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Tågen letter
Når tågen ligger tung og hvid ud over hele landskabet, så 
er der måske en læser eller to, der får stemningsbilleder på 
nethinden og nynner et par noder af komponisten Carl 
Nielsens drømmende toner. Et musikalsk kunstværk præ-
cis, som vi kan møde det her i vores hjemlige natur i de 
kommende måneder. Når tågen lægger sig som et tæppe 
ud over landskabet, nede i lavninger, omkring moser og 
vandhuller. Dermed skabes et drømmesyn, hvoraf forestil-
lingen om mosekoner, der brygger og elverfolk, der fester 
til den lyse morgen, opstår, indtil hele landskabet træder 
frem af tågerne, der fordamper som dug for solen, når 
dens stråler får magt. 

Alt for længe har vi gået med vinterhuer og Corona-mund-
bind bag ”duggede ruder”, skævet en ekstra gang, er det 
den, jeg tror det er, men først helt sikker, når vi kunne 
genkende hinanden på stemmen. 

Alt for længe har vi gået med en lille angst et sted derin-
de, om vi nu kom for tæt på, om vi nu bragte os selv og 
hinanden i fare. Så længe, at vi måske ligefrem skal øve os 
i at give slip på frygten igen, og stole på, at det skal nok 
gå – også uden paskontrol og afskærmninger! 

Endelig – endelig – endelig kan vi gå et forår i møde, hvor 
tågen letter ikke kun derude i naturen, i de pragtfulde 
majmorgener, men også fra vores briller og vores sind. 
Du sidder netop med det seneste nummer af Hindsholm 
Magasinet, - og det er med glæde at foreninger, virksom-
heder, frivillige, enkeltpersoner og råd kan give os en lang 
rækker af muligheder for at mødes på kryds og tværs. Få 
indblik i historiske steder og den inspirerende natur, en 
opskrift på påskens traditionelle retter ”skidt æg” á la 
Charles Nielsen og meget, meget mere. 

Lad os mødes derude i det åbne, til grillfester, vandretu-
re, generalforsamlinger. Lad os nyde naturen og selskabet, 
”du må godt” – igen! 

God læselyst og vi ses derude. 

På vegne af redaktionen
Søren-Herluf Mohr Sørensen
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Hindsholm NYT

Lokalråd/sogneforeningerne, lokalarkiverne og kirkerne er i fuld gang med at forberede årets 
allerstørste begivenhed på Hindsholm – nemlig 

HOLMENS DAG OG HINDSHOLM HÅNDVÆRKS- & HØSTMARKED

De 2 arrangementer afholdes igen i år samme dag og samme sted – nemlig 

LØRDAG DEN 3. SEPTEMBER I VIBY

Det bliver helt forrygende, så sæt x i kalenderen, så du reserverer dagen.

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN

✗

3Hindsholm-magasinet



STUBBERUP
Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Preben Nielsen

AF BJARNE ELLGAARD PETERSEN, STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING

Hvad laver bestyrelsen, når alt er lukket ned?

Mange af foreningens populære aktiviteter er desværre aflyst 
grundet pandemiens restriktioner.
Det forhindrer imidlertid ikke, at vi arbejder videre med knap 
så synlige aktiviteter. Her et par stykker, som vi for tiden er 
optaget af:

Veje og vejnavne i Martofte. Et synligt tegn på, at det nytter 
at ’blande sig’ er, at Slippen nu har fået skilte ved begge vejens 
indkørsler.

Vi er også i gang med at få realiseret ’Banen’. Med officiel 
navngivning og skiltning. 

De grimme skraldespande langs Fynshovedvej skal væk. Vi ar-
bejder på at husstandene ved vejens østside kan flytte spandene 
til husenes bagside, altså langs ’Banen’, og få dem tømt her-
fra. Vi er også opmærksomme på, at der fremover vil komme 
dobbelt så mange spande, og at det derfor kun vil blive endnu 
værre at se på.

Vi arbejder ihærdigt på at påvirke kommunens planer om at 
etablere ebbeveje ved Lillestranden, med uoprettelig skade til 
følge for det omgivne Natura-2000 område.
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E-MAIL ADRESSER
Ønsker I at få tilsendt en e-mail, når der er nyheder og ar-
rangementer mv. i Stubberup Sogns Beboerforening, kan 
I sende en mail til Lotte på mailadressen - 
liselottem47@live.dk, hvor I giver tilladelse til, at vi bru-
ger mailen til ovennævnte oplysninger grundet databe-
skyttelsesloven.

KONTINGENT
Så er det tid til fornyelse af dit kontingent  - eller til at du 
bliver medlem af Stubberup Sogns Beboerforening.
Du kan gøre det ved at overføre beløbet til kontonr. 2377 
0121506335 eller Mobilepay 61 70 45 21. Husk at påføre 
navn og adresse.
Det koster 50 kr. pr. voksen og 25 kr. for børn under 15 år.
Vi ser meget frem til jeres støtte.

GENERALFORSAMLING 
Stubberup Sogns Beboerforening indkalder her-
med til ordinær generalforsamling onsdag d. 23 
marts 2022 kl. 20. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Vi starter med spisning kl. 18.30. Menuen er glaseret 
skinke, flødekartofler og salat. 
Tilmelding til spisning senest 20. marts til Bente 
tlf. 40218554 eller mail b.m.s.k@mail.dk eller Lotte 
tlf. 61704521 eller mail liselottem47@live.dk. 
Pris for spisning 100 kr.
PS. Har du lyst til at blive en del af bestyrelsen, så kontakt 
gerne Bente inden generalforsamlingen. 

Bankospil  søndag d. 13. marts kl. 14
Generalforsamling  onsdag d. 23. marts 
Bankospil  søndag d. 10 april kl. 14 

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Ligeledes er vi i gang med at se på Kommuneplanen 2021-
2033, der hvor ændringer vil få betydning på vort område, den 
nordlige del af Hindsholm.

Endelig er det med glæde vi kan oplyse, at vi har modtaget 
en meget fin gave fra Kerteminde kommune på i alt 60 ’nye’ 
stole og tilhørende 15 borde til Holmens Hus.  Alle er natur-
ligvis velkomne til at bidrage med forslag og kommentarer til 
ovenstående.

JULETRÆET BLEV TÆNDT, MEN……
Fredag d. 23. november blev træet ved Holmens Hus 
tændt. Vi havde lavet fine godteposer til børnene, og der 
var kaffe, juice og lidt julekager. 
MEN MEN MEN MEN. Vi græd ikke, men vi blev me-
get skuffede. Der kom et barn og fire voksne ud over be-
styrelsen. Ja, så der var rigeligt til alle.
Træet bliver også tændt i 2022, men vi vil gerne have nog-
le ideer til, hvordan I kunne tænke jer det skulle foregå, 
når træet bliver tændt. Gode ideer modtages gerne på 
mail: b.m.s.k@mail.dk eller liselottem47@live.dk. 
Vi håber på gode ideer fra jer.

BANKOSPIL OG UNGDOMSKLUBBEN
Vi har afholdt et bankospil og ungdomsklubben blev 
sendt på lang juleferie, grundet corona. 

JULEFROKOST
Vi havde inviteret til julefrokost, men måtte aflyse grun-
det for få tilmeldte.

BANKOSPIL OG FOREDRAG
Bankospil d. 16. januar og foredrag d. 26 januar har vi 
desværre også måtte aflyse grundet corona. 
Foredraget med Preben Knudsen, arrangeret af Stubberup 
Sogns Beboerforening og Dalby-Stubberup Menigheds-
råd, kommer på et senere tidspunkt. Dato kendes ikke 
endnu.

SÆT X I KALENDEREN

SIDEN SIDST!
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Nyt fra Dalby
LOKALRÅD

Januars dysterhed hænger i skrivende stund over os. Men når 
Hindsholm-magasinet er landet i din postkasse, og du sidder 
og læser dette, er foråret på vej. Så er der nok basis for mere 
optimisme, end det er tilfældet på en dag, hvor smittetallet 
med corona slår rekorder.
I Dalby Lokalråd bliver planlægningen lidt sat på hold, når det 
sker, for faren for, at det vi planlægger, alligevel ikke lader sig 
gøre, lurer hele tiden.
Derfor kan vi lige nu ikke fortælle, hvornår der er generalfor-
samling i vores lokalråd, for vi vil så gerne have, at du kommer 
og giver dit besyv med. Hold øje med de sociale medier og 
aviserne. Datoen er i støbeskeen, men ikke fastlagt.

FÆLLESSPISNINGER
På generalforsamlingen – og lige nu – vil vi gerne opfordre 
dig (endnu en gang) til at lægge nogle frivillige kræfter hos os.
Vi mangler blandt andet, at der er nogle stykker, der vil give 
et nap med. Særligt til vores fællesspisninger, som vi ser som 
et af de højdepunkter, hvor vi kan samle dig og dine naboer til 
hygge i forsamlingshuset.
I lokalrådet er vi fire, men vores otte arme tilsammen er sim-
pelthen ikke nok til at stå for fællesspisningerne alene. Så hvis 
du kunne lokkes til at give et par timer til madlavningen, bord-
dækningen eller opvasken bagefter, vil vi tage imod det med 
kyshånd. 

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Steen Hjorth

AF METTE FASDAL, DALBY LOKALRÅD

Kom frit frem – det er snart forår
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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

Og kom nu også til vores fællesspisninger, når det endelig lykkes 
os at stable dem på benene. Det er en aften væk fra trumme-
rummen derhjemme, og det er nogle enkelte timer, hvor du kan 
tale med naboen, eller ham eller hende på vejen lige i nærheden. 
Når temperaturerne tillader det, overvejer lokalrådet også at ar-
rangere en grill-aften ved Huggehuset – tæt på skolens legeplads 
og på boldbanerne. Så er der også plads til fællesleg.
Kom bare du. Bak op! 

UDHÆNGSSKABET
Længe hang der et udhængsskab på muren til den gamle brugs 
i Dalby, hvor Claus Thygesen nu holder til. Dér hænger ska-
bet ikke længere, for med ønsket om at skabe mere synlighed, 
er skabet flyttet over på Dalby Forsamlingshus. Så har du en 
fælles besked, et arrangement eller lignede, så hæng det op her. 
Det er jo som bekendt ikke alle, der taster ind på de sociale 
medier og ser, hvad der arrangeres rundt omkring.

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD

Nyt fra Dalby lokalråd
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Nyt fra Mesinge
LOKALRÅD

Foto: Steen Hjorth

FÆLLESSPISNING 
I MESINGE FORSAMLINGSHUS.
Tirsdag den 8. marts kl. 18.00
Menu: Skinke og flødekartofler

GENERALFORSAMLING
SE SÆRLIG OMTALE.
Tirsdag den 8. marts kl. 19.15

AFFALDSINDSAMLING 
I MESINGE OG OMEGN. SE SÆRLIG OMTALE
Fredag den 1. april kl. 16 – 18

FÆLLESSPISNING 
I MESINGE FORSAMLINGSHUS.
Tirsdag den 26. april kl. 18.00

ANGÅENDE FÆLLESSPISNINGER:
Pris (medlemmer): Voksne 90 kr., 
Skolesøgende børn 45 kr.
Ikke medlemmer betaler 10 kr. ekstra

Tilmelding og betaling via MobilePay 71445 
eller til Tina Hansen, tlf. 28 14 19 10
(betaling v/indgang) senest fredag den 4/3.

✗
SÆT X I KALENDEREN

8 Hindsholm-magasinet



Nyt fra Mesinge lokalråd

MEDLEMSKAB 2022
Så er det tiden at forny dit medlemskab af Mesinge Lo-
kalråd (og gerne så hurtigt som muligt!!!!)
Der omdeles IKKE girokort, så du bedes indbetale via 
kontingent via netbank (konto 6864 0001026684). 
Husk at oplyse dit navn og adresse. Eller du kan betale 
via MobilPay 71445. 
Medlemskontingent for 2022 (100 kr. pr. 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 virksom-
hedsmedlemskab inkluderer også virksomhedsejerens 
husstand).

JULETRÆSTÆNDING
Corona eller ej – juletræet i Mesinge skal tændes.
Og det blev det så første søndag i Advent. 
Flot juletræ fra Torben Bebe i Midskov og ca. 100 små 
og store fremmødte til julesang, gløgg og godteposer.
 Tak fordi I kom.

GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 8/3 
kl. 19.15 i Mesinge Forsamlingshus.
Grundet Corona-situationen er generalforsamlin-
gen flyttet fra 25/1. Flytningen er annonceret via Face-
book, hjemmeside, nyhedsbrev og opslag den 13/1 2022 
samtidig med udmelding om den nye dato.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen.
Der er fællesspisning forud for generalforsamlingen.

AFFALDSINDSAMLING
Corona-restriktionerne er væk, så i år er der slet ingen 
undskyldninger for ikke at give en hånd med, så vi kan 
få fjernet så meget affald som muligt langs vejene i Me-
singe, Midskov, Gabet, Tårup og Salby.
Årets affaldsindsamling finder sted fredag den 1. april kl. 
16 – 18.
Tilmeld dig hos den person/det sted, hvor du vil give en 
hånd med. 
Mesinge: Poul Kjellberg (30132056),
 Karsten K.  Hansen (30336722) 
Salby: Tina Hansen (28141910)
Taarup: Lene Gommesen (27290077)
Midskov/Gabet: Pia Kolle (22761099),
 Kasper Skov Jensen (21627118),
 Ina Myrhøj (29922827) 
 Steen Hjorth (21430726)

Efter veludført dåd er Lokalrådet vært ved en lille for-
friskning.

Foto: Poul Kjellberg
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NYT FRA
Viby Sogneforening

Per Knuppert åbnede i 2013 sit røgeri på Stavrevej 4. I begyndelsen 
kunne der købes koldrøget laks fra et køleskab i haven. Siden blev 
atelieret til butik og snedkerværkstedet til restaurationskøkken. 

KOMPROMISLØS KVALITET SKABER DE GODE HISTORIER
Per Knuppert, der ejer Røgeri Hindsholm, traf allerede fra begyn-
delsen nogle bevidste valg. Produktet skulle være så godt, at det 
ikke var nødvendigt at markedsføre. Derfor skulle røgeriet heller 
ikke have en hjemmeside, før det var unødvendigt. - Hvis produk-
terne er gode nok, skal folk nok finde ud af det, siger han. Derfor 
er hans råd til kommende iværksættere også, at de skal bruge tid på 
at forfine produktet frem for at markedsføre det. 

Kunderne hos Røgeri Hindsholm kommer fra hele landet og 
består både af dem, der kigger forbi, når de alligevel er på disse 
kanter – og af en fast kundekreds, der frekventerer røgeriet for 
helhedsoplevelsen ved at køre gennem det smukke landskab, nyde 
den hyggelige landsbyhave og få noget godt til ganen. 
Per Knuppert fortæller, at på en almindelig dag i sæsonen kom-
mer der 25-30 gæster forbi den udendørs restaurant og på de eks-
tra travle dage 40-50. Der er ikke en fast lukketid, men sidste 
ankomsttid er klokken 16, og de fleste dage er der stille omkring 
klokken 18. - Så er der 12 timer til arbejdet starter igen klokken 
6, hvor brød, kompot, saucer, mv. forberedes, så alt er klar til 
klokken 12. På den måde er man som regel foran og har overskud 
til at yde den ønskede service. 
Foruden private kunder har Røgeri Hindsholm også en professi-
onel kundekreds, hvor der leveres laks og andre produkter til en 
lang række køkkenchefer rundt om i landet og et par enkelte i 
udlandet.

AF: BIRTHE JESPERSEN, MÅLE

BESØG HOS RØGERI HINDSHOLM
– LOKAL IVÆRKSÆTTER MED GLOBALT UDSYN
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DET HANDLER OM BALANCE
I restauranten er der seks borde, og antallet er et godt eksem-
pel på røgeriets bevidste valg. Fra køkkenet kan bordene nemlig 
overskues, hvilket betyder, at alle gæster kan blive serviceret bedst 
muligt. Og selv om der er efterspørgsel, har røgeriet ingen planer 
om at udvide kapaciteten. Det handler om balance. Hvis der er 
for mange borde og medarbejdere, kan der opstå ubalance, hvilket 
kan skabe stress eller få kvaliteten på mad eller service til at skride, 
siger han.
For røgmesteren i Måle er det væsentligt at bruge tiden på kun-
der og gæster frem for administrative opgaver. Han elsker, når 
gæsterne er glade. Men det kommer ikke af sig selv. - Det kræ-
ver ihærdighed og tålmodighed. Det er ikke selve arbejdet med at 
fremstille en røget laks som er det spændende. Det spændende er, 
når det lykkes at producere et sublimt produkt, siger han.

UDLANDET KALDER
Røgeriets restaurant er udvalgt af ”Grand Circle Travel”, som er 
et amerikansk firma, der planlægger luksusrejser rundt i verden. 
Amerikanerne er meget omhyggelige, så der har være flere møder 
og de har været på besøg et par gange for at spise. Forhåbentlig vil 
gæsterne synes, at det er ”Amazing”, så røgeriet kan være med til 
at brande Danmarks herligheder, siger Per Knuppert.
Desuden er røgeriet blevet udvalgt som én ud af seks råvarepro-
ducenter, der i år mødes i Paris, hvor Landbrug & Fødevarer - i 
samarbejde med VisitDenmark - står for et Gourmet-fremstød i 

Det Danske Hus på Champs-Élysées. Restauranten hér har 1 Mi-
chelinstjerne, og køkkenchefen skal præsentere de danske råvarer 
på bedste vis – og imponere gæsterne - der består af de 60 mest 
prominente inden for fransk gastronomi. 
De sjove historier er der heldigvis mange af, og nu har Sydameri-
ka også fået øje på Måle. Iværksættere fra Peru har kontaktet Per 
Knuppert for at få sparring omkring opstart af røgeri, så sydame-
rikanerne også kan få koldrøget fisk. – Og en dag ringede telefo-
nen fra Brasilien, hvor en dansk kok gerne ville have et 24-timers 
kursus i koldrøgning på Hindsholm. – Og det fik han selvfølgelig, 
slutter Per Knuppert.

DIALOG OM KOMMUNEPLANEN D. 2 MARTS 2022 KL 19.00 I VIBY SOGNEGÅRD
Kerteminde Kommune har ajourført kommunens 12-års plan og efterspørger forslag og synspunkter. Høringssvar kan 
afgives frem til d 9. marts 2022. Viby Sogneforening inviterer til en fælles dialog d. 2. marts kl. 19.00 i Viby Sognegård. 
Formålet er at gennemgå de dele af planen, som især vedrører vores område, samt udarbejde udkast til eventuelle fælles 
høringssvar. Har du idéer eller ønsker hertil, så mød op! Det anbefales at kigge planen igennem forinden; se www.kerteminde.dk.

”WALK & TALK” VED HVERRINGE D. 22 MAJ KL 10.00 - MED START FRA P-PLADSEN I HVERRINGESKOVEN
Sidste år gik vi ture fra Viby og senere fra Måle, hvor der blev udvekslet idéer, talt om bæredygtig udvikling – og snakket med 
naboer om løst og fast. Mange tanker og initiativer kom i spil – og det vil vi gentage i år. Gåturen starter fra P-pladsen i Hver-
ringeskoven, hvor vi går en rundtur gennem skoven og op langs kysten. Undervejs vil Niels Reventlow fortælle om nogle af de 
udfordringer, der er med naturpleje i skoven - og som afslutning vil der blive samlet op på idéer og forslag. Turen varer ca. 2 timer. 
Medbring gerne formiddagskaffe, påklædning efter vejr og selvfølgelig godt humør.

FÆLLESSPISNING ONSDAG D. 23. MARTS KL. 18.00 I VIBY FORSAMLINGSHUS
Selvom fællesspisningen i januar blev aflyst, går vi foråret i møde med optimisme og satser stærkt på at åbne dørene op i forsam-
lingshuset i marts. Lad os samles til en hyggelig forårsfællesspisning, hvor vi i ro og mag kan nyde god mad og godt selskab. Tag 
din nabo, venner og familie under armen og kom indenfor til en alletiders aften. 

AFFALDSINDSAMLING SØNDAG D. 3. APRIL KL. 10.00 VED VIBY SOGNEGÅRD
Deltag i årets affaldsindsamling, når Viby Sogneforening, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, igen i år inviterer 
til affaldsindsamling. Vi mødes ved sognegården til et rundstykke og en kop kaffe, inden vi går ud og gør en forskel.

Per foran rygeovnen

SÆT X I KALENDEREN

✗
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Kirkerne på Hindsholm

INVITATION TIL MENIGHEDSMØDE DEN 27/4 KL. 19-21 
OM OMLÆGNING AF DELE AF MESINGE KIRKEGÅRD

Vi holder menighedsmøde for alle, som er interesserede i ud-
viklingen af- og fremtiden på vores kirkegårde. Mødet finder 
sted onsdag d. 27. april kl. 19-21. På mødet vil menigheds-
rådet præsentere de overordnede planer og mål med udvik-
lingsplanerne for Mesinge og Viby kirkegårde. Vi informerer 
om de konkrete planer for første fase på Mesinge Kirkegård, 
som indeholder både blomstrende træer, løgplæner og bøl-
gende græs. Vi håber på en god dialog om projektet.

Vi mødes på Mesinge Kirkegård kl. 19 og efter 
en kort rundvisning, går vi i konfirmandstuen 
til kaffe, videre præsentation og fælles snak om 
planen. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Birgitte 
Boesen, 51 92 60 52. 
 Mesinge Viby Menighedsråd

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

VI SØGER OG SYNGER
I FORÅRET 2022!

HVEM ER GUD

Der er liv og glade, gode stemmer på kirkesidernes foto af årets 
konfirmander – alle konfirmander har været sammen i Dalby 
Kirke, og vi har lært en dejlig ny salme, eller er ved at lære den! 
Salmen kan også læses her på siden. ”Hvem er Gud” er skrevet af 
salmedigter og forfatter Iben Krogsdal, og alle I andre kan også 
komme for at lære den bedre at kende og  - ikke mindst - synge 
med på den. Det foregår sammen med konfirmanderne til guds-
tjeneste i Dalby Kirke søndag d. 13. marts kl. 14.00.
Tonerne er også ganske nye, for organist Martin Høier har kom-
poneret en skøn melodi til de søgende, spørgende, sigende ord. 
Hvem er Gud? Det har vi arbejdet med på forskellig vis i kon-
firmandundervisningen, b.la. ved at se film, Vi har sammen set 
”Bruce den Almægtige”, som er en humoristisk film, der sam-
tidig sætter fokus på det store spørgsmål om, hvem Gud er og 
hvilke forestillinger, vi kan have om Gud. I filmen får Bruce den 
Almægtiges kræfter, det sker efter en tid, hvor Bruce ellers er gået 
så grueligt meget igennem. Bruce får fantastiske kræfter, men 
dermed får han også et stort ansvar. Det er med til at udfordre 
ham, og mange andre med ham på billedet af, hvad Gudstro er, 
og hvad der er menneskers rolle og ansvar her i verden? Det og 
meget mere tager vi op i gudstjenesten d. 13. marts. 
Konfirmanderne medvirker med sang og indslag, og efter guds-
tjenesten samles vi om forfriskninger, og konfirmandernes foræl-
dre har mulighed for at få yderligere informationer om forårets 
konfirmationsdag. Vi ses ved gudstjenesten søn. d. 13. marts i 
Dalby Kirke kl. 14.00, vi glæder os!
 Hilsen fra konfirmanderne, Søren-Herluf og Rikke

1.   Hvem er Gud? Det er ham du fornemmer 
når du mærker at livet er stort 
ham der taler med tusinde stemmer 
du går dagligt igennem hans port

2.  Det er ham der er starten og enden 
ham der aldrig har glemt hvem du er 
ham der smiler i fjenden og vennen 
ham der kender dit lysende værd

3.  Det er ham der har sat sig ved sengen 
når du føler et glødende savn 
ham der summer af sol over engen 
ham der altid kan huske dit navn

4.  Det er ham der kan gøre dig svimmel 
og forvirret og ny indeni 
du er midt i hans brusende himmel 
og du ånder hans livsenergi

5.  Det er ham der kan se når du kommer 
og er bange og svag og forladt 
og han lægger en endeløs sommer 
om din krop når du sover i nat

6.  Og er dagene truende tomme? 
Kom til ham. Der er altid en vej 
og hvis du er for træt til at komme 
skal du vide: han kommer til dig.

7.  Og han kommer og vækker dig stille 
og han fører dig ud i sit liv 
og hans øjne er brændende milde 
og de siger kun: modtag og giv

 Iben Krogsdal, 2015

MENIGHEDSMØDE
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MESINGE KIRKE D. 24. APRIL 2022 KL. 10.30:
Valde Skov Cardel
Kasper Henriksen
Kristoffer Kuhlmann Risom Jensen
Hans Emil Kragh
Hjalte Bertram Plutte
Karoline Salin Lauridsen
Hans Damborg Sicko
Ellie Kroer Skov

MESINGE KIRKE D. 24. APRIL 2022 KL. 12.00:
Alberte Kamstrup Pedersen
Lea Skovgaard Ramming
Lukas Esø-Larsen
Mads Lambertsen Nissen

VIBY KIRKE D. 1. MAJ 2022 KL. 10.30:
Johannes Egeberg-Lie
Simon Nørgaard Fischer
Emil Gommesen
Jonathan Dalgaard Larsen 
Karoline Søgaard Møller Hansen
Julie Magdalene Okholm Hattens
Anna Mari Møller Kuhlmann
Oliver Salting

DALBY KIRKE DEN 1. MAJ 2022 KL.10.30
Laura Reichstein Andreasen
Jeff Birkholm Bøgebjerg
Alberte Søndertoft Hansen
Frederik Eschricht Hinding
Luca Anna Hædersdal
Casper Gade Iversen
Mads Emil Jørgensen
Anna Vestergaard Lorentzen
Nicolai Pedersen
Marie Normann Petersen
Ditlev Plato
Johan Stochholm Poulsen
Sonja My Salling

STUBBERUP KIRKE DEN 8. MAJ 2022 KL.10.30
Caroline Bavngaard Andersen
Marius Folmer Hadberg-Rasmussen
Julie Bonne Pedersen
Frederik Høielt Rosenlund
Vega Ellegaard Wind

HIMMELFARTSVANDRING
I samarbejde med Fodslaw arrangerer Kirkerne på 
Hindsholm og Kerteminde/Drigstrup en vandring
Kr. Himmelfartsdag d. 26. maj 
Kl. 10.00 Vi mødes i Stubberup Kirke til en kort andagt. 
Derefter går vi til Martofte Sognegård, ca. 5 km. med op-
levelser/fortælling og historie på en veltilrettelagt rute.
Kl. 12.30 I Martofte serveres frokost/sandwiches. 
Drikkevarer kan købes.
Kl.13.30 vandretur tilbage til Stubberup Kirke ca. 5. km. 
Hvis man hellere vil gå direkte tilbage til Stubberup, er 
der ca. 1,5 km.
Tilmelding: Det er gratis at deltage, tilm. til spisning sen. 
d. 12. maj til Kerteminde Kirkekontor, Præstegade 4 – tlf. 
65322389 eller limp@km.dk. 
Der er plads til max. 50 pers. til spisning. Man er selvføl-
gelig velkommen til at deltage i vandringen uden spisning

Kirkerne på Hindsholm

MESINGE KIRKE

KONFIRMANDER

MÆNDENES MORGENMAD
Første lørdag og første tirsdag i hver måned….
Det er nemt at huske, og husk at komme, 
for Sognegården i Viby har åbne døre og 
summen af liv!
Den første lørdag i hver måned samles vi 
kl. 9.30-11.00 omkring Mændenes Morgenmad.
En uformel og god begyndelse på weekenden med mor-
gensang, brød og dram!

TIRSDAGSCAFE
Den første tirsdag i hver måned er bordet dækket kl. 15.00- 
16.30 til Tirsdagscafe- sang, samtale og samvær i højsædet!
Programmet bliver lagt undervejs og inspireret af ønsker/
deltagerne. VELKOMMEN

(Viby Kirke hvis Mesinge 
Kirke fortsat er lukket)

(Viby Kirke hvis Mesinge 
Kirke fortsat er lukket)
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AFTENVANDRING
TIL NATTERGALENS SANG
Torsdag den 19. maj, Dalby Kirke kl.20.30  
Vi mødes til aftensang i Dalby Kirke og fortsætter derefter 
ud i den lyse aften. Hvis vi er heldige, får vi måske lov at 
høre nattergalen synge for os.

MORGENSANG  
3. marts, 7. april og den 5. maj, kl. 9.30-10.00 
Vi samles til en halvtimes morgensang i Dal-
by Kirke, får rørt stemmerne, synger nyt såvel 
som kendt. Det er ganske fornøjeligt, og der er 
ingen krav om sangkundskaber og store sangstemmer. 
Efterfølgende formiddagskaffe i konfirmandstuen.

FORÅRSKONCERT
Søndag den 3. april kl.16.00 i Dalby Kirke
NIELSEN – OG EFTER… Nielsen – Carl, 
selvfølgelig. Et berusende møde med hans mu-
sik, men også med flere af de komponister, som 
han efterfølgende har inspireret. Blandt de spørgs-
mål, som undersøges i koncerten, er Carl Nielsens betyd-
ning for dansk- og nordisk musikkultur: Hvordan er han 
f.eks. forbundet med tidens øvrige kunstliv? Hvad var for-
holdet mellem ham og hustruen Anne Marie? Hvordan var 
hans livs- og kunstsyn? Og så videre. Koncerten vil blive en 
blanding af musik og inspirerende foredrag. Værker af Carl 
Nielsen, Hans Gefors, Matti Borg, Ib Nørholm, Per Nør-
gaard, Bent Sørensen, Hans Abrahamsen m.fl.
Medvirkende: Gitta-Maria Sjöberg, sopran – Lisa S. Olsen, 
sopran – Julia Bielefeld, sopran – Eric Schoeffler, baryton – 
Laurits Dragsted, klaver

VI FEJRER GUDSTJENESTE
I BØRNE ØJENHØJDE
Palmesøndag d. 10. april i Viby Kirke
Børnekoret og voksenkoret medvirker. Bøgebjerg 
Børnehave har pyntet kirken.
Formiddagen forløber sådan her:
Kl. 9.30 velkommen til at lave en sund og børnevenlig 
brunch i Sognegården. I kan droppe ind, vi ”varmer” op 
med at dække bord, snitte gulerødder, blande saftevand osv.
Kl. 10.30 samles vi alle i kirken. Vi lytter til korene, ser, 
synger med om påskens dage og begivenheder….og derefter 
samles vi i Sognegården omkring den tilberedte brunch!
Velkommen til en formiddag for alle aldre, brunch er gratis 
og tilmelding ikke nødvendig. 
Yderligere info: Sognepræst Rikke Aa. N.  51 14 34 33.

DUOLOG
Onsdag den 1. juni kl.19.30 Stubberup Kirke
Duolog er en musikalsk ”samtale” mellem trompetisten
Torben Sminge og bassisten Jens Krøgholt.
Emnerne er som fantasien - uden begrænsninger.  Til den-
ne koncert har de inviteret sangerinden, Emma Pilgaard 
Christiansen, til at medvirke. Der fortælles historier fra 
det virkelige liv, eventyr, hverdagsting, løgnehistorier, kær-
lighedshistorier. Fortællingerne kalder på smilet, hjerte ri-
mer på smerte, måske også lidt praleri. Det hele ender som
den gode historie; Godt på sin egen måde. Man får lidt 
med hjem, så man kan give denne samtale på toner sine 
egne ord. Musikken er kondenseret til melodi og bas. 
Kulisserne til DUOLOG er – ud over egne kompositio-
ner - dansk/svensk folketone, J.S.Bach, Østens Mysterier, 
Højskolesangbogen ,tango, salmer, samt fortolkninger af 
den store jazzsangbog og andre klassikere.

INVITATION TIL BIBELMARA-
TON I KERTEMINDE PROVSTI
Bibelmaraton er, som navnet siger, et forløb, hvor deltagerne 
læser hele Biblen fra først til sidste linje.  Når vi mødes, vil vi i 
fællesskab gennemgå det læste, og jeg vil fortælle lidt om det, 
som skal læses til næste gang. Ligesom der også meget gerne 
må blive snak/debat/diskussion af det læste. Biblen, vi læser, 
er den nye udgave, der kom i 2020.  Bibelmaraton begyndte 
i januar 2022 og slutter i november 2023. Hver gang mø-
des vi fra kl. 15.00 til kl. 16.30 og begynder med kaffe/te.
Vi mødes rundt omkring i Provstiet. Hvor der også er an-
ført, hvad der skal læses til hver gang. Man er altid vel-
kommen, også selvom man ikke kan alle dagene.

2022, FØRSTE HALVÅR – INDLEDNING 

Tirsdag den 15. marts, Skellerup Præstegård
4. Mosebog og 5. Mosebog

Torsdag den 31. marts, Rynkeby Præstegård
Josvabogen og Dommerbogen

Torsdag den 7. april, Viby Præstegård
Ruts Bog, 1. Samuelsbog og 2. Samuelsbog

Torsdag den 21. april, Marslev, Den gamle Skole, v. kirken
1. Kongebog og 2. Kongebog

Tirsdag den 3. maj, Rønninge, Grubehuset, v. kirken
1.og 2. Krønikebog, Ezras Bog og Nehemias Bog

Tirsdag den 17. maj, Dalby Præstegård
Esters Bog og Jobs Bog

Tirsdag den 31. maj, Ullerslev, Højgård, v. kirken
Salmernes Bog 1-72

Venlig hilsen og på gensyn
Sognepræst Knud Erik Kristensen, Kølstrup Præstegård
Meget gerne tilmelding på KEKR@km.dk

Kirkerne på Hindsholm
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER

MARTS MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
03.03  Morgensang          –  9.30 SHS
06.03  1.s. i fasten          – 11.00 RAN Sognekoret  9.30 RAN
13.03  2.s. i fasten          –  14.00 SHS & RAN 
   Landsindsamling  
   Folkekirkens Nødhjælp
20.03  3.s.i fasten          – 9.30 RAAN  11.00 RAAN
27.03  Midfaste          – 14.00 RAAN & BNR 
  Alsang

APRIL MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
03.04  Mariæ bebudelses dag          – 10.30 SHS 16.00 Forårskoncert
07.04  Morgensang          –  9.30 SHS
10.04  Palmesøndag          – 10.30 RAAN Børne- og Sognekoret
14.04  Skærtorsdag          – 17.00 RAAN  19.00 RAAN
15.04  Langfredag          – 9.00 SHS 10.30 SHS
16.04  Påskelørdag          – 23.30 RAAN
17.04  Påskedag          – 10.30 RAAN 9.00 SHS 10.30 SHS
18.04  Anden påskedag          –  10.30 SHS
24.04  1.s.e.påske          – 10.30 RAAN Konfirmation  9.00 SHS

MAJ MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
01.05  2.s.e.påske          – 10.30 RAAN Konfirmation 10.30 SHS Konfirmation
05.05  Morgensang          –  9.30 SHS
08.05  3.s.e.påske          – 9.00 RAAN  10.30 SHS Konfirmation
12.05  Bededag aften          – 19.00 SHS Varme hveder 
  Fællesgudstjeneste
15.05  4.s.e.påske          – 10.30 RAN 9.00 RAN
22.05  5.s.e.påske          – 9.30 SHS  10.30 SHS
26.05  Kristi himmelfarts dag          –   10.00 Vandring
29.05  6.s.e.påske          – 9.00 SHS 10.30 SHS

JUNI MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP
02.06  Morgensang           –   9.30 SHS

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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164 mm på ganske kort tid faldt over Mesingeskolen torsdag 
den 8. juli, hvad der vejrmæssigt kan beskrives som en 100-års-
hændelse! Det fik store konsekvenser for vores skole. En meget 
stor del af vores lokaler i stueniveau kom til at stå under vand, 
og vores kælder kunne man helt bogstaveligt dykke rundt i. 
Som mange af jer måske har fulgt med i, har vi siden da haft 
håndværkere gående for at få bygget det hele op igen. Rigtigt 
meget havde taget skade - både gulve, vægge, installationer og 
diverse løsøre. 

Så vi stod jo i en helt ny situation, lige inden det nye skoleår 
skulle begynde, og der skulle handles hurtigt. Inden længe var 
det første skoledag, og halvdelen af vores skole havde ikke no-
get sted at være. De midlertidige pavilloner blev bestilt, og kort 
efter stod der 8 pavilloner og en toiletvogn på vores sports-
plads. Det var med stor lettelse at se dem på plads i tide, og 
efter omstændighederne har de fungeret rigtig godt og skabt 
meget nyt liv på området. 
Nu står pavillonerne altså tomme, og de bliver fjernet igen her 
i løbet af uge 6. Set tilbage har de gjort det godt og fungeret 
som en fin ramme omkring vores skoledag, som på mange må-
der har været udfordrende, men som vi helt sikkert aldrig vil 
glemme. Nogle gange kan der også komme noget godt ud af 
det, når verden lige pludselig tager en uventet drejning. Vi så 
faktisk, at vores elever begyndte at være sammen på en anden 
måde, legede med nogle, de ellers ikke legede med og i det hele 
taget brugte de nye muligheder og rammer på en god måde.

Men nu er vi heldigvis snart ved at være i mål med indflyt-
ningen. Vores lokaler står efterhånden snorlige med nye gulve 
og nymalede, pudsede vægge. Gymnastiksal og sløjdlokale har 
også fået den helt store omgang, og begge lokaler kommer til 
at stå helt færdige her i løbet af uge 4. Det er dejligt igen at 
have elever i klasseværelser og på gangene. Vi har alle glædet 
os til at komme tilbage - ikke mindst vores indskolingsklasser 
på A-gangen, som har været med til at flytte ind og været med 

til at indrette deres nye klasse. På C-gangen er de også tilbage, 
og her er der også blevet indrettet og ordnet i stor stil. Jeg var 
forbi C4 og haft en snak med Anton og Mads, og spurgt dem 
hvordan det er at være flyttet ind i de nye klasselokaler.

MADS FORTÆLLER: 
”Det er megadejligt at være tilbage. Det er godt at få meget mere 
plads, og der var tit alt for varmt ovre i pavillonerne”

ANTON FORTÆLLER:
”Jeg synes også, det er godt at være tilbage. Nu kan vi igen spille 
bordtennis med vores kammerater. Det var også ret irriterende at 
skulle gå langt for at komme på toilettet. I det hele taget er det bare 
rart, at vi nu kan være mere sammen".

Sideløbende med vores renoveringsprojekt har vi søgt om 
fondsmidler til en ny legeplads, som der også er blevet arbejdet 
på den sidste tid, og som nu er på plads. Vi har Mette Svens-
son ansat, som er ekspert i disse ansøgninger, og det er lykke-
des hende at få en større sum penge bevilget. Vores legeplads 
står nu flot med nye gynger, rutsjebane, stort klatrestativ og 
en kreativ vandbane, som kan udfordre fantasien. Det hele er 
blevet taget i brug, og især vores legetårn med klatrenet er en 
stor succes. 
Mesingeskolen glæder sig nu til et spirende forår med nye lo-
kaler, ny legeplads og en sportsplads uden pavilloner, så vi igen 
kan spille rundbold og fodbold i frie rammer. Selv om alle vo-
res håndværkere har været utrolig søde og rare, båret over med 
os personaler og elever, som har gået og småforstyrret dem hele 
tiden, så glæder vi os til, at det er bare er os, som er tilbage. Vi 
glæder os til at have en skoledag fri for maling og byggerod, 
hvor vi igen kan komme helt på plads og bare gå i skole på 
normal vis. 
Vi har en plan om at holde en skolefest inden sommerferien, 
hvor vi åbner dørene op til vores skole, og alle forældre kan se, 
hvor fint vi har fået det. Det vil vi glæde os til!

AF PETER RIEBER, AFD.LEDER MESINGESKOLEN

MESINGESKOLEN
vejrer forår i nye rammer
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Nogle børn og tre voksne tager plads i garderoben. Der sidder 
et par børn på to stole, der gør det ud for venteplads til det ene 
af garderobens to toiletter. På badeværelset er endnu et toilet, 
hvor et barn er hoppet ud og op. En voksen er også på bade-
værelset og hjælper til med potte- og toiletbesøg samt bleskift. 

Hvad enten børnene er fjantende, frække eller fordybede, er 
der fuld skrald på udvikling. Vi møder børnene i øjenhøjde, 
hvor vi er nærværende, samtaler, guider, trøster og motiverer 
til, at barnet tør gribe dagen og de udfordringer, det møder. 
“Vil du være sød at holde blusen oppe mens jeg hjælper din ble 
på?”, “når du har taget bukser på skal du vaske hænder”, “Hvis 
strømperne driller dig, vil jeg gerne hjælpe dig”. -Og hvor bli-
ver man glad, når barnet mestrer en udfordring og afslutter det 
med et stort smil, et hop og et SÅ! Opgaverne er altid målrettet 
det enkelte barn, og vi ser dem vokse dagligt. 
Der findes også dage, hvor det hele driller, hvor det er stik 
modsat af, hvad barnet har lyst til, hvor motivationen er svær 
at finde, eller hvor venskaber og fjollede rim fylder mere end 
selve påklædningsdelen, og de er mindst ligeså vigtige i udvik-
lingen af det hele menneske og en del af de mange læreplan-
stemaer.

I garderoben har nogle af børnene allerede aftalt, at de skal lege 
sammen og er i tøjet, før vi når at sige legeplads. Andre må 
guides. “Først det ene ben ind, så det andet.” “Når du har taget 
din flyverdragt på, kan du tage dine støvler på.””Hvor mon vi 
finder handskerne?”, “Det er koldt i dag, så vi skal have en tyk 
hue på.””Hvis jeg holder støvlen, kan du putte foden i den, så 
hjælpes vi ad.”

– Til en tur i garderoben hører de gode samtaler. Dem om løst 
og fast, dem om ting derhjemme, dem om maden, vi senere 

skal spise, dem om det vi nu skal ud og lave, dem om dét, der 
lige falder dem ind og dem om overtøj, rækkefølge og “jeg 
kan, jeg skal, jeg vil” – eller mangel på samme. Begreber som, 
ind, ud, op, ned, først, sidst osv. bliver flittigt brugt og derved 
indøvet. 
Sproget er i den grad i fokus, men også en anden vigtig ting, 
nemlig selvhjulpenhed. For hvorfor er det vi så ofte nævner 
denne. Fordi den er en vigtig medspiller i dannelsen af det hele 
menneske. Når børnene mestrer en ting, hvad enten det er at 
tage sko på, åbne madkassen, drikkedunken, trække bukserne 
op, bære sin rygsæk, gå ind ad døren til børnehaven, tegne en 
tegning, klatre op på gyngen, så vokser selvværdet og selvtil-
liden. Følelsen af at blive inddraget i opgaver, at være en del 
af fællesskabet, er betydningsfuld. De mærker, hvordan der er 
brug for dem og føler sig betydningsfulde. Børn i alle aldre 
kan gives alderssvarende opgaver og derved føle, at de er en del 
af fællesskabet og øver eller mestrer en opgave. Men for at vi 
kan inddrage børnene i opgaver skal vilkåret være rimeligt og 
aldersvarende. Vi må justere den enkelte opgave, så den passer 
barnet. Sko skal være nemme for barnet at tage på, ligeledes 
skal madkassen være til at åbne for barnet og maden deri være 
nem og tilgængelig for barnet. På den måde vil barnet ikke 
møde modstand og nederlag, men succesoplevelser og mod på 
mere. Børnene føler overskud og begynder at se de andre børn 
og tilbyder deres hjælp, hvor de kan. 

•  nu er vi klar til legepladsen, og inden længe skal vi ind igen, 
hvor det hele skal gøres baglæns! Seje børn!

AF LOUISE THODE NIELSEN, PÆDAGOG, 
BØGEBJERG NATURBØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

En tur i børnehavnens 

garderobe
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AF PREBEN KNUDSEN MARTOFTE.

FØDSELSHJÆLPERE OG JORDEMØDRE
Det at føde et barn har altid været forbundet med en vis risiko 
både for mor og barn. Før man kendte til jordemødrene, kunne 
fødselshjælperne være ældre, erfarne kvinder fra familien eller en 
nabokone. Særdeles i det gamle bondesamfund hjalp man hinan-
den, den nybagte mor fik lov til at hvile sig i barselssengen, mens 
konerne sørgede for mad og drikke til hendes familie, mand og 
eventuelle børn. Barnets far fik ikke lov til at overvære fødslen, 
men kom først ind når både mor og barn var vasket. Nogle af 
disse barselshjælperkoner havde ry for at kunne mere end deres 
fadervor og var omgivet af mystik og lidt frygt, og for at fore-
bygge disse kvinders misbrug af de fødende kvinders moderkage 
og navlestreng blev der lovgivet omkring det. Den 4. november 
1714 udstedte Frederik 4. en forordning angående jordemødres 
eksamen, godkendelse og forhold, såvel i København, som i det 
øvrige Danmark. Denne forordning med tilføjelser har sikkert 
været den gældende, da den første jordemoder i Martofte startede 
på sit embede.

DEN FØRSTE JORDEMODER
I Martofte har der med sikkerhed været jordemødre bosiddende 
i byen helt tilbage til 1801. På det tidspunkt var jordemoderen 
den 36-årige Ane Johansdatter, som var gift med husmand med 
jord, Marqvar Jensen, der i 1792 havde fæstet et hus i Martofte 
By af baron Stieglits Brockdorff på Scheelenborg.  Ægteparret 
havde i 1801 tre hjemmeboende børn. 33 år senere var der stadig 
børn i huset, da datteren Charlotte Marqvardatter boede til leje 
hos forældrene sammen med sin lille, et år gamle datter, Ane. I 
1835 afgik Marqvar ved døden, hvorefter den gamle jordemoder 
overtog fæstet, som hun havde indtil efteråret 1838, hvor datte-
ren Charlotte og hendes træskomand, Peder Madsen, tog over 
og Ane blev lejer. Hun fortsatte sit liv som jordemoder indtil 
hun, som 77-årig, lod sig pensionere. På det tidspunkt havde alle 
distrikter i Danmark deres egen jordemoder. Aftægts – eller pen-
sionistårene - blev tilbragt hos datteren og svigersønnen. Ane blev 
90 år gammel og døde i Martofte i 1856. 

Jeg har ikke nogen viden om, hvornår Ane blev jordemoder. Vi 
ved med sikkerhed, at hun bestred embedet i 1801, at hun og 
ægtefællen flyttede i hus i året 1792, og at deres ældste datter, 

Sophia Frederikke, blev født i 1794. Sidst i 1700-tallet foretrak 
myndighederne en moden jordemoder mellem 30 og 35 år, som 
helst selv skulle have født. Ane Johansdatter må have startet som 
jordemoder et sted mellem 1794 og 1801 og har således været 
aktiv jordemoder 42 – 48 år.

JORDEMODERLOVEN AF 1810
I 1810 vedtog man en jordemoderlov, der skulle forsyne ethvert 
sogn i Danmark med uddannede, eksaminerede, autoriserede 
jordemødre.
I et distrikt, der kunne omfatte et eller flere sogne, blev jordemo-
deren tilbudt følgende: Løn, hus med have, brænde, græsning 
til en ko, de fornødne redskaber + fast takst for fødsler efter den 
fødendes indtægt (en gårdmand skulle f.eks. betale dobbelt så 
meget som en husmand).

Lokale, der blev sendt til uddannelse i København, fik uddannel-
sen betalt af by eller amt. Hun skulle være 20 – 30 år.  Måtte ikke 
have psykiske lidelser, legemlige skavanker eller mangler, som 
kunne vække skræk eller afsky hos den fødende. Hun skulle hun 
helst være gift og selv have født børn, og en der kunne skrive ville 
blive foretrukket.
Såfremt en jordemoder mod forventning skulle vægre sig ved 
straks at komme ud til en barselskone, skulle hun første gang 
det skete have en alvorlig irettesættelse af den lokale politimester 
samt en formaning, hvilket skulle føres til protokol. Anden gang 
skulle hun stilles for retten og dømmes for sin forbrydelse.

DEN ANDEN JORDEMODER
Den næste til at tiltræde den ledige stilling som jordemoder var 
Johanne Pedersdatter. Hun kom fra Kildebrønde Sogn på Sjæl-
land i 1843. Sammen med ægtefællen Niels Hansen slog parret 
sig ned på et husmandssted i Martofte, som han drev sideløbende 
med en høkerforretning. Ægteparret havde fem børn, hvoraf de 
to ældste var født på Sjælland. Johanne Pedersdatters ansættelse 
har givetvis været efter de regler som loven af 1810 lagde op til.
At det ikke altid har været et særligt lukrativt embede at være 
jordemoder illustrerer følgende: Den 14. februar 1848 behand-
lede Odense Amtsråd en ansøgning fra jordemoder Johanne 
Pedersdatter i Martofte, som havde ansøgt amtsfattigkassen om 

Jordemødrene i Distrikt 21:

Martofte, Dalby og Stubberup

Hindsholms historie
Jordemoderhuset - Fynshovedvej 559

Fru Snedker Marie Pedersen (Bystævnevej 20), som 
fik læst og påskrevet af Martoftes jordemoder i 1917
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understøttelse på grund af sygdom. Jordemoderens ansøgning 
blev pure afvist, da det ikke var amtsfattigkassens opgave at støtte 
enkelte personer. Johanne blev i stedet henvist til Dalby-Stubbe-
rup fattigvæsen.
Tilsyneladende fyldte høkerhandelen mere og mere for Niels 
Hansen. En af grundene har måske været, at købstædernes privi-
leger med hensyn til handel blev ophævet i 1857, hvilket ganske 
givet har hævet vareudbuddet i Martofte. Niels opnåede kun at 
blive 53 år og børnene var ikke helt små mere, men dødsårsagen 
kendes ikke.  Den 27. februar 1866 behandlede Odense Amts-
råd en sag om byggegrund med have til en jordemoderbolig i 
Martofte. Byggegrunden skulle udstykkes fra gården matrikel 10, 
som var fæstegård under baroniet Scheelenborg. Gården stod for 
at skifte fæster, men fæstebrevet var endnu ikke udfærdiget, så 
det blev aftalt, at den nye fæster skulle acceptere reservationen 
af byggegrunden. Amtsrådet vedtog, at såfremt Justitsministeriet 
godkendte grundstykkets afgang fra Scheelenborg, påhvilede det 
sogneforstanderskabet at få de sidste detaljer på plads. Jordemo-
derhuset blev udstykket fra Schelenborg den 15. januar 1867. 
Sælger var baronesse Sophie Frederikke Juel Brockdorff og køber 
var Dalby-Stubberup Sognekommune. Handlen blev tinglyst 
den 21. januar 1867.
Fra 1861 måtte Johanne udfylde en ret omfattende jordemoder-
protokol. En kontrol pålagt af myndighederne, som sikkert vakte 
harme blandt jordemødrene. Som jeg læser Johannes protokol, 
har hun udfyldt den korrekt. Jeg har dog ikke sammenlignet den 
med kirkebogens dødsindførsler.  Jeg formoder, at enken - di-
striktsjordemoder Johanne Pedersdatter og hendes husstand - har 
taget det nye jordemoderhus i brug straks efter dets færdiggørelse, 
forventeligt 1866-1868. Hun nåede at besidde sit embede i 34 
år, inden hun døde den 18. august 1878. Hun blev begravet fra 
Stubberup Kirke i en alder af 65 3/4 år.

DEN TREDJE JORDEMODER
Den 23. august 1878, da stillingen som distriktsjordemoder i 
Odense Amts 21. distrikt var blevet ledig på grund af Johanne 
Pedersdatters dødsfald, opfordres interesserede jordemødre in-
den tre uger at indsende deres ansøgninger med oplysninger om, 
hvornår og med hvilken karakter vedkommende havde bestået 
eksamen. Af opslaget fra Fyens Stiftsamt fremgår det, at den nye 
jordemoder ”Foruden fri bolig og have (i Martofte) samt løn 100 
kr. årlig med alderstillæg år, får distriktsjordemoderen som vederlag 
for brændsel 48 kr. årlig, og for manglende jordlod 6 tønder rug og 
5 tønder byg årlig efter kapitalstart, samt for at vedligeholde huset 
indvendig og hegnet omkring haven 1 tønde byg efter kapitalstart”.

Mette Kjerstine Frederiksen blev den nye jordemoder, som kom 
til Martofte fra Søndersø Sogn og hun flyttede til byen sammen 
med sin ægtefælle, Jens Pedersen, og deres to børn. 

Den nye jordemoder blev straks fortrolig med den omfattende 
protokol, hvor der skulle oplyses syv punkter om den fødende, 
f.eks. hvilken fosterdel der lå forrest og om, der havde været sær-
lige uregelmæssigheder i fødslen.  Der var tre spørgsmål om føds-
lens varighed, fødselsdag og klokkeslæt – og ”om kunsthjælp har 
været anvendt ved barnets eller efterbyrdens fødsel? Desuden tolv 

punkter der mere eller mindre skulle afkrydses. Vi ved, at denne 
protokol blev indført her i området i 1861.

I 1890 arbejdede Mette Kirstine stadigvæk som jordemoder og 
ægtefællen Jens som træskomand og datteren, Freja Kirstine Pe-
dersen på seks år, var det eneste hjemmeboende barn i huset. 

I 1901 blev Mette Kirstine pensioneret på grund af sygdom, men 
boede stadig i Martofte sammen med ægtefællen, husfæster Jens 
Pedersen, og to hjemmeboende, voksne børn. 
Ægteparret er på det tidspunkt fraflyttet jordemoderhuset og har 
fæstet matrikel 28a i Martofte. Den 27. maj 1906 døde den pen-
sionerede jordemoder i Martofte, Mette Kirstine født Frederik-
sen, efterladende sin mand husmand Jens Pedersen i Martofte. 
Mette Kerstine døde af tuberkulose og opnåede kun at blive 60 
år. Jens Pedersen blev boende i mar. 28a, som han senere købte. 
Den 27. februar 1913 drog han sit sidste åndedrag og blev be-
gravet ved siden af Mette Kristine på Stubberup Kirkegård. I sine 
sidste år tog han forefaldende arbejde som arbejdsmand. I dag er 
hans gamle ejendom fjernet og en nyere opført.

I 1917 hed jordemoderen i Martofte Jakobine Pedersen, og hun 
var gift med snedkermester Rasmus Peder Rasmussen. Familien 
indbefattede også tre små børn, og de boede i det, vi i dag kalder 
for Jordemoderhuset. Ægteparret blev viet i Svanninge Sogn den 
23. juni 1912 og flyttede til Martofte i 1915.
Jakobine var en meget konsekvens kvinde, trods sine kun 30 år 
tog hun tyren ved hornene, hvis hun følte sig trådt over tæerne. 
Således skrev hun et indlæg til Fyens Stiftstidende, som også blev 
bragt af andre aviser over hele landet, med overskriften: 

”Jordemoderen i Martofte er ikke til at spøge med.

Til fru snedker Marie Pedersen! 
Da der ved et selskab her i Martofte i aftes er blevet drøftet om jorde-
modertaksten, vil jeg her igennem sige fru Marie Pedersen, som særlig 
var formand for det og endog skal have udtalt, at jeg tog for meget og 
derfor burde meldes. Taksten er: Mindstebetaling 10 kroner for hver 
1000 kroner en mand har i indtægt. Jeg sidder hverken i sognerådet 
eller i ministeriet, så det er ikke mig der bestemmer prisen, men hvis 
fruen vil klage til et af stederne, står det hende frit for. Måske hun 
da, til trods for sin alder, kan blive indlemmet i jordemoderstanden 
og blive millionær, hvilket hun tror, jeg bliver. Skulle jeg være så 
heldig, kunne det jo være, at jeg kan få råd til at holde pølsegilde seks 
aftener i træk, hver gang jeg slagter, hvortil alle venligst indbydes. 
Jordemoderen i Martofte den 31. marts 1917”.

Ud over sit honorar ved fødslerne fik jordemoderen Jakobine Pe-
dersen i Martofte et personligt statstilskud på 300 kr. for et år. 
Værdien af distriktsjordemødrenes fribolig blev i 1917 fastsat til 
200 kr. Stillingen som jordemoder i Martofte blev den 3. sep-
tember 1917(ca. et halvt år efter) opslået som ledig, så meget 
tyder på, at Jakobine tabte slaget mod de sammenspiste koner i 
Martofte.
Der fulgte naturligvis jordemødre efter Jakobine Pedersen, men 
historierne om disse må fortælles en anden gang.

Hindsholms historie
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Mesinge Lokalhistoriske Forening er så heldig at have fået en 
fortegnelse over de forskellige gårde i sognet, med oplysninger 
om ejere, billeder evt. små historier.  Det er delt op i gårde fra 
Salby, Tårup, Mesinge og Midskov. Dette fantastiske værk er la-
vet af Inger Poulsen, tidligere Lykkegård i Tårup, og er altid et 
populært opslagsværk, når vi har besøg i arkivet.  Så kom og se 
det…. I er velkomne!
Denne gang har arkivet valgt at bringe et udpluk fra gården 
Moselund (Hindsholmvej 429) i Salby. Gården er beliggende på 
Salby Mark og er før 1840 udstykket fra Eskelygård. Efterkom-
mere derfra har afleveret en del materiale fra gården til lokalar-
kivet i Mesinge - gamle breve, billeder, forskellige optegnelser 
m.m. Gården nedbrændte i 1972, undtagen kostalden, men er 
genopbygget. I dag ejes gården af Michael Fischer Rasmussen, 
Fiskergården i Salby.
Særligt den tidligere ejer Hans Nielsen (1858 – 1928) har gjort 
optegnelser om mange ting. Mest om de nære ting, som fore-
gik i landsbyen.  Det kunne være ejerskifter, byggeforetagender, 
bryllupper, sølv- og guldbryllupper og dødsfald, og hvad der el-
lers kunne være af interesse. Nogle af hans optegnelser er citeret 
nedenstående:

1916
Bryllup – No 6 c Skolen. Lærer P. R. Olsen, Enkemand, holdt 
Bryllup den 2. Decbr. med Pigen Signe Flyvholm fra Jylland.
Ejerskifte  – Matr. No 17 Gaardejer Rasmus Sørensen afstod 
Gaarden til sin Søn Christian Sørensen, som i dette Aar fik Skjø-
de paa Gaarden.
No 29 ”Lergravhuset”. Efter Væver Hans Jørgensens død blev 
Huset overtaget af Anders Andersen, Søn af Smed Morten An-
dersen i Midskov. Han er gift med en Sønnedatter af Hans Jør-
gensen, Marie Jørgensen.
Ved Indsamling over hele Sognet til en Mindesten over afdøde 
Lærer N. Hansen af Mesinge indkom 386 kr. Støtten kostede 
350 kr. og blev afsløret den 8. Maj. Resten 36 Kr. anvendtes til 
Udsmykning af Gravstedet.

1919
Ejerskifte – Matr. No 20a Ejeren Hans Hansen solgte i Januar 
Gaarden med Besætning og Avlsredskaber for 80.000 Kr. til Jens 
Christian Frederik Jensen, Søn af Gmd. Anders Jensen i Maale, 

gift med Marie Povlsen, Datter af Peder Povlsen, Castelsgaarden 
Viby. Overtagelsen  1. Marts. Hans Hansen flyttede til Odense
No 13c Det gamle Jordemoderhus blev i Januar af Amtet solgt 
for 3.150 Kr. til Gaardmand i Salby Niels Povlsen i No 15.
Byggeforetagender – Skolen. En ny Skole for Salby-Taarup blev 
bygget, den kostede 22.000 Kr og indviedes 7. Januar 1920.
Matr. No 14 ”Fiskergaarden”, her blev Tærskeladen tættet med 
Cementsten saa hele Gaarden nu er under brandfrit Tag.
Matr. No 10 Stuehuset tækkedes med røde Cementsten.
Matr. No 37 ”Kristiansborg”, som Folkevittigheden kalder det, 
fik en ny grundmuret Frontispice sat op.
Matr. No 9b  ”Kattemosehuset” blev ogsaa forskjønnet.
Bryllup – Matr. no  19b Sønnen Anders Evald Heide Nielsen og 
Pigen Hansine Elisabeth Pedersen født i Gaarden Matr. No 8 i 
Mesinge viedes den 6. Juni.
Guldbryllup – Matr. No 2 ”Lundegaard” Her fejredes Guld-
bryllup den 25. Oktober af Ejeren Anders Edvard Christoffersen 
og Hustru Johanne Povlsen, som ere henholdsvis 73 0g 72 Aar 
gamle. A. Chr. Var i 21 Aar Medlem af Sogneraadet og Skole-
kommissionen og Formand for Sogneraadet i 6 Aar. I en Aarræk-
ke Formand for Mesinge Brugsforening. I 27 Aar Repræsentant 
for den fynske Bondestands Brandkasse.
Søndag den 31. August afsløredes på Mesinge Kirkegaard en 
Mindesten på Pastor Nielsens Grav. Stenen,  som er bekostet af 
hans tidligere menighed i Lemvig, er af bornholmsk Sandsten 
og har kostet 300 Kr.  Ved Indsamling i Mesinge Sogn indkom 
ca. 500 Kr., som anvendtes til et Gitter omkring Graven samt til 
dennes Vedligeholdelse.
Over hele Danmark blev der foretaget Indsamling til de af Kri-
gen saa haardt hjemsøgte Sønderjyder, i Mesinge sogn indkom 
2.191 Kr.
Kaffe og Therationeringen ophørte med den 1. marts.
Den 15. april havde vi den første Torden, som drog hen over 
Hindsholm. Ved 2 Tiden om Efterm. slog Lynet ned ved Brock-
dorff i en Ladebygning, der brugtes til Opbevaring af Maskiner. 
Bygningerne nedbrændte og Skaden anslaas til 30-40.000 Kr. 
Uvejret ledsagedes af tætte Hagl, der kom kun 2 a’ 3 Skrald.

Hvad der skete i landsbyen og omegn, var det, der optog folk 
mere eller mindre, ….husk på fjernsynet var ikke opfundet på 
det tidspunkt!!

AF BIRGIT PEDERSEN, MESINGE LOKALHISTORISKE ARKIV

Moselund, Salby
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Mon ikke vi alle er 
enige om, at Hinds-
holm har meget at 
byde på. Den flotte 
natur, strandene, de 
mange spændende 
gårdbutikker og vej-
boder – og sidst men 
ikke mindst: De man-
ge kunstnere.

Rundt omkring på 
Hindsholm bor og 
arbejder rigtigt man-
ge dygtige kunstnere 
– og Hindsholm-Ma-
gasinet har besluttet, 
at vi i de kommende 
udgaver af Magasinet 
kort vil præsentere 
nogle af disse kunstnere og vise eksempler på deres kunst.
I dette nummer præsenteres ikke én, men hele to kunstnere, 
idet de to kunstnere danner par. 

Det drejer sig om 
Jens Bohr og Helle 
Baslund. Jens ud-
trykker sig gennem 
træsnit og litografier, 
mens Helle væver og 
laver akvareller og 
oliemalerier. Parret 
bor Gabet 14 – og 
hvis du vil se mere af 
deres kunst, kan du 
besøge deres hjem-
mesider – 
www.jensbohr.dk og 
www.hellebaslund.dk 

Hvis du vil se mere 
af parrets flotte 
kunst, udstiller de 
faktisk på Johannes 
Larsen Museet frem 
til den 20. marts. 

Gå ikke glip af den-
ne flotte udstilling.

Kunst på Hindsholm

Jens Bohr - Built for future, træsnit 46  x 60 cm - 2019

Helle Baslund - Havbund - akvarel 21 x 35 cm - 2021
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Vejret er om noget styrende for, om man får en super fug-
ledag om foråret. Sanglærken er den tidligste forårsbebuder, 
og især stigende temperaturer sætter gang i trækket. Nytåret 
var usædvanligt mildt, så jeg lagde ud med 7 lærker på træk 
Nytårsmorgen !

Er man heldig, kan man se nærmest spektakulært mange fug-
le på den "rigtige dag". En længere kuldeperiode kan stoppe 
trækket helt, når der f.eks er den iskolde "Påskeøsten". Så bli-
ver der kø i "lufthavnen" og DEN morgen hvor varmen så bry-
der igennem med lunt vejr fra sydvest, kan man være heldig at 
se tusinder af fugle trække ud fra Horseklint. Du skal tidligt 
op. De fleste duer ryger ud over Kattegat allerede i tusmør-
ket før solopgang. Talrigeste fugl er Bogfinken, som topper i 
slutningen af marts. Mange gange er der set over 10.000 fugle 
på en morgen. Enkelte gange 25.000 og rekorden er tæt på 
100.000 på en morgen for alle arter tilsammen.
På Horseklint ser man "dagtrækkerne". Landsvalen er en af 
dem, der når længst på en dag. De kan sagtens flyve 500 km., 
og vil derved kunne være tæt på Stockholm, inden solen går 
ned!

For alle de fugle, der trækker over halvøen, virker Hindsholm 
som en tragt. Den typiske trækretning om foråret er nordøst 
- netop dér, hvor Hindsholm ligger. For dagtrækkerne er det 
ofte nemt at se, om man skal stille vækkeuret tidligt næste 
morgen. En stor del af de fugle, der har passeret Fyn, ender da-
gens flyvetur på marker og i skove i den nordligste del af områ-
det. Tag et stop ved den lille P-plads syd for Nordskov. Sidder 
der tusinder af duer i Søbjerg skov, skal de sikkert af sted næste 
morgen. Vrimler det også med andre fugle, er der optakt til en 
god morgen, hvis det ikke er for tåget. De vil gerne kunne se til 
Samsø eller Sjælland, inden de flyver ud over bølgerne.

En diset nat er paradoksalt nok en forudsætning for en af årets 
største naturoplevelser på selve Fynshoved. Vi er nu henne i 
slutningen af april og det meste af maj. Varmen er kommet til 
landet og vinden blæser fra sydøst. Bliver natten stille og der 
dannes dis over havet, er der lagt op til fugle nærmest i hver 
eneste busk. Jeg taler nu om nattrækkerne. Det er f.eks alle 
vores sangere og rødhalse. Trækket er nærmest usynligt, da det 
jo foregår om natten. Men da fuglene stadig flyver mod nord-
øst og er nervøse ved åbent hav, ender de ofte med at skulle 

AF MOGENS RIBO PETERSEN

Hindsholms fugle – forår

HINDSHOLM ER KENDT FOR SIN FLOTTE NATUR – OG ALT DET, DER ER I NATUREN. 

Hindshom-Magasinet har igen fået Mogens Ribo Petersen, som i dag bor i Sydkommunen, 
men har sommerhus på Hindsholm, til at skrive om fuglelivet på Hindsholm. 

Hindsholms natur
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beslutte sig på Fynshoved. Er natten klar, fortsætter de bare 
og efterlader et fugletomt Fynshoved. Men er sigten ringe må 
de stoppe her. Om morgenen er mængden af fugle nærmest 
uvirkelig. Jeg var med til at ringmærke 500 Rødhalse en sådan 
morgen. Da vi var færdige sad der kun ring på 10 % af fuglene. 
Altså var der nok 5000 fugle af denne art på lille Fynshoved.
Sådan en morgen vil det også vrimle med andre arter, man 
ellers sjældent ser. Fluesnappere, Bynkefugle, Stenpikkere og 
måske den mærkelige spættefugl, Vendehals.
En morgen som denne er Fynshoved Paradisets Have, for der 
er jo også duften af alt det, der blomster, synet af de mange 
farver og den totale ro, da de første turister først ankommer 
efter kl. 11, hvor det meste er overstået.

Foråret er også tiden, hvor man ser de største flokke af rov-
fugle. De kan lide sol og let modvind. Over skovene syd for 
Nordskov ser man ind i mellem "skruer" på 2-300 Musvåger. 
Når solen bager ned i skovbunden, stiger varmen til vejrs - det 
man kalder termik. Det udnytter rovfuglene til - uden at bruge 
kræfter – at komme flere kilometer op. Herefter kan de glide 
hele vejen over Storebælt næsten uden vingeslag. Den smukke 
røde Glente med den kløftede hale er blevet en ret almindelig 
gæst. Tit ses den allerede fra marts over sommerhusområdet.

Kig nøje efter, når fuglene uden synlig grund pludselig flyver 
op i Fællestrand. Så er der sikkert en af de store rovfugle i luf-
ten. Havørne og Fiskeørne ses jævnligt.
De helt store rovfugletræk ses ikke så ofte længere. Det skyldes 
ikke, at fuglene er blevet mere sjældne.

For mange år siden stillede jeg mig op i "Primetime" på TV-2 
og påstod, at mange af fuglene nu ville følge Storebæltsbro-
en... Det blev der grinet en del af..... MEN, det viste sig at 
være sandt. Blot det at de kan se en smal landtange (motorvej!) 
under vingerne, gør at de nu ofte foretrækker turen højt over 
broen.

Tusinder af traner passerer Danmark i starten af april. Ofte 
vælger de ruten over Østdanmark mellem deres store raste-
plads på Rügen i Tyskland på vej til Hornborgasjön i Sverige.
Får vi god vind fra øst, presses en del af fuglene over Hinds-
holm, hvor de ankommer hen på eftermiddagen.

Næste gang jeg skriver her, vil det især handle om de mange 
ynglefugle, der er på Hindsholm. 
Især på øerne i Lillestranden er der rigtig mange fugle, som 
kræver fred i yngletiden. Jeg har flere gange mødt den misfor-
ståelse, at det er OK at gå i land på sandbankerne på Mejlø ud 
for Langøhoved.
Netop her har vi Hindsholms vigtigste bestande af terner, som 
ikke tåler forstyrrelser. Bogø er ikke vildtreservat, men flere 
hundrede par Edderfugle yngler her. Må jeg opfordre til at lade 
være med at gå i land på øerne - reservat eller ej - i yngletiden 
1/4 til 15/7.

Skagen er nok et af Nordeuropas bedste steder for fugletræk 
om foråret. Men her på det nordligste Hindsholm kan vi man-
ge dage opleve noget af det samme.
 Nyd foråret.

Hindsholms natur
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OM ”SKIDT ÆG” FORTÆLLER CHARLES NIELSEN:
”Dette er en opskrift på Skidt Æg, jeg husker fra mit hjem i min 
Barndom i 1920. Der var Mor og Far og vi er 6 børn. Det er 
Paaske Dag. Mor starter med et stor Lerfad med Senneps Sovs. 
Heri blander hun 2 Æsker Fiske Boller fra 555 og en 10-15 pil-
lede haardkogte Æg. Tilslut en Kladt Margarine oven i hele Her-
ligheden. Der var købt 2 store Æsker smaa Sild. Vi spiser rugbrød 
med Margarine eller Fedt. Smør har jeg aldrig set i mit hjem. 
Rugbrødet var et 8 punds Brød. Det var nogle ordentlige Skiver 
skaaret med en Kniv. Jeg vil altid huske disse første Paaske Dage, 
især Far naar han spiste de smaa syltede Sild. Han spise dem 
med Hoved, Hale og Indmad. Naar vi var færdige med at spise, 
var der gjordt rent Bord. Der var intet tilbage af Senneps Sovs, 
Fiske Boller, Æg og Sild. Vi fik ikke Skidt Æg mere dette Aar. 
Det var mine Forældre der kaldte denne ret Skidt Æg. Den 
blev også kaldt Skidne Æg. Anna (Red. Charles’ kone) har 
også lavet denne ret, men uden Fiske Boller og smaa syltede 
Sild, men med Rugbrød og Grise Fars”.

Selvom påsken er en religiøs højtid, er det ikke det, der optager de 
fleste mennesker. Den ses snarere som en række fridage, der kan 
bruges sammen med familie og venner – ofte i festligt lag. Sådan 
var det ikke før i tiden, da religionen i højere grad havde betydning 
i menneskers liv. Helligdagene blev taget højtideligt, hvilket også 
kom til at afspejle sig i den kost, som blev indtaget. Traditionelt 
bød skærtorsdag på nikålssuppe, som var baseret på det sidste af 
kålgårdens indhold samt de spæde grønne planter, man kunne 
finde i naturen. Langfredag spiste man i rugmelsgrød i solidaritet 
med Kristi lidelser. Pusterummet mellem de høj-religiøse dage var 
påskelørdag, også kaldet skidenlørdag, fordi det denne dag var mu-
ligt at få vasket tøj og gjort rent, hvilket ikke kunne lade sig gøre 
i påskens øvrige dage, hvor helligdagene skulle kommes i hu. Alle 
de praktiske opgaver skulle udføres denne dag, og derfor kaldes 
dagen også ”stumpelørdag”, fordi det var svært at nå det hele på 
denne ene dag.
Der har været en gammel tradition med at spise æg denne dag, sik-
kert også fordi hønsene, når påsketiden kom, atter var begyndt at 
lægge æg. En af de bedre æggeretter er skidne æg, som desuden er 
nemt og hurtigt at tilberede. Opskriften er som middagsret bereg-
net til 4 personer, men kan strække til 6 personer som frokostret.

8 æg
50 g smør
50 g hvedemel
½ l mælk
1 tsk. groft salt
Peber, friskkværnet
3 spsk. fiskesennep

Æggene koges i 6-8 minutter, så de bliver smilende.
Smørret smeltes i en gryde, melet røres i og blandin-
gen bages godt sammen. 
Tilsæt halvdelen af mælken (her kan det være en god 
ide, at mælken er på kogepunktet, så undgår man 
lettere klumper i saucen). Resten af mælken tilsættes 
lidt efter lidt. Pisk kraftigt.
Tilsæt salt og peber og smag til med fiskesennep. 
Saucen koges i ca. 5 min.
Serveres med rugbrød, gerne ristet.

Stubberup Lokalarkiv har en stor samling af Charles Nielsens beskrivelser af stort og småt, som han har indsamlet på Hindsholm. 
Heriblandt hans erindringer som barn, ung og voksen på Hindsholm. Flere af hans erindringer knytter an til madopskrifter – og 
det har fået Hindsholm-Magasinets redaktion til at starte en lille serie om ”Mad på Hindsholm”.

PÅSKETID – PÅSKEMAD

God appetit…

Mad på Hindsholm

VI HAR HER VALGT AT BRINGE ANNE JENSENS LIDT MERE NUTIDIGE FORKLARING OG OPSKRIFT:

Mad på Hindsholm

AF ANNE JENSEN, MARTOFTE
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AF ANNE JENSEN OG BIRTHE ROSHOLT

Fynshoved Café og Gårdbutik
Virksomhedsportræt

På søn- og helligdage med solskin er der livlig trafik mod Fyns 
Hoved, hvor folk strømmer til for at nyde den dejlige natur og få 
en rask spadseretur. 
Indtil efterårsferien 2021 var der ingen muligheder for at få en 
kop kaffe eller noget at spise, inden turen gik hjemad igen, men 
det har Berit og Claus Jensen rådet bod på med åbningen af deres 
café og gårdbutik på adressen Fynshovedvej 685.
Caféen ligger i en gammel firlænget bindingsværkgård, hvor den 
ene staldlænge er indrettet til café. Stedet er Berit Jensens farmors 
barndomshjem, hvor to af hendes brødre blev boende, indtil de 
flyttede til Munkebo for 35 år siden. Berit har besøgt stedet utal-
lige gange i sin opvækst, og ejendommen er forblevet i slægten, 
indtil Berit og Claus Jensen købte den d.1.januar 2009. ”Det var 
en gammel drøm, der blev til virkelighed”, siger Berit,” vi har 
haft en drøm i mange år om at indrette en café på stedet.” Nu er 
drømmen blevet til virkelighed med en hyggelig indretning med 

gamle møbler og service, så det ligner vores egne stuer i hjemmet 
på den modsatte side af vejen,” siger Berit og Claus. 
Selve gården er naturskønt beliggende lige ned til Lillestranden 
ud mod Mejlø. Mange er interesserede i omgivelserne ud over 
at komme i caféen, og her er Berit helt klar i mælet:” Når vi har 
åbent, er gæsterne velkomne til at gå ned til vandet, men når vi 
har lukket, er der ikke adgang til stedet.”
At vejen til at realisere drømmen om en café og gårdbutik skulle 
blive så lang og bumpet, som den blev, havde Berit og Claus ikke 
forestillet sig. Der har været mange ansøgninger og afslag, og da 
Kystdirektoratet endelig fandt ud af, at et museum i forbindelse 
med café og gårdbutik var til alles bedste, var der gået ca. 8 år. 
Bagefter kom besværligheder med at få finansieret istandsættel-
sen, selvom LAG-Mankmidler og turismeudviklingspuljemidler 
hjalp til at sætte den i gang, men endelig i 2021 kunne dørene 
slås op for de første gæster

Museet rummer en flot samling af oldsager, som Berits forældre, 
Ove og Kirsten Jensen, har indsamlet på Hindsholm. Samlingen 
er ved at blive registreret, og der er sat tyverisikring op. På sigt 
er det tanken, at der skal være et særligt skab til udstilling af de 
oldsager, der er fundet på Fynshovedvej 685. 
Og det er gået rigtig godt for den nye café og gårdbutik. Gæster-
ne flyder i en lind strøm ind ad dørene, sommetider så mange, at 
Berit og Claus synes, at det har været svært at følge med. Heldig-
vis har de fin hjælp fra gode venner og deres voksne børn, som 
også giver en hånd med, når der er selskaber uden for almindelig 
åbningstid. Der har været afholdt mindehøjtideligheder, fødsels-
dage og sølvbryllup indtil videre, så det er altså muligt at booke 
caféen til særlige sammenkomster. Der er plads til at dække op 
til 50 personer.

”Vi har ikke et fast menukort”, siger Berit, ”vi lægger mere vægt 
på årstidernes tilbud og på spontanitet.” Der serveres enkle tra-
ditionelle retter baseret på gode råvarer. Fisk køber caféen fra J. 
Chr. Juhl i Kerteminde, men ellers købes der ind bredt. Når der 
serveres æblekage til kaffen, er æblegrøden hjemmelavet, ligesom 
Berit selv bager et dejligt rustikt brød, som indeholder maltmask. 
Ægteparret har får og Galloway-kvæg gående på deres græsarealer 
og sælger kødet fra deres dyr i gårdbutikken. Med tiden har de en 
forventning om at kunne servere en bøf fra egne dyr. 
På spørgsmålet om, hvad deres fremtidsvisioner er, svarer Berit, 
at det er en istandsættelse af stuehuset, så man kan bo og arbejde 
samme sted. I øjeblikket arbejder Claus næsten fuld tid og Berit 
har fuldtidsjob oven i landbrug og cafédrift, så der er mere end 
nok at se til, selvom det hjælper, at Berit er butiksuddannet, og at 
Claus er slagter og levnedsmiddeltekniker. 
Ægteparret understreger, at det har glædet dem meget, at deres 
café er blevet taget så godt imod. Det gælder både de erhvervs-
drivende, som de samarbejder med, og gæster lokalt og fra som-
merhusområdet. Tilfredse gæster kommer på besøg igen og igen.
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TORSDAGSKLUBBEN 
(HINDSHOLM ÆLDREKLUB) – FORÅR 2022

Torsdagsklubben nåede lige at holde sin julefrokost i Dalby 
Forsamlingshus i december, inden de strammere corona-re-
striktioner blev genindført.

30 glade deltagere dukkede op, og julestemningen indfandt 
sig med det samme, da alle til akkompagnement af Vera 
Poulsen på klaver og Poul Kjellberg på fløjte sang 'Højt fra 
træets grønne top'. Næsten så taget lettede.

Inden julemenuen blev serveret – til hvert lille bord for sig 
– styrede Søren-Herluf Sørensen med sikker hånd quizzen 
'Gæt en 13'ner', som Marianne Brandt fra Dalby Lokalarkiv 
havde udarbejdet. Præmien til de to vindere – en pose Twist 
– kunne heldigvis deles.

Torsdagsklubben måtte desværre aflyse januar-arrangemen-
tet med museumsinspektør Kurt Risskov Sørensen. Han har 
heldigvis lovet at vende tilbage til efteråret med foredraget 
om Kerteminde og havet.

VEL MØDT til forårets to sidste arrangementer !

HINDSHOLM ÆLDREKLUBS ARBEJDSGRUPPE:
Søren-Herluf Sørensen, Kay Pedersen, Hans Peder Poulsen,
Anette Bergholdt, Ulla Mohr.

LIVET PÅ ROMSØ
TORSDAG DEN 10. MARTS

Tidligere postskipper Leif Romsø 
Hansen, Kerteminde, der har sejlet 
postruten mellem Kerteminde og 
Romsø i 35 år og sammen med sin 
kone, Kirsten, har boet på øen i 20 år, 
indvier os i deres specielle liv på øen.

KJERTEMINDE-FISKERNE
TORSDAG DEN 7. APRIL

Kjerteminde-Fiskerne un-
derholder med deres faste 
og kendte repertoire. Der 
garanteres god stemning og 
mulighed for at synge med 
på de gamle viser og sange.

GENERALFORSAMLING
Mesinge Sogns Lokalhistoriske Forening afholder 
generalforsamling  i Mesinge Forsamlingshus 
Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden Irene Hansen, Mesinge By-
gade 1, 5370 Mesinge, i hænde senest tirsdag den 22. 
marts 2022.

Nyt fra foreningerne

KLOAKSEPARERING
I MESINGE 2022-2023
Kerteminde Forsyning er i gang med at adskille regn- og spil-
devand i Mesinge. Det er et projekt der løber frem til 2023 og 
som hele Mesinge by vil blive berørt af.
Frem til sommerferien 2022 vil Fynshovedvej være spærret for 
gennemkørsel på den sydlige del (mellem Hindsholmvej/Me-
singe Bygade og Tavlundsvej/Mesinge Bygade) og der er om-
kørsel via Mesinge Bygade.
Kerteminde Forsyning laver kloaksepareringen for at reducere 
de overløb fra kloakken til Dalbybugten ved kraftige regnskyl, 
samt for at renovere de eksisterende kloakker.

Hindsholm NYT
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YES, YES!
Sådan lød det hos os bestyrelsesmedlemmer i Dalby Forsam-
lingshus den 15. december om formiddagen. 
Vi havde fra morgenstunden, med spænding, ventet på mail 
fra Nordea Fonden. Det var nemlig dagen, hvor fonden vil-
le komme med svar på ansøgninger om støtte fra Nordea 
Fondens “Her bor vi pulje”. Vi havde i september indsendt 
ansøgning til projekt

DALBY FORSAMLINGSHUS UP TO DATE
I ansøgningen var beskrevet, hvordan vil ville modernisere 
og renovere vores toiletfaciliterer. Gøre dem anvendelige for 
flere brugere med et handicaptoilet, gøre dem mere hygiej-
niske og miljørigtige med nye toiletter, opdatere dem så de 
opfylder de krav, brugerne stiller i 2022, f.eks.  håndvaske 
med både koldt og varmt  vand, pusleplads og bedre be-
lysning. Gulv og vægge skulle være mere rengøringsvenlige.
Det var vores målsætning, at alle vores faciliteter skal være 
tilgængelige for alle, uanset førlighed, være moderne og un-
derstøtte miljøhensyn. 

Kl. 8.22 kom der mail om, at der var nyt. Med spænding 
blev den vedlagte fil åbnet. 
Under overskriften: Uddelingsbrev – ”Her bor vi” fulgte 
beskeden om at: Norden-fonden vil støtte projektet med 
450.000 kr.
Yes, så kan vi komme i gang. Bestyrelsen mødtes om efter-
middagen og drak et enkelt glas og lykønskede hinanden, 
huset og dets brugere, gamle som nye med, at en yderst til-
trængt modernisering nu er blevet mulig.
Efter juleferie og coronasygdom mødtes vi til første planlæg-
ningsmøde den 9. januar. 
Tegningerne fik et ekstra eftersyn, og ønskesedlen til inven-
tar, sanitet osv. blev suppleret. 
Nu skal vi i gang med drøftelser med håndværkerne om tids-
plan og priser. Vi glæder os. 
Vi vil forsøge løbende at informere jer læsere om forløbet af 
moderniseringerne, og forventer i næste nummer at fortælle 
lidt mere om Nordea fonden, til inspiration for andre. 

EN HILSEN FRA HINDSHOLM HÅNDBOLDFORENING
Af Rikke Thygesen
Så er sæsonen for håndbold i Hindsholm Håndboldforening 
startet op igen. Vi glæder os til endnu en runde med masser af 
håndbold, leg og sjov på programmet. Vi skal dog fortsat være 
opmærksomme på Covid-19-situationen og der er derfor lidt 
anbefalinger, I skal være opmærksomme på: Der er i øjeblik-
ket ikke noget krav om, at personer, der deltager i aktiviteter i 
håndboldforeningen, har et coronapas. Der er krav om, at alle 
personer på 12 år og derover bærer mundbind, når de befinder 
sig i lokaler, hvor der udøves indendørs forenings- og idrætsak-
tiviteter. Kravet gælder ikke, når man sidder ned eller under sel-
ve udførelsen af aktiviteten. Derudover opfordrer vi til at klæde 
om hjemmefra og at passe på hinanden, når I færdes i hallen. 

KUNNE DU TÆNKER DIG AT VÆRE DOMMER?
Efter COVID-19 har flere dommere valgt at stoppe, og vi står 

derfor med en reel problematik der gør, at det 
er svært at få en dommer til alle kampe på Fyn. 

Vi ønsker, at både spillere, trænere og dommere får 
en god oplevelse, og derfor har vi brug for jeres hjælp for 
at alle kampe fortsat kan blive påsat, og at alle får en god ople-
velse til kampene.  Har du spørgsmål, eller gerne vil høre mere 
om det at være dommer eller Lokaldommer på Fyn, er du 
velkommen til at ringe til kontoret på: 6613 4311, eller smide 
Per Rasmussen en mail sla.fhf@dhf.dk, så ringer jeg tilbage.  
Vi har altid åbent for nye medlemmer, og hvis du har lyst 
til at prøve kræfter med håndbold, hvad end du er barn eller 
voksen, er du altid velkommen til at komme og være med.   Vi 
ønsker alle en god sæson
 Med venlig hilsen
 bestyrelsen i Hindsholm Håndboldforening

Nyt fra foreningerne
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Nyt fra foreningerne

NYT LOGO OG SOMMER PÅ MUSEET

Af Lone Nørgård, Foreningen Hindsholm Egnsmuseum
Hindsholm Egnsmuseum har langt om længe fået et logo, de-
signet af grafisk designer Maria Lykke Antonsen. Vi er selv be-
gejstrede for hendes arbejde, og inden dette magasin udkom-
mer, er formentlig både skilte, bannere og plakater på plads. 
På billedet ses en illustration af, hvordan det kommer til at se 
ud fra vejen. Det vil ikke alene pynte på den gamle (og lidt 
kedeligt udseende) skolefløj, det vil helt sikkert også skabe op-
mærksomhed og gøre os mere synlige for dem, der kører forbi.
Om ikke andet kan I se nærmere på det til sommer, hvor vi 
bl.a. ser frem til at vise en ny udstilling MORMORS PUL-
TERKAMMER med de gaver, museet har modtaget. Vi viser 
en bred vifte af gamle sager fra egnen, fra valkebræt over tøj og 
dukkevogn til symaskiner ledsaget af musik fra gamle plader.  
Udstillingen kan ses i det bagerste klasseværelse sammen med 
arkivets udstilling om udvandring.

På museet kan du også gå på opdagelse i kælderens kulturhi-
storiske samling, se de nye montrer med oldsager, de gamle 
fugle fra nær og fjern, rariteterne og ikke mindst prøve kræfter 
med skattejagt i kælder og stenbunker.  

• SMAG på fortiden
• FIND nutidssager i fortidens stensamling 
• LED efter genstande I kultursamlingen.
• MÆRK fortiden.
• LYT til fuglestemmer.

Faste åbningsdage denne sommer: Alle weekender i juli fra kl. 
12 til kl. 16.
Uden for de faste åbningstider er vi klar til rundvisninger for 
grupper, familier eller andre nysgerrige. 
Der kan købes en fællesbillet til entré og kaffe med kage. 

HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT
– I 25 ÅR

Af Allis Kristensen
Den 17.11.2021 holdt Hindsholm Ældreidræt generalfor-
samling med tilhørende jubilæumsfest.
Et arrangement der skulle have være afholdt i november 
2020. Alt var gjort klart, men så kom Coronaen og vi måtte 
aflyse det hele – men i 2021 lykkedes det så at markere, at 
Hindsholm Ældreidræt har bestået i 25 år.
Det blev fejret med stor tilslutning. Vi var 107 personer, 
som havde en dejlig dag. Først fælles morgenkaffe og smurte 
rundstykker og derefter selve generalforsamlingen, som var 
hurtig overstået, da der ikke var særlig meget at fortælle i 
formandens beretning.
Så kom Niels fra Svendborg, som vi efterhånden kender ret 
godt. Han er eminent til gymnastik, og tog sig af den store 
flok i en times tid. Derefter var der frokost, hvor Hinds-
holm Ældreidræt bød på smørrebrød med drikkelse.

Vi havde hyret musik med et fantastisk band over fra djæv-
leøen. De kaldte sig Jukeboks og bestod af ”gamle” garvede 
og professionelle musikere. Nogle havde spillet med Papa 
Bue andre med Kansas City Stompers . Der var i alt 4 mu-
sikere plus sangerinde. Det var fantastisk. I pausen fik vi 
kaffe og kringle.
Da klokken var 15.00 sluttede festen og alle var trætte efter 
en lang dag. Vi er jo ikke helt unge mere, men vi gik hjem 
med følelsen af en god dag.

STUBBERUP SOGNS 
LOKALARKIV
Holmens Hus, Fynshovedvej 486, 5390 Martofte – holder åbent 
alle tirsdage fra 10.30 – 11.30, og første tirsdag i måneden fra 
kl. 19.30 – 21.00, samt efter aftale med Else M. Jensen på tlf. 
28603735/stubberuplokalarkiv@msn.com
I den forløbne periode er der lagt endnu flere af Charles Niel-
sens (grundlægger af Hindsholm Egnsmuseum) mapper i Ar-
kibas. Så nu kan det meste af C. N. billedmateriale/tekster fra 
Hindsholm ses på: Arkiv.dk
Som noget nyt, udarbejdes der en oversigt over handlede ejen-
domme. Tilflyttere får et lille velkomstblad, der indeholder 
ejendommens historie/fotos. Disse ejendomshistorier bliver 
også lagt ind på hjemmesiden: Stubberup sogns lokalarkiv.dk
Oversigt over erhvervsdrivende i Martofte, er ved at blive gen-
opsat. Udvandring – var et spændende emne for Holmens dag 
i 2021. Det arbejder vi stadig med. Breve oversættes /renskri-
ves og bliver med tiden også lagt ind på Arkiv.dk.

HINDSHOLM SYMFONIORKESTER
Torsdag d. 5. maj afholder Hindsholm Symfoniorkester 
en koncert i Dalby Forsamlingshus kl. 19.30.
Orkestret er ikke så stort mere, derfor får vi lidt 
hjælp udefra. Ved koncerten medvirker også en messing-
blæserkvintet og koret ”Sine Nomine”.
Da det er længe siden, vi har haft mulighed for at spille 
for et publikum, vil vi gerne invitere jer gratis til koncert.
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Her kan du se en samlet oversigt over noget af det, der sker på Hinds-
holm i perioden marts – april og maj. 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.hindsholmkalderen.dk.

MARTS
TIRSDAG, 1. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirscafe i Viby sognegård

TORSDAG, 3. MARTS
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Styregruppe - Holmens Dag

LØRDAG, 5. MARTS
09:30  Mændenes morgenmad i Viby sognegård

TIRSDAG, 8. MARTS
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning
19:00  Generalforsamling Dalby vandværk
19:30  Mesinge Lokalråd Generalforsamling

TORSDAG, 10. MARTS
10:00  Mesinge Lokalhistoriske Arkiv Åbent Hus
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 13. MARTS
14:00  Banko i Holmens Hus

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

ONSDAG, 16. MARTS
19:30  Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde

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

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

ONSDAG, 23. MARTS
18:30  Generalforsamling Stubberup Sogns Beboerforening

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

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

ONSDAG, 30. MARTS
19:00  Kerteminde Landsbyråd

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

APRIL
LØRDAG, 2. APRIL
09:30  Mændenes morgenmad i Viby sognegård

TIRSDAG, 5. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirscafe i Viby sognegård

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

SØNDAG, 10. APRIL
14:00  Banko i Holmens Hus

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

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

TIRSDAG, 19. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

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

TIRSDAG, 26. APRIL
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18:00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning

TORSDAG, 28. APRIL
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Styregruppe - Holmens Dag

MAJ
TIRSDAG, 3. MAJ
10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00  Tirscafe i Viby sognegård

TORSDAG, 5. MAJ
09:30  Morgensang i Dalby kirke
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus
19:00  Koncert Hindsholmorkestret i Dalby Forsamlingshus

LØRDAG, 7. MAJ
09:30  Mændenes morgenmad i Viby sognegård

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

TORSDAG, 12. MAJ
10:00  Mesinge Lokalhistoriske Arkiv Åbent Hus
14:00  Syssel Holmens hus
19:00  Billard Holmens hus

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

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

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

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

TIRSDAG, 31. MAJ
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

Forsamlingshuse

Mesinge Forsamlingshus www.mesingeforsamlingshus.dk
Fynshovedvej 162, Mesinge tlf. 65 34 12 01, efter kl. 16

Galleri

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

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
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Åbningstider fra
1. april: 7-21

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Tekst:Simon Grotrian, 2006
Mel.:  Jesper Gottlieb 2007

Foto: Steen Hjorth

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

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058
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28141049

Fynshovedvej 685, 5390 Martofte
www.fynshovedgaardbutik.dk • tlf. 51 41 56 85




