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Højsommerglæde
Sidste år fik vi den seneste udgave af Højskolesangbogen, 
ikke uden debat og diskussion, for sange og salmer er med 
til at forme og danne os, giver os nye ord, udvikler vores 
sprog og skubber til vores selvforståelse. 

Til trods for den lange nedlukning af skoler, højskoler, kir-
ker og foredragsforeninger, hvor fællessangen er det selv-
følgelige åndedræt, så er der alligevel blevet sunget meget 
rundt omkring ved skærmene, morgensang og fællessang 
i mange variationer, gamle slagere såvel som mange af de 
nye sange og melodier, der er blevet introduceret. 
Nu kan vi endelig synge i flok igen, til fællessang ved sen-
sommerkoncerter, omkring Sct. Hansbålene, til morgen-
sang i Dalby Kirke, til sommerfester og konfirmations-
fester – lade hjerterne tale, ”thi hjertesproget er vers og 
sang!”

Mange af sangene er virkelig gode til at fange en helt særli-
ge stemning, give ord til de oplevelser, som jeg vil tro man-
ge også kan nikke genkende til herude i den skønne hinds-
holmske natur, fra halvøens højtliggende udsigtspunkter til 
en vandring på kanten af verden langs de stenede strande. 

”Åh, at gå ud med sin højsommerglæde
Vandre langs solnedgangsbænke” 

Sådan lyder et par linjer i Iben Krogsdals og Erik Sommers 
nye højsommersang. Jeg tror ikke, der har været digtet om 
solnedgangsbænke tidligere, men det manglede da bare! 
Jeg vil tro, at vi alle kender til en enkelt eller flere officielle 
såvel som uofficielle solnedgangsbænke. Den her særlige 
siddeplads, hvor vi bænkes side om side, måske med sin 
elskede igennem en evighed, måske med naboerne i som-
merhusområdet, måske med familie og venner på besøg – 
”kom med, vi skal op til bænken og se solnedgangen.” 
Solnedgangsbænke vækker til ritualer: Dagen, der evalue-
res, måske over et glas Rosé! En stille bøn, der sendes af-
sted! En jordkold bajer, fra det nedgravede øldepot under 
bænken! En aftensang! En tak! 

”Åh, at gå ude med sin højsommerglæde
Vandre langs solnedgangsbænke
Ligge på jorden og indånde himlen
Håbe så højt man kan tænke” 

God sommer til hver og én!

På redaktionens vegne
Søren-Herluf Mohr Sørensen
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Hindsholm NYT

 

 

 

 

 LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 10 – 15 
v/HOLMENS HUS, MARTOFTE 

 Pga. Corona-situation er alt ikke som det plejer !! 
F.eks. afholdes markedet ikke i Mesinge første 
søndag i september – men i Martofte 2. lørdag i 
september. 
 

MEN du kan stadig møde 
 Fødevareproducenter fra Hindsholm 
 Vejboder og gårdbutikker 
 ”Hr. og fru Hindsholm” med overskud fra 

køkken og have 
 Lokale ”håndværkere” med egne 

frembringelser 
 

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. 

Hvis du ønsker en bod på markedet, skal du kontakte 
Steen Hjorth, tlf. 21 43 07 26, hjorthsteen@gmail.com 
senest 1. august. 

Hindsholm  Høst- og Håndværksmarked arrangeres 
af lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm. 

Vi glæder os til at se dig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS BEGIVENHED PÅ HINDSHOLM 

 

LØRDAG  
DEN 11. SEPTEMBER  

KL. 10 – 17 
HOLMENS HUS 

MARTOFTE 
hvor vi håber kunne markere livet efter Corona-nedlukningerne – og hvor du kan……. 
høre spændende taler og paneldebatter – nyde god mad fra lokale producenter – høre 
lokale bands og musikere – se udstilling med lokale kunstnere – møde lokale foreninger – 
deltage i aktiviteter for børn - møde din nabo og en masser andre gode mennesker ………… 
 Mere detaljeret program i næste Hindsholm-Magasin ca. 1. september 

- men reservér allerede datoen nu. Vi vil så gerne have besøg af dig, din familie, dine naboer……. 

Arrangører: Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm 
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Nyt fra Dalby 
LOKALRÅD

Suk. Igen gik der nogle måneder, hvor Dalby Lokalråd ikke 
fik nogen mulighed for at samle folk til hygge og spas. Corona 
sneg sig ind på os og indskrænkede vores frihed til bare at sige 
”kom bare, du.”

I skrivende stund – her i april – lysner det dog. Foråret lurer, 
og de blomsterløg, vi lagde i jorden i efteråret, titter frem ved 
byskiltene i Dalby og Hersnap. Små, gule hoveder på påske-
linjer anes. Vi håber, at I bemærkede dem, inden de forsvandt. 
Ligesom i de seneste indlæg i Hindsholmmagasinet, kan vi 

ikke fortælle jer om en masse ting, I kan se frem til, vi arran-
gerer. For vi holder lidt igen med at sætte ting i søen, når vi 
reelt ikke ved, om det bliver muligt. Derfor kan vi kun komme 
med en stor opfordring – kom ud og sæt spor i det landskab, 
der omgiver os.

Vi har jo den her sti lige uden for Dalby på det gamle jernba-
nespor, som en lokal stigruppe har sørget for at etablere. Har I 
været der? Hvis ikke, er det bare med at snøre skoene og sætte 
det ene ben foran det andet.

Nyt fra Dalby lokalråd

AF METTE LOUISE FASDAL, MEDLEM AF DALBY LOKALRÅD

Foto: Anne Lise Bruhn

Sæt spor i landskabet
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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

For her finder I lokalhistorie med resterne af den gamle roe-
rampe, og I kan se et hav af æbletræer, som sandsynligvis er 
selvsåede fra togpassagerers henkastede æbleskrog. 

Lige før Martofte bør I følge trampestien, som er anlagt i kan-
ten af Scheelenborg Gods’ marker. Den har brug for at blive 
trampet til, så der er en tydelig sti hen til Møllegyden, hvor I 
går op ad og får den storslåede udsigt ud over det gamle Lin-
døværft i Munkebo på den ene side og til den anden side øen, 
Romsø. Den ligger som en lille skatteø midt i Storebælt.

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD

Nyt fra Dalby lokalråd

Følger I grusstien tilbage mod Dalby, har I været ude på en 
rundstrækning på omkring fem kilometer og har fået en masse 
frisk luft. Måske har I også fået en god snak med én, som I 
lokkede med ud i landskabet. Gå-terapi kan vi alle trænge til – 
særligt i en tid, hvor mørke og opgivenhed har fyldt.
Når I hører fra os næste gang på denne plads i Hindsholmma-
gasinet, håber vi, at vi kan fortælle jer, at I blandt andet kan 
se frem til fællesspisning i forsamlingshuset. Vi savner at se jer 
– vi savner at skabe fællesskaber med jer.
Pas på jer selv.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Nyt fra Mesinge 
LOKALRÅD

SKREVET AF STEEN HJORTH, MESINGE LOKALRÅD

Danmark genåbnes stille og roligt – og efterhånden er det igen 
blevet muligt at tænke på lokale aktiviteter – og så bliver ud-
fordringen måske at vænne sig til nye tider og nye skikke – dvs. 
Coronapas, hyppige tests, fortsatte hygiejneregler osv.
Det har unægtelig været et langt år, hvor der stort set ikke er 
sket ret meget i lokalrådsregi. Vi fik sat juletræ op i Mesinge, vi 
fik udsat vores generalforsamling, aflyst fællesspisninger fordi 
det simpelthen ikke var muligt at mødes. MEN den 16. april 
lykkedes det at gennemføre vores årlige affaldsindsamling i og 
omkring Mesinge – dvs. i år var det stort set kun omkring 
Mesinge, idet der på indsamlingsdagen kun mødte 1 person 
(medlem af lokalrådets bestyrelse) op i Mesinge !!!! – men hel-

digvis kom der 8 voksne og 5 børn i Salby – og 12 voksne og 2 
børn i Midskov. I alt blev der indsamlet 50 kg. blandet affald, 
42 dåser, 8 mundbind og 2 stk. Take-away-emballage. STORT 
TAK til de, der var med til at fjerne affald fra naturen.

SÆNK FARTEN
Her midt i Corona-tiden kunne vi konstatere, at kommunens 
vejfolk stadig var på arbejde, da der en dag pludselig var malet 
en spærreflade, dér hvor Hindsholmvej møder Fynshovedvej. 
Kommunen fulgte her en opfordring fra Mesinge Lokalråd, 
som for et lille års tid siden foreslog en ændring af svinget 
m.h.p. at bilister sænker farten, når de kører ind i Mesinge. 

Foto: Inger Hauge

Lokalråd i en genåbningstid
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Mesinge Lokalråd indkalder til den årlige generalforsamling (udsat fra 26/1 2021) torsdag den 17. juni kl. 19.30 i Mesinge 
Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan findes på www.mesinge.dk. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden (Steen Hjorth, Midskovvej 260, 5370 Mesinge – eller mail hjorthsteen@gmail.com) i hænde senest 9. juni.
Mød op og hør, hvad der sker og skal ske – og giv DIN mening til kende. Alle er velkomne Med venlig hilsen bestyrelsen

MESINGE LOKALRÅD 

FORMAND: Steen Hjorth tlf. 21 43 07 26
KASSERER: Karsten K. Hansen tlf. 30 33 67 22
MENIGE: Inge Kuhlmann tlf. 28 73 18 80,
 Poul Kjellberg tlf. 30 13 20 56,
 Tina Hansen tlf. 28 14 19 10, 
 Pia Kolle tlf. 22 76 10 99, 
 Lene Gommesen tli.27 29 00 77, 
SUPPLEANTER: Heidi Simonsen tlf. 30 89 15 30
 Kasper Skov Jensen tlf. 21 62 71 18
HJEMMESIDE: www.mesinge.dk 

NY HJERTESTARTER PÅ VEJ

Et lokalt initiativ betyder, at der snart sæt-
tes en hjertestarter op ved Madehøj. Lokale 
havde nemlig samlet så mange indsamlere 
til Hjerteforeningens indsamling i slutnin-
gen af maj, at Hjerteforeningen efterføl-
gende har doneret området i hjertestarter.
Med hjertestarteren medfølger et skab, så hjertestarteren 
er tilgængelig hele døgnet – og service for det første år 
er betalt af Hjerteforeningen. Herefter er det planen, at 
service og vedligeholdelse forestås af den stedlige grund-
ejerforening.

Lokalrådets henvendelse til kommunen kom, efter at vi havde 
behandlet en henvendelse fra en borger i Mesinge, som opfor-
drede Lokalrådet til at arbejde for at reducere bilers hastighed 
gennem byen. En alternativ løsning kunne være div. forhin-
dringer og bump, men vi valgte altså at foreslå en mindre æn-
dring af krydset – og håber nu, at spærrefladen sender et signal 
til bilister om sænke farten – også når man kommer fra 
Salby-siden.

FÆLLESSPISNING
Under forudsætning af at genåbningen af Danmark forløber 
efter den kendte plan, vil det igen i juni måned være muligt 
invitere til organiserede indendørs foreningsaktiviteter, som 
f.eks. fællesspisning. Så Mesinge Lokalråd inviterer derfor 
helt utraditionelt til en fællesspisning torsdag den 17. juni kl. 
18.00 – i øvrigt samme dag, som vi indkalder til den udsatte 
generalforsamling.

Tilmelding skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest fre-
dag den 11. juni – pr. tlf. eller SMS.
Vi har ikke ændret på prisen, så voksne medlemmer af Lokal-
rådet betaler 90 kr., skolesøgende børn betaler 45 kr. Hvis man 
ikke er medlem af Lokalrådet, er man også velkommen – men 
betaler 10 kr. ekstra pr. person.
Menuen vil være Diana’s lækre pizza’er og dejlige salat.

MEDLEMSKAB 2021
Husk venligst at forny dit medlemskab af Mesinge Lokalråd.
I år omdeles der IKKE girokort, så du bedes indbetale via kon-
tingent via netbank (konto 6864 0001026684). Husk at oply-
se dit navn og adresse. Eller du kan betale via MobilPay 71445. 
Husk at skrive navn og adresse i kommentarfeltet.

Medlemskontingent for 2021: 100 kr. (husstand) eller 75 kr. (en-
keltmedlemmer). Foreninger, som ønsker at støtte Lokalrådet, kan 
tegne et medlemskab til kr. 100,-. Virksomheder, som ønsker at 
støtte Lokalrådet, kan tegne et medlemskab til kr. 200,- (OBS 
– Et virksomhedsmedlemskab inkluderer også virksomhedsejerens 
husstand).

Nyt fra Mesinge lokalråd

Hygge i Midskov efter affaldsindsamling

7Hindsholm-magasinet



NYT FRA
Viby Sogneforening

ONSDAGE 2. JUNI, 16. JUNI OG 30. JUNI
Rundbold på sportspladsen ved Viby Forsamlingshus. Se mere 
om arrangementet på side 28 og på din lokale opslagstavle. 

LØRDAG D. 19. JUNI 
Mølleåbning kl. 9.30 med morgenandagt, morgenbrød og en 
lille konkurrence. Vi glæder os meget til at se alle til en hygge-
lig formiddag ved vores gamle mølle. 

ONSDAG D. 23 JUNI
Sankt Hans på Viby Sportsplads med spisning af egen, med-
bragt mad. Grillen er klar kl. 18.00 og bålet bliver tændt kl. 
20.00. Alle er velkomne 

TIRSDAG D. 24. AUGUST
Viby Sogneforening indkalder til ordinær generalforsamling 
tirsdag d. 24. august 2021 kl. 19:00 i Sognegården med spis-
ning kl. 18:00.
Dagsorden iflg. Vedtægter.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formand; Mette Husted, Viby Bygade 13, mail: 
mette_husted@hotmail.com i hænde senest d. 17. august.
Tilmelding til spisning senest 18. august til Signe Gro Jørgen-
sen på mail: signegro1@outlook.dk eller telefon 30207048.
Alle er velkomne
 Med venlig hilsen,
 bestyrelsen

Kommende arrangementer
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LISTE MED FORSLAG FRA GÅTURE I APRIL

Viby og Måle deltager i 2021 i et nationalt initiativ omkring skabelse af en lokal udviklingsplan for bæredygtighed. Formålet er at 
få sat ord på, hvad vi i lokalsamfundet kan gøre – hvordan vi kan bidrage – til at løse nogle af de store udfordringer.

1.  Hvordan kan vi bevare Hindsholms karakteristiske kulturlandskab – og samtidig øge biodiversitet i korridorer langs veje, stendi-
ger, poppel- og pilehegn, gadekær, private haver? Måske kan man som beboer eller landsby ”adoptere” f.eks. et stendige og tage 
ansvar for at vedligeholde det for en periode.

2.  Er det muligt i samarbejde med kommune, lodsejere og lokale at give plads til flere sammenhængende naturområder, f.eks. skov-
rejsning eller et større vådområde, hvor mange arter kan trives.

3.  Hvordan kan vi sikre, at man som ung eller ældre kan bo i landsbyen uden egen bil eller ”chauffør”?  Offentlig trafik er begræn-
set, men måske kan vi etablere ”deleøkonomi” for transport på en anden måde. Man kan overveje en fast minibus med et vist antal 
afgange pr uge eller en lokal ”kør-med-app", hvor man kan tilmelde sig, så andre der bor på ruten kan køre med.

4.  Hvordan kan deleøkonomi styrke fællesskabet i landsbyen? Hvad med en fælles ”udstyrs-bank”, hvor man har andel i trailer, fræser 
mv. Eller en fælleshave, hvor man med en andelstilgang dyrker lokale grønsager og udveksler erfaringer. 

5.  Hvordan sikrer vi en levende landsby, hvor folk bor? Tomme eller forfaldne huse skæmmer byen og trækker området med sig.
6.  Hvordan sikrer vi, at forfaldne bygninger renoveres (eller fjernes) med respekt for den kulturhistorie, som binder vores område 

sammen? Kan der f.eks. etableres en renoveringspulje eller en vidensbank om vedligehold og energirenovering af bevaringsvær-
dige landsbyer. 

7.  Hvordan kan vi understøtte og skabe grobund for lokale & bæredygtige erhverv – med respekt for de rammer, der er? Det vil 
være oplagt at gøre en indsats for at invitere ny teknologi og iværksættere til kommunen, f.eks. med netværk og bedre faciliteter.

8.  Hvordan sikrer vi bæredygtig turisme? Vi bør kortlægge hvilke typer turister området skal fokusere på – og overveje hvordan 
man bedst byder de turister velkomne, f.eks. med cykeludlejning på campingplads og i Kerteminde (mens lokalråd sørger for 
at etablere ”tænke-bænke” rundt i landskabet til pauserne), sheltere på fornuftige steder til kajakroere og/eller vandreturister.

9.  Hvordan kan vi understøtte social bæredygtighed,  således at man som beboer ser ud over egen matrikel og interesserer sig for 
naboer og landsbyen? Lokal sammenhængskraft fremmes ved fælles arrangementer som fællesspisning, mølleåbning, affaldsind-
samling m.v.

10.  Hvordan kan vi sikre tilbud og fastholde unge, når de søger mod erhvervsskole/gymnasium og videre i uddannelse? Hvad med 
ungdomsboliger i gamle huse, en SDU-bus om morgenen, økologisk landbrugsskole, mere musik & kultur? Lad os spørge...

Listen er længere end ovenstående – og du har sikkert allerede et forslag, som vi mangler. 
Kom med på workshoppen den 6. juni og vær med til at gøre lokalsamfundet endnu bedre.

I højt solskinsvejr på to dage i april, mødtes lokale til en gåtur, 
hvor fokus var på bæredygtighed. Første tur startede i Viby med 
cirka 25 fremmødte og et par håndfulde var med på den anden 
tur fra Måle langs Stavrevej. På turen blev der en inspirerende 
dialog om retning og vision for vores lokalsamfund. Mange idéer 
blev nedskrevet! Resultatet er en lang række forslag til indsats-
områder – om natur, vores bygninger, kultur, unge/gamle, trans-
port og om, hvordan vi sikrer lokal inddragelse. 
Forslagene medbringes på en workshop, som afholdes søndag d 
6. juni kl. 10.00-14.30. På workshoppen udvælger vi indsatsom-
råder og udfærdiger en plan med vision og konkrete handlinger. 
Alle interesserede er velkomne til at deltage og bidrage. Tilmel-
ding er nødvendig (Rune: 4270 6045 / rune@hahnkristensen.
dk) af hensyn til planlægning af frokost, lokale og forhold om-
kring evt. restriktioner.

EN LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR BÆREDYGTIGHED
– Viby-Måle og omegn
AF RUNE HAHN KRISTENSEN, BIRTHE JESPERSEN, MORTEN KROMANN NIELSEN

Samtalekort, frø og kort
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STUBBERUP
 Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Anne Lise Bruhn

Bestyrelsen orienterede om nogle af de emner, der 
optager os i årets første nummer af Hindsholm Ma-
gasinet. Her en kort status:

Fjernvarmen vil blive opdateret i dette forår. Det vil medføre 
en til to dages nedlukning. Alle vil i god tid blive orienteret 
direkte fra Kerteminde Forsyning.

Fibernet til alle. Nef Fiber arbejder på sagen, og har annon-
ceret seneste tiltag for etablering af fibernet, også i Martofte. 
Se om din adresse er på listen; www.nef.dk.

Stigende trafiktryk på Fynshovedvej. Her står udsigten til en 
snarlig løsning ikke lige for døren. Fartbegrænsninger gennem 
Martofte er ikke på budgettet! Men vi vil følge op på spørgs-
målet og holder dig orienteret.

HVORFOR BO PÅ HOLMEN!
Bortset fra den stavnsbinding, vi for tiden oplever, og bortset 
fra den voldsomt øgede trafik af folk, der søger bort fra byerne, 
er her fred og ro.
Vi er mange, der har valgt at bo på landet og har været ind-
stillet på at acceptere et lavere serviceniveau, høje priser med 

AF BJARNE ELLGAARD PETERSEN, STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING

Hilsen fra beboerforeningen
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BESTYRELSEN
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: Liselotte 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: Bjarne Elgaard Pedersen
Tlf:. 24 48 21 06  mail: b.ellgaard@mail.dk

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: mette.neble@gmail.com

TUSIND TAK
Til alle der støtter Stubberup Sogns Beboerforening, ved 
indbetaling af kontingent. Selvom vi ikke har ringet på, 
er der utroligt mange der har fornyet deres medlemskab. 
Vi har også fået utroligt mange nye medlemmer. Det er 
glædeligt at se den store opbakning til foreningen. 
Vores håb er, at se mange af jer ved de kommende arran-
gementer.

GENERALFORSAMLING
I magasin nr. 1 havde Stubberup Sogns Beboerforening indkaldt til generalforsamling d.24.03.21. Pga. af forsamlings-
forbuddet, blev den udsat på ubestemt tid. Men, vi håber på at kunne gennemføre generalforsamlingen først i august, 
hvis forsamlingsforbuddet tillader det. Vi vil annoncere det i Kerteminde Ugeavis samt på Facebook og hjemmeside.
Generalforsamlingen starter med fællesspisning kl. 18.30, hvor der serveres glaseret skinke med flødekartofler og 
salat til en pris af 100 kr.
Hele dagsordenen for generalforsamlingen kan findes i Hindsholm-Magasin nr. 1/2021. Hvis du har smidt magasinet ud, kan 
du stadig finde en elektronisk version på www.hindsholmkalenderen.dk.
Af denne fremgår bl.a. 
10. Valg af formand. På valg er Bente Kragebær . 
11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – på valg Bjarne Elgaard Pedersen og Franciska Aagaard Rasmussen 
12. Valg af to bestyrelsessuppleanter – på valg Maria Brahtz Caspersen og Mette Neble Henriksen
13. Valg af revisor – på valg Ole Eriksen og Leif Jensen.
 På beboerforeningens vegne Bente Kragebær

FØRSTE PLANLAGTE
AKTIVITETER I EFTERÅRET
Indtil videre har vi planlagt 4 bankospil i efteråret. 

DATOERNE ER SOM FØLGER:
26. september
24. oktober
21. november
12. december
I næste magasin kommer datoer for juletræstænding, 
julefrokost mv.

✗

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

kollektiv befordring og lange transporttider. At acceptere irre-
gularitet ved kollektiv forsyning af varme og i særdeleshed IT. 
Alt sammen næppe befordrende for bosætning. Tværtimod en 
god grund til fraflytning. Et incitament til affolkning af land-
distrikterne.
Man kan læse, at vi, moderne mennesker, gerne køber os stil-
hed. Hvorfor købe, når man her kan få det hele gratis?

På Hindsholm kan man, som oftest, gå en tur i tavshed og 
finde netop den plet, hvor man alene, eller sammen med en, 
man holder af, kan finde ro og tid til fordybelse. Man kan også 
læse, at støj og larm giver os stress og hovedpine. Larm påvirker 
vores helbred negativt, og ultimativt er larm dræbende. 

En tredjedel af danskerne udsættes hver dag for skadelig støj. 
Nå, men det omfatter jo kun dem, der af uransagelige årsager 
har valgt at bo i byerne. 
Derfor den megen trafik af ’bymennesker’ mod Fyns Hoved. 
Derfor er Hindsholm et attraktivt område for fritidshusejere. 
Derfor blev Hindsholm i sin tid den scene, hvor mange af lan-
dets bedste malere fandt deres motiver.
Larm fortrænger ro og eftertanke. På Hindsholm forekommer 
oftest en ”ubehagelig” stilhed. Ubehagelig for dem, der har 
brug for støj, for at undgå at mærke sig selv. 
Stilhed er for mange stærkt vanedannende. Et behov for fordy-
belse, der stiger med alderen.
Derfor Hindsholm!
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Kirkerne på Hindsholm

Det er nu, hvor alt er nyudsprunget, nu hvor det dufter lyse-
grønt at græs! Mulighederne åbner sig – og sådan føles det også 
efter den lange tids nedlukning.
Kroppen og sanserne mærker det så tydeligt lige nu, vi bom-
barderes af de mange indtryk, som ikke mindst Hindsholm 
stråler af.
Præsten og digteren Johannes Møllehave, som døde d. 10. maj, 
har skrevet en morgensang, der hylder livet og kærligheden. 
Den taler direkte til hver enkelt af os, og breder hyldesten, glæ-
den og taknemmeligheden ud. For det gælder også året rundt 
og det gælder livet ud: Guds kærlighed stråler over os og lyder 
til os hver eneste dag. Det er hver morgens mulighed. 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
 Søren-Herluf og Rikke

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

Skærsommer,
det er den del af sommeren, 
hvor dagene er lysest og længst.

Denne morgens mulighed.
Vi har luft i vore lunger. 
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger. 
Denne morgens mulighed!

Denne morgens kærlighed. 
Frugter af den fryd vi så`de, 
alt blev givet os af nåde. 
Her er svar på livets gåde. 
Denne morgens kærlighed!

Denne morgens munterhed. 
Her hvor nattens mørke brydes 
her hvor lysets skaber lydes, 
se hvor muntert alting frydes. 
Denne morgens munterhed!

Denne morgens mulighed. 
Hang du fast i glemte dage, 
i en fortid, som kan nage, 
alt blir givet nyt tilbage. 
Denne morgens mulighed!

 Johannes Møllehave 1992

DALBY KIRKE
LØRDAG D. 21. AUG. KL.10.30: 
Mia Foged Holm Hansen 
Emil Abbednæs
Cecilie Mai Jensen
Silke Kate Holm Hansen 
Sarah Rose Rasmussen
Olivia Maj Zeuner
Kristine Panduro Arevad
Frederik Holst Bahnsen
Valdemar Hollænder Wiemann
Anton Brask Hansen
Patrick Riis Martinussen

STUBBERUP KIRKE
SØNDAG D. 22. AUGUST KL.10.30:
Sofie Lund Jacobsen
Felina Rose Boesen
Olivia Gjertrud Lægg Schaarup

MESINGE KIRKE
LØRDAG D. 4. SEP. KL. 10.30:
Anna Melin Dahlstrøm Schjerning
Jessica Beckwith Jørgensen
Rasmus Møller
Mike Kuhlmann Risom Jensen
Noah Løvkvist

VIBY KIRKE
SØNDAG D. 5. SEP. KL. 10.30:
Johannes Pontoppidan Jespersen
Aslak Hahn Kristensen
Nethe Ettrup Løye
Katrine Poulsen
Noa Foged Rasmussen
Lauge Them Poulsen

Konfirmander <<
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Kirkerne på Hindsholm

MÆNDENES MORGENMAD
– SÅ BLEV DET ATTER MULIGT AT MØDES.

Lørdag d. 1. maj hejste vi flaget i Viby, og vi mødtes udenfor 
i gården! Nu kan vi også komme indenfor.
Lørdag d. 5. juni kl. 9.30 hejser vi flaget igen, det er også 
Grundlovsdag.
Vi mødes til corona-tilpasset morgenmad i Sognegården
Den gode tradition med at drikke kaffe sammen og at være 
samlet omkring en fortælling og udveksling af nyheder gen-
optages. Vi kan så også ønske hinanden god sommer, indtil 
vi ses igen efter ferien.

TIRSDAGSCAFE 
Tirsdag d. 1. juni kl. 15.00 i Viby Sognegård

Velkommen!
Vi glæder os til at kunne samles, der vil være 
musikalsk underholdning samt festligt kaffe-
bord.

Denne tirsdag giver vores egen ”pengekasse” kage og kaffe, 
for der er nemlig grund til at fejre, at nu er det muligt at 
mødes i det gode fællesskab!
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TUREN GÅR TIL…
Årets udflugt er d. 18. september og vi skal til Christiansfeld – UNESCO-verdensarv.

Historie, hygge og honninghjerter, byen i det sønderjyske 
byder på det hele.De velbevarede ikoniske gulstenshuse lig-
ger side om side på brostensbelagte gader. 
Vi har sammensat et program for dagen, og der bydes på 
guidet rundtur såvel som sønderjysk kaffebord på Brødre-
menighedens Hotel! Prisen bliver som altid 300 kr. for da-
gens oplevelser, og fællesskabet i bussen er helt sikkert også 
det samme som altid. SOM ALTID mødes vi også til fore-
drag forud for udflugten Jørgen Bøytler, præst i Brødreme-
nigheden, Christiansfeld fortæller for os i Viby Sognegård

Torsdag d. 10. juni kl. 19.30
Jørgen Bøytler fortæller byens og menighedens historie, om 
arbejdet i ind- og udland, som del af sit arbejde som både 
præst og generalsekretær i BDM, ligesom han var en af de 
centrale personer omkring byens restaurering, og da det i 
2015 lykkedes at få Christiansfeld optaget på Unescos ver-
densarvsliste.
Denne aften er der mulighed for tilmelding til turen.
Seneste tilmelding til turen er d. 6. septemper. 
Tilmelding til Dorte Danielsen på sms: 51 70 22 35

SENSOMMERKONCERTER PÅ HINDSHOLM

VIBY KIRKE – Søndag den 8. august kl. 19.30 
TRIO BALDER 
Består af Jens Christian Tvilum 
(tenor), Søren Flebo Jørgensen 
(obo) og Karolina Bogus (kla-
ver). Trioens særlige konstella-
tion er helt unik, hvor tenorens 
klare timbre smukt mødes med 
oboens sødmefulde tone; let ak-
kompagneret af klaverets man-
gefacetterede klang.
Fri entre.

MESINGE KIRKE – Søndag den 15. august kl. 19.30 
QVINDETTA er en klassisk blæserkvintet, som består af fem 
professionelle musikere. Alle fem er uddannet fra konservato-
rier rundt om i verden, men har nu base på Fyn og er udøven-
de musikere i mange forskellige sammenhænge. 

Kvinderne i Qvindetta 
fandt sammen i 2011 
og havde endda (men 
dog tilfældigt) deres 
første prøve d. 8. marts 
2011. Siden da har de 
spillet mange koncer-
ter og projekter og er 
opsøgende og aktive i 

det danske musikliv. I 2020 indspillede Qvindetta værker af 
den nulevende danske komponist Peter Bruun (1968-) og den 
afdøde danske komponist Peter Rasmussen (1838-1913). Ved 
koncerterne er det kvintettens mission at skabe en varm og 
vedkommende stemning, hvor publikum indføres i de spillede 
værker med små historiske anekdoter.
Eva Østergaard, fløjte. Josephine Blaamann Petersen, obo.
Tine Maj Kofoed Antonsen, klarinet. Henriette Holk, horn.
Xanthe Arthurs, fagot.
Fri entre.

DALBY KIRKE – Søndag den 22. august kl. 19.30 
TRIO KLARI - 3 FYNSKE KLARINETTER 
Ulla Østergaard og Tine Antonsen på klarinetter og Asger 
Bondo på basklarinet.

Mozart var den første, 
der skrev trioer for 
klarinetter, så han står 
for “hovedretten”. Pro-
grammet vil rumme en 
eller flere “forretter” af 

transskriptioner af Scarlatti og Bach, og så vil der komme en 
lind strøm af “desserter”, hvor navne som Beethoven, Schu-
mann, Debussy og Carl Nielsen nemt vil kunne glide ned 
uden fare for forstoppelse i øregangen. Ulla er født og opvok-
set i Dalby. Hun og Tine er tidligere elever af Asger Bondo, 
der i øvrigt som teenager i 60’erne slog sine triller i Hindsholm 
Musikforenings Symfoniorkester i Dalby Forsamlingshus.
Fri entre.

STUBBERUP KIRKE 
– Søndag den 29. august kl. 19.30
Syng med os! Sopranen Hanne 
Christensen med gæster.
Fri entre.

MORGENSANG
10. juni kl.9.30 i Dalby Kirke
Efter lang tids nedlukning og mangel på sang, vil vi atter 
samles til en halvtimes morgensang i Dalby Kirke. Med 
morgensang i fjernsynet og fællessang om fredagene, er vi 
blevet præsenteret for mange, nye sange. Dem vil vi tage 
til os at synge og selvfølgelig også nogle af de gode, gamle 
salmer og sange.  Alt efter hvad Corona-restriktionerne 
tillader, får vi efterfølgende en kop kaffe.

Kirkerne på Hindsholm

   &
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER

JUNI  MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
03.06  Morgensang      9.30 SHS 
06.06  1.s.e.trin.    9.00 RAN  10.30 RAN 
13.06  2.s.e.trin.  10.30 RAN      9.00 RAN 
20.06  3.s.e.trin.    9.00 RAN 10.30 SHS 
27.06  4.s.e.trin.  10.30 SHS      19.30 SHS  
     Midsommer-gudstjeneste 
 

JULI  MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
04.07  5.s.e.trin.    10.30 RAN  9.00 RAN 
11.07  6.s.e.trin.  9.00 RAN      10.30 RAN 
18.07  7.s.e.trin.    9.00 RAN  10.30 RAN 
25.07  8.s.e.trin.  10.30 RAN      9.00 RAN 
 

AUGUST MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
01.08  9.s.e.trin    10.30 SHS  9.00 SHS 
08.08  10.s.e.trin.   19.30 sensommerkoncert   10.30 SHS 
15.08  11.s.e.trin.   19.30 sensommerkoncert  10.30 LWJ 
21.08  konfirmation      10.30 SHS konfirmation 
22.08  12.s.e.trin.       19.30 sensommerkoncert 10.30 SHS konfirmation 
29.08  13.s.e.trin.  10.30 RAN     19.30 sensommerkoncert
 

SEPTEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
02.09  Morgensang      9.30 SHS 
04.09  Lørdagsdåb  10.30 RAN Konfirmation
05.09  14.s.e.trin.    10.30 RAN konfirmation    9.00 RAN

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

Find os på facebook: Mesinge og Viby sogne

KONTAKTER
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Hvis du vil være med til at inspirere Hindsholms børn og 
unge, så er det dig vi søger!

Vi vil gerne åbne Hindsholms skoler og dagtilbud endnu 
mere op, og i den forbindelse søger vi emner til en ”Inspirati-
onsbank”. Eller med andre ord søger vi efter nogle af jer, der 
har en passion, mange års erfaringer, et spændende fag, basal 
‘know-how’ og meget andet, som I har lyst til at dele ud af, og 
som kan være med til at danne og inspirere vores børn og unge 
og samtidig øge deres bevidsthed om det omgivende lokalsam-
fund. Det kan være, at vi må komme på virksomhedsbesøg, at 
du kommer og fortæller om dit arbejde, eller da du var barn på 
Hindsholm. Det kan også være børnehaven på besøg i naturen 
eller hjælp til dragebygning. Kun fantasien sætter grænser.

Jeg har selv lige haft fornøjelsen af at deltage i et lille økonomi-
forløb i 7. klasse på Hindsholmskolen, da jeg som bankuddan-

net havde forudsætningerne for det, og det var iflg. eleverne 
rigtig fedt, og det var da også en god oplevelse for mig; en flok 
engagerede unge mennesker, der gik på med god energi, også 
selvom emnet kan virke lidt voldsomt i den alder.

Lignende oplevelser vil vi gerne kunne give flere af og håber, at 
vi i fællesskab med vores lokalområde, forældre, bekendte osv. 
kan få skabt en lille database, hvor Hindsholms børn og unges 
voksne kan søge inspiration til undervisningen, til et besøg i 
forbindelse med en udflugt eller andet.

Så hvis du vil være med til at give vores børn og unge nogle 
oplevelser og i det hele taget give Hindsholm en mulighed for 
bare at være lidt mere fantastisk, så hører vi rigtig gerne fra dig.

KONTAKT:
bibi@hesselgaard.dk eller mobil: 25 15 54 33

AF BIBI FOGED RASMUSSEN, PÅ VEGNE AF BESTYRELSEN FOR HINDSHOLMS BØRN OG UNGE

Hindsholms børn og unge på besøg i ”virkeligheden”.

Efterlysning
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Hindsholms historie

Odense – Kerteminde – Dalby banen bliver til Odense – Kerte-
minde – Martofte banen.
Fra d. 5. april 1900 havde der været jernbane fra Odense via 
Kerteminde til Dalby – OKDJ. Den blev anlagt efter mange og 
lange forhandlinger, og det tog 30 år fra de første forslag blev 
fremlagt, til skinnerne lå der. Dalby var nu blevet en stationsby.
Stationen (i dag Dalby Bygade 44) er, ligesom mange andre små 
stationer, tegnet af DSB-arkitekt Wenck. Perronsporet løb på 
den vestlige side af stationen og videre op til remisen, der var 
beliggende dér, hvor Christen Koldsvej 3 ligger i dag.
Befolkningen nord for Dalby ville gerne have jernbanen forlæn-
get til Martofte, ja nogen ønskede endda, at den skulle fortsætte 
helt til Nordskov. 
En endestation i Martofte ville betyde, at transportvejen fra Lan-
gø, Snave, Nordskov og Korshavn blev forkortet med fem km. 
Det lyder ikke af meget, men med den tids transportform, hest 
og kassevogn, stude/svinedrift, på jord- og skærveveje, betød det 
alligevel noget.
I oktober 1903 blev der holdt et fællesmøde. Fra Stubberup, 
Martofte og Nordskov var der overvældende tilslutning til en 
forlængelse, mens Dalby ikke var vild med tanken, men dog ikke 
totalt afvisende. Sognerådet havde lavet et overslag på projektet 
på 165.000 kr.
I februar 1905 blev et forslag om forlængelse forelagt Folketin-
gets jernbaneudvalg. Kerteminde Byråd havde tilsluttet sig ide-
en, bare det ikke ville koste dem penge. 
Man hørte ikke meget fra jernbaneudvalget, så i februar 1908 
sender Dalby–Stubberup Sogneråd endnu en gang en ansøgning 
om at forlænge jernbanen til regeringen og Rigsdagen. Dalby–
Stubberup har nedsat et udvalg til behandling af projektet samt 
lavet et prisoverslag, nu er den forventede pris 200.000 kr.
Det hjælper, og d. 7. marts 1908 bliver forlængelsen til Martofte 
godkendt i jernbaneudvalget.
Man går i gang med at afstikke jernbanens forløb i markerne, 
ekspropriationer af de berørte arealer, forhandlinger om private 
overkørsler samt adgangsveje til de to trinbrætter Hersnap og 
Kirkebro (ved Stubberup), beregninger af afgravninger og op-
fyldninger. Der skulle findes fyldjord og grus, bestilles sveller og 
skinner og en entreprenør ansættes til udførslen.
I januar 1913 får direktionen i OKDJ meddelelse om, at de har 
fået koncession på en forlængelse. I forsommeren går anlægsar-
bejdet så endelig i gang. Firmaet Fibiger og Villefrance er entre-
prenører på anlægget. Linjeføringen var udstukket. En del lav-

ninger skulle opfyldes, bl.a. nordøst for Dalby og Enghavedalen, 
ligesom al overjorden skulle afgraves. Til jordarbejdet blev der 
anvendt en teglværksbane med små damplokomotiver og tip-
vogne. Afgravningen foregik med skovle, grebe, trillebøre med 
jernringshjul og mange ”banebørster”, desuden heste til at flytte 
tipvognene. Fyldjorden blev hentet i lergraven Borgbanke ved 
Mesinge, som oprindeligt var anlagt i forbindelse med OKDJ.
Svellerne ankom til havnen i Kerteminde med skib. Det var 
tjærede sveller af pommersk fyr. Der blev brugt omkring 8000 
sveller til Dalby – Martofte linjen og desuden ca. 3000 til ud-
skiftning på Odense- Dalby-linjen. De gamle sveller blev brugt 
som brændsel i lokomotiver, på stationer og hos medarbejderne. 
Der ankom løbende vogne med skinner, og der blev udlagt om-
kring 830 skinner á 12 m fra Dalby til Martofte inkl. stikspor, 
godsspor m.v. 
I Martofte var der stort sporareal med to perronspor, muret re-
mise med to spor, vandtårn og drejeskiven fra Dalby. Murstene-
ne fra remisen i Dalby, blev brugt til at bygge Dalby Bygade 42.
D. 25.februar 1914 blev den nye jernbanestrækning indviet. 
Et særtog med deltagere fra staten og amtet afgår fra Odense. 
I Kerteminde stiger byrådet, foreningsformænd, embedsmænd, 
stationsforstander, lokofører og togfører på. I Dalby stiger Sog-
nerådet på toget. Det pyntede lokomotiv damper nu ud på den 
nye strækning, forbi de pyntede holdepladser, Hersnap og Kir-
kebro. 
Kl. 14.45 ankom toget til den flag og guirlandepyntede Martof-
te, hvor der var stuvende fuldt med feststemte mennesker. 
Kl. 16.00 returnerer toget til Kerteminde. De indbudte honora-
tiores indtager her en festmiddag.
Strækningen kom til at koste 234.000 kr. Staten betalte 50%, 
Amtet 13,67% og sognerådet samt private aktier finansierede de 
resterende 36,33%.
Stationsbestyrer i Dalby, Johan Hansen, bliver stationsbestyrer 
i Martofte og portør Madsen fra Kerteminde bliver ny stations-
bestyrer i Dalby.
Der var fire daglige tog på strækningen.
Odense–Kerteminde–Martofte Jernbanen blev nedlagt i 1966. 
Sidste tog kørte fra Martofte den 31. marts. 
I dag er stort set hele banelinjen fra Martofte forbi Mesinge asfal-
teret og oplyst og et dejligt sted at vandre og cykle.
I øvrigt gav forlængelsen af banen så meget ballade i lokalsam-
fundet at Dalby–Stubberup blev delt i 2 selvstændige sogne – og 
det er de jo stadig den dag i dag. 
Lokalhistorisk arkivs folder fra 2014 har yderligere oplysninger 
om banen. Den kan rekvireres på arkivet.

AF DALBY LOKALHISTORISKE ARKIV

Da jernbanen
kom til Martofte
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At Hindsholm er en 
guldgrube, når det 
gælder det kulinariske, 
ved enhver hindshol-
mer. Området byder 
på lokalt producerede 
varer med et højt kva-
litetsniveau, hvad enten 
det gælder brød, kød, 
grøntsager eller frugt, 
ofte med salg lige fra 
producenten. Et af de 
større foretagender er 
Nybro Frugtplantage, 
som ligger lige nord 
for Kerteminde på Lille 
Salbyvej 54. 
Virksomheden Nybro 
Frugtplantage ejes af 
Tina og Thomas Ny-
bro, som har ejet stedet 
siden 2001. Ejendom-

mens areal er på 18 ha, som er tilplantet med ca. 70.000 frugt-
træer, fortrinsvis æbler, men også pærer, kirsebær og blommer. 
Derudover dyrkes der kartofler, jordbær og grantræer. Frugt-
plantagen har også egen bigård. Tilsammen sikrer de forskel-
lige afgrøder, at der er noget nyt at sælge hele året. At Nybro 

Frugtplantage blev Tina og Thomas Nybros livsværk, udsprin-
ger af en lokal forankring til stedet. Thomas Nybro, som er 
født og opvokset i Drigstrup, fortæller, at han var ungarbejder 
hos den tidligere ejer af gården, så da stedet var til salg i 2001 
sprang han og Tina Nybro fra Mesinge til og blev ejere af ejen-
dommen. Fem år senere opsagde Tina sit job og blev fuldtids-
medarbejder. I dag tager Thomas, som har en uddannelse som 
frugtavler, sig af det udendørs arbejde, mens Tina tager sig af 
salg og marketing.

EN VIRKSOMHED PÅ TRE BEN
Tina Nybro fortæller, at der er tre ben i virksomheden - nem-
lig gårdbutikken, engrosvirksomheden og presning af æbler til 
most for andre små frugtavlere.

Gårdbutikken er det sted, de fleste kender. Her sælges sæso-
nens friske frugt og kartofler. Samtidig er der et stort udvalg 
af hjemmelavede- og producerede marmelader, sirupper og 
eddiker. Tina Nybro har med udgangspunkt i sin mormors 
opskriftbog eksperimenteret i sit testkøkken, indtil det færdige 
resultat var tilfredsstillende bl.a. ud fra et ønske om at bruge så 
lidt sukker som muligt. Produkterne forarbejdes og kommes 
i emballage på stedet – så lokalt er det. I gårdbutikken kan 
man også købe kirsebærsaft uden tilsætning af vand og en kir-
sebærsovs baseret på fynske kirsebær. Ud over egne produkter 
sælger gårdbutikken lækkert kød fra Svalehøj Highland Cattle 
i Mesinge og Ladegaard Duroc i Fredericia.

AF ANNE JENSEN OG BIRTE ROSHOLT

NYBRO FRUGTPLANTAGE

– mere end en gårdbutik

Gårdbutikken

Virksomhedsportræt
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ÆBLEMOST ER KERNEYDELSEN
Kerneydelsen i virksomheden er produktionen af most, pri-
mært æblemost. Der presses most i hele æblesæsonen af for-
skellige æblesorter, så perioden for presning af friske æbler 
forlænges. De æbler, som ikke skal bruges til most med det 
samme, nedkøles umiddelbart efter plukningen og kommer på 
æblehotel, som er en lufttæt specialkasse, hvor æblerne spiser 
ilten i kassen og danner CO2. Der er kun 2-3% ilt i kassen i 
modsætning til de 21% i luften omkring os. Det lave iltind-
hold betyder, at æblerne holder sig friske, hvilket forlænger 
pressesæsonen. Mange af æblemosterne er blandet med andre 
frugtsafter som hyldeblomst, rabarber, jordbær og kirsebær, 
hvor de fleste af frugterne er hjemmeavlede og pressede på 
eget mosteri. Nybro Frugtplantage lægger stor vægt på, at alle 
æbler er håndplukkede og af bedste kvalitet, inden de går i 
mostpressen. En del af produktionen sælges i gårdbutikken, 
resten sendes ud i hele landet til de mellem 200 – 300 kunder, 
som forhandler Nybro Frugtplantages produkter, og som Tina 
Nybro gennem deltagelse på messer og markeder har fået etab-
leret kontakt til - heraf mange livsstilbutikker og gårdbutikker.

MAXI MINI-MOSTERI
Ganske vist kalder Thomas Nybro sin virksomhed for et mi-
ni-mosteri, men det er lidt en tilsnigelse. På vores tur rundt i 
Nybro Frugtplantages produktionsapparat er det flere steder 
fyldt fra gulv til loft med flasker og bag-in-box, som skal hen-
tes af andre frugtavlere, som har fået presset deres frugt hos 
Nybro Frugtplantage til deres respektive gårdbutikker. Når 
man som frugtavler indleverer sine æbler til presning, er man 
sikker på at få most fra egne æbler retur. Den enkelte presning 
opbevares i særskilte tanke, som får et mærkat med kundens 
navn sat på. Al most, som bliver presset hos Nybro Frugtplan-
tage bliver også tappet på flaske eller i bag-in-box på stedet. 
Produktion med omtanke.

Når man besøger en fødevareproducent, kan man næppe und-
gå at spørge ind til økologi. Thomas og Tina Nybro fortæller, 
at frugtplantagen drives konventionelt, men med omtanke. 
Det er altid dyrt at sprøjte, så det gør de kun nødtvungent, og 
der sprøjtes aldrig efter, at frugten er afsat. Man behøver ikke 
være bange for at få sprøjtede æbler hos Nybro Frugtplantage. 
I stedet kan man glæde sig over, at kunne købe frugt, most og 
andre produkter et sted, hvor der ikke er langt fra dyrkningen 
af frugt til forarbejdningen af den. Det sparer betragteligt på 
klimaregnskabet.

NYE INITIATIVER
Et nyt produkt hos Nybro Frugtplantage er en æblecider med 
en lav alkoholprocent på 0,2%. En meget delikat boblende 
cider, som snart bliver markedsført. Et andet initiativ til udvik-
ling af virksomheden er opførelsen af et orangeri fysisk placeret 
i forlængelse af gårdbutikken. Det bliver en udvidelse af salgs-
arealet på 118 kvm, som forventes færdigopført i juli måned. 
Tina Nybro får dermed et ønske om mere kundekontakt og 
bedre service opfyldt. Der er i øjeblikket mest selvbetjening i 
gårdbutikken, selvom der er ansat unge piger i gårdbutikken 
i weekenderne, og når der er udadvendte aktiviteter hos Ny-
bro Frugtplantage. I høstsæsonen er der pluk-selv-weekender 
med skattejagt for børnene, der er rundvisninger, julemarked 
og åbent hus- arrangementer, hvilket gør stedet til en aktiv 
medspiller i lokalmiljøet.

DER ER ÅBENT I GÅRDBUTIKKEN HOS
NYBRO FRUGTPLANTAGE HVER DAG.

Mandag til fredag fra 9 - 17.
Lørdag og søndag fra 10 - 17.

Tina og Thomas ved tankene Æblepressen

Virksomhedsportræt
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Der skal som bekendt to til en tango – det gælder i de fleste af 
livets forhold. Også når man får den vanvittige idé at etable-
re en købmandsforretning på ruinerne af en falleret landsby-
brugs. Og det var lige præcis den idé, den dengang 39-årige 
Carsten Osther fik, da den gamle brugs i Mesinge i 1996 gik 
konkurs og blev sat til salg.
– Jeg havde været på virksomheden Kompan i Ringe i mange 
år, og jeg tænkte, at hvis der skulle ske noget nyt i mit ar-
bejdsliv, så var det ved at være tiden. Så jeg kontaktede den 
daværende formand for Mesinge Brugsforening, Poul Olesen, 
og blev vist rundt i den nedslidte og utidssvarende forretnings-
ejendom. Jeg behøvede egentlig ikke at forhandle så meget –
formanden var meget ked af udsigten til, at brugsen lukkede, 
og vi aftalte, at jeg skulle give 375.000 for ejendommen, in-
ventar og varelager, mindes Carsten Osther.
Fuld af begejstring skyndte han sig hjem til sin samlever gen-
nem de seneste 14 år, Bodil Klüwer, for at fortælle om sit rø-
verkøb. Det blev en kold dukkert.
– Jeg var højgravid og havde verdens bedste job på Kompan. 
Og jeg sagde kort og godt: Den dér klarer du selv – jeg vil ikke 
have noget med det at gøre, mindes Bodil Osther.

TVANGSÆGTESKAB
Men lidt efter lidt lykkedes det alligevel Carsten Osther at 
overtale sin kæreste.

– Til sidst tænkte jeg: Nå ja, vi har fået ejendommen meget 
billigt, så når butikken går fallit, kan vi altid indrette den til 
lejligheder, fortæller Bodil Osther.
Godt nok var 375.000 kroner ikke mange penge – men de 
skulle lånes i banken. Og banken ville gerne have lidt sikker-
hed: Hvis de skulle låne Carsten pengene, skulle han og Bodil 
blive gift.
– Så få dage inden vi skulle åbne troppede jeg op med topma-
ve, og vi blev gift. Men det var jo egentlig et slags tvangsægte-
skab, mindes Bodil Osther. Og således skiftede Bodil efternavn 
fra Klüwer til Osther.

LANGE ÅBNINGSTIDER PASSEDE TURISTERNE
Mens andre forsøg på at puste liv i landsbybrugserne på Hin-
dsholm mislykkedes, fik Spar-butikken i Mesinge hurtigt vind 
i sejlene.
Blandt andet på grund af en nyskabelse – lange og faste åb-
ningstider. Fra 7 til 21 alle ugens dage. Året rundt. Og de gæl-
der stadig i dag 25 år senere.
– Butikkerne i området lukkede lørdag middag, når turisterne 
begyndte at komme ud til sommerhusene. Derfor tog turister-
ne selv proviant med.
Vores åbningstider kom til at betyde, at turisterne ikke behøve-
de at tænke på at købe ind hjemmefra – de kunne bare hoppe 
ind i bilen, for de vidste, at de kunne købe ind hos os på vejen. 
Og det gav et tiltrængt tilskud til omsætningen. Der er næsten 
lige så mange sommerhuse som helårsboliger på Hindsholm, 

AF HENRIK MOHR

Hindsholm NYT

Ægteparret Carsten og Bodil Osther har i 25 år stået last og brast om Hindsholms eneste dagligvarebutik. 
Og kunderne - både de lokale og turisterne - har støttet projektet fra dag ét.

Købmandsbutikken i Mesinge

25 ÅRS PARDANS
om købmandsbutikken i Mesinge

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
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og selv om hindsholmerne er meget loyale og trofaste kunder, 
så havde vi ikke kunnet overleve de første år uden sommer-
hus-turisterne. Og turist-omsætningen er stadig en af butik-
kens økonomiske hjørnesten, fastslår Carsten Osther.

DET LOKALE SAMLINGSSTED
Den stigende omsætning stillede større krav til de fysiske ram-
mer, og – for at gøre en lang historie kort – ægteparret gen-
nemførte hele fire ombygninger i de efterfølgende år. Blandt 
andet af caféen på første sal, hvor kunderne kan mødes om 
aktiviteter, generalforsamlinger, låne bøger eller bare nyde en 
kop kaffe og udveksle bysladder.
På den måde har købmandsbutikken overtaget den rolle, som 
de lokale brugser havde tidligere som det lokale samlingssted.
– Vi oplever ofte, at kunderne falder i snak og bliver hængende 
så længe i butikken, at de til sidst har glemt, hvad det egentlig 
er kommet for at købe, fortæller Bodil Osther.

EN AF HINDSHOLMS STØRSTE ARBEJDSPLADSER
Butikken i Mesinge er med årene blevet én af de største ar-
bejdspladser på Hindsholm. I dag er der 17 medarbejdere på 
lønningslisten – plus købmandsparret. I alt har butikken i åre-
nes løb haft 208 medarbejdere ansat – blandt dem adskillige 
unge fra lokalområdet.
– Flere af dem er i øvrigt blevet selvstændige, og det, bilder jeg 
mig ind, skyldes, at Carsten og jeg fører den samme medarbej-
derpolitik, som vi  oplevede hos Kompan: Hvis man giver sine 
medarbejdere ansvar og tillid, så bliver de hurtigt selvkørende 
og kvalificerede, siger Bodil Osther.
En af medarbejderne, Susanne Andersen, der i øvrigt er Car-
sten Osthers kusine, har været fast ansat i butikken siden første 
åbningsdag for 25 år siden. Så den 2. maj kunne både hun og 
købmandsparret have fejret tredobbelt jubilæum – plus sølv-

bryllup for Bodil og Carstens "tvangsægteskab". Og det skulle 
efter planen have været féjret med manér.
– Men Coronaen har tvunget os til at udsætte festen til senere 
på sommeren. Det har til gengæld den fordel, at vi så kan invi-
tere sommerhus-turisterne med, siger Bodil Osther.

CARSTEN PÅ BARSEL EN HALV TIME
Hvis man kigger tilbage på de 25 år – har det så været umagen 
værd?
– Ja, det har det bestemt, men især de første år arbejdede vi – 
og især Carsten – alt, alt for meget. Da jeg fødte derhjemme 
kort efter åbningen, var Carsten lige forbi en halv time og be-
undre sit barn – så måtte han tilbage til forretningen. I dag har 
vi fået råd til at have en mere almindelig arbejdsuge, fortæller 
Bodil Osther.
Og fremtiden – hvad med den? Beholder Hindsholm sin dagligva-
rebutik og dermed kittet i lokalsamfundet?
– Jeg tror på, at butikken er så velfunderet, at der vil være 

købere til den. Vi 
kunne godt trække os 
tilbage i morgen, men 
det ville blive alt for 
kedeligt, for vi holder 
af den daglige kontakt 
med kunder og med-
arbejdere. Personligt 
kunne jeg godt tænke 
mig at trappe ned og 
hjælpe den nye køb-
mand med at komme 
ind i tingene, inden 
jeg stopper helt, siger 
Bodil Osther.

I det seneste nummer af Hindsholm Magasinet lavede vi en 
oversigt over de tidligere brugser på Hindsholm. Af en eller 
anden grund røg Salby Brugs ud af listen - skal vi ikke bare 
give sætternissen skylden? Og det har fået flere læsere til at 
reagere - vi iler derfor med en tilføjelse.
Det sidste uddelerpar i Salby Brugs var Max og Gerda Gun-
dertofte, og i følge den sidste formand for brugsens bestyrelse, 
Tom Foged Pedersen, lukkede brugsen i 1990.
- I brugsbestyrelserne drøftede vi muligheden for at lukke alle 
brugserne på Hindsholm og i stedet opføre én fælles brugs, 
som skulle ligge på en grund på Fynshovedvej i Mesinge, hvor 
alle kom forbi på deres vej til og fra Hindsholm. Men der kun-
ne ikke opnås enighed, så én efter én lukkede brugserne. I ste-

det fik vi jo Spar-købman-
den i Mesinge, og det kan 
vi alle være glade for i dag, 
siger Tom Foged Pedersen.
I listen skrev vi, at det stod 
uklart, om der havde været 
en brugs i Tårup - det har 
der været, beretter flere læ-
sere. Brugsen lå skråt over-
for gadekæret, men den 
lukkede allerede i 1968 - 
Viggo og Louise Larsen var 
det sidste uddelerpar.

Hindsholm NYT

Salby Brugs røg ud af listen
AF HENRIK MOHR

Salby Brugsforening

Susanne Andersen<<
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Hvad er din yndlingsplet? Hvad er din livret? Er det pighvar, 
hummer, krikand eller lam? Eller den skrubbe du netop har ha-
let op af fjorden? Hvilken årstid er er den bedste? Hvilket vejr 
giver de største oplevelser?

Hindsholms lyksaligheder er mangfoldige og afhængige af inte-
resser og omstændigheder. Jeg talte med en, der betroede mig, 
at hun havde en særlig plet, hvor hun søgte hen, når hun havde 
behov for at græde i fred. Det var smukt og udtryk for at vemod 
også har sine steder i landskabet, som deles med øjeblikkets be-
gejstring og fine minder fra livet. Norske Edvard Munch fanger 
det i ’Melankoli’.

I mange år har erosionszonen været min favorit. Klinterne byder 
på dramatik og stadig forandring. Man kan iagttage, hvorledes 
landet er bygget op, samtidig med at det er en oplevelse af, hvor-
dan det brydes ned og forsvinder.

På Langøhoved græssede 14 kreaturer for godt 100 år siden. 
Johannes Larsen Museet har et lille billede, hvor man i bag-
grunden kan fornemme en anden tid. I vandet udfor ligger der 
en del flintsager og Danmarks dengang ældste stammebåd blev 
for nogle år siden forsøgt bjerget mellem Langø og Mejlø. I min 
barndom kunne vor ret store sammensatte familie indtage fro-
kosten på toppen af hovedet uden at forældrene bekymrede sig 
synderligt om, at vi kunne skvatte ned. Hvor stien gik op har jeg 
fundet kogegruber fra bronzealderen. Nu er Langøhoved væk. 

Af de tre kartere fra krigens tid på Fyns hoved er kun lidt af det 
inderste tilbage. Det giver en målestok for erosionen de seneste 
år. En stor del af Horseklint forvandt under en nordøstenstorm 
indenfor mands minde. Pumpen, som blev brugt til at vande 
kreaturerne med, stod tilbage på sit rør et stykke ud fra kysten. 

Den døddrukne sørøver Sabbe og hans ditto folk mærkede Guds 
straf mange hundrede år tidligere under en lignende storm, da 
de forsvandt i havet sammen med borgen. Han var nok en af 
dem som Adam af Bremen (1075) nævner i forbindelse med 
Storebælt: ’Havet er af natur stormfuldt og i dobbelt forstand 
farligt, for man kan næppe undgå at falde i hænderne på sørøve-
re, selvom man får gunstig vind’.

Syd for Sabbesborg og nord for Snave ligger en halv bronzeal-
derhøj. Gennem 35 år har jeg nydt den smukke gratisprofil og 
luret på, om noget af indholdet måtte skride ned. Det skete for 
et par år siden og gav museet lejlighed til at finpudse profilen, 
samtidig med at de nødudgravede et noget medtaget sværd og 
tog prøver, som kunne fortælle om bevoksningen for 3500 år 
siden. Ud over randsten og graven kunne man se hver en tørv, 
der var lagt op i sin tid.

Men meget af det, der skrider ned, lejres andetsteds. Krumod-
der er en karakteristisk del af landskabet her nord på. Det er 
under stadig forandring, og man kan ikke altid stole på kortene. 

En del af klinternes materiale aflejres i Lillestranden. Man kan 
dog stadig omsejle øerne i småfartøjer ved passende vandstand. 
Renderne rundt om øerne er vigtige for, at dette specielle om-
råde kan bevare sin karakter. Man skal huske, at Lillestranden 
ikke blot består at et antal øer, men også et marint miljø, der er 
under hårdt pres. En stor del af bundbevoksningen og dermed 
dyrelivet er forsvundet gennem de senere år.

Øerne er meget forskellige af karakter. Mejlø med den dramati-
ske klint mod nord og de rolige strøg sydpå har den bedste sten 
at sidde på ca. midtvejs. Husk, øen er fredet i ynglesæsonen. 
Bogøbankens anemoner minder om, hvorfra øen har sit navn.

MIT YNDLINGSSTED PÅ HINDSHOLM
Vi ved alle, at der er dejligt på Hindsholm – både 
for besøgende og fastboende. Men alle har vi sik-
kert et sted, som vi synes, bare er det allerbedste. 
Denne gang er yndlingsstedet udpeget af Søren 
Hillerup, Langøvej. 
Artiklen er ledsaget af Sørens egen grafik og fotos.

Hindsholm NYT

AF SØREN HILLERUP 

Kalven fra Nord

PÅ HINDSHOLM
Min yndlingsplet
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Men, Vejlø Kalv er for mig perlen. Lille og over-
skuelig. Et sted man kun viser til få. Den er hel-
digvis fredet p.g.a. floraen, som er ganske særlig. 
Der må ikke plukkes noget. På toppen er en 
urskov, der ikke har været udsat for afgræsning 
eller hugst. Under trækronerne danner sig et 
særligt rum, der er i kontrast til den mere karske 
del af Lillestranden. Sådan så meget af det øvrige 
måske ud for mange år siden. Der dog slanger i 
paradis. Tror du, at du har fundet ramsløg, for-
synder dig og plukker den forbudne frugt, kan 
det blive straffet på det grusomste.  Det er ikke 
ramsløg, der gror under de gamle træer, men 
konvaller - og de er dødeligt giftige.

Et opråb til jægere!
Af Ole Simmelholt, Formand for Langøhuse Grundejerforening

I foråret havde vi besøg af vore børnebørn i Dunhammeren. 
På et tidspunkt ville de ned til stranden en tur. Efter en times 
tid vendte de tilbage med favnen fuld af affald, der var fundet 
på stranden. Til sidst blev lommerne tømt, og der dukkede 
en masse patronhylstre frem i såvel blå som røde farver. Alt 
sammen fundet på stranden.

Det irriterede mig en hel del, for alle jægere ved, at 
de skal tømme deres såt for affald, når de går andre 
steder hen og skyder. Jeg synes, det er mærkeligt 
at det, jagtforeningerne foreskriver,  ikke bliver ef-
terlevet. 

Derfor dette indlæg til Hindsholm-Magasinet. Jeg ved godt, 
at skoleeleverne lige har været ude og samle skrald, men i år 
var der fokus på takeaway-affald. 

Den 23. april var jeg også på stranden ved Langøhuse og der 
lå igen snesevis af patronhylstre. Problemet er at metaldelene 
ikke forgår så let, hvis de i hele taget gør det. 
Derfor dette opråb.

Langø H

Kalven

Mejlø
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Smag på Hindsholm…
Hindsholm er velsignet med en masse steder med fokus på kvalitet og lokale produkter. Brug sommeren til at besøge 
dem. Det vil I ikke fortryde. Af pladshensyn er her kun medtaget gårdbutikker og spisesteder, men der findes også mange 
vejboder med lækkert overskud fra Hindsholms haver. Mange af de lækre produkter kan i øvrigt også smages og købes på 
Hindsholm Høst- og Håndværksmarked den 11/9 ved Holmens Hus i Martofte.

Café Kirkeladen
Mesinge Bygade 57, 5370 Mesinge
tlf. 60 15 50 58 – www.cafekirkeladen.dk

ÅBENT:  1. marts – 1. juni: 
mandag – torsdag kl. 17 - 21 og  
fredag – søndag kl. 12 - 21.

 1. juni til midt september kl. 12 - 21.
  Midt september til midt december:  

mandag til onsdag lukket, torsdag kl. 17 - 21, 
fredag – lørdag kl. 12 - 21 og søndag kl. 12 - 16

I den hyggelige kirkelade fra 1500-tallet inviterer vi in-
denfor til god, gammeldags dansk mad, baseret på gode 
danske råvarer. Vi byder på et alsidigt menukort med no-
get for enhver smag, og vi er især kendte for vores æggeka-
ge og rabarbertrifli.
Café Kirkeladen har både inden- og udendørs servering i 
den hyggelige gårdhave. Caféen er et sted for hele fami-
lien.

Café Osther
(”Min Købmand” Mesinge)
Mesinge Bygade 54, Mesinge
tlf. 65 34 10 11 – www.mesinge.minkobmand.dk 

ÅBENT:  Hver dag mellem kl. 7 - 21.

Caféen ligger over ”Min Købmand” i Mesinge. I butik-
ken kan købes kaffe, sandwiches m.m., som kan indtages 
i caféen.

Hindsholm Gårdbutik
Fynshovedvej 584, 5390 Martofte
tlf. 62 62 52 51

Følg butikken på Facebook @hindsholmgaardbutik

I gårdbutikken kan du blandt andet købe oksekød, æn-
der, suppehaner, friske æg fra de økologiske høns, samt 
forskellige syltede varer. De har også enkelte varer fra an-
dre producenter, som er nøje udvalgte. Varerne i butikken 
afhænger af årets høst, derfor vil det være forskelligt, hvor 
meget der er af den enkelte 
vare. Dette er med til at sik-
re en bæredygtig gårdbutik, 
hvor der ikke bliver produce-
ret mere end der er brug for. I 
Hindsholm Gårdbutik finder 
du lækre, hjemmelavede varer 
fra en bæredygtig produktion.

Røgeri Hindsholm
Stavrevej 4, 530 Kerteminde
tlf. 66 11 25 03 – www.røgerihindsholm.dk

ÅBENT:  Onsdag – søndag kl. 10 - 16 og  
torsdag kl. 10 - 18. 
Trattoria 1. maj kl. 15. 
September torsdag - søndag kl. 12 - 16.

Grundstenen i vores arbejde på Hindsholm Røgeri er at 
udvikle den bedste kvalitet uden at skele til omkostnin-
gerne.  Vi røger selv vores laks og kød, men vi sælger også 
mange internationale produkter, især fra Italien og Kor-
sika. Vi importerer varer af høj kvalitet fra 10 forskellige 
lande, fx skinker, ost, pasta og balsamico. Om sommeren 
har vores lille udendørs restaurant, vores trattoria, åbent, 
hvor vi har mulighed for at kræse for vores gæster og lade 
dem smage på 
vore egne og ver-
dens lækkerier.

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
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Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40, 5370 Mesinge
tlf. 26 90 65 34
– www.facebook.com/Svalehøj

ÅBENT:  Torsdag kl. 16 - 18 og fredag kl. 15 - 18. 
Eller hos Nybro Frugt, som har åbent hver dag

Gårdbutikken sælger oksekød fra egen avl af racen Skotsk 
Højlandskvæg. Det er en langsomt voksende kvægrace, som 
giver dejligt mørt kød med et lavt fedtindhold.  Kvæget le-
ver hele livet i fri natur. Du kan købe både ferske og frosne 
udskæringer i gårdbutikken, hvor vi også sælger pølser, på-
læg og andre lækkerier. Vi forhandler også grisekød af høj 
kvalitet fra fritgående grise fra Ladegaard Duroc. Følg os på 
facebook og se, hvad vi byder på omkring højtiderne.

Måle Bagerbod
Måle Bygade 49, Måle
tlf. 40 29 11 60 – www.bagerbod.dk

ÅBNINGSTIDER: Se hjemmesiden

I Hindsholms skønne natur findes 
Måle Bagerbod. Forkæl dig og din 
familie med stemningsfyldt besøg i 
caféen. Alt hjemmebagt i bedste 
kvalitet. Bagerboden sælger lækkert 
hjemmebagt brød og kager, plus en 
masse andre lækkerier. 
Nyd lækkerierne i caféen eller tag 
dem med hjem.

Sybergkvæg
Tårup Bygade 34, 5370 Mesinge
tlf. 27 29 00 77 – www.sybergkvaeg.dk

ÅBENT:  Torsdag kl. 15 - 18, fredag kl. 15 - 18 og  
lørdag kl. 10 - 13 samt efter aftale.

I butikken finder du lækkert og mørt kød fra vores egne dyr. 
Kvæget går på de grønne enge i Sybergland, samt rundt om 
på Hindsholm. I gårdbutikken kan du købe en lang række 
af vores forskellige produkter fra Sybergkvæget. Vi har altid 
forskellige udskæringer på køl og frost, samt spegepølser, 
snackpølser, pålæg, bacon, grillpølser og andre lækre spe-
cialiteter. Vi varierer udvalget i butikken, således at du altid 
kan få det helt rigtige kød til lejligheden, tilpasset årets gang. 

Nybro Frugtplantage
Lille Salbyvej 54, 5370 Mesinge
tlf. 22 50 67 38 – nybrofrugt.dk

ÅBENT: Mandag - fredag kl. 9 - 17,
 Lørdag - søndag kl. 10 - 16.

I gårdbutikken finder du et stort udvalg af årstidens frugt 
som jordbær, æbler, pærer og blommer. Desuden sælger vi 
kartofler, honning samt marmelader og eddiker, som vi har 
lavet efter egne opskrifter. Vi har et stort udvalg af æblemost 
både som ren æblemost og som æblemost blandet med an-
dre frugtsafter, fx æblehyldeblomst eller æblerabarber most. 
På Nybro Frugtplantage bruger vi kun håndplukkede æbler 
af bedste kvalitet i vores most. I høstsæsonen har vi pluk-
selv weekender, hvor alle er velkomne.

Fridalund
Enghavevej 60, 5390 Martofte
tlf. 24437746 – www.fridalund.dk

ÅBENT:   Gårdbutikken har selvbetjening  
– kontanter eller MobilePay. 
Øvrige varer kan bestilles på hjemmesiden  
eller på telefon.

I gårdbutikken sælger vi årstidens grøntsager fra tidlige 
kartofler og lækre tomater til græskar og kål. I vores kø-
leskab finder du økologiske æg, som om sommeren er fra 
høns, der går på græs. Vi sælger også økologiske kyllinger. 
I efteråret kan du købe fersk kød fra lam og fritgående 
økologiske grise, ligesom vi sælger ænder og gæs op til jul. 
Uden for slagtesæsonen er vores kød på frost. På Fridalund 
lægger vi vægt på gennemsigtighed og økologi, og I er altid 
velkomne til at køre forbi og se, hvordan vores dyr lever.

HindsholmGrisen
Æblehaven 30, 5390 Martofte
tlf. 20224004 – www.hindsholmgrisen.dk

ÅBENT:  Åben hver dag kl. 10 - 17.  
Betaling med MobilePay.

Hindsholmgrisen er et resultat af vores kompromisløse ar-
bejde med at frembringe den absolut højeste spisekvalitet, 
helt på naturlig vis. Hindsholm Grisen er gris på naturlig 
vis. Vores passion er at lave noget af det bedst mulige kød.
HindsholmGrisene er født under åben himmel på vores 
smukke Hindsholm, og det er også her under åben him-
mel, de slutter deres gode lange liv.
Vi leverer kød til private samt en bred vifte af velrenom-
merede restauranter i hele Danmark, som sætter pris godt 
naturligt kød, og vi har også en gårdbutik plus netsalg.

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød
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EN HISTORIE OM HERRELØSE KATTE
Skrevet af Rikke Mohr Jørgensen, Viby

Jeg kan rent faktisk ikke huske, hvordan 
Jette og jeg lærte hinanden at kende. Det 
har som sådan heller ingen betydning for 
historien andet end vi hver især fandt en ny 
ven – og det er jo som sådan også en gevinst 
i sig selv. Men jeg ved, at det der bragte os 
sammen er vores kærlighed til katte – og 
den kærlighed har bragt os ud i noget af 
et projekt – at forsøge at hjælpe de katte, 
der måtte leve på må og få i Kerteminde 
Kommune, startende med Hindsholm, for 
der er desværre rigtig mange herreløse katte 
derude.

Vi har hver især syv katte, og næsten alle har de det tilfælles, at 
vi har taget dem til os, fordi de ikke havde nogen, der tog sig af 
dem. De seneste to vi har taget til os er et kattesøskendepar fra 
Snave. Vi fandt dem ved et tilfælde sidste efterår i en have, alene 
og forkomne, knap 8 uger gamle, og med hjælp fra en lokal bor-
ger, fik vi dem fanget ind. De to, Duddie og Didde, er blevet til 
to dejlige familiekatte, som vi har rigtig meget glæde af. Jette og 
jeg bor i Viby, hvor der befinder sig rigtig mange katte. Vi fandt 
ud af, at især i centrum af Viby var der efterhånden en del vilde 
hunkatte, som blev fodret mere eller mindre tilfældigt, og som 
ingen tog sig af at få steriliseret. Vi ser kattene i vores samfund 
som et fælles ansvar, og vi vil ikke sidde med hænderne i skødet 
og bare lade stå til, blev vi enige om. Tit taler vi om, at havde det 
været hunde, der levede på samme usle måde, da havde mange 

flere rejst sig fra stolene. Desværre har katten ikke samme status 
- endnu. Eftersom vi ikke selv havde penge til at få styr på de 
mange katte, og en sterilisation koster mellem 1000 og 1400 per 
kat, tog vi selv affære og startede en privat indsamling der førte 
til, at samtlige herreløse katte vi kender til her i området nu er 
steriliseret og genudsat – dette med hjælp fra en lokal dyrlæge 
og Frynseklinikken, ligesom vi på det seneste har fået hjælp fra 
Kattens Værn.. Potentielt set kan en hunkat få to kuld killinger 
om året, med hver 3-4 killinger per kuld – og her i foråret er det 
killingesæson. Det kan på få år blive til rigtig mange katte, der 
skal sørge for sig selv i al slags vejr og med rigtig dårlige odds, 
med mindre nogen hjælper dem. Derfor tog vi i efteråret 2020 
kontakt til Kerteminde Kommune, som på daværende tidspunkt 
var den eneste kommune på Fyn, der ikke havde noget samarbej-
de med Kattens Værn – det har vi nu. 
Aftalen med Kattens Værn betyder, at har man kendskab til en 
kat, der fx er efterladt i et sommerhusområde, eller som strejfer 
om uden nogen, som tager sig af den, da kan man nu kontakte 
Kattens Værn og få oprettet en indfangningssag ved at kontak-
te administrationen på telefonnummer 38 88 12 00 i tidsrum-
met mandag - torsdag: 10.00-15.00 fredag: 10.00-14.00. Man 
er også velkommen til at kontakte enten Jette eller mig, Rikke, 
på følgende telefonnumre og høre hvad vi hver især har gjort. 
Rikke: 22 48 35 13, Jette 61 51 43 86. Vores opfordring til kat-
teejere er at få kattene steriliseret og kastreret samt øremærket. 
På denne måde kan man være med til at stoppe strømmen af 
herreløse katte, samt give kattene et sundt og værdigt liv.

NATTERGALEN – KENDER DU DEN?
af Simon Ettrup Hansen

Flere læsere vil nok allerede nynne med på melodien til ovennævn-
te sangtitel, som mange af os kender fra diverse sangbøger. Ja, vi 
kender skam nattergalen, fra litteraturen, sangene, digtene og ikke 
mindst eventyrerne, men hvor holder den mon til på Hindsholm?
Inden afsløringen af nattergalens skjulesteder, synes jeg dog, at vi 
kort skal dvæle ved denne, undseelige fugl, for hvorfor fylder den 
mon så meget i folkesjælen? Måske fordi den – på nærmest my-
tisk vis – bringer os de blege sommernætter, de lysende kastanjer 
og sommerens bankende hjerter – år efter år. Nattergalen er ind-
begrebet af det romantiske, og derfor kan den jo kun ’blomstre’ 
kun ganske kort, hvor vi – de dødelige - kan få lov til at høre 
dens smukke, dragende sang fra moser og krat. Så kort en stund, 
hvor alt omkring den folder sig ud i duftende farver og grønne 
gevandter.
Nattergalen symboliserer friheden og vigtigheden af menneskeligt 
nærvær og kærlighed, hvilket H.C. Andersen så smukt skildrer i 
sit eventyr, hvor nattergalen naturligvis får en helt central rolle 
som den sande, ægte modpol til det guld- og glitterrige, Kongen 
af Kina har ladet sig forblænde af, inden nattergalen synger ham 
på ’rette spor’, da hans liv er ved at ebbe ud… Konger har vi 
ikke så mange af på Hindsholm, men til gengæld er nattergalen at 
finde en del steder, hvor dette, lille indslag blot er tænkt som ind-

ledning til at få skabt et 
lille, lokalt ’nattergale-
kort’ over Hindsholm. 
Således er det håbet, 
at vores læsere måske 
vender tilbage med yderligere lokationer, hvor nat-
tergalen kan høres. Når man begiver sig på nattergaletur, er det 
naturligvis vigtigt at man færdes ad offentlig veje/ stier/ markve-
je, således at respekten for den ynglende natur samt lodsejernes 
ejendomsret opretholdes. Heldigvis kan nattergalen høres på god 
afstand, når vejret er stille.  På det nedenstående kort kan du se 
enkelte ’nattergalespots, men håbet er – som nævnt – at I som 
læsere vil melde endnu flere steder ind til brug for næste års som-
mernummer af Hindsholm-Magasinet.

REDAKTIONSKENDTE ‘SPOTS’:
Taulundsvej ud for moserne mod Salby, Banelinjen ved Dalby, 
Bogensø Strand, Maimosevej mod Hverringe.
Hvis du lige skal have opfrisket lyden af en nattergal, er siden: 
fuglestemmer.dk et fint sted at høre nattergalens røst.
Tilbage er blot ønsket om, at I vil opleve ’nattergalemagien’ i 
2021, God fornøjelse!

Hindsholm NYT

Jette og Rikke 
foto: Camilla Pedersen
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Nyt fra foreningerne

HJÆLP SØGES
I Hindsholm Gymnastikforening har vi 
ønske om at få skrevet lidt om foreningens 
historie, foreningens arrangementer, aktiviteter 
og højdepunkter gennem tiden. Hvis du er interesseret i 
den lokale historie gennem tiden og har lyst og overskud 
til at hjælpe os med at skrive lidt om Gymnastikforenin-
gens historie (tidligere Dalby Gymnastikforening og Me-
singe Gymnastikforening, som blev slået sammen), så vi 
kan få sat lidt datoer på begivenheder, vil vi være dybt 
taknemmelige. Henvendelse kan ske til Hanne Klokker på 
mobil 29468097 eller på kassererhindsholmgf@gmail.com

UDSTILLING OM UDVANDRING 
PÅ HINDSHOLMDAGEN

Lokalarkiverne på 
Hindsholm er gået 
sammen om en 
fælles udstilling om 
udvandring på Hin-
dsholmdagen d. 11. 
september. Vi har 
en del materiale om 

folk, der er udvandret fra Hindsholm, men vi vil gerne 
have mere. Hvis du/I ligger inde med breve, billeder og en 
god historie om familiemedlemmer, som er udvandret, vil 
vi være glade for at kunne gøre brug af det i udstillingen.
Du/I kan kontakte lokalarkiverne på følgende telefon-
numre:
Mesinge Lokalarkiv v/ Irene Hansen 28 35 17 43.
Viby Lokalarkiv v/ Jørgen Kuhlmann 22 97 34 13.
Dalby Lokalarkiv v/ Helle Klüver 23 20 63 25.
Stubberup Lokalarkiv v/ Else M. Jensen 28 60 37 35.
 Med venlig hilsen Lokalarkiverne på Hindsholm

SÆSONEN DER GIK
af GF Hindsholm

Også i gymnastikforeningen har vi i denne tid været mærket af 
den mærkelige situation, som hele Danmark har været i grun-
det Corona-epidemien. Vi var fra sæsonstart godt rustet med 
sprit i spandevis og helt klare planer, så alle retningslinjer kunne 
overholdes. Men, men, men….. bestyrelsen kom på overarbej-
de med henblik på megen kommunikation i takt med ændrede 
retningslinjer.
Vores trænere har været fantastisk positive og har virkelig i vid 
udstrækning forsøgt at tilbyde gymnastik og socialt samvær ved 
at være fantasifulde i planlægningen af træningerne. Flere hold 
har været delt op for at overholde og tilgodese afstande eller antal 
på gymnaster, og målebåndet har været fremme for at opmå-
le kvadratmeter på træningsfaciliteterne. Desværre har enkelte 
hold også være lukket ned, da trænere og bestyrelsen har vurde-
ret, at nogle hold lå i den ” sårbare” aldersgruppe.
Årets økonomi har desværre også været præget af den situation, 
som corona har bragt os i: 
Vores medlemstal er faldet, især blandt vores voksenhold, som 
har været pålagt yderligere restriktioner, og især blandt vores æl-
dre gymnaster, som har følt sig i risikozonen og derfor forståe-
ligt nok har valgt at holde pause, indtil situationen ser lysere ud 
igen. Men det betyder desværre også, at vores indkomst er faldet. 
Dette skyldes ikke kun nedsat kontingentindbetaling, men også, 
at vores sociale arrangementer, som vi normalt afholder med en 
lille økonomisk fortjeneste, har måtte aflyses.
Vores trænere har i denne sæson haft endnu større ansvar og 
arbejde i.f.t planlægning m.m, og de skal selvfølgelig som al-
tid have en anerkendelse for deres arbejde, trods restriktioner 

med aflysninger osv. Derudover har der også væ-
ret yderligere udgifter til at øge sikkerheden og 
overholde retningslinjerne; fx sprit og mund-
bind. 

Vi har i bestyrelsen forsøgt at minimere årets un-
derskud blandt andet ved at være ude hos de lokale håndværkere 
m.m. for at spørge til donationer. Et foreløbigt HJERTELIGT 
TAK skal lyde til:
Mesinge Tøm’ren
Jesper Bergholdt tømrerfirma
Dicks Vinduespolering

Vi er SÅ taknemmelige og rørte over den opbakning fra lokal-
samfundet, som vi har fået. 
Derudover tak for den fantastiske opbakning fra vore medlem-
mer, og det har været positivt at se, hvor villige alle har været til 
at overholde vores nye tiltag – lige fra omklædning hjemmefra, 
brug af mundbind, forældre som ikke måtte overvære trænin-
gerne og de utallige afspritninger flere gange i træningen. Det 
sværeste at overholde var, at vi ikke kunne kramme hinanden… 
og det ser vi faktisk som en udfordring i vores forening.
Nu ser vi frem til en ny sæson, og vi håber og forventer, at vi star-
ter op igen til efteråret med at udbyde hold til alle aldersgrupper. 
Vi er allerede i gang med at planlægge kommende sæson, og vi 
håber meget på, at du vil være med til at få vores gymnastikfor-
ening til at bestå ved at tilbyde din hjælp i både planlægning 
og praktiske opgaver. Hvis du vil være en del af den arbejdende 
gruppe bag gymnastikken, - det kan være til praktiske opgaver, 
som medtræner eller i bestyrelsen, - er det vigtigt at du kontakter 
Pernille Klokker på: 21 77 21 90.

STUBBERUP SOGNS
LOKALARKIV
Holmens Hus, Fynshovedvej 486. Så snart restriktionerne 
gør det muligt, holder vi åbent alle tirsdage fra 10.30 – 
11.30, samt første tirsdag i måneden fra kl. 19.30 – 21.00 
eller efter aftale med Else M. Jensen på tlf. 2860 3725.
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HINDSHOLM EGNSMUSEUM
Vi glæder os til at holde åbent på museet denne sommer og 
håber, at Coronaen tillader det. I vinterens løb har vi haft 
mulighed for at indkøbe inventar til museet. Nye montrer, 
hylder og kasser til opbevaring, bord/bænkesæt ude og inde, 
parasoller til sommerens soldage og forskelligt inventar til 
”kontoret”. 

SOMMERÅBENT PÅ EGNSMUSEET..
8 weekender, alle dage fra kl. 12 til kl. 16. 
Første weekend d. 26. & 27. juni, sidste weekend d. 14. og 
15. august. Almindelig entré 25,-kr, børn under 18 år gratis. 

NYT.
FÆLLESBILLET, entré, kaffe 
med kage og kandis 30 kr. 

 MÆRK (sans, rør ved) FORTI-
DEN i berøringsudstillingen i 
kælderen. Her kan man få dub-
letter af udstillingsgenstandene 
i hænderne og gætte på, hvad de 
har været brugt til.
VASKEDAGE. Enkelte lørdage, 
som fra gammel tid er vaskedag, 
laugardagur, kan gæsterne vaske 
deres eller vores skidne klæder på 
gammel vis. Hvornår? Spørg Inge. 

EFTERLYSNING.
FRIVILLIGE som vil være ku-
stoder på museet. Du er aldrig 
alene på vagt. 
GENSTANDE til berøringsud-
stillingen, Mærk fortiden. 

VASKESAGER. Til vaskedagene kunne vi bruge en zink-
balje, zinkspand, et vaskebræt og en gammel rulle/vridema-
skine.
Vil du være frivillig vagt eller har du genstande til berø-
ringsudstillingen så kontakt Lone lcnorgaard@gmail.com  
tlf. 2125 9864 eller Inge ingesvensmark@gmail.com tlf. 
2712 2086.

SMEDJEN GYM ER ÅBEN IGEN

Efter en lang nedlukning er Smedjen nu igen klar til at slå 
porten op til indendørs træning. Vi har dog ikke ligget på den 
lade side under coronapausen, men brugt tiden til at etablere 
udendørs træningsfaciliteter. Smedjen er en forening drevet af 
frivillige, hvor Holmens beboere kan træne sammen og hvor 
fællesskabet er mindst lige så vigtigt som at få pulsen op. Vi har 
ikke en kæmpe maskinpark, men træner efter cross-træningens 
principper med kropsvægt, løse vægte og hvad vi ellers kan 
finde på.Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os 
på info@smedjengym.com eller vores Facebookside Smedjen 
Gym Hindsholm. Du kan selvfølgelig også bare møde op og 
prøve det af. Du kan også besøge os på DGIs Fitness Tryday 
søndag 23. august 10-14.

TRÆNINGSTIDER
Mandag 19-20 (Ladies Night)
Tirsdag 20.00 (Crosstræning)
Torsdag 19.00 og 20.30 (Ladies Night og Crosstræning)
Søndag 10-12 (Familietræning med kaffehygge)

VI HAR VIST BRUG FOR AT SES… 
OG VÆKKE MUSKLERNE
Kom og vær med i Hindsholmturneringen i rundbold på 
sportspladsen ved Viby Forsamlingshus.
Onsdag d. 2/6 kl. 19.00 - 20.00
onsdag d. 16/6 kl. 19.00 - 20.00
onsdag d. 30/6 kl. 18.00 - … så længe man har lyst.
Viby Sogneforening inviterer alle på Hindsholm til rundbold 
og hygge på sportspladsen.
Turneringen vil foregå over 3 aftener i juni. Sogneforeningen 
sælger øl og vand, så man kan få slukket tørsten efter kampen.
De første aftener er planlagt således, at alle kan komme hjem i 
tide til at få de mindste i seng. På finaleaftenen tænder vi op i 
grillen kl. 18.00, så tag mad med og tilbring en hyggelig aften 
med venner, familie og naboer.
Sogneforeningen giver skumfiduser til de yngste, og man kan 
selvfølgelig købe øl og vand. Arrangementet er gratis.
Henvend dig til din lokale beboer/sognerådsformand og hør 
nærmere om regler og tilmelding.
Vi glæder os meget til at se nogle glade og kampklare hold.
 Venlig hilsen.Viby Sogneforening

Psst…. Det er ikke et krav at deltage i kampene, så kom gerne 
for hyggens skyld og selvfølgelig for at heppe!

Nyt fra foreningerne

I GYMNASTIKFORENINGEN 
HINDSHOLM læg-
ger vi stor vægt på, at vi 
er en forening , der tilby-
der et miljø, hvor alle skal føle sig 
godt tilpas, og hvor alle har lyst til at 
komme både for sportens – men ikke 
mindst for kammeratskabets skyld. 

Derfor er det også med særlig glæde og stolthed, at vi kan 
fortælle, at Ingrid Skifter var én af de 7 nominerede til 
Fynske Banks kammeratskabspris 2021.

Smedjen

28 Hindsholm-magasinet



Her kan du se en samlet oversigt over, hvad der sker på Hin-
dsholm i perioden juni, juli og august – men du er nok nødt 
til at tage kalenderen med et vist forbehold. Vi er stadig i en 
”corona-tid”, hvor de fleste arrangører er nødt til at tage forbe-
hold for hvilke retningslinjer, som myndighederne meldt ud. 

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.

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

ONSDAG, 2. JUNI
19:00  Rundbold på sportspladsen ved Viby forsamlingshus.

TORSDAG, 3. JUNI
09:30  Morgensang i Dalby kirke v. SHS
14:00  Syssel Holmens hus
17:00  HOLMENS DAG (Styregruppemøde)
19:00  Billard Holmens hus

FREDAG, 4. JUNI
17:00  Fredagsbar

LØRDAG, 5. JUNI
09:30  Mændenes morgenmad i Viby Sognegård

TIRSDAG, 8. JUNI
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 10. JUNI
10:00  Åbent Mesinge Lokalhistoriske Arkiv
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Viby sogns Lokalhistoriske arkiv holder åbent

TIRSDAG, 15. JUNI
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:00  Midskovmøde

ONSDAG, 16. JUNI
19:00  Rundbold på plænen ved Viby forsamlingshus

TORSDAG, 17. JUNI
14:00  Syssel Holmens hus
18:00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning
19:00  Billard Holmens hus
19:30  Mesinge Lokalråd - Generalforsamling

LØRDAG, 19. JUNI
09:30  Mølle åbning af Viby Mølle

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

ONSDAG, 23. JUNI
18:00  Sankt Hans på sportspladsen ved Viby Forsamlingshus

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

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

ONSDAG, 30. JUNI
18:00  rundbold på plænen ved Viby Forsamlingshus

JULI
TORSDAG, 1. JULI
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 3. JULI
09:30  Mændenes morgenmad i Viby Sognegård

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

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

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

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

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

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

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

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

AUGUST
SØNDAG, 1. AUGUST
09:00  Gudstjeneste i Dalby kirke v. SHS
10:30  Gudstjeneste i Viby kirke v. SHS

TIRSDAG, 3. AUGUST
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 5. AUGUST
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

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

TORSDAG, 12. AUGUST
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Viby sogns lokalhistorisk arkiv holder åbent

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

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

LØRDAG, 21. AUGUST
10:30  Gudstjeneste + konfirmation i Dalby kirke v. SHS

TIRSDAG, 24. AUGUST
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Generalforsamling i Viby sogneforening.

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

TIRSDAG, 31. AUGUST
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
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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. 23 71 55 79

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 

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

Vandværk

Mesinge Vandværk www.mesingevand.dk
Mesinge Bygade 24, Mesinge VAGT tlf.: 21 24 51 50

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

MANGLER DIN STØTTEANNONCE?
Kontakt os på hindsholmmagasinet@gmail.com eller 
ring til Steen Hjorth, tlf. 21 43 07 26.
Støt det lokale – med en annonce i  Hindsholm-Magasinet!

STØT DE LOKALE – De støtter Hindsholm-magasinet
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Mesinge Autoværksted 
Mesinge Bygade 8 · 5370 Mesinge · Tlf. 6534 1130
www.automester-mesinge.dk

Bedre kørende

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 

  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

 

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

 

Tak fordi I støtter 

Hindsholm
magasinet
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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  

Lige før timerne mørkner i juni
Lige før duerne sover
Lige før duften er dugget på græsset
Lige før dagen gå over
Lige før bålene bliver til aske
Lige før blomsterne lukker
Lige før skibene svinder på fjorden 
I kredsløb om jorden 
Fornemmer vi midsomren sukker

Sukker igennem den lysvilde aften
Nynner i børnenes munde
Driver i valmuers duvende viljer
Vokser af ukendte grunde
Ånder af slægternes nærvær i natten 
Blåner mod byen der falmer
Knejser af gravhøjes svimlende alder
Der lokker og kalder
Og lyder som midsommersalmer

 Tekst af Iben Krogsdal 
 Melodi af Erik sommer

Foto: Anker Stæhr-Jørgensen

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Tak fordi I støtter 
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