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Hindsholm – den landfaste ø
Overskriften er titlen på en særudstilling på Johannes
Larsen Museet, hvor Finn Thrane, som tidligere har boet
i Hverringeskoven, har fået 5 fotografer til at lægge vejen
forbi Hindsholm og tage en række smukke fotografier af
landskaber og mennesker på Hindsholm. Forsiden på dette magasin er et foto fra Romsø taget af fotografen Kurt
Rohdal Hoppe, som ofte tager fotos af gemte og glemte
steder – og fotoet er et af hans bidrag til den aktuelle udstilling. Fotoet er taget på Romsø, som nok er gemt, men
ikke glemt. Hvis du ikke allerede har været en tur på Johannes Larsen Museet for at se udstillingen, kan du stadig
nå det, idet udstillingen varer frem til og med søndag den
12. juni.
Det er jo dejligt, at der sættes fokus på Hindsholm – og
også at se, hvordan andre opfatter vores dejlige plet på
jorden. Mange af fotograferne fokuserer på naturen – og
det er jo også noget af det, som Hindsholm nok er mest
kendt for. Naturen og kulturen. I denne udgave af Hindsholm-Magasinet fortsætter vi artiklerne om naturen og
kunsterne på Hindsholm – og vi forsøger at sætte fokus
både på historien og på det aktuelle, som er med til at gøre
Hindsholm til et levende sted – både for os, der bor fast
herude – men også for sommerhusejere og sommergæster.
Her er nok at se på og deltage i. Her er små og bugtede veje, som leder os gennem naturen, forbi strandene og
gennem de mange landsbyer. Her er masser af spændende
kunstnere at besøge, masser af vejboder og gårdbutikker,
som sætter stor ære i at producere gode produkter, som vi
kan tage med hjem og nyde.
Vi håber at alle får det bedste ud af Hindsholm – og at I
værdsætter, at vi næsten er en ø – med de værdier, kvaliteter og mange små fællesskaber, som kendetegner et liv,
der leves lidt langsommere end i de store byer. Hvis I har
tid og lyst – uanset om I bor her hele året, engang imellem
eller ”bare” er på besøg, så opfordres I til at lægge vejen
forbi Viby den 3. september, når Holmerne mødes for at
markere fællesskaberne og glæden ved at bo på Hindsholm, når der igen inviteres til Holmens Dag – med taler,
debatter, høstmarked, kunstudstilling og meget, meget
mere. Vi glæder os til at se jer.
PS Som det sikkert vil være mange af Hindsholm-Magasinets læsere bekendt, har Søren-Herluf Mohr Sørensen
søgt nye udfordringer. Det betyder også, at redaktionen
må sige farvel til Søren-Herluf – men samtidigt sende ham
en STOR TAK for samarbejdet omkring Magasinet fra
dets begyndelse.
Held og lykke fremover til Søren-Herluf og hans familie.
God sommer
Redaktionen
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Hindsholm NYT

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN
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. Programmet for dagen offentliggøres løbende på Facebook (Hjælp hinanden på Hindsholm), i Kerteminde Ugeavis og i næste
udgave af Hindsholm-Magasinet (1/9).

HINDSHOLM HÅNDVÆRKS- & HØSTMARKED er en årlig tilbagevendende begivenhed,
hvor der sælges håndværk produceret af Hindsholmere – og hvor fødevareproducenter, vejboder,
gårdbutikker samt hr. og fru Hindsholm falbyder deres mange spændende hjemmedyrkede/ producerede produkter. På markedet kan man altså sælge og købe produkter, der alle har det til fælles at de
er produceret på Hindsholm. Det er et marked med lokale håndværkere og lokale fødevarer.
Hvis du ønsker en bod på markedet, skal du kontakte Steen Hjorth, tlf. 21 43 07 26, hjorthsteen@gmail.com senest 1. august.

Hindsholm-magasinet
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Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Mette Fasdal

Nyt fra Dalby

LOKALRÅD
Vis os dit yndlingssted
AF METTE LOUISE FASDAL

I skrivende stund – her i april - folder foråret sig ud. Farverne
er vendt tilbage på naturen herude på vores egn. Vi er kommet
igennem nogle måneder, hvor alt gik i gråt, og hvor der blev
rusket og regnet på os.
Nu satser vi på, at vi går imod en tid, hvor aftenerne bliver
lyse, og hvor vi kan tilbringe mange timer ude lige der, hvor vi
holder af at bo.
Denne gang vil vi faktisk opfordre jer til, at I viser os, hvad
der er jeres yndlingssted lige der, hvor I bor her i Dalby Sogn.
For der er mange steder herude. Måske er der også nogle, som
andre kunne få glæde af at udforske.
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Tag et billede og læg det på jeres instagram – eller Facebook-profil med hashtagget ”mitdalby” – #mitdalby og skriv
en lille tekst, så vi ved, hvor vi er, og hvorfor det lige er her, du
holder af at tage hen.
Vi glæder os til at se dine billeder – og selv blive inspireret til
nye steder at søge hen, når der er brug for luft til hovedet, en
‘walk and talk’ eller der er en hund, der skal luftes.
SIDEN SIDST …
Siden du sidste hørte fra os her på Hindsholm-Magasinets sider, har vi holdt nogle enkelte møder og været på en landsby-

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Dalby lokalråd

konference og har mødt andre lokalråd og beboerforeninger
her i Kerteminde Kommune.
Det var en givtig dag, som gav en del stof til eftertanke – også
med input til, hvad det er, vi som lokalråd skal arbejde videre
med, og hvordan vi skal arbejde.
For hvad er egentlig vores opgave i det lokalsamfund, vi er i?
Skal vi skabe fællesskaber og forsøge at samle jer til arrangementer – eller skal vi kun være jeres talerør til kommunen og
komme med høringssvar?
Det er noget, vi i øjeblikket går og sysler med.
Vi synes stadig, at det er vigtigt, at I fortæller os, hvad der
optager jer, og hvad I mangler.
Giv endelig lyd – og hav så lige en god sommer.

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD
FORMAND: JIM LORENTZEN,
Hersnap Bygade 6, 5380 Dalby,
tlf: 65 32 53 03,
mail: jimoglouise@msn.com
NÆSTFORMAND: CAMILLA SCHJERNING,
Christen Koldsvej 27, 5380 Dalby,
mail: c.schjerning@gmail.com

Hindsholm-magasinet

METTE LOUISE FASDAL,
Dalby Bygade 10, 5380 Dalby,
mail: frkfas@yahoo.com
ULLA MOHR,
Birkebjergvej 76, 5380 Dalby,
mail: ullamohr@gmail.com
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Foto: Steen Hjorth

Nyt fra Mesinge

LOKALRÅD
HVAD SKER DER I LOKALRÅDET?
SÅDAN KAN DU FØLGE MED…
Hvis du vil vide hvad og hvornår, Mesinge Lokalråd inviterer til arrangementer, så vær opmærksom på følgende:
• Alle arrangementer kan findes på www.hindsholmkalenderen.dk og i Hindsholm-Magasinet.
• Alle arrangementer lægges på www.mesinge.dk
• Alle arrangementer omtales på flg. 3 Facebook-sider: Hjælp hinanden på Hindsholm, Mesinge By og For os i Midskov.
• Hvis du har tilmeldt dig Lokalrådets nyhedsbrev på www.mesinge.dk, vil du modtage invitationer m.m. direkte i din
mailboks.
• Der hænges invitationer op i Lokalrådets skab ved ”Min Købmand” i Mesinge.
• Info om fællesspisninger på A-skiltet (normalt foran Forsamlingshuset)
Mon ikke at vi hermed når ud til alle – så alle interesserede kan føle sig informeret om arrangementerne.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

STØT DIT LOKALSAMFUND

MELD DIG IND I MESINGE LOKALRÅD

Medlemskontingent for 2022 (100 kr. pr. husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer) kan indbetales via netbank (konto 6864
0001026684) - eller du kan betale via MobilPay 71445. Husk at oplyse dit navn og adresse.
Læs mere på www.mesinge.dk – her kan du også tilmelde dig lokalrådets nyhedsbrev.

GENERALFORSAMLING 2022

Trods en Coronaramt formand, lykkedes det alligevel at gennemføre Lokalrådets årlige generalforsamling tirsdag den 8.
marts. Såvel beretning og regnskab blev godkendt af de fremmødte, og i forbindelse med valg af bestyrelse, måtte vi sige
farvel og stort TAK til Inge Kuhlmann, som blev valgt til bestyrelsen i 2010 og siden har gjort en stor indsats til gavn
for fællesskabet i og omkring Mesinge. TAK for din store indsats.
I stedet for Inge Kuhlmann blev den tidligere suppleant Kasper Skov Hansen valgt ind i bestyrelsen og Hans Henrik
Olesen blev valgt som ny suppleant.
BESTYRELSEN BESTÅR NU AF FLG.
Formand Steen Hjorth, Midskov
tlf. 21 43 07 26
Kasserer Karsten K. Hansen, Mesinge tlf. 30 33 67 22
Sekretær Pia Kolle, Midskov
tlf. 22 76 10 99
Tina Hansen, Salby
tlf. 28 14 19 10
Poul Kjellberg, Mesinge
tlf. 30 13 20 56
Lene Gommesen, Tårup
tlf. 27 29 00 77
Suppleant Ina Myrhøj, Midskov
tlf. 29 92 28 27
Suppleant Hans Henrik Olsen
tlf. 27 26 45 50
Der graves stadig i Mesinge

AFFALDSINDSAMLING 2022

SÆT X I KALENDEREN
Mesinge Lokalråd er normalt ikke særlig aktiv i
sommerperioden, så I skal derfor ikke sætte
ret mange krydser i kalenderen i de kommende tre måneder. Faktisk kun ét

✗

TORSDAG DEN 23. JUNI KL. 21.00
hvor Mesinge Lokalråd tænder Skt. Hansbålet på
den gamle legeplads på Esterhøjvej.
Affald indsamlet i og omkring Midskov

Fredag den 1. april havde Lokalrådet opfordret folk i Mesinge og omegn til at benytte et par timer på at indsamle
affald rundt langs vejene i området.
Der var 6 personer, der samlede affald i Mesinge, 12 voksne og 6 børn samlede i Salby og endeligt var 10 voksne og
4 børn i gang i Midskov.

Men du skal også reservere følgende datoer, hvor der vil
blive inviteret til fællesspisninger i Mesinge Forsamlingshus: tirsdag den 27/9 og tirsdag den 15/11.

I alt blev der indsamlet 51 dåser, 4 engangskopper, 60
stk. engangsemballage samt 102,7 kg. blandet affald.
Tænk lige over, om det er dig, der har smidt noget af det
affald !!!!

Hindsholm-magasinet

Hygge efter affaldsindsamling i Midskov
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Nyt fra Viby Sogneforening

Foto: Steen Hjorth

NYT FRA

Viby Sogneforening
THEHUSET VED GADEKÆRET HAR FÅET NYT LIV
AF RIKKE MOHR JØRGENSEN

I foråret 2019 fik det lille Thehus i Viby nyt liv. Hun hedder
Astrid Grinder-Hansen, og hun er konservator. Steensberg Konservering, der har kontorer i området, havde et barselsvikariat
ledigt, og Viby var så heldig, at det lige præcis var Astrid, som
fik det. For Astrid elsker gamle ting, især kalkmalerier og andre
former for malerier, som hun er mester i at shine op. Heldigvis
kan hun også godt lide gamle huse. Hun har nemlig købt det lille
hus for foden af møllen, som hun nu med god hjælp fra Viby
Bindingsværk er ved at give en totalrenovering af både murværk
og trækonstruktion. Huset, der er opført i 1820, er oprindeligt
et jordløst landarbejderhus, opført af Hverringe, men i selveje fra
1928. Huset har tidligere været beboet af en skrædder, en spinderske, en syerske og nu altså en konservator.
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Nyt fra Viby Sogneforening

Oprindeligt kommer Astrid fra København, men eftersom det
er lidt langt at rejse hver dag, gav hun sig straks i kast med at
finde en bolig. Blandt andet var hun i Munkebo for at se på en
lejlighed, men hun blev også foreslået at køre en tur ud på Hindsholm. Og som sagt, så gjort.
-Jeg så på min tur rundt, at huset her var til salg, så det var faktisk
helt tilfældigt, at jeg lige havnede her, smiler hun.
Astrid kommer ud af en historikerfamilie, så fortiden har altid
rullet i blodet: - Det at havne i en bevaringsværdig landsby var
derfor meget passende, griner hun. – Hele familien forelskede sig
i stedet, i området, ja i alle de folk, der bor her, fortæller hun om
at have købt huset sammen med forældrene.
Men selvom hun nu bor under eget tag, så kan hun faktisk godt
lide konservatorfagets ustabilitet forstået på den måde, at man
rejser meget rundt, og ikke hele tiden skal arbejde på samme sted:
- Der er altid brug for konservatorer i verden, om det så er Ribe,
England eller Sydafrika. Mit tankesæt og tilgang til kulturhistorien passer meget med, at man med faget kan komme rundt i
verden.
Hun har dog endnu ikke været så meget rundt, som hun kunne
have ønsket sig: - Jeg er jo blevet fanget af alt muligt her i Danmark. Men jeg er jo stadig meget ung, så det kan nås endnu.
KUNST SOM SPECIALE
I sin hverdag kommer Astrid da også meget rundt i Danmark,
hvor hun arbejder med kalkmalerier: - Jeg har lige været i Mid-

delfart Kirke, hvor jeg arbejdede på kalkmalerier.
Men før det var det et finhvalskelet fra 1620, der
også hænger i Middelfart, og som skulle renses
for mange hundrede års skidt, siger hun om arbejdets alsidighed. Hun er stadig under oplæring
hvad kalkmalerier angår, for hendes egentlige
speciale er kunst – både inventar eller kunst,
monteret i kirker, samt malerier på alle typer af
underlag.
Der er derfor mange kulturskatte i det danske
samfund, der har været og i fremtiden kommer
under Astrids kyndige hænder, og ikke alt er til
offentligt skue, da hun ofte også kommer privat. – Jeg har kollegaer, der har oplevet kroge af
Dronning Margrethes slotte, som vi aldrig får
at se offentligt. Selv har jeg arbejdet på mange
forskellige teatre på steder, hvor offentligheden
heller ikke har adgang, og det er jo noget af det, der er morsomt
og spændende. De genstande, man får i hænderne, er der heller
ingen, som får lov at røre. En stor drøm for Astrid ville være
Notre Dame, der brændte for år tilbage: - Det kunne være rigtig
spændende at være med til at genopbygge den. Men der findes
også mange fantastiske malerier, der kunne være en drøm at arbejde på.
MAN SKAL KUNNE FORNEMME HISTORIENS GANG
Når det kommer til at restaurere gamle malerier, sammenligner
Astrid sig selv med en sygeplejerske: - Vi får en patient, og her
skal vi vurdere hvad der er galt. Det er som oftest en rensning,
der skal til. Men det kan også være en overfladebehandling på
fernis, der er blevet gul, som vi laver en kemisk rensning på, og
hvor vi går ned i lagene. Det kan være flænger eller buler, eller
retoucheringsopgaver, hvor vi skal ind og finde de rigtige farver
– det er her, min uddannelse kommer mig til gode, og det er et
arbejde, der kan tage rigtig lang tid. Opgaverne er derfor meget
forskellige, fortæller hun om helst at skulle kunne det hele.
-Faktisk er det meget vigtigt, når man restaurerer et maleri, at
man kan se forskel på nyt og gammelt. Man skal nemlig kunne
se historien udspille sig. Langt fra ser overfladen måske ens ud,
men kommer man helt tæt på, skal man kunne se restaureringen.
Det handler om en etisk tilgang til konserveringsfeltet, siger hun.
Og arbejdet med at bevare fortiden er meget vigtigt, fortsætter
fortsættes på side 11 ...

SÆT X I KALENDEREN
LØRDAG D. 18. JUNI – MØLLEÅBNING KL. 9.30
Med morgenandagt, morgenbrød og et lille indslag. Vi glæder os meget til at se alle til en hyggelig formiddag
ved Viby Mølle.

✗

ONSDAG D. 23 JUNI – SANKT HANS
Igen i år sætter Viby Sogneforening telte og borde op, så vi sammen kan fejre Sankt Hans på Viby Sportsplads med spisning af
egen medbragt mad. Der er mulighed for at købe øl og vand på pladsen. Bålet tændes kl. 20.00, og alle er velkomne.

Hindsholm-magasinet

9

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Berit Jensen

STUBBERUP

Sogns Beboerforening
VÆRE MED TIL AT BEVARE GLÆDEN VED AT BO PÅ HINDSHOLM!
AF BJARNE ELLGAARD PETERSEN, STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING

Her, som i mange andre landsbyer i Danmark, skal vi hele tiden være på vagt og værne om alle former for livskvalitet. Det
gælder særligt omkring de ejendomme vi beboer og besidder.
Tilstande hvor ’Svendsen-Låsby-tilstande’ får indpas og kommer til at råde, vil være altødelæggende for såvel landområder,
som landsbyer!
Charmen ved vore landsbyer kan hurtigt vendes til ’øjebæ’
med uoverskuelige konsekvenser til følge. Hindsholm kan blive fravalgt, når ny bolig skal findes. Fald i huspriser og generelt
mishag ved at bo og besøge egnen.
Så kære medborgere vær med til at værne om Holmens værdier!

10

Her skal ikke blot ryddes op, men bedre og enklere ’holdes
opryddet’.
Fælles arealer og kommunale arealer skal ikke anvendes til opbevaring af private, kasserede effekter.
Til sidst også en opfordring til at medvirke til at passe på de
områder, bygninger og andre faciliteter, der er anskaffet og stillet til rådighed for os alle, og som mange frivillige kæmper for
at anskaffe og vedligeholde.
Pas godt på det vi har, det motiverer til, at vi kan få mere af det,
vi holder af.

Hindsholm-magasinet

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

DEN NYE BESTYRELSE

Stubberup Sogns Beboerforening afholdt ordinær generalforsamling d. 23 marts. Forud for generalforsamlingen var
der servering af glaseret skinke m/mormorsalat. En hyggelig optakt til selve generalforsamlingen, som vi blev guidet
igennem af Jens Hansen.
Den 29. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger:
FORMAND BENTE KRAGEBÆR
Tlf.: 40 21 85 54 – Mail: b.m.s.k.@mail.dk
NÆSTFORMAND ANNE ANDERSEN
Tlf.: 24 84 70 16 – Mail: anneandersen1950@gmail.com
KASSERER LISELOTTE MØRK
Tlf.: 61 70 45 21 – Mail: liselottem47@live.dk
WEBMASTER NIELS BO JØRGENSEN
Tiff: 21692472 – Mail: jorgensennielsbo@gmail.com
SEKRETÆR BJARNE ELLGAARD PETERSEN
Tlf.: 24 48 21 06 – Mail: b.ellgaard@mail.dk
BESTYRELSESMEDLEM HELENE OLSEN
Tiff: 21 49 98 86 – Mail: ebbeoghelene@pc.dk
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

SERVICELEDER, HOLMENS HUS
Frank, tlf.: 92 14 71 22
STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING – BANK
Reg.: 2377 – konto: 0121506335
Husk af anføre adresse ved overførsel af kontingent!
UÆNDRET ÅRSKONTINGENT
Voksne 50,00 / Børn 25,00
ØNSKER DU BESKED?
Ønsker du at modtage nyheder og meddelelser om kommende arrangementer, medlemmers indlæg og meddelelser
om foreningens arbejde osv. skal du meddele tilladelse hertil. Send din E-mail adresse med tilladelse til Lotte på liselotte47@live.dk så vi lovligt kan kontakt dig med nyhederne
etc. – alt sammen med henvisning til databeskyttelsesloven.

SÆT X I KALENDEREN

GRILLAFTEN DEN 10. JUNI
Beboerforeningen inviterer til hyggelig familie grillaften
fredag den 10. juni i Holmens Hus’ nye bålhytte. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Endeligt program følger.

Hindsholm-magasinet

... fortsat fra side 9
hun: - Det er det, der sætter os i stand til at komme frem til
nutiden. Ved at bevare den kultur, der har været, giver man
mennesket en forståelse for sig selv, og for sin egen natur. Derfor ser man også ofte i krigssituationer, at den kultur i det land,
hvor krigen føres, på grusom vis smadres, så der ingen kulturarv
er tilbage.
– Man fjerner simpelthen menneskets tilhørsforhold ved at
ødelægge museer, statuer og bygninger. Det er et politisk budskab at smadre andres afguder og monumenter for at markere
overtagelsen og for at markere, at man skal dyrke en anden arv.
Derfor er tanken bag konservering, at det er vigtigt at bevare
kulturen for at bevare vores egen historie helt ned på hvalknogleniveau, for eftertiden.
ET HUS FRA 1820
Man kunne sagtens forestille sig, at når man dagen lang arbejder med gamle effekter, så vil man gerne hjem til et nymoderne
hus, hvor man bare kan slappe af. Men sådan er det ikke for
Astrid, der bor i et historisk hus opført i 1820. – Jeg synes, det
er enormt spændende med det husprojekt, jeg har her. Det er
en stejl læringskurve, da jeg ingen erfaring har med lige præcis
huse, og hvad angår gammelt tømmer, siger hun om selv at have
været en del af processen med restaureringen af bindingsværket. – Det er min interesse for materialer, der gør det. Men jeg
vil gerne vide noget om, hvad det er jeg bor i, så jeg netop kan
bruge de rigtige materialer.
Hun har derfor genbrugt så mange sten som muligt fra den
gamle facade i selve murarbejdet. Også så meget af det gamle
træ. Der er kommet en ny fodramme på huset, der var rådnet
bort. Alle sten har været ude for at kunne sætte bindingsværket
i stand, og alle sider skal skiftes. - Det er en interessant proces at
være med i, men det er godt, det er så småt, griner hun.
EN DEL AF DET LOKALE
At havne på landet på Hindsholm var som beskrevet helt tilfældigt, men Astrid faldt ret hurtigt til som en del af lokalsamfundet. Om hvorfor hun godt kan lide at bo i Viby, fortæller
hun: - Jeg er nærmest blevet adopteret af dele af byen, smiler
hun, og jeg er taknemlig for at jeg valgte en lille landsby. Det
er landsbysamfundet, hvor der er en anden interesse for at lære
hinanden at kende, der her sætter ind, og som jeg godt kan lide.
Man kommer hinanden ved, og det skete ikke så tit i København. Jeg får også tit af vide, at jeg bare skal komme forbi, og
det har ikke været en del af mit tidligere liv, men det kan jeg
godt lide. Det er utroligt charmerende. Det passer med min
udadvendthed, og det har faktisk påvirket mig sådan, at når
jeg er i København, så hilser jeg på folk, jeg ikke kender, også
buschaufførerne, siger hun.
– Hjælpsomheden og åbenheden her i byen synes jeg er meget
tiltalende. Så jeg bliver her lidt endnu, slutter hun.

11

Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE

VIBY KIRKE

DALBY KIRKE

MESINGE KIRKE

PRÆSTELIV PÅ HINDSHOLM
– og på den spanske solkyst
Jeg hedder Annalise Bager, og
jeg skal være jeres præst i Dalby, Stubberup og Kerteminde/
Drigstrup indtil den 16. oktober 2022. Jeg kender delvist
området, idet jeg i 2021 var
vikarpræst i Kerteminde og
Drigstrup.
Om vinteren er jeg ansat som
seniorpræst ved den Danske
Kirke øst for Málaga på den
Spanske Solkyst, et job, som både min mand og jeg er meget
glade for. Vi er i Spanien fra den 20. oktober til den 1. april og
slipper altså for de kolde og våde danske vintermåneder, som
vi skifter ud med ca. 20 grader og masser af sol. Vi bor i en
dejlig lejlighed i den lille og meget smukke by La Herradura,
som ligger ca. 70 km. øst for Málaga og afholder ugentlige
gudstjenester i Byerne Almuñecar og Torre Del Mar. Udover
dette arrangerer vi en række aktiviteter for de mange danskere,
som bor i området, bl.a. højskoleaftener, foredrag, ”syng Julen
ind”, koncerter og udflugter, så der er fuld fart på i vores årlige,
”spanske periode”.

NY PRÆST?
Hvad så nu, tænker mange nok? Skal vi så ikke snart have
en ny præst? Jo, det skal vi bestemt, men visse ting skal
være på plads, før vi kan søge om en ny præst. Bl.a. skal
præsteboligen ordnes til en ny indflytter. Det er ved at
være 11 år siden, den fik en overhaling, så vi slipper forholdsvis nemt – bortset fra, at der ikke er et badeværelse i
stueetagen, og det er ønskeligt.
Da præstegården er fredet, skal der udarbejdes en projektbeskrivelse, før vi kan indhente tilbud og arbejdet udføres. Så vi må desværre indse, at en ny præst ikke er lige på
trapperne.

P.v.a. Dalby-Stubberup sognes menighedsråd,

Anne Kathrine Pradel Skifter
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Vi købte hus i Mesinge, da jeg blev pensioneret fra mit præstejob i 2018 efter 34 år på Langeland og blev fantastisk godt
modtaget med blomster af lokalrådet, og vi er så heldige at
bo på den dejlige, lille villavej med utroligt søde naboer, som
virkelig kommer hinanden ved.
Jeg glæder mig meget til at lære menighederne på Hindsholm
og Kerteminde-Drigstrup nærmere at kende, selvom jeg allerede kender Kerteminde ganske godt. Det er jo altid spændende
at lære nye mennesker at kende.
Jeg glæder mig til at være sammen med jer i den kommende
sommer, og jeg håber meget, at det vil lykkes for jer at få ansat
en ny præst til efteråret.

MESINGE KIRKE ÅBNER!!
Pinsedag d. 5. juni kl. 14.00 er der igen mulighed for at
samles i Mesinge Kirke.
Gulvet i skibet er nu lagt om, og der kan holdes gudstjeneste. Døbefonten kan også atter bruges og vi kan holde
både begravelse/bisættelse og vielser i kirken – MEN koret er endnu ikke færdiggjort, og derfor må vi indrette vi
os efter det!
Vi har manglet kirken så meget, og derfor har vi valgt at
gøre det på denne måde.
Kom og vær med d. 5. juni om eftermiddagen, til sang,
trompet, fejring og et lille glas i dagens anledning
Vi glæder os, og ses!

Hilsen fra menighedsrådet

Hindsholm-magasinet
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Parkstemning på kirkegården?
AF ANNE KATHRINE PRADEL SKIFTER P.V.A. DALBY-STUBBERUP SOGNES MENIGHEDSRÅD

udarbejdet et forslag ud fra vores ønsker og netop vore sognes
behov. Kirkegårdene skal altså tilpasses nutidens behov, og det
er efter al sandsynlighed en proces over flere år.
Vi har en overkapacitet af kistegravsteder med fx hæk omkring. Gennem ændringer af kirkegårdens landskab, så det
passer til sognets begravelsesmønster, og fx tomme kistegravpladser erstattes af andre former for beplantning, kan vi opnå
en mere harmonisk kirkegård, som ikke vil blive så inddelt,
som vi kender den. Derudover vil der også blive frigivet ressourcer til andre opgaver.

Vores begravelsesmønstre er i disse år under forandring, og
dermed bliver vores ønsker til brug af kirkegårdene også forandrede.
Alt tyder på, at behovet for kistegravsteder bliver langt mindre i fremtiden, hvilket skyldes forventning om bl.a. flere urnenedsættelser. Disse skiftende tider og traditioner har gjort,
at vi ser ind i en fremtid med mere ”tomt” på kirkegårdene.
Derfor har Kerteminde Provsti tilbud alle sogne at få gennemgået deres kirkegårde af en landskabsarkitekt, og der er blevet

MÆNDENES MORGENMAD

d. 4. juni, hvorefter vi holder sommerferie
Vi mødes lør. d. 4. juni kl. 9.30 i Sognegården, Viby, med et lidt særligt program.
For vi skal afslutte en god efterårs- og vintersæson. Der har været rigtig god tilslutning, vi
har lyttet til spændende beretninger fra meget forskellige
steder….Grønland, Italien, Spanien, og vi har også været i
musikkens verden. Tusind tak til alle, der på forskellig vis
har bidraget til disse lørdag formiddage!

TIRSDAGCAFEEN

holder d. 7. juni også sit sidste møde inden ferien – og vi
mødes ved Nybro Frugtplantage!
Vi mødes kl. 14.00 (NB! Bemærk tidspunktet) og vi (d.v.s.
fra Sognegården og på Tirsdagscafeens regning) medbringer både kaffe og kage i dagens anledning.
Nybro inviterer indenfor i det dejlige orangeri, og der fortælles om dagligdag og produktion, og selvfølgelig skal vi
se på plantagen og de blomstrende træer!
Der er ingen tilmelding, alle er velkomne, og det er et
godt princip, vi holder fast i – både når det gælder Mændenes Morgenmad og Tirsdagscafeen. Kom som du er, i
alle aldre, og når du har tid og lyst!

Hindsholm-magasinet

Vi har valgt at starte arbejdet på Dalby sogns kirkegårde. Det
er for omfattende her at beskrive de tiltag, vi har valgt at fortsætte med, men det er vigtigt for os i menighedsrådet at melde
ud, at der ikke vil blive flyttet på nogen af gravene/gravstederne på hele kirkegården i forbindelse med dette. Men der vil
løbende blive ændret på områderne i takt med, at gravsteder
bliver nedlagt/sløjfet.
Vi forventer i efteråret 2022 at kunne invitere til et sognemøde, hvor vi vil præsentere planerne for kirkegårdene og de faser,
vi har opdelt arbejdet i.

ORGANISTENS KLUMME

& 

Først en stor tak til alle korsangere for en
flot afslutning Palmesøndag i Viby Kirke!
Vi starter igen i Spire- og Børnekor medio august.
Hold øje med indbakken på skolens aula.
Sensommer-koncerterne er ved at være fast tradition på
Hindsholm. I år er der noget for enhver smag fra klassisk
over jazz til fællessang.
Tag naboen og genboen med til koncert, det er hyggeligst,
når vi er mange!

Med ønsket om en god sommer,
Martin

MORGENSANG

Den gode tradition med morgensang i Dalby
Kirke fortsætter!
Vi mødes hver den 1. torsdag i måneden kl.
09.30 (dog med sommerferie i juli og august)
til sang i kirken og efterfølgende hygge i konfirmandstuen med kaffe og brød.
På gensyn tors. d. 5. maj, tors. d. 2.juni, torsdag d. 1. sep.,
og tors. d. 6.oktober.

13

Kirkerne på Hindsholm

UD I DET FRI

– 2. pinsedag d. 6. juni kl. 11.00
”I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nåde-stolen, nu
kom vor pinselilje-tid…”
Sang, musik og fejring i det fri af Helligåndens komme.
Vi mødes i Sognegårdens have, Viby, til gudstjeneste på
plænen.
Medbring gerne en stol/tæppe at sidde på!
Efter gudstjenesten bydes på frokost, tilmelding er ikke
nødvendig.

SOGNEUDFLUGT 2022

Den 17. september!

Vi tager afsted sammen i bus, alle er velkomne – og se lige
her, hvor turen går hen!
ROSKILDE DOMKIRKE ER MÅLET.
Afgang kl. 8.00 fra
Viby Sognegård, og
derefter uden for
kirken i Mesinge.
Morgensang på bussen, men sandelig
også morgenbrød og
kaffe undervejs.
Turen koster 300 kr. og det er for hele dagen med frokost
og kaffe/kage.
Hjemkomst kl. ca. 18.00.
Udførligere program følger, men sæt X i kalenderen, og
tilmeld jer senest d. 5. september.
Tilmelding til Dorte Danielsen på sms: 51 70 22 35.

HINDSHOLM SENSOMMER
KONCERTER 2022
WIENERTRIOEN

Viby Kirke, søndag den 7. august kl. 19.30
Jagten på den gode melodi - en musikalsk rejse fra Bach til
Kai Normann Andersen.
Jan Rohard, violin, Martin Høier, cello, Peter Hougaard,
klaver. Fri entrè
FÆLLESSANG

Stubberup Kirke, søndag den 14. august kl. 19.30
Kaya Brüel og Ole Kibsgaard. Fri entrè
SAXOFONIST I SÆRKLASSE

KOM OGSÅ OG HØR

– BISKOP TINE LINDHARDT
d. 9. juni kl. 19.30 i Viby Sognegård

Vi forbereder os til
turen og aftenens
emne er:
Bispeembedet - dengang og nu.
I Danmark er der i
dag 10 stifter og 10
biskopper.
I Roskilde skal der netop nu vælges en ny, og den nye biskop bliver bispeviet i Roskilde Domkirke d. 4. september.
Biskop Tine Lindhardt vil fortælle for os om bispeembedet i historiske træk og om hverdagen for en biskop.
Denne aften er der også mulighed for at tilmelde sig turen.
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Mesinge Kirke, søndag den 21. august kl. 19.30
Christina von Bülow, saxofon, Pelle von Bülow, guitar
Daniel Franck, bas. Fri entrè
DET FYNSKE KAMMERKOR

Dalby Kirke, søndag den 28. august kl. 19.30
under ledelse af Alice Granum. Fri entrè

Hindsholm-magasinet
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GUDSTJENESTER
JUNI

MESINGE

VIBY

DALBY

01.06 				
02.06 Morgensang			

9.30 Martin Høier

05.06 Pinsedag

10.30 AB

14.00 Åbning af kirken

06.06 Anden pinsedag		

10.30 RAAN

STUBBERUP
19.30 koncert
9.00 AB

11.00 Fællesgudstjeneste		

12.06 Trinitatis søndag

9.00 RAN			

19.06 1.s.e.trin.

10.30 AB		

10.30 RAN

9.00 AB

26.06 2.s.e.trin. 		

9.00 AB		

10.30 AB

JULI

VIBY

STUBBERUP

MESINGE

DALBY

02.07 Dåbsgudstjeneste 				
03.07 3.s.e.trin.

10.30 BNR			

10.07 4.s.e.trin. 		
17.07 5.s.e.trin.

9.00 LWJ

10.30 LWJ

16.00 BNR			

24.07 6.s.e.trin. 		

9.00 BNR

14.00 RAN

14.00 BNR

19.00 RAN

31.07 7.s.e.trin

10.30 RAN			

9.00 RAN

AUGUST

MESINGE

STUBBERUP

07.08 8.s.e.trin. 		

VIBY

DALBY

19.30 Koncert

10.30 AB

14.08 9.s.e.trin.

10.30 RAN			

19.30 Koncert

21.08 10.s.e.trin.

19.30 Koncert			

10.30 RAN

28.08 11.s.e.trin 		

10.30 AB

19.30 Koncert

KONTAKTER
DALBY OG STUBBERUP KIRKER

MESINGE OG VIBY KIRKER

Kirkebogsførende sognepræst
Annalise Bager
Tlf. 40 73 29 86, anba@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
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

Hindsholm-magasinet

Mesinge-Viby kirkegårde, Graver
Ole Pedersen, 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
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PortrætMaleri
MODTAGET FRA ERIKA, BØGEBJERG BØRNEHAVE

Hvordan ser du ud?
Kig dig selv i spejlet.
Hvad ser du?
Er dit ansigt rundt, ovalt/aflangt, firkantet, trekantet osv.
Hvad ser du først?
Du vil se dine øjne…
Hvilken farve er dine øjne?
Der er en sort prik inde i øjet. Det er den, man ser med.
Den er med til at give portrættet liv og udtryk.
Tegn hår, ører, øjenbryn, øjenvipper, næse og mund.
Der er tydelig forskel på farverne.
Billederne bliver meget forskellige af de valg af farver,
du vælger at bruge.

Jeg er meget begejstret og glad for børnenes billeder
og måden, de skaber på. At male, tegne og forme
skaber et billede, som en effektiv måde at sanse, bearbejde og forstå verden på. Succesoplevelser styrker
børns selvværd og skaber daglig glæde, fordybelse og
udvikling. Måske kan børnene finde glæde ved pensel
og blyant resten af livet.
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Kunst på

Hindsholm

HELLE ABILDGAARD SALTING OG VIGGO SALTING
I denne udgave af Hindsholm-Magasinet fortsætter vi serien med kunst og kunstnere på Hindsholm.
Magasinet har besluttet sig for, at vi vil præsentere nogle af
de mange kunstnere, som bor og arbejder på Hindsholm og
vise eksempler på deres kunst.
I sidste udgave præsenterede vi kunstnerparret Jens Bohr og
Helle Baslund – og i denne udgave, er det igen et par, som
vi præsenterer, nemlig Helle Abildgaard Salting og Viggo
Salting, som primært udtrykker sig gennem oliemalerier,
men også udtrykker sig grafisk.

Helle Abildgaard Salting

Kunstnerne er især kendt for deres mange klovne-motiver,
inspireret af rejser med Cirkus Benneweis.
Parret bor i Hverringe gamle gartnerbolig, Hverringevej
240 – og hvis du vil se mere af deres kunst, kan du besøge
deres hjemmesider – www.viggosalting.dk

Viggo Salting

Hindsholm-magasinet
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Dalbypigerne

AF ANNA ØSTERGAARD, DALBY

Min Amanda er fra Kerteminde
hun er byens lille superstar.
Mange folk har gået og set på hende,
andre mennesker hun beundret har.
Og en dag, hun tænker, det bliver sjovt, når
byen får besøg af Linje 3.
Hun vil også gerne se Niels Hovgaard
så nu er hun havnet i TV

Fra midten af 1960-erne og fremefter eksisterede Hindsholm
Lillekor med min mand Anton Østergård som korleder og
pianist. Det blev opløst i 1979, fordi nogen flyttede fra Hindsholm.
Men vi var 3, der boede i Dalby, og så fik min mand Anton
den ide, at vi skulle danne en sangtrio bestående af Tove ”Bager” Hartmann Pedersen, Kirsten Bergholdt og Anna Østergaard. Anton, spillede klaver, arrangerede vores numre og
skrev nye sange.
Vores repertoire var gamle slagere, revyviser, højskolesange,
evergreens, og nogle af Antons sange. Vi spillede på plejehjem,
i foreninger, og blev brugt som gave til runde fødselsdage, sølvog guldbryllupper med mere. Vi kom rundt på Fyn, Langeland og Tåsinge, Ærø, Flensborg, Tørring, Aadum og mange
flere steder. Der blev indspillet bånd og senere Cd med os.
Kirsten Bergholdt døde desværre i 2001, og Tove og jeg forsatte ganske kort tid alene, indtil Jytte Kuhlmann kom til. Trioen
ophørte da Anton blev syg i 2010.
EN OPLEVELSE MED DALBYPIGERNE.
Sommeren 1981 var der en udsendelse i fjernsynet, som hed
”TV i teltet”. De rejste lidt rundt i landet og kom så til Kerteminde. Der var kendte folk med hver gang blandt andet Vera
Gebuhr, Elin Reimer, Gerda Gilboe, Louis Miehe-Renard og
”Linje 3”. Og så fandt de lokale folk, hvor de kom frem. Niels
Hovgaard stod for tv-udsendelsen og kom til en prøve hos Kirsten i Dalby. Vi sang nogle melodier, og Hovgaard valgte, at vi
skulle synge, ”Den dag da Dorthe drak dus”. Vi fik syet fint tøj
hos Lis Larsen Birkebjerg, og jeg fik en ekstra dragt fra DR, for
jeg stod som fiskerpigen Amanda, og sang et vers, som Anton
havde skrevet på melodien ”Min Amanda var fra Kerteminde”:
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Så kom Tove og Kirsten farende ind og rev Amandatøjet af, og så
stod vi i vores fine tøj og sang
”Den dag da Dorthe drak dus. Anthon måtte ikke spille, vi skulle alle bruge ”hus” orkestret.
Hjemme i Dalby skulle Anton og Morten (vores søn) hen til Kirstens mand Hans Leo på Stationen (Den gamle jernbanestation)
for at høre og se forestillingen, men ak! Et voldsomt tordenvejr
trak ind over, og lynet slog ned i transformatoren, og propperne
måtte skiftes ud. Men de nåede at se det meste af forestillingen.
Det var Niels Hovgaard, der havde programsat os som” Dalby-pigerne”, så det kan da godt være, at han blev noget overrasket, da han så ”pigerne”, men han var da flink nok til ikke at
komme med bemærkninger. Men det blev så navnet på vores
sangtrio fra den dag.
Næsten alle de medvirkende fik gode anmeldelser, og vi Dalby-piger kunne ikke klage. I en af aviserne stod der f.eks. med
overskriften ”Kan hun stå distancen? ”: Bevares, hvor var der go’
i de gamle gimper – og vore tre søde Dalby-piger har aldrig været
så veloplagte. I en anden avis stod anført, at publikum, som sad i
teltet på Margrethes Plads, syntes, at det var god underholdning,
og at de lokale indslag med bl. a. Dalby-pigerne stod sig godt
i sammenligning med de professionelle. Niels Hovgaard sagde
under opvarmningen før udsendelsen, at der var sørget for ekstra lydeffekter, for regnen trommede på teltdugen, og tordenen
buldrede, og et ekstra stort brag satte fut i den store sværm af
tv-folk, som sørgede for, at seerne også fik glæde af Kerteminde.
Vi hørte ikke, hvad de andre lavede, for vi var i et telt til omklædning og sminke.

Hindsholm-magasinet
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En musikalsk familie

Hindsholms historie

I 1782 blev Lars Olsen med tilnavnet ”den ældre” født i Dalby.
Kort efter flyttede hans forældre, Ole Larsen og Johanne Friderichsdatter, til Martofte. I en meget ung alder viste Lars Olsen
interesse for spillemandsmusikken, og da dette erhverv blev betragtet med en vis værdighed, støttede forældrene hans interesse,
og ved møjsomt arbejde lykkedes det for den fattige husmandsfamilie at få skrabet penge nok sammen, så Lars Olsen kunne få
en brugt violin. Han fik ikke nogen direkte undervisning, men
han lurede spillemændene kunsten af, når der var fest i landsbyen foruden at nogle af spillemændene lærte ham grundreglerne.
Da Lars Olsen blev indkaldt til militærtjeneste i København, opdagede man hurtigt hans musikalske begavelse, og han blev ansat
ved ”Oboisterne,” som regimentsmusikken hed dengang. Tiden
i København blev en god læretid, da hans kendskab til noder og
klassisk musik var begrænset, og da han tidligere havde spillet
efter gehør, blev han nødt til at tage undervisning, og hans spil
blev så skolet, at han fik ansættelse ved Det Kgl. Teater. Det fortælles, at hans navn blev skrevet med forgyldte bogstaver i teatret
som en anerkendelse for hans dygtighed. Efter endt værnepligt
vendte han tilbage til Martofte, hvor beboerne hyldede ham ved
hjemkomsten og sørgede for, at han fremover fik masser af spillejobs, han spillede endog til begravelser.
I 1811 overtog han fæstet
på Fynshovedvej 547 –
som ses her- efter sin far.
Som fæstebonde skulle
han udføre 52 hoveridage
årligt på Schelenborg, og
han blev her sat til forskelligt forefaldende arbejde, samtidig med han skulle passe sit
eget. For at skåne sin venstre hånd og holde huden blød og fin,
gik han altid med en skindhandske. Kammerherren på Schelenborg benyttede sig ofte af Lars Olsens musikalske talent og beordrede ham til at møde op ved jagtselskaberne for at spille solo.
I 1812 bliver han gift med Birthe Larsdatter og de får børnene
Anne, Lars, Ole, Karen og Anna Sophie. Da han var værdsat
musiker, rejste han vidt omkring for at spille, og når han med
violinen på ryggen tog postsmakken over Storebælt, spillede han
for de rejsende på overfarten, så var overfarten gratis. Når han
kom frem, mødte de andre spillemænd ham med stor arrogance
og kaldte ham vadmelsbonde. Lars Olsen brugte megen tid på at
stemme sin violin for at opnå den helt rigtige klang, og når han
så begyndte at spille, tabte de andre spillemænd både næse og
mund, for ingen kunne spille indlevende og med så stor følelse
som han.
Spillejobbene var mange og lange og i de lange nætter med hede,
kulde og træk er det forståeligt nok, at der var brug for en op-

strammer, og på denne tid var det snaps.
En ting var at være spillemand, men samtidig var han også den
”omvandrende avis”, der bragte nyheder fra egnen ud i verden
og nyheder fra verden hjem til sognet. Så han var en spændende
person at tale med.
Lars Olsen betragtes som den egentlige grundlægger af det rige
musikliv på Hindsholm, der trives i bedste velgående den dag i
dag.
Lars Olsen har komponeret en hel del valsemelodier og det fortælles, at ved hans død i 1831 kunne den niårige datter Karen
synge mange af de dansemelodier, som faren havde komponeret og spillede. Karen bliver i 1855 gift med væver
Ole Nielsen i Midskov, og
hun opkalder sin søn efter
morfaren, Lars Olsen, som
får tilnavnet ”den yngre”
Her ses barndomshjemmet
Nordre Skovgyde 21.

Lars Olsen d.y. bliver ligeledes en anerkendt spillemand, og han
skriver i sine erindringer, at han var imponeret over, at hans mor
kunne huske morfarens musik så præcist. Lars Olsen var en del
af Hindsholm Musikerne og han ses i midten på første række.
Lars Olsen bliver gift
med Maren Jørgine
Poulsen, og deres søn
Poul Kristian Olsen,
som bliver gift med
Karen Andersen og
flytter ind på Stålbækgård i Martofte,
mestrede også violinspillet, dog spillede han kun efter
opfordring i familien og i gode
venners lag. Sønnen Niels Erik Olsen spillede på harmonika – også
sammen med faren, og beboerne
i Martofte kunne i de stille sommeraftener nyde Niels Eriks fremragende spil, når vinduer og døre
stod åbne på Stålbækgård.
I sandhed en familie med musik
i blodet, som har spillet uden for
Violin, som har tilhørt
Poul Olsen
Fyn, lokalt og af ren spilleglæde.

Kildeanvisning: Taage Aabechs bog ”Spillemænd på Hindsholm i 200 år”, samt fra en artikel, der hedder ”Svundne tider”, som er skrevet i 1927 af Lars
Olsen den Yngre.
Stubberup Sogns Lokalarkiv.
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Hindsholms natur

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 fugle – sommer
AF MOGENS RIBO PETERSEN

Lad os starte med en lille sommerkonkurrence. I 2014-17
blev hele Danmark delt ind i kvadrater på 5x5 km og tusinder
af fuglefolk registrerede for 3. gang i historien alle de fugle,
der ynglede i landet.
Jeg dækkede det nordligste Hindsholm. "Fynshovedkvadratet" starter ved Brockdorff og dækker næsten alt nordpå.
MEN: Hvor mange fuglearter blev der fundet her, som med
rimelighed kunne siges at yngle? Se svaret i bunden.
Undersøgelsen har desværre vist, at det går skidt for især de
arter, der er i enge og moser. Det er blevet svært at finde Viber
med succes på Hindsholm og Bekkasinen - som førhen spillede over Bogensø og Måle Strand - er for længst væk. Det samme gælder Pirolen, som var i Kalvehaveskoven og på Romsø.
Som så mange andre steder i landet, forsvinder den "sarte"
natur næsten uden, vi opdager det.
Ederfuglen er faktisk også i tilbagegang. Lad os så glæde os
over, at der er en stor bestand på øerne i Lillestranden. Faktisk er der ofte over 500 par i området. Ungerne lever at blåmuslingeynge,l og da der ikke er noget af dette i det meste af
Lillestranden, svømmer de hurtigt ud i Fællesstrand. Mange
fortsætter endda ind i Odense Fjord. Er man heldig, kan man
se flokke på flere hundrede unger i "børnehave" hvor hunnerne slår sig sammen om at beskytte ungerne mod især de større
måger. Hannerne dovner blot på havet!
Vi kan takke de lokale jægere for synet af de mange unger.

Havde de ikke bekæmpet de ræve der konstant vader over på
øerne, ville øerne stort set været fugletomme.
En af mine favoritter er Tornsangeren. På Fynshoved har den
en af landets tætteste bestande. Den yngler - som navnet siger
netop ude i det tornede med Tjørn som en af favoritterne.
Sangen er for mig lyden af sol og forsommer. Læs mere om
den på Dof.dk og læs og hør fuglen under Fakta om fugle.
Her kan du også læse om den smukke, Gule Vipstjert. Den
har i de senere år fundet ud af, at den passer perfekt i de gule
rapsmarker, der er så mange af på Hindsholm.
Over marker og moser vil du ofte se den flotte Rørhøg. Især
hannen skiller sig ud fra andre arter med den smukke grå og
rødlige dragt. Bedste kendetegn er, at den altid flyver som et V
med vingerne i modsætning til de fleste andre rovfugle. Over
moserne leger den med hunnen som den kaster føde og redemateriale ned til. Den yngler næsten udelukkende i rørskov.
Den smukke Rødstjert er en af få Afrikatrækkere der er gået
markant frem. Den yngler gerne i redekasser så måske er du
heldig at have et par?
Fremme omkring midten af juli vender de "gamle" vadefugle
tilbage fra arktis. Netop her er de smukkest.
Sommerdragten er stadig intakt, og på mudderfladerne står
Islandsk Ryle, Stenvendere, Kobbersnepper og mange flere
arter i deres flotteste dragt. Bevæger du dig forsigtigt, kan du
se dem på tæt hold.
God sommer !

Svaret på konkurrencen: 93 arter. De fleste andre kvadrater på Hindsholm har 60-70 ynglefuglearter.
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Mad på Hindsholm

Pinse-kyllingesteg
Hindsholm-Magasinet har denne gang kontaktet en person, som vil være kendt af mange ‘Holmere’; Nemlig
Else Møller, som både har boet på Holmen, været borgmester – og som har undervist på flere madhold.
Else fortæller:
”I min barndom var årets første kyllingesteg tradition 1. pinsedag,
og i min erindring er netop denne ret blandt de allerbedste.
Dengang i 1940/50’erne, havde enhver landhusmor høns til æglægning, og når en høne blev skruk, blev der lagt æg under til
udrugning. Mor passede hønsene med stor omsorg, for æg var en
vigtig del af madlavningen og de æg, der kunne undværes, blev
omhyggeligt renset og solgt, og indtægten for ægsalg var min mors
egne penge, så der blev bestemt ikke ruttet med æg i den daglige
kost.
Når kyllingerne var udklækket, blev de fodret med franskbrød lagt
i blød i den fede jerseymælk fra kostalden. De havde lys om natten, for de skulle hurtigst muligt blive slagtestore, og i hvert fald
skulle de være klar til slagtning lige før Pinse.

”CITRON/TIMIAN KYLLING
MED BAGTE KARTOFLER”
Er en af retterne fra Amandas go’e Kerteminde kogebog.
En bog, som værner om lokale traditioner og som består af
enkle, tidssvarende forslag, som alle kan tilberede til perfektion. Arbejdstid 40 min plus 30 min i ovnen.
Man skal begynde med de bagte kartofler, hvor retten er beregnet til 4 personer:
4 bagekartofler
1 spsk citronolie
1 tsk groft salt
½ tsk peber
1 tsk frisk eller tørret timian
Tænd ovnen på 200 grader
Skrub kartoflerne og skær dem i både. Vend kartoflerne sammen med olie, salt, peber og timian, og fordel dem i et ovnfast fad eller læg dem på bagepapir i en bradepande og bag
kartoffelbådene ved 200 grader i 30 min.
Når kartoffelbådene sættes i ovnen, tilberedes kyllingen:
3 kyllingebrystfileter
1 tsk groft salt
½ tsk peber
8 friske timiankviste
8 skiver citron
1 spsk. rørsukker eller farin
Læg kyllingebryst fileterne i et ovnfast fad, og drys salt og
peber hen over. Fordel timiankviste hen over kyllingebrystfileterne, læg citronskiver på og drys rørsukker eller farin på
citronskiverne.
Steg retten i 25- 30 minutter ved 200 grader til kødet er gennemstegt. Skær kyllingebryst i 1 cm tykke skiver og servér
det sammen med bådkartoflerne og en lækker salat, som fx :
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Når kyllingerne skulle tilberedes blev de fyldt med frisk, nyplukket persille, og derefter brunet i smør, krydret og stegt på brændekomfuret ved svag varme. Sovsen var noget helt særligt, med
masser af piskefløde og smag af persille. Jeg mindes kyllingesovsen
som ganske særlig.
Som tilbehør var der nylavet rabarberkompot og mormorsalat
med lækker citron/flødedressing, og som regel serveredes der også
små, fine hvide nye kartofler til.
Denne form for kyllingesteg går vel under betegnelsen ‘slow food’
i dag. Det er de færreste, der har tid og mulighed for denne, langsommelige proces, og jeg har derfor valgt en kyllingeret som alle
har tid og mulighed for at tilberede”.

RØDBEDESALAT:
600 g rødbeder
4 spsk. pinjekerner
1 dl hakket persille
MARINADE:
1 spsk. rapsolie
1 spsk. balsamicoeddike
1 spsk. sennep gerne med hele korn
1 spsk. koldt vand
1 fed hvidløg
½ tsk salt
Lidt peber
Skyl rødbederne og kog dem møre i vand med salt i ca. 45
minutter.
Hæld vandet fra og kom de kogte rødbeder i koldt vand, og
flå så skrællen af.
Riv rødbederne groft og læg dem i en skål.
Rist pinjekernerne på en tør pande til de er gyldne.
Pisk marinaden sammen og fordel den over de revne rødbeder og vend det hele sammen, pynt med de ristede pinjekerner og den skyllede og finthakkede persille.
Rødbeder er en af vore ældste kulturplanter, der omtales første gang i Danmark i midten af det 16. århundrede. Den er
kendt for at være super sund, og har man ikke selv mulighed
for at dyrke rødbeder, så er vi så heldige, netop på denne
egn, at der findes dejlige gårdbutikker, der bugner af saftige
urter og grøntsager og heriblandt de jernholdige og skønne
rødbeder.

God pinse og velbekomme
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Olivendamen
i Dalby

ARTIKLEN ER SKREVET AF SUSANNE KRØYER, KJ. AVIS.

Det er ikke en ‘hvem som helst’, der er rykket ind i den gamle
gård fra 1677 på Mosegårdsvej 39 i Dalby. Det er en kvinde,
der fører sig frem som ekspert i olivenolie og ost. Hun har via
sin egen webshop markedsført lokale sydeuropæiske produkter
af højeste klasse.
Derfor fik hun sidste år overrakt den franske ridderorden for sin
indsats med at indføre og promovere lokale franske fødevareprodukter i Danmark. Det skete ved en ceremoni i den franske ambassade i København.
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at hun skulle ende med at blive
en anerkendt og højt respekteret skikkelse i olivenolie- og osteverdenen.
TALER NI SPROG
Hun er datter af en fransk mor og en dansk far. Hun blev født
i Casablanca, hvor hendes far arbejdede på en amerikansk base
med ansvar for indkøb. Efter tre år flyttede familien til Tenerife,
hvor hun voksede op, indtil hun var fyldt 14 år. Herefter gik
turen til Sverige, hvor hun boede i tre år. Her traf hun sin nu
eksmand, som hun blev gift med som 18-årig. Parret flyttede til
København, hvor Catherine fødte sit første af to børn.
Dansk kunne hun ikke tale, men hun arbejdede et halvt år i en
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børnehave, hvor hun talte dansk med børnene. Da hun fik sin
søn, ville hun ikke arbejde på fuld tid, så hun fik et job som gadesælger af dagbladet Politiken. Det var bare tre dage om ugen,
og det passede hende fint.
Men man var så tilfreds med hendes indsats, at hun fik arbejde
på indkøbskontoret. Efter syv år havde hun fået nok af det og
ville gerne prøve at arbejde i bladets udenrigspolitiske afdeling.
Men hendes chef i indkøbskontoret var så glad for hende, at han
stoppede for det.
Så var det slut. I stedet fik hun job hos firmaet Brødrene Eskesen,
der producerede nogle sjove nøgleringe med flydende ting i, som
blev solgt over hele verden.
- Jeg skulle være vikar i receptionen, men allerede fra den første
dag var der en kø af mennesker, der kom for at kigge på mig,
fortæller hun grinende.
Og det var der en rigtig god grund til. For nu er tiden kommet
til at berette, at Catherine Fogel faktisk taler hele 9 sprog flydende: Dansk, fransk, spansk, italiensk, engelsk, tysk, græsk, hebraisk (hendes mor var af jødisk afstamning) og så til sidst svensk.
Hendes far var protestant, og hun selv blev opdraget i en katolsk
nonneskole. Nå men tilbage til receptionen.
- De hørte jo, at jeg kunne tale med hele verden på alle disse
sprog. Det syntes de, var så utroligt. Og efter tre dage blev jeg
fastansat, og jeg endte med at blive eksportdirektør for hele virksomheden.
ETABLEREDE EGET TØJFIRMA
Efter 12 år utroligt succesrige år sagde hun farvel og tak. Herefter
kom hun i kontakt med Disney-koncernen efter en periode, hvor
hun vandrede rundt i de franske bjerge for at finde ud af, hvad
hun ville med sit liv. Hun blev kaldt til samtale i Paris på et tidspunkt, hvor Disney var ved at etablere en forlystelsespark i Paris.
De ville gerne have noget unikt tøj, så hun fandt tre danske producenter til dem. I samme forbindelse etablerede hun sit eget
firma under navnet European Touch, som hun drev i 12 år. Hun
importerede fransk børnetøj til både piger og drenge, som blev
solgt i hele Skandinavien fra en butik, hun havde i Hellerup, ligesom hun solgte tasker med Disney-logo over hele verden.
Men i 2002 så hun en jobannonce, som fangede hendes interesse. Et dansk firma søgte en medarbejder til administrationen
af import af fødevarer fra Sydeuropa. Firmaets navn var Gastro
Import. Det er et firma, som importerer lokale specialiteter af høj
gastronomisk kvalitet, som sælges videre til restauranter, kantiner
og specialbutikker. Og her er hun nu indkøbsdirektør.
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HAR EN MEGET VELUDVIKLET
SMAGS- OG DUFTESANS
Samtidig har hun udviklet sig på mange andre måder. Ved et
tilfælde opdagede hun, at hun havde en særdeles veludviklet duftog smagssans.
- I begyndelsen troede jeg bare, jeg var sart. Men i 2002 tog jeg til
Italien for at forstå olivenolien bedre, og det var faktisk her, at jeg
blev gjort opmærksom på mine specielle evner med hensyn til at
dufte og smage. Så jeg besluttede mig for at videreudvikle mine
evner og gøre dem til en levevej, fortæller hun.
Hun var 45 år gammel, da hun kastede sig ud i denne del af sin
karriere.
Og i dag er hun én af kun 36 på verdensplan, der har fået den treårige professionelle uddannelse som olivenoliesmagsdommer. Jo,
en sådan findes skam. Hun er også panelleder for den italienske
forening af olivenolie-smagere.
Hendes evner bruges også til at smage på og vurdere ost. Hun er
den første dansker til at blive optaget i Guild des Fromagers, og
i 2008 blev hun udnævnt til Maitre Fromager, der er den højeste
udmærkelse inden for osteekspertise. I 2011 modtog hun ærestitlen Ambassadeur i alle de skandinaviske lande for sin enorme
viden og formidling af ost.
Den olivenolie, der er i flasken til højre, er kåret som verdens bedste.
Hendes næse kan dømme en olivenolie ude eller inde. Hun er
den eneste smagsdommer på det niveau, som kommer fra et
ikke-producerende land. Hun er også en eftertragtet dommer i
ostekonkurrencer over hele verden. Og hun er meget glad for,
at hun har været med til at promovere danske kvalitetsoste, som
også hen ad vejen har vundet medaljer.
I 2018 oprettede hun sin egen webshop under navnet Olivoteque.
- Jeg syntes, det var svært at komme igennem til butikker og
supermarkeder for at få dem til at forstå, hvad god olivenolie
er. Med min webshop ville jeg give forbrugerne mulighed for at
smage og købe rigtig god olivenolie. Det betød ikke noget i forhold til mit job, fordi via min webshop henvender jeg mig kun
til slutforbrugeren.

at jeg med det samme blev forelsket i gården, og da jeg så søen,
var jeg solgt. Jeg troede, dette herlige sted ville koste en formue,
men 1,4 mio. kr. er jo ikke en formue i mine øjne, jeg bor jo i
Charlottenlund. Men jeg var egentlig klar til at flytte. Jeg ville
nemlig gerne have et sted, hvor jeg selv kan opbevare og fremvise
mine produkter.
Så Catherine fik fat i mægleren og lånte nøglen. Hun fik på mirakuløs vis også tilkaldt 10 håndværkere, der kunne kigge på sagerne, så hun ikke købte noget i blinde. Det var i juni måned sidste
år midt under en pandemi, hvor håndværkerne havde utroligt
travlt, men det fik hun altså. Og efter en snak med en af sine nye
naboer, slog hun til.
- Det er et stort spring for mig, men jeg rejser stadig rigtig meget,
så det er lige meget, hvor jeg bor. Jeg elsker naturen, og tænk nu
behøver jeg ikke køre efter den. Jeg har det hele omkring mig,
bare se de svaner ude på søen, griner hun.
Renoveringen af gården, kom hurtigt i gang. Hun har et budget
på 1,6 mio. til renoveringen, men som bekendt dukker der altid
noget op, så hun kommer måske til at bruge lidt mere.
GULV AF MARMOR OG RETRO-INVENTAR
Når man træder ind i hendes hus, bliver man totalt overrasket. Et
gammelt køkken er blevet forvandlet til et sydlandsk køkken med
fantastiske marmorgulve, som er lavet af rød og hvid italiensk
marmor, som har samme alder, som huset. Køkkeninventaret er
splinternyt, men også meget retro-agtigt. Et smukt langt køkkenbord af træ pynter smukt. - Og det er lavet af lokale håndværkere. Jeg går meget op i at bruge lokale håndværkere, og jeg køber
ind i lokale butikker. Det er Kærbygaard Tømrerforretning, der
har lavet bord og stole. Og jeg er så glad for det, smiler hun.
Hele huset og alle rum i huset bærer præg af hendes sans for
æstetik. Intet er overladt til tilfældigheder.
KØBTE OVER 300 CYPRESSER

HVORFOR I ALVERDEN
FLYTTER HUN NU TIL DALBY?
Siddende i sit splinternye køkken i den gamle,
men nu totalt moderniserede stueetage i den
gamle gård, fortæller
hun historien om, hvordan hun nu er endt i en
lille landsby på Hindsholm.
- Jeg har en kunde fra
Dalby, som efterhånden
har været igennem alle
min produkter, så da jeg alligevel skulle til Fyn, ville jeg aflevere
dem til ham personligt. På vej ud af Dalby kører jeg forbi Mosegårdvej 39, hvor der står et ‘til salg skilt’ og jeg må indrømme,
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Hun går også grundigt til værks udvendigt. F.eks. skulle hun bruge noget til at indhegne sin nyerhvervede ejendom med.
- I min nye have står der to store cypresser, så jeg besluttede,
at det også skulle være cypresser som hegn. Så jeg købte 345 af
slagsen, griner hun.
Hun vil også etablere et fysisk Olivoteque. Det er ved at blive
indrettet i en tidligere stald bag en af de to store sidevendte læn-
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ger, som nu skal rives ned. De er nemlig i så dårlig stand, at de
ikke står til at redde. Inde i stalden vil hun bruge de gamle båse,
dog med nyt træ, til at lave udstillinger med de typer olivenolie,
hun vil sælge, og som man også kan komme til at smage. Hun
har valgt et udvalg, som består af olier fra Italien, Grækenland,
Portugal, Spanien og Frankrig. En slags fra fastlandet og en fra
omliggende øer.
Hendes projekt er, at hun vil holde konferencer, undervise på
kokkeskoler, hoteller og restauranter. Hun vil også tilbyde rejser,
hvor deltagerne kommer rundt og besøger producenterne af de

bedste olivenolier og oste. Måske også til Sherryområder. Hun er
nemlig også certificeret ‘Sherry Educator’ og dømmer tit i sherrykonkurrencer. Hun skal naturligvis - som sædvanlig - deltage i de
mange konkurrencer i forbindelse med olivenolie og oste. Hun
er en meget efterspurgt dommer. Hun bliver altid kontaktet i god
tid, så de er sikre på, at hun kommer.
Men hun skal også passe sine børn og børnebørn. Hun har selv
en søn og en datter, men da hendes søster døde, blev hun reservemor/tante for hendes tre børn. Der er kommet 10 børnebørn,
som hun elsker at rejse med.
Ud over Europa har hun også besøgt Canada og USA. Hun besøger tit Israel, hvor hun stadig har familie.
- Jeg glæder mig til at komme i gang her i Dalby, men jeg flytter
først permanent, når jeg får solgt min lejlighed i Charlottenlund.
Men der er heldigvis allerede stor interesse for at blive en del
af mit Olivoteque. Flere af producenterne har allerede kontaktet
mig.
Hun håber da også på, at hun kommer i nærkontakt med lokalområdet. Hun har allerede fået mad bragt ud fra Rudolf Mathis.
Hun shopper både i Kerteminde og i Mesinge. - - Jeg håber også,
at jeg kan åbne folks øjne for den vidunderlige olivenolie, som
er et rent naturprojekt. Det eneste produkt, der kun består af
naturligt fedt. Jeg bruger selv olien som et krydderi. Den smager
nemlig igennem, hvis man bruger den rigtigt.
Hun er enormt glad for, at hun nu kan udleve sine passioner og
det med fuld opbakning fra sin direktør.
- Når man først har prøvet, er det svært at slippe. Og tænk lige på,
at olivenolie er en af verdens ældste fødevarer. Hvad havde duen
i næbbet, da den vente tilbage til Noahs Ark? En olivengren!!!

Selvlært slægtsforsker
AF HENRIK MOHR

Tidligere VVS-installatør Preben Knudsen, Martofte, har de
seneste 12 år brugt stort set al sin tid på lokal slægtsforskning
- inden længe er han klar med sin første bog om Schelenborgs
og Stubberup Sogns historie.
- Nysgerrighed er en vældig god drivkraft, lyder det stille fra
Preben Knudsen, mens han sidder og roder i en stak papirer - en lille del af det omfattende manuskript til den første
lokalhistoriske bog, som han er næsten færdig med at skrive.
Resultatet af hans omfattende slægtsforskningsarbejde gennem
de seneste 12 år.
Der er hyggeligt i køkkenet i den gamle smedemesterbolig,
som Preben Knudsen og hustruen Ellen købte sammen med
smedevirksomheden Martofte VVS i starten af 1980'erne.
Og citatet er Preben Knudsens svar på mit spørgsmål: Hvordan kom du egentlig i gang med at slægtsforske - hvem har
lært dig det?
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SELVLÆRT
Svaret er enkelt - Preben Knudsen har selv lært sig kunsten at
stikke snuden i allehånde gamle dokumenter og systematisk
indsamle informationerne til brugbar viden om en slægt. Ikke
bare i retning af: "Levede fra det år til det år". Men også til at
beskrive tiden, i hvilken de enkelte familiemedlemmer levede.
Om det lokalområde de boede i, om egnens beboere og ikke
mindst deres personlighed.
- Jeg synes ikke, min research er færdig, før jeg også kan beskrive de enkelte familiemedlemmers personlighed. Og jeg oplever
for det meste, at en slægt gennem tiderne er sammensat af vidt
forskellige personligheder: Den brutale herremand, den ødsle
arving, den fremsynede, den gerrige, den utro og den kloge.
Det gælder i øvrigt også min egen familie, som jeg har sporet
tilbage til 1600-tallet, siger Preben Knudsen.
- SIKKE NOGET SJUSK
Tilbage til nysgerrigheden - det var den, der satte Preben
Knudsen i gang med slægtsforskningen for 12 år siden, da han
var i gang med genoptræningen efter en hjerneblødning.
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Hindsholm NYT

Efter 12 års forskning er der nok ikke mange - om nogen overhovedet
- der ved så meget om Stubberup Sogns historie som Preben Knudsen.
Foto: Henrik Mohr

Det var mindetavlen i våbenhuset i Stubberup Kirke, der vakte Preben Knudsens nysgerrighed og satte ham i gang med at slægtsforske.
Foto: Henrik Mohr

Preben Knudsen kommer jævnligt på Stubberup Kirke - blandt andet
for at nærstudere nogle af de mange gravsten, der er bevaret fra sløjfede gravsteder. Foto: Henrik Mohr

Ironisk nok var det en hjerneblødning, der tvang Preben Knudsen i
nærkontakt med edb og det enorme lager af viden og informationer,
der er tilgængelige på nettet. I sit studiekammer bruger han ofte tre
skærme for at kunne danne sig et overblik. Foto: Henrik Mohr

- Jeg stod oppe i Stubberup Kirke og kiggede på mindetavlen
over de 34 mænd fra sognet, der havde været soldater under
de to schleswigske krige i 1848 og 1864. Der stod ikke andet
end deres navne på tavlen, og det irriterede mig lidt, for hvem
var de mon? Jeg blev nysgerrig og det viste det sig, at der rettelig havde været 84 mænd fra sognet indrulleret i hæren, og
jeg tænkte: Sikke en sjusket research - det må jeg kunne gøre
bedre, fortæller Preben Knudsen.
MØDET MED EDB
Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget heller ikke en hjerneblødning.
- Genoptræningen foregik i høj grad med edb, og det havde
jeg egentlig ikke brugt ret meget i min tid som VVS-installatør. Men nu åbnede der sig en helt ny verden for mig, da jeg
opdagede, hvor mange informationer, der lå frit tilgængeligt
på nettet. Blandt andet kirkebøger, fæstekontrakter, skoleprotokoller, sognerådsprotokoller - alt hvad en slægtsforsker kan
tænke sig. Og så gik jeg i gang med at grave mig ned i lokalhistorien, fortæller Preben Knudsen.
De 84 soldater havde alle været fæstere under- eller ansatte
på Schelenborg Gods, som var i slægten Juel Brockdorffs eje i
mange generationer.
- Så jeg begyndte med at kortlægge slægten Juel Brockdorffs
historie, som førte mig til de andre godser og herregårde først
og fremmest på Hindsholm, men også andre steder i landet.
Og researchen gav en fantastisk sidegevinst, for undervejs tegnede der sig et rigtigt godt billede ikke bare af adelsslægten
men også af, hvordan lokalsamfundet fungerede, hvordan de
fattige og fæstebønderne levede og blev behandlet, retsvæsenet
og så videre, fortæller Preben Knudsen.
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HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Efterhånden som rygtet bredte sig om slægtsforskeren i Martofte, kom henvendelserne fra folk, der gerne ville have kortlagt deres stamtræ.
- Men det havde jeg simpelthen ikke tid til, så jeg oprettede
slægtsforskningskurser og gav kursisterne værktøjerne til at
komme i gang selv. Den eneste undtagelse var egentlig henvendelserne fra adoptivbørn, der i en moden alder gerne ville vide,
hvor de kom fra. Det er ofte noget kompliceret at klarlægge, så
de havde brug for hjælp, siger Preben Knudsen.
Efterhånden har Preben Knudsen hjulpet omkring 100 kursister i gang, og det er også blevet til godt 20 velbesøgte foredrag.
Men de seneste par år har han droslet ned på disse aktiviteter
for at hellige sig bogudgivelsen.
Preben Knudsen kan nemlig ikke gøre tingene halvt - han er
grundig og dyrker detaljen. Som tilfældet også var, da han kastede sig over fossiler og frimærker.
HUSET KALDER
- På et tidspunkt lå der tørrede frimærker og fossiler overalt i
huset. Når først jeg fatter interesse for en ting, fordyber jeg mig
i det og glemmer tid og sted. Og jeg bruger stort set al min tid
og energi på det, siger Preben Knudsen.
Hustruen Ellen nikker sukkende bag sit strikketøj, som hun
sidder der for enden af spisebordet.
- Men nu er huset altså begyndt at banke på, bemærker hun
tørt.
Det er vist noget med nogle vinduer, der skal skiftes, erkender
gemalen...
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NYT FRA DALBY FORSAMLINGSHUS

af Niels Berthelsen, Dalby Forsamlingshus

RENOVERING FORSINKET
Som fortalt i sidste nummer, har Dalby Forsamlingshus modtaget en donation fra Nordea Fonden til etablering af handicaptoilet og renovering af nuværende toiletter. Planen var, at
det skulle foregå fra sidst i juni måned. På bestyrelsesmøde i
april blev det imidlertid besluttet at udskyde renoveringen til
november/december på grund af travlhed hos håndværkerne.
Så håber vi på mere luft hos håndværkerne samt, at priserne på
materialer er faldet tilbage til et lavere leje.

SÅ SKER DET
Dalby Forsamlingshus har endelig, efter utallige forsøg fået ny
hjemmeside. Vi har forsøgt at skabe mulighed for en overskuelig tilgang til alt, hvad du som lejer behøver at vide. Hvad
koster det at leje salene, hvad koster det at leje duge, musikanlæg eller scene, Hvornår er huset ledigt? Ja, det er det nu også
muligt at se, og al den information er samlet på www. dalbyforsamlingshusfyn.dk. Kik forbi, også selv om du ikke lige står
og skal booke, man ved jo aldrig! Faktisk er det meget billigt at
bruge forsamlingshuset til dit næste arrangement. Vi forventer
at hjemmesiden er i luften fra 1. juni.

LIDT OM DONATIONER FRA FONDE

Af Niels Berthelsen, Dalby Forsamlingshus

Dalby Forsamlingshus har, som sikkert alle andre foreninger,
kun meget begrænsede muligheder for at spare op til større renoveringer og investeringer. Derfor har vi de seneste år forsøgt os
med fondsansøgninger. Det er lykkedes os at få et antal donationer på mellem kr. 30.000 og kr. 50.000, som á nogle omgange
er brugt til nye stole, mobil scene, musikanlæg og nyt køleskab.
Senest har vi modtaget tilsagn om 450.000 kr. fra Nordea-fonden i forbindelse deres ´Her bor vi pulje’. Den uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og sammenhængskraften
i mindre byer. Ud af 429 ansøgninger lykkedes det os og 112
andre at få støtte. Var det svært?
Nej, egentligt ikke, da vi først havde tilbud fra håndværkerne,
var det en meget nem proces. Vi startede med en kort beskrivelse af, hvad vi havde tænkt os at søge til og fik indenfor få dage
besked om, at det faldt indenfor det formål, der var opstillet.
Samtidig fik vi gode ideer til, hvad vi skulle lægge særligt vægt
på i ansøgningen.

Fra fonden var der krav om et følge en ansøgningsskabelon, og
da den var udstyret med god vejledning, var det en overkommelig opgave. Så efter nogle timers arbejde og drøftelser i bestyrelsen, blev skemaet udfyldt og sendt til fonden. Godt 2 måneder
havde vi tilsagnet om støtte til vores modernisering og renovering af toiletforholdene.
Også efter at beløbet er bevilget, har fonden sørget for, at vi har
adgang til en hel del vejledning om, hvordan vi skal forholde os
med hensyn til f.eks. kommunikation og regnskab.
Hvis I ikke endnu har forsøgt jer med ansøgninger til fonde, kan
vi kun anbefale, at I går i gang. Lige nu har f.eks. Nordea Fonden
et tema der hedder ‘Liv i det lokale’, som støtter aktiviteter der
styrker fællesskabet i lokalområdet med op til 200.000 kr. Det
kan I læse meget mere om på deres hjemmeside. Held og lykke
med eventuelle ansøgninger.

SOMMER PÅ EGNSMUSEET
ÅBNINGSTIDER
5 weekender i juli fra kl. 12 til kl. 16.
Udover de faste åbningstider, er der altid mulighed for at
besøge museet efter aftale. Vi er klar med rundvisning, gammeldags kaffebord, børnespil, skattejagt og udklædning.
HAR DU LYST TIL AT BLIVE FRIVILLIG PÅ MUSEET?
I sommerweekenderne kan du være med til at:
• snakke med gæsterne
• servere kaffe med Richs
• gå på skattejagt
• vise rundt i udstillingerne
• passe højbedene
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Før sommeren kan du være med på et hold, der fremstiller
HØJBEDE til GAMLE AFGRØDER, planter eller sår og
passer. Du må gerne være håndværker, men alle hænder er
velkomne. Kontakt os på mail ingesvensmark@gmail.com,
hvis du vil vide mere eller være med.
Kom og se den nye udstilling MORMORS PULTERKAMMER. Det er GAMLE SAGER, som museet har modtaget.
Kernen i Egnsmuseets udstilling er stadig Charles Nielsens
OLDSAGER, FUGLE OG DEN KULTURHISTORISKE SAMLING.
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HANNE KLOKKER - 40 ÅR SOM
AKTIV I FORENINGSARBEJDE

At være 54 år og så
kunne fejre 40 år jubilæum, er noget af en
bedrift. De første 26 år
i Mesinge Gymnastikforening og derefter i
Gymnastikforeningen
Hindsholm. Jeg husker
stadig en af de første
opvisninger med et
springhold, hvor hun
tog imod til håndstand.
Alle skulle have strakte vriste, så dem der glemte det, fik
lige hjælp dertil med et lille svip.
Hanne Klokker har nu taget valget, det er gymnastikken
hun brændet mest for. Derfor har hun valgt at sige stop
med sit bestyrelsesarbejde gennem knap 40 år. De sidste
ca. 10 år som kasserer.
Gymnastikforeningen har nydt godt af alle hendes gode
og spændende ideer. Skulle der laves optog til Byfesten i
Mesinge, var hun klar. Til sponsorløb til fordel for gymnastikforeningen fandt hun på sjove tiltag.
Det er en utrolig mængde ideer, hun har og får ført ud
i livet. Én ting er jo at få ideer, men det er endnu mere
vigtigt, at få det hele fuldført, og det er her, Hanne gør
en forskel.
Et stort tillykke med de 40 år som instruktør og bestyrelsesmedlem. Vi håber at kunne få glæde af dig mange
år endnu.
Bestyrelsen

HINDSHOLMKORET

& 

SØGER NYE MEDLEMMER
Corona har taget livet af Morgenfruerne, men ud af asken
steg Hindsholmkoret.
Hindsholmkoret er et lille kor, som ledes af Christine
Eklund, der styrer løjerne med stor musikalitet og humor.
Koraftenerne er præget af et stort engagement, høj arbejdsmoral og masser af latter.
Koret og Christine har på trods af corona–afbræk og vigende medlemstal opnået sin egen lyd. Repertoiret rækker
fra danske sange til moderne pop og rock, og der er åbenhed for nye input. Koret stiler mod at deltage i 1 – 2 årlige
arrangementer med publikum på.
Hvis du synes, at dette lyder spændende, og du holder af
at synge, så kom til en gratis prøveaften eller 3 og se, om
det er noget for dig. Kontakt da Kirsten Østergaard tlf.
40745679 eller Anne Marie Ilskov tlf. 21626211.
Koret øver torsdag aften kl. 19-21 på Hindsholmskolen.
Den nye sæson begynder torsdag d. 1. september 2022.

Hindsholm-magasinet

ENDELIG GYMNASTIKOPVISNING IGEN

af Pernille Klokker Carstensen

Vi kunne i år 2022 endelig afholde vores opvisning igen.
En dag som mange havde glædet sig meget til - især efter
flere sæsoner, som blev afbrudt uden opvisning.
Det var en hyggelig dag, hvor vi fik set en masse gymnastik
fra foreningen.
Vi havde fornøjelsen af 7 af vores hold, som bød på gymnastik fra børn og forældre, spring, rytme og et indblik i vores
ældre-motionshold.
At holde opvisning er en vigtig del af sæsonen. Det er den,
som man har arbejdet hen imod hele sæsonen. Det er der,
hvor man kan vise sine forældre, bedsteforældre, venner
m.fl., hvad man har lært. Det er der, man som træner får
set "det færdige produkt", man har lagt tanker og kræfter i.
Det er afslutningen på sæsonen for mange, som ender med
en rigtig hyggelig dag.
Vi siger tusind tak for en dejlig sæson, og vi glæder os til
den kommende.
Hvis du ønsker at være træner eller en del af bestyrelsen, så
glæder vi os til at høre fra dig. Hvis du derimod ønsker at
hjælpe til engang imellem uden forpligtelser, så meld dig
endelig som “ven” :)
Du finder billeder, ven- tilmelding m.m. under fanerne i
højre hjørne på vores hjemmeside. www.hindsholmgf.com

HINDSHOLMS SPILLEMÆNDHOLMENS DAG

Holmens Arkiver forbereder en udstilling om de lokale
spillemænd. Vi efterlyser effekter, der har relation til emnet: gl. noder, instrumenter, folkedanserdragt, o.s.v.
Vi vil gerne låne materialet i et par dage i forbindelse med
Holmens Dag d. 3/9.
HENVENDELSE KAN SKE TIL:
Viby Lokalarkiv: vsla.viby@gmail.com
Mesinge Lokalarkiv: arkiv.mesinge@gmail.com
Dalby Lokalarkiv: dalbylokalarkiv@jubii.dk
Stubberup Sogns Lokalarkiv:
stubberupsognslokalarkiv@msn.com
eller til Else M. Jensen tlf. 2860 3735
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STUBBERUP SOGNS LOKALARKIV
Torsdag d. 15/9 kl. 19.00 holder
Jan Hein og Jesper Olsen foredrag
om deres detektorfund i Stubberup
Sogn og det øvrige Hindsholm.
Arrangeret af Hindsholm Egnsmuseum og Stubberup sogns Lokalarkiv.
Pris for foredrag, kaffe og kage er 50
kr. Max antal 85 personer. Tilmelding til Else M. Jensen på
tlf. 2860 3735 eller mail til stubberuplokalarkiv@msn.com.
Sæt X i kalenderen, d. 27/10 kl.
19.00, hvor Poul Michaelsen, fra
Kastelsgården, vil fortælle om familliemedlemmer, der var blandt
de første danskere i Clay Townchip,
Shelby County, Iowa i 1868. Pris
for foredrag, kaffe og kage er 50 kr.
Tilmelding til Else M. Jensen på tlf.
2860 3735 eller mail til stubberuplokalarkiv@msn.com.

HINDSHOLM ÆLDREIDRÆT

MOTION OG SOCIALT SAMVÆR FOR 60+
Ledet af frivillige, lokale instruktører følgende steder:
Martofte-, Dalby-, Viby- og Mesinge forsamlingshuse.
Aktiviteten finder sted onsdag kl. 09.30 til 12.00. Kvinde
og mand, deltag i den udstrækning, du kan.
Kontaktperson Allis Kristensen, tlf. 2734 9678.

STUBBERUP SOGNS
LOKALARKIV

HOLMENS HUS, FYNSHOVEDVEJ 486
Der er åbent alle tirsdage fra 10.30 – 11.30, samt første
tirsdag i måneden fra kl. 19.30 – 21.00 eller efter aftale
med Else M. Jensen på tlf. 2860 3725

HINDSHOLM ÆLDREKLUB - PROGRAM EFTERÅR 2022

Som vanligt holder Hindsholm Ældreklub sine arrangementer i Dalby Forsamlingshus den anden torsdag i måneden kl.
14.30 - ca. 16.30. Vi ses !
PRÆSTELIV I MALAGA
Torsdag den 8. september kl. 14.30
Annalise Bager, der i vinterhalvåret fungerer som seniorpræst ved den Danske Kirke øst for Malaga,
viser billeder og fortæller sammen med sin mand, Jacques Borggild, om livet som dansk præstepar i
Spanien.
Annalise Bager vikarierer p.t. som sognepræst ved Dalby og Stubberup kirker, indtil kursen til efteråret atter sættes mod Spanien.
KERTEMINDE OG HAVET
Torsdag den 13. oktober kl. 14.30
Museumsinspektør ved Østfyns Museer, Kurt Risskov Sørensen, fortæller om havets betydning for
Kerteminde-egnen. 700 års historie med det maritime i fokus.
CHENINI-OASEN - MELLEM MIDDELHAV OG SAHARA
Torsdag den 10. november kl. 14.30
Siden 1995 er tidligere lektor Hanne Sindberg, Odense, adskillige gange vendt tilbage til
den lille Chenini-oase i det sydlige Tunesien.
Hanne Sindberg viser billeder fra oasen og ørkenen - og fortæller om det særlige indblik, hun gennem
årene har fået i den arabiske kultur.
JULEFROKOST
Torsdag den 8. december kl. 11.30
Vi ønsker hinanden glædelig jul ved en lille julefrokost. Vi mødes til lidt underholdning og en let juleanretning.
Arbejdsgruppen: Anette Bergholdt, Hans Peder Poulsen, Kay Petersen (Dalby-Stubberup Menighedsråd),
Ulla Mohr (Dalby Lokalråd)
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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 juni, juli og august. Ang. gudstjenester
henvises til gudstjenestelisten på side 15.

JUNI
ONSDAG, 1. JUNI

19:30 Koncert i Stubberup
TORSDAG, 2. JUNI

09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
LØRDAG, 4. JUNI

09:30 Mændenes morgenmad i Viby sognegård
SØNDAG, 5. JUNI

09:00
09:00
10:30
10:30
14:00

Gudstjeneste i Dalby kirke v. AB
Gudstjeneste i Stubberup kirke v. AB
Gudstjeneste i Dalby kirke v.AB
Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN

MANDAG, 6. JUNI

11:00 Gudstjeneste i Viby kirke Fællesgudstj.
TIRSDAG, 7. JUNI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00 Tirscafe i Viby sognegård
TORSDAG, 9. JUNI

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

16:30 Grill hygge ved Holmens Hus
SØNDAG, 12. JUNI

09:00 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
10:30 Gudstjeneste i Stubberup kirke v.RAN
TIRSDAG, 14. JUNI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 16. JUNI

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
LØRDAG, 18. JUNI

09:30 Mølleåbning i Viby
SØNDAG, 19. JUNI

09:00 Gudstjeneste i Dalby kirke v. AB
10:30 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. AB

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.

MANDAG, 27. JUNI

19:00 HOLMENS DAG (Styregruppemøde)
TIRSDAG, 28. JUNI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 30. JUNI

TORSDAG, 4. AUGUST

09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

JULI
LØRDAG, 2. JULI

SØNDAG, 7. AUGUST

SØNDAG, 3. JULI

10:30 Gudstjeneste i Dalby kirke v. AB
19:30 Koncert Viby

09:00 Gudstjeneste i Stubberup kirke v. BNR
10:30 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. BNR
TIRSDAG, 5. JULI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15:00 Tirscafe i Viby sognegård
TORSDAG, 7. JULI

09:30 Morgensang i Dalby kirke
14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 10. JULI

09:00 Gudstjeneste i Viby kirke v.LWJ
10:30 Gudstjeneste i Dalby kirke v. LWJ
TIRSDAG, 12. JULI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 14. JULI

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 17. JULI

14:00 Gudstjeneste i Stubberup kirke v. BNR
16:00 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. BNR
TIRSDAG, 19. JULI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 21. JULI

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 24. JULI

TIRSDAG, 21. JUNI

TIRSDAG, 26. JULI

TORSDAG, 23. JUNI

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

SØNDAG, 26. JUNI

09:00 Gudstjeneste i Viby kirke v.AB
10:30 Gudstjeneste i Stubberup kirke v. AB
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LØRDAG, 6. AUGUST

09:30 Mændenes morgenmad i Viby sognegård

09:30 Mændenes morgenmad i Viby sognegård

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
Syssel Holmens hus
Sankt Hans på Viby Sportsplads
Billard Holmens hus
Mesinge Lokalråd - Skt. Hansbål

TIRSDAG, 2. AUGUST

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

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus

14:00 Gudstjeneste i Viby kirke v.RAN
19:00 Gudstjeneste i Dalby kirke v. RAN

14:00
18:00
19:00
21:00

AUGUST

TIRSDAG, 9. AUGUST

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 11. AUGUST

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

10:30 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
19:30 Koncert i Stubberup
TIRSDAG, 16. AUGUST

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
TORSDAG, 18. AUGUST

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 21. AUGUST

10:30 Gudstjeneste i Stubberup kirke v. RAN
19:30 Koncert i Mesinge
TIRSDAG, 23. AUGUST

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
19:30 Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde
TORSDAG, 25. AUGUST

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 28. AUGUST

10:30 Gudstjeneste i Viby kirke v.AB
14:00 Banko Holmens Hus
19:30 Koncert i Dalby
TIRSDAG, 30. AUGUST

10:30 Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 28. JULI

14:00 Syssel Holmens hus
19:00 Billard Holmens hus
SØNDAG, 31. JULI

09:00 Gudstjeneste i Stubberup kirke v. RAN
10:30 Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
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Anlægsarbejder m.m.

Keramik

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

Morten Boesen
Fynshovedvej 476, Martofte

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

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

Camping

Peter Gommesen
Tårup Bygade 34, Mesinge

peterbisgaard@live.dk
tlf. 25 13 19 71

Pluk Selv

Fynshoved Camping
Fynshovedvej 748, Martofte

www.fynshovedcamping.dk
tlf. 65 34 10 14

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

Forsamlingshuse

Privat pasningsordning

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

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

Galleri

Restaurant

Galleri Solvognen
Langøvej 533, Martofte

www.solvognen.dk
tlf. 65 91 91 65

Genbrug og Antik

Vintage – Dét ska’ vi da ha’
Fynshovedvej 290, 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
Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40, Mesinge

Cafe Kirkeladen
Mesinge Bygade 57, Mesinge

www.facebook.com/Svalehoj
tlf. 26 90 65 34

Sadelmager Kathrine Bøg Holm
Hersnap Bygade 10, Dalby

Mesinge Tøm’ren
Vestermaegyden 2, Mesinge

Mesinge Vandværk
Mesinge Bygade 24, Mesinge

VVS

Torben Bebe
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge

tbe@mail.dk
tlf. 20 23 25 22

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

Vognmand

Hytter

Juletræer

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

Vandværk

Bent Vasser ApS
Fynshovedvej 226, Mesinge

www.fdfhoejbjerglejren.dk
tlf. 23 62 45 99

www.sadelmagerfyn.dk
tlf. 51 74 75 12

Tømrer

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

FDF Højbjerg
Langøvej 272, Martofte

www.cafekirkeladen.dk
tlf. 60 15 50 58

Sadelmager

Sommerfuglen Din Krambutik
Dalby Bygade 60, Dalby
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www.h-fabricius.dk
tlf. 30 55 54 44

Konservator

Martofte Antenneforening
Fynshovedvej 554, Martofte

Orla Madsen
Fynshovedvej 474, Martofte

Helle Fabricius
Fynshovedvej 372, Dalby

www.vasser.dk
tlf. 65 34 15 19

VVSEkspressenwww.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!

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

Langegade 27
Fynshovedvej 208
Kerteminde
Mesinge
www.tropica-fyn.dk

Hindsholm-magasinet
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Du spør om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér.
så mættes de sultne, så rejses
der huse, så bygges der bro,
så grønnes de stenede marker
og skove begynder at gro
og bedst som du tænker der ingenting er
så lever det
håbet
så lever det dér.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2021
Vinder af konkurrencen om en fællessang til
Folkekirkens nødhjælps 100 års jubilæum.

Foto: Steen Hjorth

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

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

Åbningstider fra
1. april: 7-21
Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge • Email: 0515205@minkobmand.dk

