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I GANG – IGEN …
Efter en lang – og sikkert nødvendig – Corona-nedlukning er det normale liv ved at komme i gang igen på Hindsholm. Efter flere magasiner med tegn på reduceret aktivitet, er dette magasin igen fyldt med spændende tilbud
fra foreninger, kirker, lokalråd, beboerforeninger m.fl.
Vi kan igen komme til koncerter, synge i kirkerne, komme
til fællesspisninger, lave verdensmad, gymnastik osv. osv.
Det er bare om at vælge – og deltage i de mange aktiviteter.
Lige om lidt inviterer lokalråd/beboerforeninger til ”årets
begivenhed på Hindsholm”, idet man af praktiske årsager i år har besluttet at afvikle det traditionelle Høst- og
Håndværksmarked samme dag og samme sted som Holmens Dag. Altså en dobbelt anledning til at så mange som
muligt lægger vejen forbi Holmens Hus lørdag den 11.
september og deltager i den store markering af de små
og store fællesskaber, som er så kendetegnende for Hindsholm. Kom og gør en god handel på markedet og brug tid
på at lytte til spændende fortællinger og taler. Nyd de lokale kunstneres flotte værker og brug et par timer i selskab
ved andre Hindsholmere. Det endelige program for dagen
vil blive bragt i pressen, på Facebook, hjemmesider m.m.
I dette magasin har redaktionen også valgt at sætte fokus
på, hvorfor nogen flytter til Hindsholm – og hvorfor andre flytter herfra. Der er igen tvivl om, at såvel til- som
fraflytning ofte har noget at gøre, hvorvidt man føler sig
som en del af et fællesskab. Fællesskaber kan få nogle til
at blive boende – og fællesskaber kan også være med til at
”brande” et område og gøre det attraktivt for tilflyttere.
Alle vi, der bor på Hindsholm, har derfor et stort ansvar
for den fremtidige bosætning.
Netop i disse dage er hele 3 af byerne på Hindsholm – Dalby, Mesinge og Midskov – i færd med at leve op til dette ansvar. De 3 byer deltager nemlig i årets ‘landsby-make’over’,
hvor byerne ved hjælp af mindre kommunale midler er i
gang med små projekter, der på sigt skal være med til at
gøre landsbyerne mere levende og mere spændende at bo
i – for nuværende og kommende borgere.
Det levende Hindsholm er altså i gang igen – og de mange
tilbud og fællesskaber er klar til at tage imod alle, som
aktivt ønsker at være med til at fremme livet herude.



På vegne af redaktionen,
Steen Hjorth
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Hindsholm NYT

ÅRETS BEGIVENHED

på Hindsholm
Lørdag den 11. september 2021
Holmens Hus, Martofte
HOLMENS DAG 2021
Kl. 10 – 17

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

HINDSHOLM HÅNDVÆRKS- & HØSTMARKED
Kl. 10 – 15
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.
Start dagen med HØSTGUDSTJENESTE kl. 9 i Holmens Hus.

Arrangører: Lokalråd/beboerforeninger på Hindsholm

ALLE ER VELKOMNE
Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Nyt fra Mesinge

LOKALRÅD
FRA MESINGE LOKALRÅD
UDVIDELSE AF HINDSHOLM LEGEPARK
Desværre har vi endnu ikke (ansøgning om byggetilladelse indsendt i april måned!!!) fået tilladelse til at opsætte
de 3 nye legeredskaber i Hindsholm Legepark. Vi venter stadig utålmodigt – men er MEGET uforstående over
for, at det skal tage så lang tid for at få tilladelse til at sætte tre legeredskaber op på en kommunal legeplads !!!!
LANDSBY MAKE OVER 2020
Igen i år har både Mesinge og Midskov fået midler til forskønnelse af de to by landsbysamfund. Mesinge er
gået i gang med at etablere flere mødesteder i byen, og Midskov har planer om at opføre en bro ved ”Midskov
Havn”. Desværre er sidstnævnte projekt blevet noget forsinket, idet der kom en indsigelse fra Dalbybugten
AMBA (en overbygning af grundejerforeninger ved Dalbybugten), som betyder, at den godkendelse, som
kommunen havde givet, nu skal genvurderes ved Kystdirektoratet – og her har man normalt en behandlingstid
på ca. 6 måneder. I mellemtiden må det forventes, at kommunen er blevet færdig med at etablere de to shelters
og multi-toilettet, som man i skrivende stund har afsat fundamenterne til. Af midlerne fra 1. præmien fra sidste
års Landsby Make Over har Midskov-borgerne selv bekostet nye borde/bænkesæt og en affaldsstativ-skjuler.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

SIDEN SIDST…

Siden sidste Hindsholm-Magasin udkom den 1. juni, er vi
i Mesinge Lokalråd igen begyndt at se fremad og håber, at
vi nu igen kan genoptage flere af vore sædvanlige aktiviteter
efter en alt for lang tid med megen fokus på Corona og forhindringer.
Den 17/6 afviklede vi f.eks. første fællesspisning i meget
lang tid – og fik gennemført vores årlige generalforsamling,

der jo blev udsat i januar måned, hvor den efter vedtægterne
normalt afholdes. Ca. 35 deltog i en rolig generalforsamling,
hvor eneste nyhed vel var, at Heidi Simonsen efter et par år
ikke længere havde den fornødne tid til at fortsætte som én
af Lokalrådets to suppleanter. I stedet valgtes Ina Myrhøj fra
Midskov.
Velkommen til Ina – og et stort tak til Heidi for hendes store
engagement

SÆT X I KALENDEREN
FÆLLESSPISNINGER
Mesinge Lokalråd inviterer til fællesspisninger i Mesinge Forsamlingshus
tirsdag den 28. september og onsdag den 17. november.

✗

Som sædvanligt inviteres alle interesserede til et par timers snak og god mad sammen med venner og naboer – og måske
kan vi igen begynde at synge et par sange sammen. Fællesspisningerne starter kl. 18 og slutter kl. 20, så børnefamilier kan nå
hjem og putte børn i seng.
Det koster 90 kr. for voksne medlemmer at deltage i fællesspisningen og 45 kr. for skolesøgende børn. Ikke-skolesøgende børn
skal ikke betale for at deltage.
Som sædvanligt skal du tilmelde dig, hvis du ønsker at deltage i spisningen. Fristen for fællesspisningen i
september er fredag den 24. september – og for november-spisninger er fristen fredag den 12. november.
Som noget nyt beder vi om, at tilmelding sker ved at du betaler for din deltagelse via MobilePay 71445.
Husk at oplyse dit navn og antal personer (voksne/børn). Hvis du ikke har mulighed for at benytte MobilePay, tilmelder du dig blot til et bestyrelsesmedlem og betaler, når du ankommer til fællesspisningen

71445

MESINGE LOKALRÅD
FORMAND:
KASSERER:
MENIGE:

Steen Hjorth tlf. 21 43 07 26
Karsten K. Hansen tlf. 30 33 67 22
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: Kasper Skov Jensen tlf. 21 62 71 18
Ina Myrhøj tlf. 29 92 28 27
HJEMMESIDE: www.mesinge.dk
Bankkonto: 6864 0001026684 eller MobilePay. (Kan
f.eks. benyttes, hvis du ønsker at være medlem af Mesinge
Lokalråd.). Medlemskontingent for 2021: 100 kr. (husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer). 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). Husk at skrive navn og adresse i kommentarfeltet.

Hindsholm-magasinet

TÆNDING AF JULETRÆ

Selv om det er i god tid, skal I også være opmærksomme
på, at Mesinge Lokalråd tænder årets juletræ foran Mesingeskolen 1. søndag i Advent – dvs. søndag den 28.
november kl. 16. Vi byder på gløgg og småkager – og forventer at julemanden lægger vejen forbi med godteposer
til de yngste.

EFTERLYSNING
Mesinge Lokalråd efterlyser et juletræ, som vi kan sætte op foran skolen i december måned. Har du en stor
gran, som du gerne vil af med, er du velkommen til at
kontakte Kasper Skov Jensen eller Steen Hjorth og aftale
besigtigelse og afhentning.
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Nyt fra Viby Sogneforening

Foto: Annelise Bruhn

NYT FRA

Viby Sogneforening
SÆT KRYDS I KALENDEREN:
HALLOWEEN I OKTOBER
Som altid vil Viby Sogneforening gerne invitere til Halloween - (u)hygge i Viby Mølle sidst i oktober. Vi vil skære
græskarlygter sammen og senere - når mørket falder på - vil
store og små, iklædt uhyggelighed, vandre i lygternes skær
og komme forbi og banke på en nabos dør.
Hold øje med postkassen- invitationen med endelig dato og
tidspunkt kommer der.
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FÆLLESSPISNING
Onsdag d. 24. november kl. 18.00 Fællesspisning i
Viby Forsamlingshus.

✗

Viby Sogneforening og Viby Forsamlingshus inviterer igen
indenfor i forsamlingshuset til lækker mad og en hyggelig
aften sammen.
December står for døren, og vi byder julen velkommen.
Vi tænder julelysene og dækker op med juleglitter og stads.
Kom med ind i varmen og få noget god mad i godt selskab.
Tag venner og familie med. Alle er velkomne.

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Viby Sogneforening

Sankt Hans
AF METTE HUSTED, VIBY SOGNEFORENING

DEJLIG AFTEN MED HØJT HUMØR
PÅ SPORTSPLADSEN I VIBY
For mange handler Sankt Hans om den nære forankring, og
der var optimisme og gensynsglæde at spore hos de mange lokale, der var mødt op. Bålet var smukt sat op af frivillige kræfter, og ved siden af heksen havde en lokal pige hængt et stort
Corona-symbol op. Ilden og bålet er gennem tiden blevet opfattet som ondtafværgende, og mon ikke der igen blev sendt et
lille håb afsted fra de mange tilskuere.
Jens-Arne Hansen stod for årets båltale, hvor der både blev set
tilbage på det forgangne år, men også sat fokus på vores fælles
ansvar for at værne om miljøet og vores natur. Temaet ramte
plet, ikke mindst pga. den skærpede globale opmærksomhed,
men i særdeleshed for vores lokalsamfund i forbindelse med
Viby-Måle´s deltagelse i BLUP-projektet, et nationalt initiativ
omkring skabelse af en lokal udviklingsplan for bæredygtighed.
Fællessangen blev i år lidt kønnere, end den plejer. August på
klaver og Ingvar på trompet akkompagnerede smukt og sikkert
de syngende gennem midsommervisen.

Stor tak til Jens-Arne Hansen for ordene, Arne og Kirsten Hansen og Poul Winther for bålet og August og Ingvar for den
smukke musik.

MØLLEÅBNING
AF METTE HUSTED, VIBY SOGNEFORENING

Lørdag d. 19. juni blev sommersæsonen åbnet for besøgende
i Viby Mølle. Det skete ved den traditionelle mølleåbning,
hvor folk fra Viby og Måle samledes til en hyggelig formiddag med andagt af sognepræst af Rikke Aagaard Nielsen,
fællessange, og morgenkaffe med friskbagte rundstykker og
kage doneret af Langegades Bageri. I stedet for amerikansk
lotteri var der quiz til både voksne og børn. Det gav anledning til mange grin og en god snak på pladsen foran møllen.
Der var flotte præmier til vinderne, skænket af lokale forretningsfolk.
Stor tak til Langegades bageri, Kerteminde minigolf, Erik
Johansens gårdbutik, Hans Peder Paulsen og Esben Bindelsbøl for hjælp, præmier og friskbagt brød.

TIL ORIENTERING…

Viby Sogneforening ejer et part- telt af denne type.
Teltet er uden gulv og måler 8x4.
Teltet kan lejes af Viby Sogneforening for 300,- excl. borde
og stole.
Incl. borde og stole koster det 100,- ekstra.
Kontakt Jørgen Lykkegård for mere info og leje.
Tlf: 26 21 23 15,

Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Steen Hjorth

STUBBERUP

Sogns Beboerforening
Foredrag i Holmens Hus
Martofte. Onsdag d. 6. okt. kl. 19.00.

Læge Erik Holm Hansen , der er født på Egensø, Martofte, fortæller om sit liv fra landsbylæge til krigskirurg for Røde Kors og Læger uden grænser.
Han har arbejdet på Faaborg og Svendborg Sygehus, og blev speciallæge i kirurgi på Odense Sygehus. Erik Holm Hansen havde i en årrække lægepraksis i Jordløse.
Han har været udsendt til alverdens brændpunkter.
Pris for foredrag: 50 kr.
Tilmelding til: Bente tlf 40 21 85 54 / mail: b.m.s.k@mail.dk eller Else tlf. 28 60 37 35 /
mail: stubberuplokalarkiv@msn.com senest den 1. oktober.
Der vil være kaffe og kage i pausen. Der er mulighed for at købe øl og vand.
Arrangører: Lokalarkivet og Stubberup sogns Beboerforening.
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Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

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

BÅLHYTTEN ER NU FÆRDIG.

- OG ER KLAR TIL BRUG.
Vi har haft stor glæde ved at etablere hytten, og nu håber
vi, at beboerne i sognet også får stor glæde af at bruge
den. Det er gratis at benytte bålhytten, men man skal lige
kontakte Bente på tlf 40218554 eller mail; b.m.s.k@mail.
dk, for at høre om den er ledig. Stubberup Sogns Beboerforening

”SYSSEL” I HOLMENS HUS

Vi starter syssel op igen efter nedlukning torsdag den 2.september kl.14 i Holmens Hus. Nye og 'gamle' er meget velkomne Håber, vi ses.

Med venlig hilsen Stubberup sogns beboerforening.

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

BRODERI FESTIVAL FYN

- I OG OMKRING KORSHAVN/MARTOFTE.
Fredag den 10. til søndag den 13. september vil broderiverden indtage Fyn.
Broderiworkshops, foredrag, broderiboder vil være en del af arrangementet. Kendte Brodøser fra
hele landet kommer og underviser alle, som har en passion for broderi eller ønsker at få det. Så
er korsting, heksesting, franske knuder, kædesting, petit point noget, du har lyst til, så tilmeld
dig Broderifestivalen.
Program vil kunne ses på Facebook siden broderifestivalfyn. Programmet kan sendes ved henvendelse.
Tilmelding skal ske til mail: lonep.christensen@gmail.com Mobil: 24 65 00 78.

SÆT X I KALENDEREN
BANKOSPIL I HOLMENS HUS EFTERÅR 2021
Søndag 26. september kl. 14
Søndag 24. oktober kl. 14
Søndag 21 november kl. 14
Søndag 12. december kl. 14
JULETRÆSTÆNDING OG JULEFROKOST
26. november 2021
Sidste år måtte vi aflyse begge arrangementer grundet forsamlingsforbuddet.
Men i år håber vi, at det vil lykkedes os både at få tændt
træet samt at få lidt at spise i hyggeligt samvær.

Hindsholm-magasinet

✗

Når træet er tændt kl. 17, og vi har sunget julen ind, vil der være lidt godt til børnene.
Kl. 18.30 starter julefrokosten.
(Traditionel julemad)
Forventet pris for voksne: 175 kr. og børn: 75 kr.
Når alt er på plads, vil der komme opslag på Facebook,
hjemmeside og skilt ved vejen.
Tilmelding til Bente - tlf. 40218554, mail b.m.s.k@mail.
dk eller Lotte - tlf. 61704521 senest d.20 november 2021.

Vi glæder os til vi ses!

Stubberup Sogns Beboerforening
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Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Nyt fra Dalby

LOKALRÅD
Arbejdssedlen for dit lokalråd - lige nu
AF METTE LOUISE FASDAL, MEDLEM AF DALBY LOKALRÅD

Ikke et ord om corona denne gang. For nu sker der endelig
noget, efter at Dalby Lokalråd har været i en slags dvale, fordi
vi stort set ingenting måtte på grund af den forhadte virus.
Siden I hørte fra os i det seneste Hindsholmmagasin, har vi
holdt generalforsamling i Dalby Forsamlingshus.
På generalforsamlingen i foråret kom der to ideer, som vi nu
arbejder videre med.
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UDHÆNGSSKABET
Den første idé drejer sig om udhængsskabet på den gamle
brugs. Eftersom brugsen nu er lukket, og der ikke længere er
ret mange, der lægger deres vej omkring bygningen i samme
grad som tidligere, giver det ikke længere nogen mening, at
det er her, udhængsskabet - som kan bruges til forskellige, informative opslag - hænger. Derfor arbejder vi nu videre med
et forslag om, at udhængsskabet skal rykkes hen på muren af
forsamlingshuset, hvor vi er af den opfattelse, at der er langt
flere af jer i lokalområdet, der kommer forbi.

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Dalby lokalråd

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD

FORMAND: JIM LORENTZEN,
Hersnap Bygade 6, 5380 Dalby,
tlf: 65 32 53 03,
mail: jimoglouise@msn.com

Vi håber så også, at der er flere af jer, der vil bruge skabet, når
det har holdt flyttedag.
FLAGDAG
På generalforsamlingen blev det også foreslået, at man informerer Dalby Bylaug om runde fødselsdage, når der er folk i
lokalområdet, der fylder 70 år og opefter. Så sørger bylauget
for at hejse flaget på Bregnebjerg, som det også er tilfældet på
nationale flagdage. Så husk det, hvis du øjner en rund fødselsdag i kalenderen.
LANDSBYMAKEOVER
Dalby Lokalråd har også smidt et lod i puljen, så vi er med i
Landsby Makeover 2021.
Vi arbejder på at etablere en sti, der skal gå fra det grønne
område bag ved Christen Kolds Vej og hen til Fynshovedvej.
I skrivende stund er vi midt i processen, og når du læser dette,
er det hele måske overstået.
Foreløbigt har vi – her i juli - fået 10.000 kroner til at gå i gang
med at realisere vores planer.
Så er der kun tilbage at sige: Pas godt på dig selv – og kom endelig med din idé til, hvad vi kan skrive på vores ”to do”-liste.

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

JULEHYGGE OG
FÆLLESSPISNING

I DALBY FORSAMLINGSHUS
Den 26-11-21 i Dalby
Vi mødes ved Huggehuset, hvor juletræet tændes kl
17.30 og vi synger
et par julesange.
Der er efterfølgende fællesspisning
i Dalby Forsamlingshus, hvor der
bydes på en fyldig
og lækker gullaschsuppe
samt
risalamande.
Der er selvfølgelig
mandelgaver til de
heldige og lidt julegodter til alle børn. Når kaffen er serveret, er der julesang
og julelege, for de der har lyst.
Tilmelding til Jim Lorentzen (Dalby lokalråd) på tlf. 51
53 31 57 senest den 24.11.21
Pris: voksne 80 kr. og børn 40 kr.

Hindsholm-magasinet
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Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE

VIBY KIRKE

DALBY KIRKE

MESINGE KIRKE

VI FORTSÆTTER, HVOR VI SLAP…
Med sensommer og efterår genoptager vi vores gode og faste aktiviteter:

MÆNDENES MORGENMAD

ER ALLETIDERS MÅDE AT FEJRE WEEKENDEN PÅ!
Vi mødes i Viby Sognegård kl. 9.30 den 1. lørdag i okt. og i nov.
Vi får en god morgenmad, drikker kaffe, en ”lille én” koster
bare 20 kr. og snakken går lystigt.
Mændenes Morgenmad er et åbent fællesskab, du skal ikke
melde dig til, blot møde op. Det er for mænd i alle aldre, og
emnerne for foredrag eller anden underholdning varierer.
Bemærk, at 1. lør. i sep. er aflyst, fordi vi fejrer konfirmation
i kirken!!

TIRSDAGSCAFE

– det er den 1. tirsdag i hver måned! Kl. 15.00 i Viby Sognegård.
Du behøver ikke tilmelde dig, men vi ses og snakkes ved omkring bordet og kaffen. Kage/brød e.l. til kaffen, som vi brygger
i huset, medbringer du selv.
Vi aftaler også fra gang til gang hvad vi kunne tænke os af underholdning e.l.
Deltagere i tirsdagscafeen kan også få garn med hjem, der strikkes nemlig de fineste dåbsservietter til dåbsbørnene i Mesinge og
Viby Kirker! Der er også garn og opskrift til dig, hvis du har lyst!
Tirsdagscafeen har efterhånden eksisteret i mange år – og vi
byder ofte nye velkomne. Efterhånden kan vi også begynde at
synge sammen igen - det og meget andet giver efterårssæsonen
varme og glød!

MORGENSANG

– 1. torsdag i hver måned kl.9.30 i Dalby kirke
En herlig måde at begynde dagen på! Med sang og en kop
kaffe/te.
Vi er en stor flok, der månedligt mødes til morgensang. Vi
hygger os med at synge, snakke og nyde en kop kaffe / te i
tårnrummet eller konfirmandstuen.
Der er ingen krav til vores sangevner eller nodekendskab, blot
at vi har tid og lyst til at mødes og synge sammen.
Velkommen!
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SKYBRUD OG MESINGE KIRKE

Det er rigtigt nok – Mesinge Kirke er desværre blevet taget
ud af brug.
Skybruddet i juli forårsagede vand under gulvet, og det er
ikke mindst området omkring alteret, der er blevet undermineret.
Grunden til skaderne undersøges og ligeså, hvordan vi bedst
får det hele klarlagt og gjort i stand igen. Lige nu ved vi ikke
så meget om tidsperspektivet. Arkitekt- og Nationalmuseet
er inddraget, og sidenhen skal arbejdet udføres. Gudstjeneste og kirkelige handlinger flyttes til Viby Kirke, men følg
også med her i magasinet. Næste nummer vil bringe meget
mere om, hvad og hvorfor og hvordan i forhold til Mesinge
Kirke. 
Menighedsrådet, Jette Dirksen

TUREN GÅR TIL CHRISTIANSFELD

– d. 18. sep. 2021
De gule huse med de røde tage, de brede, lige gader med
lindetræer, Salshuset (kirken), Gudsageren og honninghjerterne fortæller en lang og spændende historie.
Tag med på tur og bliv klogere på det hele! Sidste tilmelding er d. 6. sep. (på sms til Dorte Danielsen 51 70 22 35)
Rundstykker/kaffe, sandwich til frokost, rundvisning og
Sønderjysk kaffebord på Brødremenighedens Hotel, prisen for hele dagen er 300 kr. Afg.: kl. 8.00 fra Viby Sognegård, derefter opsamling i Mesinge/Kerteminde,
Hjemkomst: ca. kl. 18.00

Hindsholm-magasinet
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GENÅBNING
– det forjættede ord blev fysisk omsat til rigtig gode og store
oplevelser sammen med børn og unge i denne forsommer. Her
bringer vi nogle billeder, og I kan se lidt med!
”Kend din kirke” ugerne var blevet udsat fra sidste år, men nu
skulle og kunne det være!
Det blev til dage først med 4. kl. og ugen efter med 3. kl. fra
Hindsholmskolen.
Vejrliget var varierende i de to uger, men i både regn og sol stod
vi på Assistenskirkegården i Odense og sang ”Jens Vejmand”
Sangen, som vi alle kender, om den fattige Jens og hans liv med
sten og skærver, og den store urimelighed, at end ikke en sten,
men derimod kun et frønnet bræt, kunne han få på sin grav.

Konfirmanderne har også måttet vente længe i år; i skrivende
stund nærmer konfirmationsdagen sig – og nu er det så blevet
sensommer.
På den anden side gav det så også mulighed for, at vi kunne drage afsted til Aarhus på en junidag – med højt humør i bussen, og
en hel lang dags oplevelser: Aarhus Domkirke, Vor Frue Kirke
med 3 forskellige kirkerum – kryptkirken, klosterkirken og Vor
Frue Kirke! Kunstmusset Aros med regnbuen på taget, Strøgtur,
og aftensmad i Mindeparken.

Tak for alle de gode oplevelser både her og der!

Søren-Herluf og Rikke

Jens Vejmand var således med os i tankene, da vi drog afsted til
Roskilde Domkirke, for emnet for ugerne var ”Høj og lav i livet
og i døden”, og derfor havde vi hjemme i Dalby Kirke også haft
besøg vi af bedemand, Mette Andersen, i Dalby Kirke.
En kiste blev båret ind og ud, og alle oplevelserne og i
ndtrykkene gav anledning
til så mange gode snakke.

Hindsholm-magasinet
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BABYSALMESANG OG
MUSIKALSK LEGESTUE

ALLEHELGENSDAG

Søndag den 7. november

“Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
Når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
Mød du os selv i de svage og små!”
DDS 787,4
• Stubberup kirke kl.14.00
• Dalby kirke kl.16.00 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.

HØSTGUDSTJENESTE
FOR STORE OG SMÅ

Søndag den 26. september kl.14.00 i Stubberup kirke
Børn fra Bøgebjerg Naturbørnehave har lavet høstpynt til kirken i dagens
anledning, og kirkernes
børnekor synger for.

VI SYNGER IGEN!

Det kan næsten ikke gentages ofte nok, at vi
nu synger igen i kirken – derfor også bare lige,
hvis nogle skulle være i tvivl! Om det er godt?
Ja, kom selv og vær med!

14

& 

Startdato tirsdag d. 21. september 2021
Vi mødes tirsdage i ugerne 38, 39, 40, 41 + 43, 44, 45
og 46. (I uge 42 er der efterårsferie) Babysalmesang kl.
14.30 – 15.15. Fælles hyggestund med brød, saft og kaffe
fra kl. 15.15. til 16.00 for babyer, større børn og deres
voksne i Kerteminde Kirkes Kulturhus. Musikalsk legestue kl. 16.00 – 16.45. Vi glæder os til at se jer. Det er
gratis at deltage. Tilmelding senest d. 1. september 2021
til Kirkekontoret, Præstegade 4, enten på tlf. 65 32 23 89
eller på mail limp@km.dk.

FÆLLES(AL)SANG

Søndag den 31. oktober kl.14.00 i Viby Kirke
Traditionen tro inviterer kirkerne på Hindsholm og Kerteminde-Drigstrup kirker til fælles alsang ved overgangen
fra sommer- til vintertid. Der bliver rig mulighed for at
røre stemmebåndet, da vi vil synge en bred vifte af sange.
Temaet for Alsangen i år er Reformation – da netop den
31. oktober i den Lutherske-Evangeliske kirker internationalt betegnes som Reformationssøndag.
Der er efterfølgende kaffe og kagebord i Viby Sognegård.

KULTURAFTEN I DALBY KIRKE

Fredag den 5. november

DET TROR JEG PÅ
Foredrag med Tomas
Møllehave. Et umoderne
religiøst foredrag. Med
fortællinger og anekdoter fra et langt liv som
præstesøn. Om at blive
inspireret og indoktrineret af en fars kærlighed
til at blive kristen. Tomas
Møllehave stiller spørgsmålet: Hvad har kristendommen at tilbyde i en IT-verden, og om status på den
åndelige skønhed i verden.
PROGRAM FOR AFTENEN:
Kl.18.00 Fællesspisning i konfirmandstuen
Kl.19.30-21.30 Foredrag, kaffe og fællessang
Tilmelding til fællesspisning på tlf. 65 34 11 63
SMS 24 40 34 33 eller mail shes@km.dk
SENEST: 1. NOV.
Pris på spisning: kr. 50,Drikkevarer kan købes.

Hindsholm-magasinet
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

MESINGE

VIBY

DALBY

02.09			
09.30 SHS
04.09		
10.30 RAN Konfirmation
05.09 14.s.e.trin.		
10.30 RAN konfirmation		
11.09 				
				
12.09 15.s.e.trin.		
10.30 SHS
19.09 16.s.e.trin.
14.00 RAN
10.30 RAN
26.09 17.s.e.trin.
		
				
				

OKTOBER

MESINGE

03.10 18.s.e.trin
07.10 Morgensang
10.10 19.s.e.trin.
17.10 20.s.e.trin.
24.10 21.s.e.trin.
31.10 22.s.e.trin.

NOVEMBER

VIBY

DALBY

10.30 RAN sognekor

09.00 RAN
09.30 SHS
14.00 SHS

10.30 SHS
09.00 SHS
09.00 RAN
14.00 Alsang RAN & SHS

MESINGE

VIBY

14.00 Familie- &
Høstgudstjeneste
RAN & SHS

STUBBERUP

10.30 SHS

DALBY

09.30 SHS
16.00 RAN
16.00 SHS
11.00 SHS sognekor		
09.30 LWJ
11.00 LWJ
19.00 RAN
14.00 SHS

DECEMBER

VIBY

02.12. Morgensang			

09.00 RAN
09.00 Holmens Hus
børnekor

10.30 RAN

04.11 Morgensang
07.11 Allehelgensdag
14.11 24.s.e.trin.		
21.11 S.s.i kirkeåret		
28.11 1.s.i.Advent		

MESINGE

STUBBERUP

DALBY

STUBBERUP
14.00 SHS
09.30 SHS
11.00 SHS sognekor

STUBBERUP

09.30 SHS

KONTAKTER
DALBY OG STUBBERUP KIRKER

MESINGE OG VIBY KIRKER

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

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

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

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

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

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

Menighedsrådsformand
Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17
E-mail til menighedsrådet:
7875@sogn.dk
Dalby-Stubberups hjemmeside
www.dalby-stubberupkirker.dk

Hindsholm-magasinet

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
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Dagplejen på Hindsholm
og vores Eventyr ud i det blå

AF DORTE PIA HØJKILDE DANIELSEN, DAGPLEJER PÅ HINDSHOLM

Vi er 2, kommunale dagplejere på Hindsholm. Hanne på Birkebjerg og Dorte i Viby. Vi er 2 små enheder, med max 4 børn
indskrevet og er en del af Hindsholm Børn og Unge samt tilknyttet Bøgebjerg Børnehave, vuggestue og dagpleje.
Vi har et godt, fagligt samarbejde, og vi støtter hinanden i
hverdagen, hvilket dog har været lidt svært under Coron- epidemien. Det lysner heldigvis nu, og alt kommer tilbage til
normalen. Nu kan vi igen besøge hinanden, komme i legestue i Kerteminde og være sammen med de andre dagplejere i
kommunen. Det har vi stor glæde af i forhold til sparring og
inspiration i vores gode arbejde med børnene.
LADCYKEL – EN NY MULIGHED
Vi har i år været så heldige at få en ladcykel hver, som flittigt
bliver brugt. Det gode ved den er, at vi på ret kort tid kan
komme rundt i den skønne natur, som Hindsholm har at byde
på og derved kan få nogle dejlige oplevelser andre steder end
lige i vores have, hus og nærområde. Det kan være en lang tur
til skov eller strand på gåben, men med cyklen er der ikke så
langt, og tiden kan i stedet bruges på at nyde det nye sted,
børnene og fordybe os, hvor vi holder ind.
Børnene hjælper meget gerne med at smøre madpakker, vi
hjælper hinanden med at pakke, tage det rigtige tøj på, og så vi
er klar til nye eventyr.
TURE TIL STRAND OG SKOV
Vi tager på stranden, 10 min så kan vi være der, hvis ikke der
lige er et eller andet, vi er nødt til at se, plukke eller studere. På
turen synger vi eller snakker sammen om det, vi ser og hører.
Nogle gange er vi også bare stille og opdager ofte dyr, som vi
ellers aldrig når at se tæt på, når vi går.
Det er måske en mår, et rådyr, en hare, som sidder helt stille
eller en fasan, som næsten skræmmer livet af os med sin pludselige skræppen.
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På stranden leger vi, finder sten, krabber, tang, kigger i vandet,
samt udfordrer os med nye ting og bruger vores sanser. Ofte er
det børnene, der tager initiativ til, hvad de synes er spændende
på dagen.
Vi besøger legepladser, tager i skoven, spiser madpakker på
skønne steder og nyder gerne en god udsigt.
Vi ser på planter, plukker i naturen og spiser brombær. Hyldeblomster laver vi til saft, så vi får oplevelsen af det store spisekammer, som naturen også byder på.
Vi studerer insekter, snegle, ser på får og lam, køer og kalve,
bruger en masse tid på at se og nyde de fritgående grise.
Vi tager på besøg hos børnene; ser hvor de bor og ser deres
kæledyr - heste, katte, hunde og kyllinger.
Vi køber grøntsager, frugt og kartofler i boderne, vi møder.
Nogle gange er vi også bare stille og nyder turen ud i det blå,
mærker vinden, solen, regnen osv.
Vi ser og mærker årstidernes skift, plukker anemonerne i skovbunden, ser skoven der springer ud og vi ser høsten, der køres
ind med store maskiner.
Alt det vi oplever, giver en masse glæde hos børnene, og glade
børn er jo noget af det skønneste.
Dette er bl.a. dét, vi gerne vil stå for og står for i dagplejen.
Måske vil nogle tænke eller undres over, hvad de helt små børn
får ud af sådan en tur, men deres oplevelse er måske bare at
mærke asfaltens rumlen i maven, stemmen der ryster, og vinden der blæser køligt på kinderne.
HOLD ØJE MED OS
Vores cykler er røde og nemme at kende. Pas godt på os, vink
gerne til os, vi elsker at vinke og råbe “Hej” til dem vi møder
på vores tur ud i det blå.
Kom og snak med os, vi vil gerne møde nye og spændende
mennesker og vil rigtig gerne inviteres på nye eventyr.

De varmeste sommerhilsner fra Hanne og Dorte

Hindsholm-magasinet

Hindsholms historie

Ligesom Mesinge Sogn i mange år havde praksis med doktorerne Vaag, havde sognet også dyrlægepraksis med dyrlægerne Lange.
Fra Harding Lange, Kerteminde, sønnesøn af første dyrlæge Lange, har arkivet i Mesinge modtaget følgende fortælling og fotos om
hans familie.

Dyrlægerne i Mesinge

AF HARDING ETTRUP LANGE

Harding Carl Frederik Lange blev født d. 5. marts 1861 som søn
af godsejer Johan Lange til Store Borupgaard v. Horsens. Han
blev dyrlæge i 1882, gift med Johanne Ettrup fra Boeslunde i
maj 1888, og bosatte sig i Mesinge i "Abildhus" Fynshovedvej
198. De fik 5 børn, 4 piger og 1 dreng:
– Elisabeth (1889-1991) uddannet som sygeplejerske
- Aase (1891-1980) uddannet som fysioterapeut
- Margrethe (1892 -1924)
- Karen (1896 -1991), gift med gardejer Johannes Andersen
pa Midskovgaard.
- Harding Johan Ettrup Lange (1905 -1995)

I 1939 blev der byttet bolig, Johanne og Harding sen. flyttede
til "Hvidesten", Ellen og Harding jun, og de 3 drenge flyttede
til "Abildhus". Her blev Rigmor født d. 16. december 1943.
Harding jun. virkede som dyrlæge pa Hindsholm indtil kart
før sin død i 1995. Han var kendt af alle på Holmen, vellidt
og respekteret og altid god for en kvik bemærkning og en god
historie. Hans store interesse var heste, han havde altid travheste i stalden og det var til star hjælp i de kolde vintre i fyrrene,
når sneen lå højt på vejene sadlede han en hest, pakkede medicin og remedier i rygsækken og red ud tit kunderne. Han var
formand for sundhedskommisionen, kasserer i den konservative forening samt medlem af hjemmeværnet. Harding var i
mange år banedommer og dyrlæge pa Fyens Væddeløbsbane
hvor han også virkede som amatørkusk og vandt flere travløb.
Efter overdragelse af praksis var Harding jun. i en tid ansat på
Fåborg og Nyborg slagterier.
Ellen var født i 1902 og døde i 2001. Hun passede hus og
telefon og førte regnskabet og i en periode formand for Lottekorpset i Kerteminde.
I 1968 blev Rigmor Johanne gift med dyrlæge Karsten Kørting
Hansen, der overtog praksis i 1973, og gik i kompagniskab
med dyrlægerne i Kerteminde og Rynkeby. Praksis blev solgt
i 1993.

Harding sen. havde praksis på Hindsholm fra 1886 indtil
1932. Transport foregik dengang med hestevogn indtil omkring 1929 hvor der blev anskaffet en Fiat 501, chauffører var
først datteren Elisabeth og senere svigerdatteren Ellen. Han
drev frugtplantagen der hvor "Taulundsvænget" senere blev
udstykket fra. Han var i 1905 en af initiativtagerne til anlæg af
"Borget" og formand i en lang arrække.
Hustruen Johanne døde i 1941, og Harding sen. flyttede et par
år efter ind til sin datter Aase i København og døde her i 1955.
Harding Johan Ettrup Lange (jun) blev født d. 3. maj 1905,
færdig som dyrlæge i 1931 og s. a. gift med Ellen Kirstine
Bing , datter af Rigmor og murermester Anton Bing fra København. Harding var i en periode ansat som assistent i praksis
på Bornholm.
I 1932 flyttede Ellen og Harding ind i nyt hus "Hvidesten"
på Taulundsvej 5 og Harding overtog praksis fra sin far. De
fik 4 børn, 3 drenge og 1 pige. Harding (1932), Thor (1934),
Torben (1936 - 2017) og Rigmor (1943).

Hindsholm-magasinet
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En krigsveteran og F.D.F.’erne
på Højbjerg
AF PREBEN KNUDSEN, MARTOFTE

Peder Hansen blev født den 25. januar 1831 i Martofte som
søn af husmand Hans Nielsen og Anne Andersdatter. Efter
konfirmationen tjente han blandt andet på Scheelenborg under baron Carl Juel Brockdorff. I 1860 i en alder af 29 år blev
han gift i Stubberup Kirke med Kirsten Jørgensdatter, som var
barnefødt i Nordskov. Den 26. oktober, året før brylluppet,
havde Kirsten født deres fælles barn Anne Dorthea, som i kirkebogen blev betegnet som uægte.
Umiddelbar før krigens udbrud i 1864 blev Peder indkaldt
til krigstjeneste som menig ved 16. Regiment, 7 Kompagni.
Mellem den 14. og 16. april blev han hårdt såret i skanse 9-10
ved Dybbøl og i første omgang nødtørftigt behandlet på feltlazarettet. I Dybbøl lå de danske soldater over for overmagt af
preussiske soldater, der indledte et massivt bombardement den
18. april, men på det tidspunkt var Peder indlagt på lazarettet
i Augustenborg, hvor han lå i 7 uger, inden han blev overført
til lazarettet på Valdemar Slot. Efter hjemkomsten blev han
tildelt invalidepension, ud over pensionen tjente han til dagen
og vejen som husmand på Langø.
LIVET EFTER KRIGEN
To år efter Peders hjemkomst døde ægtefællen Kirsten, Peder
der nu stod alene med en flok ukonfirmerede børn, var ikke sen
til at handle og et halvt år efter hustruens bortgang, giftede han
sig på ny. Den udkårne, 24-årige Johanne Christensdatter, bragte en lille dreng med ind i ægteskabet. Oktober 1867 fæstede
Peder et hus på Langø af enkebaronessen på Scheelenborg Sophie Frederikke Juel Brockdorff, huset på matrikel 10. Huset lå
ud til vejen og neden for den 19 m. høje bakke Højbjerg. Fra 1.
maj 1878 blev han ansat som gående postbud på ruten mellem
Langø og Scheelenborg. Fra 1. juni 1883 ændres ruten til Langø
og Martofte, undervejs skulle der tømmes postkasser i Bogensø, Egense og på Langø. Ruterne lyder overkommelige, men så
alligevel, på gåben, på datidens veje, i al slags vejr sommer og
vinter. Posten skulle hentes på Martofte Skole, og indholdet af
de tømte postkasser afleveres samme sted. I 1895 sagde Peders
helbred fra, og den 30. april opsagde han sin stilling.
FDF’ERNE KOMMER
Peder og Johanne, der - efter at børnene var flyttet hjemmefra boede stille og roligt neden for bakken, men i 1907 var freden
forbi, idet der kom nogle folk fra byen (Odense), som fortalte,
at de havde lejet højen, og at de ville bygge en sommerlejr på
den til nogle såkaldte F. D. F.-drenge, som skulle holde ferie der.
Det har sikkert vakt forundring hos det gamle ægtepar; sommerferie, sikkert ikke et begreb, de kendte til. I den kommende
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FDF'ere på som

merlejr

tid blev Højbjerg invaderet af folkene fra byen der opførte et
træhus på stedet, hvor der var plads til ca. 30 personer ad gangen, bygningen kostede ca. 1300 kroner at opføre inklusiv dens
inventar,
I den kommende tid skete der store forandringer på Højbjerg,
der var næsten konstant byggeri i gang baseret på frivillig arbejdskraft og med drengene som hjælpere, materialerne fik de
gratis eller meget billigt. Bakken som blev tilplantet med 1000
små træer af eg, bøg, birk og fyr, kvit og frit leveret af Hedeselskabet og plantet i løbet af få dage af drenge på 12 – 14 år.
Peder nåede ikke at se lejren blive taget i brug, hvilket skete kort
tid efter hans død i foråret 1908, hvor han døde af en ondartet
nyrebetændelse. Trods det at Peder næsten mistede livet under
krigen og måtte leve med sit handicap i 44 år, blev der aldrig
holdt en fest for ham og mange af hans soldaterkammerater fra
1864. En sølle erindringsmedalje, som han selv måtte søge om
var, hvad veteranerne for denne krig måtte nøjes med.
Lejren blev indviet søndag den 12. juni 1908 med deltagelse
drengene og deres ledere fra F. D. F., 1. kreds. Desuden fik de
besøg af adskillige af omegnens beboere, der udtrykte deres velvilje over deres nye sommergæster. To af drengene skulle stå for
tilberedningen af den varme Chokolade, det var de samme to,
der stod for madlavningen på de første sommerophold. Efter
sigende havde de modtaget undervisning af deres mødre.
En deltager på en af de første sommerlejre på Højbjerg skrev til
avisen i sommeren 1908: ”Før var man måske på en ugentligt
aftensøvelse og en tur eller et møde hver anden uge. Livet på lejren var en hel anden positiv oplevelse, det at være på lejr i ti dage
sammen med de 30 kammerater”, som var det maksimale, der
kunne være i lejren ad gangen krævede samarbejde og gjorde, at
de fleste fik rigtig gode venner. Drengene havde køkkentjans,
hentede mælk hos bondemanden og vand fra brønden. Om
morgenen skulle sovesalen laves om til spisesal og modsat om
aftenen, og de skulle hakke og grave. Fritiden fyldte dog meget
mere end pligterne, den blev brugt til ind til flere dukkerter om
dagen, solbadning, boldspil, læsning og måske blev der også tid
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til at skrive nogle få ord til forældrene. Dagene bød også på en
marchtur til Hovedet eller til Bøgebjerg, hvorfra de havde en
fantastisk udsigt til Romsø og Sjælland.
”En flok drenge havde i juli 1910 haft fjorten dages fornøjeligt
liv på lejren, dagene gik med blandt andet badning fra stranden
lige over for Højbjerg, den ellers så stille og afsides egn genlød i
disse dage af de glade drenges råb og sang. End ikke dårligt vejr
kunne ødelægge humøret….” Sådanne dage blev nemlig brugt
til indendørs lege og historiefortællinger. Det meste af sommeren havde dog vist sig fra den pæne side, så på grund af varmen
havde lederne fravalgt de lange eftermiddagsture til vands og til
lands. Formiddagenes først to timer blev - uanset varmen- brugt
til forbedringer og fornyelser på lejren.
Søndag den 24. juli 1910 havde der været besøg af forældre og
venner fra Odense, det pågældende besøg havde naturligvis også
krævet en indsats fra drengenes og deres lederes side. Gæsterne
havde taget toget fra Odense og videre til Dalby Station, hvor
de blev modtaget af elskværdige mænd fra Dalby og Martofte,
der velvilligt stillede vogne til rådighed for den videre transport
til Højbjerg. Det første der mødte dem, da de havde besteget
den næsten nøgne bakke, var den storslåede udsigt over Langø
og Kattegat. Herefter blev de beværtet med kaffe i spisesalen
og senere vist rundt i drengenes omgivelser, træhuset, anlægget,
stranden og deres båd, Viking. Drengene tilbød også gæsterne
en rotur, hvilket en del damer og herrer tog imod trods den
stærke vind, også stedets ambulance blev fremvist og F. D. F.
orkesteret måtte spille et stykke. Formanden for K. F. U. M,
der i et stykke tid havde gæstet lejren, fortalte på en fornøjelig
måde om døgnets liv i lejren og takkede de besøgende for deres
opbakning til stedet.
LEJREN UDVIDES
I et nyt grundmuret hus opført 1911 var der flere værelser til
tanterne, men ikke mindst en stor sovesal til drengene, derudover var der en hyggelig veranda. I det gamle træhus fandtes der
køkken og spisesal. Hvad enten det var køkkenarbejde for tanterne, vedligeholdelse af højen, fodbold eller badning, så foregik
det hele i en god og fornøjelig stemning.
Lejren havde anskaffet sig en stor robåd, Viking, der med lethed
kunne medtage de ca. 40 drenge og deres ledere, der blev sejlet
mange ture både til Hasmark, Enebærodde og Fyens Hoved.
Oftest blev der roet til Enebærodde - favoritten over dem alle,
med det smukke fyrtårn og den ufriserede natur med lyng og
enebær, et sted hvorfra de har haft et godt overblik over de mange skibe og både der kæmpede sig igennem Gabets stride strøm.
Både morgen og aften samledes hele lejren til andagt og der blev
talt med drengene om: ”Det største og bedste, om det at leve
vort liv som kristne drenge der har vilje og mod til at følge vor
herre og mester, Jesus Kristus”. Lejren havde til dels opfyldt sin
bestemmelse, hvis man hjalp drengene i den retning.
Selvfølgelig var drengene ikke de rene dydsmønstre, de kunne
finde på at slippe en stor krabbe løs i sovesalen, en mus i sengen
hos tanterne eller brokke sig over spisesedlen. På en sådan dag,
hvor det hele var ved at koge over, arrangerede lejrledelsen en
brandslukningsøvelse, som startede efter, at alle var gået i seng.
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Øvelsen gik overmåde godt, drengene blev med ledernes hjælp
organiseret og hurtigt blev der hentet vand ved brønden nedenfor bakken og i løbet af få minutter ramte sprøjtens første stråler
træhuset, hvorved, tror jeg, de bestod prøven. Ved en tidligere
lejlighed var drengene blevet vækket ved midnatstid, beskeden
lød på at røvere angreb lejren, men drengene ragede søvndrukne
rundt, nogle pudsede deres støvler i den tro, at de skulle stille
op til morgenappel.
I 1917 var Odense – Kerteminde – Dalby -banen ført helt til
Martofte, og fra stationen i Martofte kunne de frivillige drenge
og deres ledere nu mageligt gå turen til lejren på en halv time
og ofte med musik i spidsen. Et eksempel på den medbragte
proviant som ifølge et lille brev fra 1912 bestod af: 100 pund
melis, 25 pund flormel, havregryn, boghvedegryn etc. diverse
udgaver af klipfisk og kalvefjerdinger, adskillige sække brændsel.
Derudover utallige poser med sengetøj m.m. Så det har uden
tvivl været en toplæsset vogn, der kørte udrustningen det sidste
stykke vej fra toget til Højbjerg. Provianten blev løbende suppleret med indkøb hos de lokale bønder. Derudover fik lejren, i
de to uger den ofte varede, besøg af mælkemanden, bageren og
slagteren, ligesom der blev yderligere suppleret med lækkerier,
som drengenes mødre sendte.
Peder og Johannes gamle hjem for foden af bakken blev købt af
F. D. F. i 1920 til udlejning og som bopæl til opsynet.
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HINDSHOLM ELLER IKKE-HINDSHOLM!
Som det fremgår af de efterfølgende sider, har Hindsholm-Magasinet denne gang sat fokus på nogle af udfordringerne ved at bo eller
bosætte sig på Hindsholm. I den forbindelse har vi besøgt nye hindsholmere, ejendomsmæglere, lokalråd og ”gamle” Hindsholmere, som
i en moden alder har valgt at slå sig ned et nyt sted.

HINDSHOLMS HUSE går som varmt brød
For bare få år siden kunne huse på Hindsholm
stå til salg i meget lang tid - i dag er det mere
almindeligt at se ejendomsmæglerne reklamere
med, at boligen er solgt.Foto: Steen Hjorth

AF HENRIK MOHR

På få år er interessen for at købe bolig på Hindsholm steget
markant - det er der flere årsager til.
Går vi bare fem eller seks år tilbage i tiden, var det vanskeligt at
sælge en helårsbolig på Hindsholm. Husene stod til salg i halve
og hele år, priserne var i bund, og sælger var ofte nødt til at give
store prisafslag for at få handlen i hus.
Men de tider er forbi, beretter to af de lokale ejendomsmæglere,
Frederik Horn fra EDC og Kim Toftdahl fra Estate.
I følge ejendomsmæglernes boligportal, Boligsiden.dk, blev der
i første halvdel af 2021 sat 20 helårshuse og 24 fritidsboliger
til salg på Hindsholm - i samme periode blev der solgt 20 helårsboliger og 24 fritidsboliger. Dertil kommer eventuelle salg
uden om en mægler. Nu er der ikke nødvendigvis tale om de
samme boliger til salg og solgt, og man kan derfor ikke slutte,
at alt bliver solgt på et halvt år. Men det tegner dog et billede af

et boligmarked i rigtig god gænge. Og markant bedre end for
få år siden.
Salget af ejendomme på Hindsholm er steget rigtigt godt. I
Martofte er der boliger, der har haft en liggetid på bare tre til
seks måneder – tidligere kunne de stå til salg i flere år, fortæller
Kim Toftdahl.
FREDERIK HORN ER ENIG
Kortere liggetider betyder også, at mange huse bliver solgt uden
de store prisafslag. Så prisen er steget, liggetiden er faldet, og
kreditforeningerne er blevet lidt mere lempelige at forhandle
med. Men huse under 500.000 kroner er stadig vanskelige at få
belånt, siger Frederik Horn.
Der er flere grunde til den positive udvikling. Først og fremmest
er priserne på en ejerbolig i Odense og Kerteminde steget voldsomt de senere år. Og det presser de unge huskøbere lidt længere
ud på landet - blandt andet til Hindsholm, hvor man får meget
hus og grund for pengene, fortæller Frederik Horn.
Corona-pandemien har også sin del af fortjenesten. Pandemien medførte, at mange måtte arbejde hjemmefra, samtidig med
at børnene modtog fjernundervisning i hjemmet. Det har formentlig åbnet manges øjne for værdien af at få lidt mere albuerum. Og så mærker vi en stigende tendens blandt især unge
huskøbere - de vil gerne have naturen tættere på. I Odense er
det lettere at sælge et hus, hvis det bare ligger i nærheden af en
lille skov, en natursti eller en å. På Hindsholm får man den rå
natur og stranden helt tæt på - og tilmed til en fornuftig pris,
fortæller Kim Toftdahl.
– Og flexboligordningen, hvor køber selv kan vælge, om huset skal bruges som fritidsbolig eller helårsbolig, også en positiv
effekt på hussalget, mener de to ejendomsmæglere. Især fordi
sommerhusmarkedet er støvsuget - så bliver en kystnær fritidsbolig mere interessant, siger Frederik Horn.

EFTERLYSES: MERE FASTE PROCEDURER FOR FLEXBOLIG

af Henrik Mohr

Hver gang en husejer på Hindsholm søger om at kunne benytte huset som flexbolig - enten som helårsbolig eller fritidsbolig - skal lokalrådet i det pågældende område høres.
Hvis der ikke er indvendinger, giver kommunen tilladelsen.
Hvis der er indvendinger, bliver det politikernes opgave at
træffe en beslutning. Men det er en urimelig situation at
stille lokalrådene i, mener Mette Husted fra Viby Sogns beboerforening.
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- Det er jo vores naboers mulighed for at sælge, vi skal sidde
og vurdere. Det er en tung beslutning at træffe, også fordi
det kan ramme dem økonomisk. Jeg kunne godt tænke mig
lidt mere faste betingelser, der skal være opfyldt, før vi bliver
hørt om en flexbolig. For eksempel kunne man kræve, at
huset skal have været til salg i så og så lang tid, inden man
kan ansøge om en flexbolig, siger Mette Husted.
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Flexboliger

- godt eller skidt for Hindsholm?
AF HENRIK MOHR

Overvejende positiv holdning til flexboliger blandt Hindsholms lokalråd - men Viby/Måle er bekymret for, at ordningen kan skabe affolkning.
For seks år siden besluttede byrådet at indføre et forsøg med
flexboliger på Hindsholm. Køber af et hus på Hindsholm kunne
dermed vælge at bruge huset som helårsbolig eller fritidsbolig.
Baggrunden var, at det i en årrække havde været meget vanskeligt at sælge en helårsbolig på Hindsholm. Markedet var præget
af lange liggetider og store prisafslag, og nogle tomme huse begyndte at forfalde og skæmme omgivelserne.
Byrådet besluttede efter en politisk debat at indføre ordningen
som forsøg og kun på Hindsholm. I to år skulle det være muligt
at sælge et hus som flexbolig, hvis det pågældende lokalråd sagde god for det. Siden er ordningen gjort permanent.
Fra 2015 og frem til efteråret 2020 har 38 husejere på Hindsholm søgt og fået en flexbolig-tilladelse. 17 af disse huse er taget
i brug som fritidsbolig, mens 21 tilladelser er bortfaldet igen enten fordi huset blev solgt til helårsbeboelse, eller fordi huset
senere er blevet solgt som helårsbeboelse.
Corona-pandemien har skabt en meget stor efterspørgsel på
sommerhuse på Hindsholm, og det kan få interessen for flexboliger til at stige, vurderer ejendomsmægler Frederik Horn, EDC
i Kerteminde.
- Sommerhusmarkedet er støvsuget. Og så stiger interessen for
at købe en helårsbolig tæt ved vandet, hvis man kan få lov til
at bruge den som fritidsbolig. For eksempel har jeg netop solgt
en helårsbolig i Korshavn på den betingelse, at boligen kan benyttes som fritidsbolig, fortæller Frederik Horn, der mener, at
flexbolig-ordningen har været en succes.
Meningerne er dog lidt delte blandt Hindsholms fire lokalråd,
der skal udtale sig om hver enkelt ansøgning inden for deres
område.
Formanden for Mesinge Lokalråd, Steen Hjorth, er varm fortaler for ordningen.
- Det understøtter hushandlen på Hindsholm, og erfaringen viser, at de fleste flexboliger i løbet af nogle år igen overgår til at
blive helårsbolig - og det styrker Hindsholms udvikling, mener
han.
Jim Lorentzen, Dalby Lokalråd, fortæller, at lokalrådet endnu
ikke har sagt nej til en ansøgning.
- Der er jo huse, der har ligget til salg i årevis, og som bliver
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Denne rødstensejendom på Fynshovedvej i Korshavn blev solgt hurtigt, netop fordi
den kan benyttes som fritidsbolig. Den slags boliger kan ellers tage lang tid at sælge
som helårsbolig, fortæller ejendomsmægler Frederik Horn. Foto: Edc.

solgt som flexbolig - det er jo godt, at husene dermed bliver
vedligeholdt. Men vi er ikke begejstrede for flexboliger inden
for byskiltene. Det begrænser livet i landsbyerne, hvis der er for
mange "huller", mener Jim Lorentzen.
I Viby Sogneforening, der repræsenterer Viby og Måle, er man
derimod ikke begejstret for flexboligordningen, fortæller formand Mette Husted.
- Vi siger som udgangspunkt nej til ansøgninger, for vi er bekymrede for, at flexboliger på den lange bane kan modvirke
udviklingen på Hindsholm. Det er et møllehjul at komme ind
i - jo flere flexboliger, jo mindre behov for skole, børnehavepladser og offentlig transport. Og så bliver det mindre attraktivt at
bosætte sig på Hindsholm.
- Jeg skal ikke udelukke, at der kan være tilfælde i yderområderne, hvor en flexbolig kan komme på tale, men i landsbyerne
siger vi nej.
Viby og Måle er bevaringsværdige landsbyer, som ikke skal ende
som kulisse-byer, siger Mette Husted.
Bente Kragebær, formand for Stubberup Sogns Beboerforening,
havde egentlig lidt af samme indstilling, da ordningen blev indført.
- Jeg var bekymret for, at ordningen ville skabe en affolkning.
Men jeg må indrømme, at jeg er blevet klogere. Vi har oplevet
flere eksempler på huse, der ville have endt som ruiner, hvis ikke
de var blevet solgt som flexbolig. Og i 4 til 6 tilfælde er husene
senere blevet gensolgt som helårsbolig. Så jeg synes, at ordningen er rigtig god, siger Bente Kragebær.
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Velkommen til
Hindsholm

AF ANNE JENSEN OG BIRTHE ROSHOLT

”Der var så dejligt ude på landet; det var sommer!” Sådan begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr, men det er
ikke andegården, vi skal ind i. Derimod skal vi i Midskov på
besøg i den gamle skole, som d. 1.april i år har fået nye ejere.
Det er Anja og Morten Christiansen, som begge er i slutningen
af trediverne og arbejder som henholdsvis folkeskolelærer og robotingeniør. Med sig har de to sønner, Bertil og Louie, som er
henholdsvis 10 og 7 år gamle og går i skole på Hindsholmskolen.
Indflytningen skete i påsken med hjælp fra venner og familie.
Den gamle skole i Midskov er bygget i 1875 og har fungeret
som skole frem til 1964. I dag er den en smukt moderniseret
familiebolig, som blev gennemgribende renoveret i 1995, så renoveringen ved indflytningen var overkommelig. Renovering af
vinduer og en udskiftning af energikilde til en miljøvenlig luft
til vand varmepumpe har været de største opgaver for familien.
HVORFOR HINDSHOLM?
På spørgsmålet om, hvorfor familien har valgt at flytte til netop
Hindsholm, svarer Anja og Morten Christiansen, at de havde et
stærkt ønske om at få mere plads. Og det har de fået, i og med
de har skiftet det moderne parcelhus på 142 kvm i Agedrup ud
med den gamles skoles ca. 300 kvm beboelse og en hektar store
have. ” Vi er udendørs-mennesker”, siger Anja, og både hun og
Morten er enige om, at det er vigtigt at have råderum til projekter af forskellig art, at komme op af sofaen og ud i naturen,
ligesom det er vigtigt at have rammerne til at give glæden ved
naturen videre til børnene. Det er der rig lejlighed til i Midskov,
hvor vandet er blot 200 m væk, og hvor drengene har badet
siden februar.
Både Anja og Morten kendte til Hindsholm, inden de valgte
at slå sig ned i Midskov. Morten kender halvøen fra fisketure
og besøg på Fynshoved, Anja kom hos sin mor i Hersnap, og
hele familien har været i sommerhus på Langø. Egentlig drømte
Morten om en ejendom, som havde tilstrækkeligt stort jordtilliggende til at gå på jagt i, men da de besluttede sig for en fremvisning af den gamle skole i Midskov, var de solgt.
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Hvordan har det været at flytte til Midskov? At rykke teltpælene op og slå sig ned i nye omgivelser kræver et vist mod. ” Jeg
boede i Agedrup i 10 1/2 år og kendte ikke rigtig vores naboer.
Her har jeg boet i 3 ½ måned og kender mange”, siger Morten.
Faktisk viste det sig, at både Anja og Morten kendte nogen i
Midskov. Anja har lidt længere ned ad vejen en kollega fra sin
arbejdsplads på Munkebo Skole, og Morten mødte en bekendt
fra hundetræning i nærheden. Nu har de i fællesskab arrangeret hundetræning. Morten træner springer-spaniels til jagt og
har bygget hundegård til familiens to dejlige springer-spaniels,
Oskar og Mille. ”Det er tanken med tiden at avle på hundene,
hvis de viser de rigtige egenskaber”, siger han.
GOD MODTAGELSE
Begge synes, at det har været utroligt nemt at komme ind i fællesskabet. De føler, at de er blevet mødt med stor imødekommenhed og hjælpsomhed fra alle sider, bl.a. fik de ved indflytningen
en velkomstgave fra lokalrådet. De har også et par gange deltaget
i fællesspisninger på Midskovpladsen, hvor man selv medbringer
madkurven og nyder den i fællesskab med gode naboer. Nærhed
og omsorg er begreber, som er blevet nærværende og har været
en ekstra bonus i forbindelse med indflytningen. ”Man holder
øje med hinanden - på den gode måde” siger Anja.
Inden vi forlader den gamle skole, bliver vi budt på en rundtur i
den store parklignende have. Haven var anlagt, da Anja og Morten købte huset, og de har i forårsmånederne glædet sig meget
over at se, hvordan løgplanter er blevet afløst af stauder, så der
altid er blomster i bedene. Det er de forrige ejere, Sven og især
Ruhdi, som har stået for at anlægge de mange staudebede, men
de gamle store træer har været der længere. Der er mange forskellige gran- og lærketræer, canadisk ahorn, ægte kastanje og gingo
biloba. Et kæmpestort piletræ bøjer sig smukt ud over en lille sø,
som huser vandsalamandere, der er køkkenhave og et stort bed
med vilde blomster af hensyn til insekterne.
Der er dejligt ude på landet; det er sommer, og det er et eventyr
at finde det helt rigtige sted at bo og leve der.
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BO PÅ HINDSHOLM ELLER EJ…

Af Marianne Machon, nu Kerteminde (tidligere Korshavn).
I 1965 købte mine forældre en
grund på Alpehau i Korshavn
og byggede et dejligt sommerhus, som dannede rammen
om mange fantastiske oplevelser såvel i sommerhuset som i
Fyns Hoveds skønne natur.
I 1996 overtog min mand og jeg huset, som i 2004 blev vores faste bopæl frem til 2011, hvor vi flyttede ind i Karin
og Mogens (Æble´s) hus på Fynshovedvej grundet den mest
fantastiske udsigt til både Korshavn og Storebælt.
I de år vi boede der, skønnede vi - så godt som hver dag på, hvor privilegerede vi var over denne smukke beliggenhed,
som vi nødig ville fra.
Imidlertid oplevede vi i 2015, hvad der er enhver families
mareridt, at have indbrud, medens vi ferierede på Læsø. Alt
var endevendt, noget ødelagt og genstande for 230.000 kr.
var fjernet.
Sådan en oplevelse kommer man ikke sådan lige over. I lang
tid efter, var vi da også på vagt overfor mistænkeligheder og
fik installeret alarm og sikkerhedsbeslag på alle døre og vinduer.
Desværre skete det igen i august 2018, medens vi var væk fra
hjemmet i 1 ½ time.
Alle følelser fra 2015 kom igen i spil, og mens vi ventede på
politiets komme, tikkede der en mail ind fra det boligselskab
- som vi havde været medlem af siden 1993 - om, at der nu

stod den lejlighed til os i Kerteminde, som vi havde udset os
til engang, når vi blev ”rigtig gamle”.
Vi tænkte, at sådan et tilbud, måtte der være en mening med,
når det kom samme dag som indbruddet. Inden vi gik i seng
den dag, havde vi besluttet os for at flytte fra vores drømmested, da vi ikke længere havde mod til at blive boende med
frygten for at blive overvåget og skulle opleve endnu et indbrud.
Skulle vi have valgt at blive boende på Fyns Hoved, skulle
flere kriterier være opfyldt. Kriterier som i dag ikke er mulige.
Der skulle være tidssvarende og handicapvenlige boliger mellem 80 og 110 kvm. med alle moderne faciliteter og med gode
lysindfald, som tager højde for ældres synssvækkelse. Gerne et
seniorbofællesskab i ét plan, enten som rækkehuse eller som
enkeltparceller, hvor der – ud over boligerne - er et fællesrum,
et gæsteværelse og et værksted. Et seniorbofællesskab med
respekt for individualitet og med tilbud – ikke tvang. Der
skulle være hyggelige og tilgængelige udendørs fællesarealer
med forskellige løsninger som prydhave, dyrkningshave, grillplads og et aktivitetsområde til eks. krolf, petanque m.v., og
så skulle der være mulighed for dagligvarehandel, kirkegang
og mobilt biblioteksudlån.
Da udsigt til vandet har haft stor betydning for vores velbefindende, vil en udsigt til havet være at foretrække vel vidende, at alle ønsker nok ikke kan opfyldes, men man har jo
lov til at drømme om det optimale, set fra vores synspunkt,
om end vi ikke - grundet alder - flytter tilbage til det skønne
Hindsholm.

Af Kay Petersen, Kerteminde (tidligere Dalby)
Jeg er i 2017 flyttet fra Hindsholm (Hersnapvænget) til Kerteminde, og Hindsholm- Magasinet har spurgt til årsagen
til flytningen, og hvad der evt.
kunne gøre, at man bliver boende på Hindsholm.
Min fraflytning skyldes ikke
utilfredshed med at bo på landet, men udelukkende et tilbud om en bedre lejlighed med
fjernvarme i Kerteminde. Det lejede hus i Hersnap blev opvarmet med oliefyr og brændeovn - en dyr og ikke særlig miljørigtig opvarmning.
Havde jeg ikke fået tilbud om en lejlighed i Kerteminde, ville
jeg alligevel på et tidspunkt have overvejet, hvor jeg på længere
sigt skulle bo.
Vi flyttede i 1990 fra Kerteminde til Dalby. Dengang et bevidst valg at flytte på landet med frie omgivelser og en stor
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have, og det spillede også en stor rolle, at der var skole i Dalby,
så vores søn kunne gå til skolen på få minutter.
Når jeg som sagt på et tidspunkt ville overveje, om jeg fortsat
skulle bo på Hindsholm, skyldes det at man på et tidspunkt
må erkende, at man måske ikke mere kan køre bil, og man er,
som pensionist uden bil, ikke særligt godt stillet.
En betydelig bedre offentlig trafik (bus / flextrafik) er en forudsætning for at blive boende. Et stort problem er de stadig
færre busafgange samt de manglende muligheder for at benytte flex-trafik også senere på aftenen. Man har ikke mulighed
for at gå i biografen, til koncerter og arrangementer og samtidig have mulighed for at komme hjem igen samme aften.
Prisen for at benytte den offentlige trafik spiller også en stor
rolle.
En anden væsentlig ting er lokale indkøbsmuligheder. Mange
butikker er i tidens løb lukket, men der er jo heldigvis stadig
mulighed for indkøb i Mesinge. Desuden er der et rigt foreningsliv og kirkeliv på Hindsholm, og naturen er enestående.
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HINDSHOLM ER KENDT FOR SIN FLOTTE NATUR – OG ALT DET, DER ER I NATUREN.
Hindshom-Magasinet har fået Mogens Ribo Petersen, som i dag bor i Sydkommunen, men har sommerhus på
Hindsholm, til at skrive om fuglelivet på Hindsholm.
Mogens besøgte som ung mand i 1981 Fynshoved Feltbiologiske Station - og har siden haft blikket stift rettet mod
naturen og især de mange fugle.

HINDSHOLMS FUGLE
- efterår
AF MOGENS RIBO PETERSEN

September er den måned i Danmark, hvor der kan ses flest forskellige fuglearter. De sidste sangere, på vej til Afrika, er stadig i
landet, og samtidig får vi besøg af en masse arter fra de arktiske
områder, som overvintrer her. Tager vi hele Hindsholm med, vil
jeg tro, at der er set over 300 fuglearter hen over året.
Ved de østvendte kyster kan man - især når der er kuldefremstød
mod nord og vestlige vinde her - opleve indtræk af en masse
arter. Jo længere man bevæger sig op ad Hindsholm, jo mere
intensivt bliver det. Hele formiddagen trækker flokke af svaler,
ænder og vadefugle ind mod kysten fra Vestsjælland og Samsø.
Horseklint og Fynshoved er klart de bedste lokaliteter. Svalerne
nupper nemt 2-300 km om dagen under deres vej til Afrika.
Mange af ænderne og vadefuglene er på vej til vadehavet, men
en del af dem tager vinterophold her på Hindsholm.
Det er store mængder fugle, der tager et ophold i Danmark.
Jeg er selv med til at tælle fugle for Novana (Det Nationale
Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur) flere gange om
året. Mange af disse tællinger er internationale med tusinder
af frivillige tællere. I Danmark talte vi sidste år i oktober 1,4
millioner vandfugle i Danmark. 4000 af disse talte jeg i Fællesstrand, Lillestrand og Sybergland. Ikke store mængder i forhold
til vadehavet, men dejligt overskueligt, og hvis man er heldig,
ser man fuglene rigtig tæt på. Det lave vand ved kysten mellem
Fynshoved og Tornen er fint til vadefugle, og man kan komme
tæt på, hvis man bevæger sig helt roligt på strandbredden. F.eks
er den almindelige ryle meget tillidsfuld, og man kan se den på
få meters afstand, hvis man er heldig.
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Tager man en tur i Sybergland, ser man mange andefugle ved
enden af flydebroen. Du bør dog tage ud til fugletårnet i den
vestlige del af området om eftermiddagen, hvor man har perfekt
medlys. Afhængigt af vandstanden kan der her være masser af
gæs, vadefugle og ænder. Havørnen er daglig gæst.
Hjejlerne - der yngler udbredt i hele Skandinavien og Rusland
- kommer for alvor til Danmark i oktober. De er tit sammen
med stære. Ofte kan man se tusinder af fugle på markerne ved
den lille parkeringsplads på bakken mellem de 2 skove lidt syd
for Nordskov.
Kommer der en storm fra nordvest, er fuglefolkene på plads
ved Horseklint og Fynshoved. Sjældne fugle presses ind i bælterne og flyver tilbage tæt på kysten, når vinden aftager lidt.
Den fascinerende Sule er en hyppig gæst. Den er med i utallige
naturfilm, men netop her kan man se dem styrtdykke fra stor
højde efter fisk.
November kan være en trist omgang for de fleste, men netop i
denne måned ser man flest alkefugle. Igen arter, de fleste forbinder med noget, man kun kan se i fjernsynet. Højt fra nord
ligger de nu i vinterkvarteret tæt på kysten omkring Fynshoved
og Horseklint. Jeg har selv flere gange set hundreder af Alke
og Lomvier her. Ofte flankeret af småflokke af Tejster, som er
den eneste alkefugl, der yngler på Hindsholm. De har en lille
bestand på skrænterne på Mejlø.
Det hele opleves bedst med en god kikkert og gerne et teleskop,
hvis du vil rigtig tæt på.
Følg med i hvad der er set på Dofbasen.dk
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NYT FRA DALBY FORSAMLINGSHUS
Når dette nummer af Hindsholmmagasinet udkommer, er der
atter kommet gang i forsamlingshuset. Vi har godt fyldt op i
bestillingsbogen for efteråret. Tak for det. Mens alt har været
lukket ned, har vi fået et par nye stykker inventar, som vi håber
bliver til stor glæde for fremtidige lejere.
Vi har fået en scene med et areal på 12 m2 og 40 cm i højden,
med trappe. Den kan sættes samme på flere måder, og kan
sættes op og pilles ned på relativt kort tid.
Den kan lejes i forbindelse med fest i forsamlingshuset.
Vi har fået et musikanlæg. Ikke bare en sound-boks, men et
anlæg med alt det, du skal bruge for at spille musik, optræde
eller formidle taler til store forsamlinger. Ud over højttalere og
mixer råder vi også over et sæt højdejusterbare højttalerstativer.
Mixeren har indbygget MP3-afspiller, så du kan sætte et USBstik direkte i mixeren og styre musikken direkte. Du kan endda tilslutte til MP3-afspiller via Bluetooth og afspille musik
trådløst via en smartphone eller tablet, eller du kan tilslutte en

computer og afspille din musik derfra. Så der er alle muligheder for at få sat gang i festen. Endelig er der også 2 ledningsfri
mikrofoner. Så kan alle høre festens festlige indslag.
Det hele kan ligeledes lejes i forbindelse med fest i forsamlingshuset.
Endelig har vi fået nye barkøleskabe. De er til fri afbenyttelse,
dog skal I selv fylde dem.
Alt dette er sponsoreret af Albani. Tak for det.
Husk i øvrigt, at vi udlejer duge til yderst konkurrencedygtige
priser.
I næste nummer af magasinet vil vi forsøge med nogle billeder
af nyerhvervelserne.
Hvis du overvejer en fest i forsamlingshuset, eller bare er nysgerrig på, hvordan huset ser ud indvendigt, efter det er blevet
moderniseret, eller nysgerrig på, hvad vi kan byde på, så ring
endelig, så viser vi gerne frem.

ÅRETS OKTOBERFEST

BANKOSPIL

i dalby forsamlinghus torsdag den 4.11.21 Kl.19.00
Der sælges øl/vand kaffe/the og kage, Og der er mange
fine gevinster

i Dalby Forsamlingshus.
Der er allerede godt gang i tilmeldingerne til oktoberfest.
Vil man sikre sig en plads, skal man kontakte Anette Bergholdt (60241374) og tilmelde sig. Er man en større flok, er
der mulighed for at reservere bord sammen. Om man kommer udklædt eller ej, bestemmer man helt selv. Festhumøret
er det vigtigste. Og en fest bliver det, når Tuesdays Club kommer og underholder på Forsamlingshusets spritnye scene.

FÆLLESSPISNING

I Dalby Forsamlingshus – onsdag den 6. oktober kl. 17,30
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
80 kr. for voksne og 40 kr. for børn t.o.m. 14 år.
Spring indkøb og madlavning over og spis aftensmad med
dine naboer/genboer/venner/bekendte. Samtidig er der
mulighed for at byde nye beboere i området velkommen til.
Der kan købes drikkelse til yderst rimelige priser (kontant
og via mobilepay.
Der er åben for tilmelding til fællesspisning fra den
20.9.21 til Anette Bergholdt (60241374)

Hindsholm-magasinet
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HINDSHOLM ÆLDREKLUB
- PROGRAM EFTERÅR 2021

De hyggelige og underholdende eftermiddage i torsdagsklubben genopstår efter halvandet års Corona-pause. Arbejdsholdet bag Hindsholm Ældreklub inviterer til tre arrangementer i
efteråret - tillige med en julekomsammen i december.
Som vanligt er det i Dalby Forsamlingshus den anden torsdag
i måneden kl. 14.30, - og håbet er et lige så stort fremmøde
som tidligere sæsoner.
TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER
Sang gør glad
En eftermiddag i sangens tegn. Handicaphjælper og korleder Lili Agerskov,
Ellekær, sidder ved klaveret til fællessang fra Højskolesangbogen, og journalist - Henrik Mohr -, Birkebjerg, underholder med danske revysange.
TORSDAG DEN 14. OKTOBER
Fotosafari til insekternes rige
Biolog Preben Nielsen, Nordskov, fortæller historier fra insekternes verden
og deres samliv på godt og ondt med
os mennesker. Nogle af dem er glubske rovdyr, mens andre har været brugt
som medicin. Måske udgør de en del
af fremtidens mad.
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER
Historiske glimt i humoristisk lys
Journalist og forfatter Svend Novrup,
Kerteminde, underholder med humoristiske anekdoter fra Kerteminde-egnen - og om sit spændende liv.

TORSDAG DEN 9. DECEMBER
Vi ønsker hinanden glædelig jul ved en lille julefrokost.
Vi mødes kl. 11.30 til lidt underholdning og en let juleanretning.

BANKO

Gymnastikforeningen Hindsholm inviterer
til Banko i Dalby Forsamlingshus søndag d.
19. sep. kl. 14.00.
Dørene åbnes kl. 13.00.
Det koster 10 kr. pr. plade - 6 stk. for 50 kr.
Du skal medbringe egne brikker, hvis muligt. Der kan købes kaffe og kage. Præmierne er fra lokale sponsorer.

Vi glæder os til at se jer!
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VINTERBADNING,
EN MULIGHED??

Har du lyst til at prøve vinterbadning, så er det en god ide
at starte her i sensommeren. Det er vigtigt og hyggeligt at
bade sammen med andre ligesindede. Mød derfor op ved
badebroen ud for Bjørnegårdsvej. Vi bader bl.a. tirsdag,
torsdag, lørdag og søndag morgen kl. 8.
Nærmere info 51 92 12 60.

Hilsen Bøgebjerg vinterbadere

HINDSHOLM SKYTTEFORENING

Hvis Corona-situationen tillader det, starter Hindsholm
Skytteforening 15 m. salonskydning med riffel og pistol
tirsdag den 28. 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 2021

Vi er en gruppe på en halv snes madentusiaster, som i flere år har lavet mad fra alverdens steder og med mange
spændende temaer. Nu starter vi en ny sæson, som begynder d. 29. september kl.17.30 i det gamle skolekøkken på
Holmens Hus, Fynshovedvej 486. Vi skiftes til at finde
opskrifter og købe ind og deler derefter udgifterne til råvarerne.
Vi har plads til et par deltagere mere, så hvis du/I har lyst
til at være med i et inspirerende madfællesskab, skal I være
velkomne. Kontakt Anne Jensen på 93202264 eller ro@
privat.dk for yderligere oplysninger og tilmelding – det er
først til mølle.

Hindsholm-magasinet
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ATTER GANG I
STUBBERUP LOKALARKIV

HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT
Efter laaang tid med corona påtænker vi at starte med
gymnastik og badminton engang i september, nogle måske allerede i august.
Krolfen er i gang, og jeg mener, det er både Dalby, Drigstrup, Viby og Martofte. Det er også nemmere at overholde restriktionerne udendørs.
Vi har et hængeparti ang. Generalforsamlingen, men det
bliver afholdt engang i november. Vi havde sidste år lagt
an til en fest, da det der var 25 år siden, det hele startede,
så det må vi så arbejde videre på.
Vi glæder os alle sammen til at komme i gang igen, ikke
mindst med det sociale liv.

1.juni åbnede Stubberup Lokalarkiv efter en lang coronanedlukning.





Vel mødt alle sammen.
Allis Kristiansen
Formand for Hindsholm Ældreidræt

Imidlertid har arkivet ikke ligget helt stille, for d. 16.juni
havde arkivet arrangeret en tur til godset Brockdorff med
foredrag af slægtsforsker Preben Knudsen om det gamle
Grønlund, som senere blev til Brockdorff.
Ca. 50 mennesker havde fundet vej til Brockdorff denne
smukke sommeraften.
Vi hørte om Grønlund og Bockdorffs historie, om røverne
fra Nordskov og om sælfangsten ud for Mejlø.
I pausen var der mulighed for at se, hvor det gamle Grønlund lå helt ude ved vandet, og ejer Søren Wistoft Larsen
fortalte om Brockdorffs bygninger.
Tak til Søren Wistoft Larsen for at åbne Brockdorff op for
offentligheden denne aften.
Der er åbent i Stubberup Lokalarkiv hver tirsdag fra 10.30
– 11.30 samt den første tirsdag i måneden fra 19.30 til
21.00 eller efter aftale med Else M. Jensen tlf. 2860 3735

Hindsholm-magasinet
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GF HINDSHOLMS PROGRAM FOR SÆSON 2021/2022
DAG OG STED
Mandag
Mesinge

TID

HOLDNAVN

TRÆNER

BESKRIVELSE

Louise Kottal og
Mie Thygesen

Brug kvalitetstid med dit barn/barnebarn mens I udforsker leg og udfolder Jer fysisk sammen med andre
børn. Der tilbydes gymnastik for de mindste med leg
på redskaber, sang og musik. Der vil være stimulering
af både den motoriske udvikling og sanseindtryk.

3-6 år

Julie, Anna K, Mille P,
Kaya, Ida og Hanne K.

Der tilbydes et redskabsmiljø, som stimulerer de
motoriske sanser. Der laves små lege, som fremmer
forståelsen for fællesbeskeder. Det er stedet, hvor der
skabes bekendtskaber og hvor der er plads til fuld
fart, sjov og udvikling af motorikken.

Start uge 37

16.00-17.00

Tumlastik
ca. 9 mdr -3 år

Mandag
Hindsholmhallen

16.30 - 17.15

Minifræs

Mandag
Mesinge

17.15-18.15
Start uge 39

Damer

Hanne Klokker

Vi arbejder kroppen igennem i et behageligt tempo
til god musik. Vi styrker og bevarer kroppens færdigheder.

Mandag
Kerteminde
Efterskole

18.00-20.00
Start uge 36

Nordøstfyns junior/
ynglingehold

Peter og Jakob

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

Tirsdag Dalby
Forsamlingshus
parkeringsplads

10.00
Start uge 37

GÅ MED PÅ TUR

Tirsdag
Mesinge

16.30-17.30
Start d. 14/9
=12 gange.
Eller Start d.
26/10 = 7gange

Mix Yoga
Voksne

300 kr for 7 gange
400 kr for 12 gange

18.30-19.30

Tirsdagsdamer

18:30-20:00

Nordøstfyns
Rytmekvinder 25+

Tirsdag
Mesinge
Onsdag
Kerteminde
Efterskole

Start uge 37

Der søges stadigvæk
efter trænere

Start uge 37
start uge 36

Onsdag
Hindsholmskolen
Den gl. gym.sal

17.00-18.00
Start uge 37

Motionsdamer

Torsdag
Mesinge
kirkeplads

10.00
Start uge 37

GÅ MED PÅ TUR

Torsdag
Hindsholmhallen

16.15 -17.30
Start uge 37

Små mix-spring

Torsdag
Hindsholmhallen

17.30-19.00
Start uge 37

Store mix-spring
3.-6. kl.

Torsdag
Mesinge OBS

19-20.30
Start uge 39

Herreholdet

Der er lagt op til at mødes til fælles gåtur. Ruten planlægges af de fremmødte i forhold til ønsket længde.
Mød glædeligt op UDEN TILMELDING
Randi

Mix-Yoga er for mænd og kvinder.
Gennem balancetræning, åndedræt og blide stræk,
øges smidigheden og tilgangen til stærkere velværd.
Medbring gerne måtte, tæppe, varme sokker og en
vanddunk.

Marianne Kristensen

Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem.

Gitte

Nordøstfyns Rytmekvinder er et hold, som gymnastikforeningerne i Kølstrup-Rynkeby, Munkebo,
Kerteminde, Hindsholm og Drigstrup samarbejder
om. Niveauet bliver lagt så ALLE kan være med,
uanset forudsætninger.

Ulla Markvardsen

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

65391217

0-2. klasse

Der er lagt op til at mødes til fælles gåtur. Ruten planlægges af de fremmødte i forhold til ønsket længde.
Mød glædeligt op UDEN TILMELDING
Hanne K, Ingrid A, Hanne
O, Stine O, Laura A, Laura
H, Karoline H, Caroline
B, Ellie og Julie.

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.

Jørgen, Hanne K, Ingrid
A, Julie O, Morten og
Emily

Store mixspring for holdet for alle, som er vilde med
gymnastik. Vi lægger vægt på at have det sjovt samt
på individuel udvikling

Birgitte Boesen
Hanne Klokker

Vi laver en grundig opvarmning af alle muskelgrupper. Styrke og udstrækning

Skybruddet har desværre ramt Mesingeskolen hårdt med vandskade på gulvene til følge. Så skolens gymnastiksal kan ikke benyttes
fra vores sæsonstart. Så vær opmærksom på, at træningssteder flyttes – hvortil er endnu uvist.
Yderligere information og TILMELDING findes på vores hjemmeside: www. hindsholmgf.com


Vi glæder os til at se dig i kommende sæson.
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Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
Her kan du se en samlet oversigt over noget af det, der sker på Hindsholm
i perioden september, oktober og november. Ang. gudstjenester henvises
til gudstjenestelisten på side 15.

I den trykte kalender finder du kun få – men vigtige – oplysninger om
arrangementerne. Hvis du vil vide mere, må du kigge efter, om der er
en omtale i Magasinet – eller gå ind på www.hindsholmkalenderen.dk.

TORSDAG, 2. SEPTEMBER
09:30 Morgensang i Dalby kirke v SHS
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
LØRDAG, 4. SEPTEMBER
09:30 Mændenes morgenmad i Viby Sognegård
TIRSDAG, 7. SEPTEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00 Tirscafe i Viby sognegård
15:00 Tirsdags cafe i Viby sognegård
TORSDAG, 9. SEPTEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
14:30 Ældreklub i Dalby forsamlingshus
19:00 Billard Holmens hus
19:00 Viby sogns lokalhistoriske arkiv holder åbent.
LØRDAG, 11. SEPTEMBER
10:00 Holmens Dag
10:00 Hindsholm Høst- og Håndværksmarked
TIRSDAG, 14. SEPTEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:30 Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde
TORSDAG, 16. SEPTEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
TIRSDAG, 21. SEPTEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 23. SEPTEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
TIRSDAG, 28. SEPTEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00 Mesinge Lokalråd - Fællesspisning
TORSDAG, 30. SEPTEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

SØNDAG, 24. OKTOBER
14:00 Banko Holmens Hus
TIRSDAG, 26. OKTOBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:30 Ktm. Landsbyråd - Vælgermøde
ONSDAG, 27. OKTOBER
19:00 Ktm. Landsbyråd - Bestyrelsesmøde
TORSDAG, 28. OKTOBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
LØRDAG, 30. OKTOBER
18:30 Oktoberfest i Dalby forsamlingshus
SØNDAG, 31. OKTOBER
» 1:00 Oktoberfest i Dalby forsamlingshus

LØRDAG, 2. OKTOBER
09:30 Mændenes morgenmad i Viby Sognegård
09:30 Mændenes morgenmad i Viby sognegård
TIRSDAG, 5. OKTOBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00 Tirscafe i Viby sognegård
15:00 Tirsdags cafe i Viby sognegård
ONSDAG, 6. OKTOBER
19:00 Foredrag ved Læge Erik Holm Hansen,
20:30 Fællesspisning i Dalby forsamlingshus
TORSDAG, 7. OKTOBER
09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
TIRSDAG, 12. OKTOBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:30 Ktm. Landsbyråd- Vælgermøde
TORSDAG, 14. OKTOBER
14:00 Syssel Holmens hus
14:30 Ældreklub I Dalby forsamlingshus
19:00 Billard Holmens hus
19:00 Viby sogns lokalhistoriske arkiv holder åbent.
TIRSDAG, 19. OKTOBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 21. OKTOBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

Hindsholm-magasinet

TIRSDAG, 2. NOVEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00 Tirscafe i Viby sognegård
15:00 Tirsdags cafe i Viby sognegård
ONSDAG, 3. NOVEMBER
19:30 Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde
TORSDAG, 4. NOVEMBER
09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
19:30 Banko i Dalby forsamlingshus
LØRDAG, 6. NOVEMBER
09:30 Mændenes morgenmad i Viby Sognegård
09:30 Mændenes morgenmad i Viby sognegård
TIRSDAG, 9. NOVEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 11. NOVEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
14:30 Ældreklub i Dalby forsamlingshus
19:00 Billard Holmens hus
19:00 Viby sogns lokalhistoriske arkiv holder åbent.
TIRSDAG, 16. NOVEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
ONSDAG, 17. NOVEMBER
18:00 Mesinge Lokalråd - Fællesspisning
TORSDAG, 18. NOVEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 21. NOVEMBER
14:00 Banko Holmens Hus
TIRSDAG, 23. NOVEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
ONSDAG, 24. NOVEMBER
18:00 Fællesspisning i Viby forsamlingshus.
TORSDAG, 25. NOVEMBER
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
FREDAG, 26. NOVEMBER
17:00 Juletræs tænding Holmens Hus
17:00 Juletræstænding Holmens Hus
18:30 Julefrokost Holmens Hus
18:30 Julefrokost Holmens Hus
SØNDAG, 28. NOVEMBER
16:00 Mesinge Lokalråd - Juletræstænding
TIRSDAG, 30. NOVEMBER
10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
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Anlægsarbejder m.m.

Konservator

Kulle’s v/ Martin Kuhlmann
Midskovvej 191, Mesinge

kulle1985@gmail.com
tlf. 51 36 43 57

Antenneforening
martofteantenneforening.dk
tlf. 40 14 52 19

Autoværksted
orlamadsendk@hotmail.com
tlf. 23 71 55 79

www.fynshovedcamping.dk
tlf. 65 34 10 14

Galleri
www.gallerinordskov.dk
tlf. 27 64 24 42

Galleri Solvognen
Langøvej 533, Martofte

www.solvognen.dk
tlf. 65 91 91 65

Genbrug og Antik
Sommerfuglen Din Krambutik
Dalby Bygade 60, Dalby

Find os på Facebook
tlf. 30 69 78 88
signgro1@outlook.dk
tlf. 30 20 70 48

Gårdbutik
Kuhlmannlejfkuhlmann@gmail.com
Mesinge Bygade 44, Mesinge
tlf. 28 73 18 80
www.facebook.com/Svalehoj
tlf. 26 90 65 34

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

Cafe Kirkeladen
Mesinge Bygade 57, Mesinge

Sadelmager Kathrine Bøg Holm
Hersnap Bygade 10, Dalby

Bittens Systue
Vestergade 13, Kerteminde

Mesinge Tøm’ren
Vestermaegyden 2, Mesinge

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

Vandværk
Mesinge Vandværk
Mesinge Bygade 24, Mesinge

Bent Vasser ApS
Fynshovedvej 226, Mesinge

www.mesingevand.dk
VAGT tlf.: 21 24 51 50

www.vasser.dk
tlf. 65 34 15 19

VVS
VVSEkspressenwww.vvsekspressen.dk
Fynshovedvej 292, Dalby
tlf. 51 36 36 66

tbe@mail.dk
tlf. 20 23 25 22

Keramik
Helle Fabricius
Fynshovedvej 372, Dalby

Find os på Facebook
tlf. 26 96 10 71

Tømrer

Hytter

Torben Bebe
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge

www.sadelmagerfyn.dk
tlf. 51 74 75 12

Systue

Vognmand

www.fdfhoejbjerglejren.dk
tlf. 23 62 45 99

www.cafekirkeladen.dk
tlf. 60 15 50 58

Sadelmager

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

Juletræer
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Rosengårdengr.rosengaarden.mesinge@gmail.com
Fynshovedvej 225, Mesinge
tlf. 23 43 36 42

Restaurant

Galleri Nordskov
Fynshovedvej 696, Martofte

FDF Højbjerg
Langøvej 272, Martofte

peterbisgaard@live.dk
tlf. 25 13 19 71

Privat pasningsordning

Fynshoved Camping
Fynshovedvej 748, Martofte

Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40, Mesinge

Peter Gommesen
Tårup Bygade 34, Mesinge
Pluk Selv

Camping

Vintage – Dét ska’ vi da ha’
Fynshovedvej 290, Dalby

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

Kreaturhandel

Martofte Antenneforening
Fynshovedvej 554, Martofte

Orla Madsen
Fynshovedvej 474, Martofte

Morten Boesen
Fynshovedvej 476, Martofte

www.h-fabricius.dk
tlf. 30 55 54 44

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!

Hindsholm-magasinet

Madsen's Maskinstation
Lille Salbyvej 96 • 5370 Mesinge

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

20 23 31 95

www.maskinmadsen.dk

DalByg@hotmail.com

Liftudlejning

CVR 25520823

Elpunkt. FY;!.E��
Tlf. 7020 1435
www.Elpunkt-Fyn.dk
Kertemlnde · Me•inge • Munkebo . R\lnkeb\l

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

Martofte
forsamlingshus
Her holder du din privat fest

Tlf. 40 21 85 54

MG Malerfirmaet

gt

Døgnva

Michael Gommesen Tlf. 51211142

24 25 90 19 - glasklar.dk
Lille Salbyvej 54 • 5370 Mesinge • nybrofrugt.dk

Bedre kørende

Mesinge Autoværksted

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

Tak fordi I støtter
Langegade 27
Fynshovedvej 208
Kerteminde
Mesinge
www.tropica-fyn.dk

Hindsholm-magasinet
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nu blitzer edderkoppespind i graner
hen over skoven trækker morgensvaner
hvert nattedyr forsvinder i sin hule
Guds sol er stået op
den varmer koens krop
og hestens mule
på kran og traktor spændes brune arme
der hænger dyner ud af vindueskarme
nu fodres børn i lejlighed og hytte
Gud lad min dovne krop
få lyst at springe op
og gøre nytte

Ester Bock 1977

Foto: Steen Hjorth

SALTING
28141049

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

Kø
dit b
i vo kød
gård res
buti
k

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Tak fordi I støtter

Hindsholm
magasinet
Åbningstider fra
1. september: 7-20

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

