. Vi spørger, om 
han altid har været naturinteresseret, men til det svarer han” 
Når man er født og opvokset i Martofte og har naturen lige 
uden for døren, tager man den for givet”. 

Umiddelbart lå det ikke i kortene, at Morten Boesen skulle være 
zoo-konservator. Frem til 2004 arbejdede han en tid som rekla-
metegner, men også som erhvervsfisker. Tilfældigt kom han i 
kontakt med Svendborg Zoologiske Museum, Naturama, hvor 
han fik arbejde med at sætte udstillinger op. Det var også her, 
han stiftede bekendtskab med konservatorjobbet og udstop-
ning af dyr. Efter opholdet på Naturama blev Morten Boesen 
uddannet i Nyborg hos Dansk Trofæmontage. At han var kom-
met på rette hylde, viste hans deltagelse i verdensmesterskab 
for zookonservatorer i 2007 i USA. Selvom Morten på dette 
tidspunkt stadig var elev, deltog han i verdensmesterskabet på 

lige fod  med de professionelle og vandt en 1.placering i kate-
gorien fuldt monterede pattedyr.

Hvordan arbejder man så som zoo-konservator? Virksomheden 
hviler på bestillingsarbejder, hvor kunderne indleverer dyr til 
udstopning. Typisk er det trafikdræbte dyr eller dyr skudt af 
jægere. De bliver sendt til Morten Boesen, som ikke kun har 
kunder i Danmark, men også fra Færøerne og hele Europa. 
Ud over det praktiske arbejde med udstopningen er der også 
meget papirarbejde involveret pga. både nationale regelsæt og 
EU – regler. Kunderne finder Hindsholm Natur Atelier gen-
nem virksomhedens hjemmeside, gennem udstillinger og nok 
så vigtigt via anbefalinger fra mund til mund. Man kan også 
møde Morten Boesen på dyrskuer og jagtmesser, ofte med et ar-
bejdende værksted. På vores spørgsmål om, hvorvidt han havde 
været ramt af coronanedlukningen, siger Morten Boesen, at det 
var svært for kunderne at få hentet de færdige dyr, bl.a. var det 
et problem for et par skoler, som hver havde bestilt 25 dyr. Som 

SKREVET AF BIRTHE ROSHOLT OG ANNE JENSEN

Hindsholm Natur Atelier
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et kuriosum kan Morten Boesen fortælle, at han har oplevet en 
ny kundetype i forbindelse med coronaen. Folk har simpelthen 
troet, at man kunne købe udstoppede dyr som i en webshop!

Hindsholm Natur Atelier har lokalt haft et samarbejde med Jo-
hannes Larsen Museet og Fjord og Bælt, som han har udstoppet 
en sæl for, og hvor han har været med til at sætte udstillinger op. 
I den forbindelse havde han stor nytte af sin viden fra den tid, 
hvor han var erhvervsfisker. Lokalt i Martofte har Morten Boe-
sen en særlig veneration for Hindsholm Egnsmuseum. Han har 
gået i skole på Martofte Skole og kendt Charles Nielsen, som 
står bag samlingen på Egnsmuseet. Gennem årene har Morten 
Boesen haft et øje på samlingen, hvor en lille del af de udstop-
pede dyr i øjeblikket er til reparation hos ham. Charles Nielsen 
stod selv for udstopningen af dyrene i udstillingen, og Morten 
Boesen har kun ros tilovers for Charles Nielsens arbejde. Det 

fandt sted i en anden tid, hvor materialerne var anderledes end 
i dag, og hvor konservatormiljøet var et meget lukket miljø. I 
dag er det ganske anderledes, siger Morten Boesen. Der er 23 
værksteder i Danmark og et godt kollegaskab, hvor man deler 
viden med hinanden. Det er et fag, hvor der ikke er stor tilgang 
af elever, men Morten Boesen kunne godt tænke sig på et tids-
punkt at have en lærling, som han kunne give sin store viden 
videre til. Forudsætningerne skal bare være i orden, siger han.
Mens vi har talt sammen, har krikanden fået stål i benene. Mor-
ten glatter omhyggeligt fuglens fjerdragt. Under vores besøg er 
det tydeligt kommet frem, at selvom Morten Boesen er opvok-
set med naturen som en selvfølgelighed, har han en stor kærlig-
hed til dyrene både til lands og til vands. Det afspejler sig i hele 
hans arbejde, hvor håndelaget afslører respekt og omhu for både 
naturen og dyrene.

Som det fremgår andetsteds i dette magasin, inviterer lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm igen i år 
til marked foran Mesinge Kirke – i år for 7. gang.

Ideen om et marked blev født i 2013 i forbindelse med et of-
fentligt møde med temaet ”Fra idéer til handlinger”. Forud var 
gået en proces, som havde resulteret i en bunke gode idéer, som 
alle kunne være med til at skabe udvikling på Hindsholm. Det 
offentlige møde skulle derfor være med til at vælge de bedste 
idéer ud – og undersøge muligheden for at realisere dem.
En af idéer var altså et lokalt fødevaremarked – ”Smagen af 
Hindsholm” – og allerede året efter så det første marked dagens 
lys. Intentionen med at lave markedet var – og er – at brande 
Hindsholm og fællesskaberne herude – ved at sætte fokus på 
de mange fødevareprodukter, som såvel professionelle produ-
center, semiprofessionelle (vejboder) og ”almindelige” borgere 
producerer.
Høstmarkedet har vist sig at være et bæredygtigt koncept – og 
rigtigt mange ved, at man bør lægge vejen forbi Mesinge den 
første søndag i september, hvis man vil købe lækre fødevare-
produkter, grøntsager, hjemmelavet marmelade, honning m.m. 
– og oven i købet i rammer, som starter med Høstgudstjeneste, 
giver mulighed for godt til ganen – og hyggeligt samvær med 
en masse gode folk.

HØST- OG HÅNDVÆRKSMARKED – ET FORSØG
De seneste år har flere af de handlende stille og roligt udvidet 
deres fødevaresortiment med andre hjemmeproducerede pro-
dukter, som f.eks. postkort, fuglehuse….. – og arrangørerne har 
løbende haft forespørgsler om at udvide markedet. Forespørgs-
ler, som vi indtil nu har siddet overhørig, idet vi ikke har ville 
fravige det oprindelige koncept.

Men i år prøver vi alligevel. Vi erfarede nemlig på et tidligt tids-
punkt, at flere af vore handlende kunne få problemer med at 
deltage i år. Coronakrisen har jo som bekendt flyttet rundt på 
mange arrangementer, og med konfirmationer i både Mesinge 
(5/9) og Viby (6/9) viste vi, at nogle handlende ikke havde mu-
lighed for at deltage i høstmarkedet. Derfor beslutningen om at 
forsøge at udvide markedet med et par stande, hvor lokale kun-
ne få lejlighed til at præsentere hjemmeproduceret håndværk 
– f.eks. sytøj, hjemmelavede knive, trædrejning m.m.
Nu prøver vi i år – og håber, at de mange gæster stadig vil få 
en god oplevelse af, hvad Hindsholm kan præstere – og at de 
handlende stadig får et godt salg og lyst til at deltage i kommen-
de markeder.
Lokalråd og beboerforeninger, som står bag arrangementet, hå-
ber naturligvis, at rigtigt mange vil lægge vejen forbi Mesinge 
SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER mellem kl. 10 og 15.
Vi glæder os til at se jer.

Lokal underholdning ved første høstmarked i 2014

HINDSHOLM

Høst- og Håndværksmarked
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FORENING/INSTITUTION KONTAKTPERSON 
Bevaringslauget, Viby Jørgen Lykkegård 
Dalby Bylaug Christian Agri 
Dalby Idrætsforening Louise Nejmann www.dalbyif.dk 
Gymnastikforeningen Hindsholm Hanne Olsen, Pernille Carstensen www.gfhindsholm.com  
Hindsholm Badmintonklub Kirsten Hansen 
Hindsholm Håndboldforening Anna Lund Facebook: Hindsholmhåndboldforening
Hindsholm Jagtforening Kristoffer Skov 
Hindsholm Skytteforening Flemming Mindegaard 
Hindsholm Ungdomsklub Kim Zeuner 
Hindsholm Ældreidræt Allis Kristiansen 
Hindsholm Ældreklub Anders Barkholt 
Hindsholmscenen   
Martofte Antenneforening
Niels Erik Ilskov  www.martofteantenneforening.dk 
Martofte S.G og Idrætsforening Birthe Rosholt 
Nordøstfyns Jagthundeklub Johnny B. Hansen www.nordostfyns.dk 
Sangforeningen Morgenfruerne Annette Bergholdt 
Viby Mølle
Gorm Thorleifsson www.vibymølle.dk 
Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum Lone Nørgaard www.hindsholmegnsmuseum.dk 
Bøgebjergs Vinterbadere Lise Hansen 

VANDVÆRK 
Dalby Vandværk Ole Jørgensen www.dalbyvandværk.dk 
Martofte Vandværk Jens P. Skytthe Skaarup www.martoftevand.dk 
Mesinge Vandværk Gert Tofte www.mesingevand.dk 

FORSAMLINGSHUSE/BORGERHUSE 
Dalby Forsamlingshus Anette Bergholdt www.dalbyforsamlingshusfyn.dk 
Martofte Forsamlingshus Emil Boesen Facebook: Martofte Forsamlingshus
Mesinge Forsamlingshus Gert Tofte, Heidi Engager Jensen www.mesingeforsamlingshus.dk 
Viby Forsamlingshus Martin Møller Hansen www.vibyforsamlingshus.dk 
Holmens Hus Bente Kragebær 

LOKALHISTORISKE ARKIVER 
Lokalhistorisk Arkiv Dalby Helle Klüver 
Lokalhistorisk Arkiv Martofte/Stubberup Else M. Jensen www.stubberuplokalarkiv.dk 
Lokalhistorisk Arkiv Mesinge Irene Hansen 
Lokalhistorisk Arkiv Viby Jørgen Kuhlmann Facebook: Viby Lokalhistoriske Arkiv

KIRKER/MENIGHEDSRÅD 
Mesinge/Viby, præst Rikke Aagaard Nielsen 
Menighedsråd Jette Dirksen www.sogn.dk/mesinge 
Dalby/Stubberup, præst Søren-Herluf Sørensen 
Menighedsråd Anne Kathrine Skifter www.sogn.dk/dalby-kerteminde   

SKOLE/BØRNEHAVE 
Hindsholmskolen Søs Løkke www.hindsholmskolen.dk 
Mesingeskolen Peter Rieber www.hindsholmskolen.dk
Skolebestyrelsen Birte Møller 
Bøgebjerg Naturbørnehave Anne Klokker 

LOKALRÅD/BEBOERFORENINGER 
Dalby Lokalråd Jim Lorentzen Facebook: Dalby-Lokalråd
Stubberup Sogns Beboerforening Bente Kragebær www.stubberup-fyn.dk 
Viby Sogneforening Mette Husted Facebook: Vibysogneforening
Mesinge Lokalråd Steen Hjorth www.mesinge.dk 

Nyt fra foreningerne

Hvis du savner en forening/institution på ovenstående liste, så kontakt venligst Hindsholm-Magasinet, hindsholmmagasinet@gmail.com

FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ HINDSHOLM
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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. 

HINDSHOLM GYMNASTIKFORENINGS
PROGRAM FOR SÆSON 2020/2021

DAG OG STED TID HOLDNAVN TRÆNER BESKRIVELSE

Mandag
Hindsholmhallen

16.45 - 17.45
Start uge 37

Minifræs
3-6år

Iben og Mia

Caroline B, Karoline M, 
Sofie, Anna K  

Gymnastik for børnehavebørn. 
Grundmotorik, sanglege og redskabsmiljø hver 
gang. Kom i gang med krudt, fart og sang!

Mandag
Mesinge

17.30-18.45
Start uge 39

Damer Inge Terp
65341756
60190095

Gymnastik for damer. Vi arbejder kroppen igen-
nem i et behageligt tempo til god musik.

Mandag 
Kerteminde 
Efterskole

18.00-20.00
Start uge 36

Nordøstfyns 
junior/ynglingehold

Line, Lærke, Katja, 
Pernille, Peter, Jakob 
og Morten

Nordøstfyns junior/ynglingehold er et hold, som 
gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Mun-
kebo, Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup sam-
arbejder om.
Det er både et spring og rytmehold fra 7. klasse 
og op.
6. klasser må deltage hvis de deltager på et lokal-
hold.

Tirsdag 
Mesinge 

NYT 

17.00-18.00
Start d. 22/9
=11 gange
Eller 
Start d. 20/10
=8 gange

Mix Yoga
Voksne

300 kr for 8 gange 
400 kr for 11 gange

Randi Yoga for herrer og damer, tag din partner eller 
nabo med til blide stræk for kroppen. Lette ba-
lance øvelser og udfordrende muskelstyrke får dig 
tilstede i hverdagen.

Tirsdag
Mesinge

18.30-19.30
Start uge 37

Tirsdagsdamer Marianne Kristensen Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem. 

Tirsdag
Kerteminde
Efterskole

18:30-20:00
start uge 36

Nordøstfyns
Rytmekvinder 25+

Hanne K og Gitte Nordøstfyns Rytmekvinder er et hold, som gym-
nastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Munke-
bo, Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup samar-
bejder om. 
Niveauet bliver lagt så ALLE kan være med, uanset 
forudsætninger

Onsdag
Hindsholmskolen
Den gl. gym.sal

17.00-18.00
Start uge 37

Motionsdamer Ulla Markvardsen
65391217

Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem i 
eget tempo – samt får en god snak.

Torsdag
Hindsholmhallen

16.15 -17.30
Start uge 37

Små mix-spring
0-2. klasse

Sofie, Ingrid A, Heidi, 
Ingrid S, Laura A, 
Hanne O, Julie, Hanne K

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 :)

Torsdag
Hindsholmhallen

17.30-19.00
Start uge 37

Store mix-spring 
3.-6.  kl.

Line, Klare, Laura, Nina, 
Jørgen, Chris, Louise

Store mixspring er holdet for alle de seje springer, 
som er vilde med gymnastik. Der skal knokles og 
du vil blive ført rundt i hele gymnastikkens verden 
– spring – rytme – styrke, så du bliver stærkere, får 
en bedre kondition og koordination så du derved 
ender ud med at være en bedre springer. 

Torsdag 
Mesinge
OBS!

19-20.30
Start uge 39

Herreholdet Birgitte Boesen
Hanne Klokker
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Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT
Fejrer 25-års jubilæum i forbindelse med foreningens ge-
neralforsamling onsdag den 11. november 2020
 i Hindsholmhallen. Hvad der skal ske, 
vender vi tilbage med.
Med venlig hilsen
Alles Kristiansen

HINDSHOLM SKYTTEFORENING 
Hvis Corona-situationen tillader det, starter Hindsholm 
Skytteforening 15 m. salonskydning med riffel og pistol 
tirsdag den 29. september kl. 19.30. 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

VERDENSMAD PÅ HINDSHOLM
På verdensmadholdet er vi klar til at tage fat på 6. sæson. 
Vi mødes på onsdage i ulige uger kl. 17.30 frem til 1. 
december med start d. 23. september på Holmens Hus, 
Fynshovedvej 485. Der er blevet et par pladser ledige, så 
hvis du har lyst til at være med, er du velkommen. Reglen 
er, at vi skiftes til at finde opskrifter og købe ind, og vi 
deles om udgifterne til råvarerne. I den forløbne sæson har 
vi fået utrolig megen god mad til en meget rimelig pris. 
Det er godt selskab og gode samtaler, når vi laver mad i 
fællesskab.
Det bliver selvfølgelig med lidt skærpede hygiejneregler 
pga. corona, men vi plejer at gøre fint rent efter os, så 
forskellen bliver ikke så stor.
Hvis du er interesseret, kan du kontakte Anne på 
93202264 eller på mail ro@privat.dk frem til d. 14. sep-
tember 2020.

VELKOMMEN TIL HÅNDBOLD, SÆSON 2020/2021

Hindsholm HF glæder sig til at byde både gamle og nye spillere velkommen til en forhåbentlig sjov og hyggelig sæson.
Der er for alle børne- og ungdomsrækker kommet nye navne f.eks hedder U11 nu U13, så alle de spillere der spillede 
U 11 sidste år, spiller U13 i år. Nedenfor har vi skrevet årstal ud for de forskellige rækker, så det kan lykkes for alle at 
komme til træning på det rigtige hold. 
Vi er langt med at finde trænere, men som du kan se nedenunder, er der stadig hold, der mangler trænere og hjælpetrænere. Hvis der 
ikke findes trænere til disse hold, bliver der desværre ikke håndbold for børn i disse årgange. 

OPSTART SÆSONEN 2020/2021
Ungdom (U6 – U7) –  tirsdag uge 36. Kl. 15.30 – 16.30
Ungdom (U9 – U10) – Tirsdag uge 36. Kl. 16.30 – 17.45 
Ungdom (U13) – Tirsdag uge 34. Kl. 17.45 – 19.15
Dame senior – Tirsdag uge 35. Kl. 19.30 – 21.00
Kunne du have lyst til at være træner eller hjælpetræner eller vil høre nærmere, 
så send os en mail eller ring på mail: hindsholmhaandbold@icloud.com eller
telefon: Bestyrelsen Jannie – tlf. 4033 7135 

HOLD ÅRGANG TRÆNER HJÆLPETRÆNER HJÆLPETRÆNER
U6 2014 Bibi Foged Rasmussen Mangler hjælpetræner
U7 2013 Bibi Foged Rasmussen Mangler hjælpetræner
U9 2011 Jannie Pedersen Mangler hjælpetræner
U10 2010 Jannie Pedersen Mangler hjælpetræner
U13 2007-2008 Mangler træner Jan Klüwer Betina Jensen
Dame senior 2000 el. tidl. Thomas Pedersen Jan Klüwer
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KEND DIT SOGN
Mesinge Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer igen i år 
på tur til et sted i sognet. Denne gang til Midskov tidligere 
skole, hvor Ruhdi Sørensen vil vise rundt i sin have,  og 
hvor gamle elever kan lade tankerne gå tilbage til skoletiden.
Udflugten er tirsdag den 8. september 2020, kl. 17.
Mødested: Ved skolen i Midskov, Tuesgyden 7.
Medbring madpakke, drikkelse og det sædvanlige gode 
humør! Madpakken indtages – hvis godt vejr – i haven 
ved skolen. Efter rundvisning vil der blive afholdt gene-
ralforsamling. Alle er velkommen.
 Bestyrelsen

VINTERBADNING
PÅ HINDSHOLM
Bøgebjerg Vinterbadere samles i løbet af 
august og september til en ny sæson med 
vinterbadning fra broen ved Bjørnegårdsvej. 
Alle er velkomne, og det er en god ide at starte denne gode 
og sunde aktivitet nu, mens vandet stadig er rimeligt lunt.

Vi mødes så vidt muligt tirsdag, torsdag, lørdag og søndag 
morgen kl. 8.
Yderligere info tlf. 51921260, Lise Hansen

Nyt fra foreningerne

BREGNEBJERG I DALBY SOGN

Hvordan kommer man lettest op til Bregnebjerg?
Det er lidt besværligt! - for det går opad! Det er jo også et 
bjerg! - selvom det kun er 23 m højt! Som det ses her, er der 
adgang to steder. I de gule cirkler er der et skit, hvor der er 
en pil eller står Bregnebjerg. Men pas på trafikken!  Det er 
lige i svinget! Der er adgang for alle! 

Stedet er et fritidområde, som ejes af alle beboere 
i Dalby Sogn. Der er en rigtig dejlig udsigt ud 
over Dalby-bugten og ud over Dalby by, og der 
er borde og bænke, så man kan sidde og spise sin 
frokost. Der er også et bålfad, men man skal selv-

følgelig altid sørge for, at alle gløder er slukket, inden man 
forlader bjerget. Ligesom man skal rydde op efter sig og selv 
fjerne alt sit affald. Bregnebjerg passes af Dalby Bylav, og vi 
bruger det bl.a. til at fejre Sankt Hans. Og i den nordlige 
ende af skoven har sognet sin flagstang, hvor Dannebrog 

vejer på flagdage og for sognets beboere ved alle runde og 
halvrunde fødselsdage fra 70 år og opefter. Alle er meget, 
meget velkomne til at bruge Bregnebjerg. Man skal blot 
huske at fortælle børn, at de ikke må gå ned på Fynsho-
vedvej, uden det er aftalt! Har man nogle spørgsmål, kan 
man kontakte”lavet”s formand, Christian Agri, tlf. 2255 
2330, mail: agri.dalby@gmail.com 
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JULEMARKED
MESINGE FORSAMLINGSHUS

2. WEEKEND I NOVEMBER
Lørdag 10-15
Søndag 10-15

DALBY FORSAMLINGSHUS

INVITERER TIL FÆLLESSPISNING: 
Onsdag den 30. september kl. 17.30 
– der bydes på hygge og god mad. En snak med naboen, 
genboen eller evt. de nye tilflyttere. 
Børnene hygger med lege/tegnesager eller spil i den lille 
sal. Alle er velkomne

Fredag den 27. november kl. 17.30 
– vi mødes ved Huggehuset v/Hindsholmskolen og tæn-
der det store juletræ, synger et par julesange og finder den 
gode julestemning frem. 
Herefter er der fællesspisning i forsamlingshuset, hvor der 
bydes på god mad fra køkkenet.

Øl/vand/vin/kaffe/the kan købes til fornuftige priser.    
Prisen er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. 
Tilmelding til Anette Bergholdt på 60241374

BANKOSPIL AFHOLDES 
torsdag den 5. november kl. 19.00 i Dalby forsamlingshus. 
Der er fine præmier og der kan købes øl/vand/kaffe/kage

Nyt fra foreningerne

Pris
250 kr.

Band:  
Tuesdays  

Club

Oktoberfest 
den 24. oktober 2020 kl. 18,30

I Dalby Forsamlingshus

Menu

Wienerschnitzel  
med gemuse

Dessert surprise

TILMELD 
Til Anette • Mobil 60 24 13 74 • Senest den 18/10 2020

KÆMPE JULEFROKOST

1. LØRDAG I DECEMBER
KL. 1800 - 0100
Alle er velkomne

Musikken af DJ Jens Rasmussen.
Din pris: 300.-
Veltilberedt og traditionelle danske juleretter 
er med i prisen

TILMELDING:
Tlf: 6534 1201
Mail: post@mesingeforsamlingshus.dk
Betaling: 6864 - 0001060857
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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 
du er nok nødt til at tage kalenderen med et vist forbehold. 
Vi er midt i en ”corona-tid”, hvor de fleste arrangører er nødt 
til at tage forbehold for hvilke retningslinjer, som myndighe-
derne meldt ud. Arrangører opfordres naturligvis til løbende 
at ajourføre kalenderen, så også evt. aflysninger bliver oplyst 
i kalenderen.
Desværre er det heller ikke alle aktiviteter, som står nævnt i 
kalenderen. Arrangørerne skal nemlig planlægge deres arran-

gementer i god tid for at få dem med i Hindsholm-Magasi-
net, da alle oplysninger i denne 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 gå 
ind på www.hindsholmkalenderen.dk.

SEPTEMBER
TIRSDAG, 1. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdags cafe i Viby Sognegård

TORSDAG, 3. SEPTEMBER
09:30  Morgensang i Dalby v. SHS
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 5. SEPTEMBER
10:30  Konfirmation i Mesinge
12:00  Konfirmation i Mesinge

SØNDAG, 6. SEPTEMBER
09:00  Høstgudstjeneste i Mesinge kirke v. SHS
10:00  Hindsholm Høstmarked
10:30  Konfirmation i Viby

TIRSDAG, 8. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
17:00  Udflugt Mesinge Sogns Lokalhistoriske Forening
19:30  Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 10. SEPTEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Viby sogns lokalhistoriske arkiv holder åbent

LØRDAG, 12. SEPTEMBER
Mesinge/Viby sogneudflugt til Lolland

SØNDAG, 13. SEPTEMBER
09:00  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
10:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. SHS

TIRSDAG, 15. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:00  Menighedsrådsvalg, Viby Sognegård

TORSDAG, 17. SEPTEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
18:30  På tur med de lokale, Viby sogn
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 18. SEPTEMBER
16:00  Mesinge Lokalråd: Affaldsindsamling

SØNDAG, 20. SEPTEMBER
09:00  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
10:30  Gudstjeneste i Dalby kirke v.RAN

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

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

SØNDAG, 27. SEPTEMBER
10:30  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
14:00  Banko
14:00   Høstgudstjeneste, m. Bøgebjerg Naturbørnehave i 

Stubberup v. SHS og RAN Stubberup v.

TIRSDAG, 29. SEPTEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning

ONSDAG, 30. SEPTEMBER
17:30  Fællesspisning i Dalby forsamlingshus

OKTOBER
TORSDAG, 1. OKTOBER
09:30  Morgensang i Dalby v. SHS
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 3. OKTOBER
09:30  Mændenes morgenmad i Viby Sognegård
18:00  Høstfest Viby Forsamlingshus

AKTIVITETSKALENDER – gælder fra 1. sept. til 31. nov. 2020

Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
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Aktivitetskalender

SØNDAG, 4. OKTOBER
09:00  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
10:30  Gudstjeneste i Dalby kirke v. RAN

TIRSDAG, 6. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdags cafe i Viby Sognegård

TORSDAG, 8. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Viby sogns lokalhistoriske arkiv holder åbent

SØNDAG, 11. OKTOBER
09:00  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. SHS
10:30  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS

TIRSDAG, 13. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

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

SØNDAG, 18. OKTOBER
09:00  Gudstjeneste i Dalby kirke v. RAN
10:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
14:00  Banko

TIRSDAG, 20. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 22. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 24. OKTOBER
18:00  Tyrolerfest i Dalby forsamlingshus

SØNDAG, 25. OKTOBER
01:00  Tyrolerfest i Dalby forsamlingshus
11:00  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
14:00  Alsang Gudstjeneste i Viby kirke v. LWJ og BNR

TIRSDAG, 27. OKTOBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 29. OKTOBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

NOVEMBER
SØNDAG, 1. NOVEMBER
14:00  Gudstjeneste, Alle Helgen i Dalby kirke v. SHS
16:00  Gudstjeneste, Alle Helgen i Stubberup v. SHS
16:00  Gudstjeneste, Alle Helgen i Viby kirke v.RAN

TIRSDAG, 3. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirsdags cafe i Viby Sognegård

ONSDAG, 4. NOVEMBER
19:30  Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 5. NOVEMBER
09:30  Morgensang i Dalby v. SHS
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  BANKO i Dalby forsamlingshus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 7. NOVEMBER
09:30  Mændenes morgenmad i Viby Sognegård

SØNDAG, 8. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Stubberup v. SHS
11:00  Gudstjeneste i Mesinge kirke v.SHS

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

TORSDAG, 12. NOVEMBER
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Viby sogns lokal historiske arkiv holder åbent

SØNDAG, 15. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Dalby kirke v. RAN
11:00  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
14:00  Banko

TIRSDAG, 17. NOVEMBER
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning

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

FREDAG, 20. NOVEMBER
17:00  Juletræstænding + Julefrokost

SØNDAG, 22. NOVEMBER
09:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
11:00  Gudstjeneste i Stubberup v. RAN

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

ONSDAG, 25. NOVEMBER
18:00  Fællesspisning i Viby Forsamlingshus

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

FREDAG, 27. NOVEMBER
17:30  Fællesspisning i Dalby/juletræet tændes v/Huggehuset

SØNDAG, 29. NOVEMBER
11:00  Gudstjeneste 1. søndag i advent i Dalby kirke v. SHS
11:00  Gudstjeneste 1. søndag i advent i Mesinge v. RAN
16:00  Adventskoncert 1. søndag i advent i Stubberup
19:00  Gudstjeneste 1. søndag i advent i Viby v. RAN
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Advokat

Advokat Lemmy Fialin (H) www.advokathuset-odense.dk  
c/o Sømærkevej 4, Martofte tlf. 62 21 21 24

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. 23 71 55 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

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

Sommerfuglen Din Krambutik Find os på Facebook
Dalby Bygade 60, Dalby tlf. 30 69 78 88

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.fdfhoejbjerglejren.dk
Langøvej 272, Martofte tlf. 23 62 45 99

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

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
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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 27           Fynshovedvej 208

Kerteminde             Mesinge

www.tropica-fyn.dk

DalByg@hotmail.com    Liftudlejning    CVR 25520823

Martofte 
forsamlingshus
Her holder du din privat fest 

Tlf. 40 21 85 54

 

Mesinge Autoværksted 
Mesinge Bygade 8 · 5370 Mesinge · Tlf. 6534 1130
www.automester-mesinge.dk

Bedre kørende

Døgnvagt

24 25 90 19 - glasklar.dk

MG Malerfirmaet 
Michael Gommesen Tlf. 51211142

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

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

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

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

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

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

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

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

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

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

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

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

café, håndkøbsudsalg, cykeludlejning,
vareudbringning, pejsebrænde.

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

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

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

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

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

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

STØRSTE
SupERmaRkEd 

på Hindsholm!

Åben/sommer: kl. 7-21

Åbningstider fra 1. april: 7-21  

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst!

En stille høstlig brusen
Christian Richardt, 1878

Foto: Jørgen Hellum Nielsen 
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