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Hvad er det dog der sker ? 

Det er med tungt hjerte jeg skriver 

dette, thi jeg må frygte for konse-

kvenserne. 

 

Den 10. marts 2008 afholdt Skulder-

bladet for Nørre Søby og Omegn ge-

neralforsamling. Som de 17 foregå-

ende gange, var det en god oplevelse 

og et tilbageblik viste, at redaktionen 

bestemt ikke havde ligget på den lade 

side. Især rettedes opmærksomheden 

på den foregående udgave af bladet, 

der, som et forsøg på at medvirke til 

en samling af lokalområdet, udkom i 

både Nørre Søby og Nr. Lyndelse 

sogne. 

Den pågældende udgave indeholdt af 

samme grund indlæg fra en del for-

fattere fra begge sognes lokalområ-

der. Indlæggene spændte fra det in-

formerende historiske til det muntert 

satiriske og de blev læst. 

At dette var tilfældet blev der også 

redegjort for ved generalforsamlin-

gen, og det er netop det, det hele dre-

jer sig om.  

Ved årsmødet i Fynsland den 8. marts 

havde en officiel taler ved mødet, ud-

talt, at på grund af en kritisk artikel i 

netop den udgave af Skulderbladet 

for Nørre Søby og Omegn, var der 

blandt en del kommunalbestyrelses-

medlemmer enighed om at der frem-

over skulle meget stærke argumenter 

til for at få Faaborg-Midtfyn kommu-

ne til at yde noget til dette område. 

 

Sagt med andre ord: Nok sikrer 

grundloven alle ytringsfrihed; men 

bliver den brugt til at fremføre noget, 

der ikke lige passer ind i visse politi-

keres smag, må man forvente repres-

salier, for sig selv og for naboen. 

 

Vi vil gerne tro, at der ikke ligger ne-

gative følelser men objektive analy-

ser og vurderinger til grund for de be-

slutninger, der dagligt må og skal ta-

ges af en kommunalbestyrelse; men 

når mennesker, vi stoler på og derfor 

har betroet at tage vare på fællesska-

bet kan driste sig til så meget som ba-

re at tænke de tanker, ovenstående er 

udtryk for, kan vi ikke tage ret meget 

for givet.  
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I ”Matador” fejredes Tante Møhges 

100-års fødselsdag 10 år for tidligt – 

under stort postyr. 

 

I martsnummeret af  SKULDER-

BLADET  var der uoverensstemmel-

se mellem overskriften ”90 år” og det 

angivne fødselsår for Karin Madsen – 

En omvendt ”Tante Møhge” 

1908.  Det skal selvfølgelig være 

1918 – undskyld Karin!   
 

Når aprilnummeret kommer, håber 

jeg, at du har haft en rigtig god 90-
års fødselsdag. 
 

Aase Reffstrup 

Tiden nærmer sig for den årlige udflugt til lokale steder.  Sæt  XX  i kalende-
ren ved 

Mandag den 2. juni 2008, kl. 19.30. 
Målet afsløres i næste nummer.  Der er lagt op til et spændende besøg. 

 

P.b.v. 

Aase Reffstrup 

Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn  

Med de udsigter til nærdemokrati, 

der her er stillet os i udsigt, er det 

vigtigere end nogen sinde, at vi har et 

stærkt og aktivt lokalråd og at dette 

har mulighed for at komme til orde. 

 

Behovet for et fælles blad i lokalrå-

dets regi er således vokset markant, 

siden spørgsmålet for et par måneder 

siden blev taget op.  

 

Da vi i Skulderbladets regi tog initia-

tiv til oprettelse af et lokalråd, var det 

med den erklærede hensigt at samar-

bejde med kommunalbestyrelsen i 

den nye storkommune, for på den 

måde at få mest muligt ud af vor fæl-

les indsats. 

Det er på den baggrund en kedelig 

oplevelse, når et officielt indlæg ved 

et årsmøde, der netop burde stå i 

samarbejdets tegn, kom til at indehol-

de et budskab om hævn og repressali-

er. Det er forhåbentligt kun et fåtal 

blandt de folkevalgte, der kan bakke 

den slags op. 

 

Sagen vil blive belyst yderligere i de 

kommende udgaver af Skulderbladet, 

og så må vi i øvrigt håbe at det ikke 

fører til total nedlukning af Nørre Sø-

by og Omegn. 

red 
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 Den danske flåde lå ved Estlands 

kyst, i en bugt ved Lynda. Så snart 

landgangen begyndte, trak esterne sig 

langsomt ind i land bag højene. Lyn-

das borg blev taget uden større mod-

stand, og de danske krigere var ved at 

anlægge lejre på Strandbjerget og i de 

omliggende dale. I voksende skarer 

indfandt esterne sig, som dels begæ-

rede dåb eller ønskede at indlede 

handel. 

Kong Valdemar opholdt sig endnu på 

kongeskibet. Det Østersø-

herredømme, hans fader havde påbe-

gyndt ved Rügens og Arkonas erob-

ring for 50 år siden, ønskede han nu 

at fuldende på denne samme årsdag, 

Sankt Vitus, den 15. juni  

Carl så på kongen og så ind mod den 

fremmede kyst. Kongen lagde sin 

hånd på hans skulder: ”Under hele 

færden har du væren en lyttende 

drømmer. Vågn nu op, min dreng! 

Du står som en skygge. Om lidt går 

vi i land. Jeg overgiver dig konge-

banneret. Du står inde for det med dit 

liv og din ære! De springende løver, 

de brændende hjerter i det, ved du, er 

med hvert eneste sting virket af Dag-

mars hånd. Hvem er mere værdig til 

at værne og bære det end du?” 

DA��EBROG - vort gamle flag og dets historie. 

Ved Carsten Jensby 

Den ældste gengivelse af Dannebrog 

som en del af våben for Kongen af 

Danmark, d.v.s. Valdemar Atterdag 

(1340-75). 

 

Dannebrogs historie beskrevet  af B. 

S. Ingemann i ”Valdemar Sejr”  

 

”Ridderne af Dannebrog” 

VARMESTUE� 

Den årlige generalforsamling ( m. 

efterfølgende spisning) afholdes fre-

dag d.11.april kl.18.00 

Dagsorden iflg. vedtægterne. Eventu-

elle forslag bedes venligst afleveret 

til bestyrelsen. 
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”Herre konge, jeg er uværdig – til at 

værne og bære det, både det og det 

andet”. 

Hvilket andet – hvad mener du?” 

Carl så bedende og ængsteligt på 

kongen. ”Det andet kongebanner – 

korsets – det hvide og røde”.  

Forundret og eftertænksom så kon-

gen på Carl. ”Nå, således, Carl – du 

har talt med Teoderik – om korstoget 

– og set Johanni-

ternes rød-hvide 

korsmærke, og 

dine tanker har 

fulgt Dagmars, til 

korshelten fra 

Golgata og hans 

kongebanner. Du 

har ret, Carl af 

Rise. Igen har du 

bragt mig bud fra 

din og min dron-

ning. Men følg 

mig nu! Tag dit 

banner! Og nu 

kommer timen, 

da du skal tage 

det himmelske 

korsbanner – så 

grib det, og hold 

det fast – og i alt: Gud med dig, Carl 

af Rise!” 

Vejret var koldt og uroligt. Det blæste 

op fra nordvest. Solnedgangens lys 

svandt i skyer. Natten kom. Foran 

kongeteltet vajede kongebanneret i 

tunge folder. Med sine hænder om et 

blankslebet, glimtende sværds hjalte 

stod Carl vagt, iklædt ringbrynje. 

Vinden bar bølgebruset som en dys-

sende vuggesang ind over lejren, men 

den holdt lyden af våbenklirren, af 

hestevrinsken og nære fjenders sni-

gende skridt tilbage.  

 

Så brød uvejret løs. Nordvestkulin-

gen fra havet steg med et til storm, og 

med et brød estiske stormkolonner, til 

fods og til hest, med glimtende vågen 

og vilde råb, fra fem sider ind over de 

danske lejre. Brat 

opdagede Carl i pi-

leskuds afstand nog-

le få ryttere, der jog 

frem mod ham. Han 

nåede med et gjal-

dende råb at alarme-

re kongens vagt-

hold, så fejede ryt-

terne ham ned, de 

kastede sig over 

ham og smed ham 

med banneret op på 

en hest og bort gik 

det i flyvende galop 

– bag om højderne 

til esternes lejr, hvor 

han, stadig bundet, 

blev kastet ind i en 

palisadeindhegning. 

Med mellemrum blev nye fanger ført 

ind. Nogle af dem var af anset slægt. 

Han kendte dem og forstod, at de, 

som han, var taget som gidsler eller 

sejrsofre til de hedenske afguder.  

Nu kom der også fanger fra bispernes 

og Johannitternes lejr på Strandbjer-

get. De bragte dårlige efterretninger 

Esterne var trængt ind i biskop Teo-

deriks telt, og da de så ham i den rø-

Slaget ved Reval efter loftmaleri af professor 

Kresten Iversen. 
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Det skulle være ganske vist, at Nørre 

Søby i denne sommer vil føre sig 

frem som et Nordens Venedig!! 

 

Vand har vi jo, både i søen, i hanerne, 

i Bondehaverenden – og ikke mindst 

byens uslebne perle: Gadekæret, som 

Keld og Hilda synger så smukt om. 

Og netop Gadekæret, centralt belig-

gende lige i svinget, her forlyder det, 

at der i denne sommer vil blive opsat 

stribede liggestole og parasoller, hvor 

kommende turister kan sidde og nyde 

en 5-6 genstande, mens de ser lokal-

befolkningen vakle forbi med deres 

poser fra Dagli’Brugsen. 

 

Som turistchef forlyder det, at Maren 

i Kæret har takket ja til tilbudet. I 

ved, det var hende, der en måneklar 

nat fandt sin frømand bag de levende 

hegn. Men nu er børnene fra hånden 

og frømanden kørt sur i de levende 

hegn, så Maren i Kæret er klar til nye 

udfordringer. 

Hendes første udspil vil være at an-

lægge en kondisti rundt om Gadekæ-

ret; det skulle især turister være vilde 

med. I den anledning opfordrer hun 

de lokale til at udvise korpsånd ved at 

lufte deres firbenede venner på det 

modsatte fortov. Turister bliver nemt 

stærkt ophidsede, hvis et par nye 

kondisko glider i svinget. 

 

Hun beder også de lokale om at se ef-

ter, om de måske gemmer på et par 

løse ænder eller en gammel hejre, der 

trænger til luftforandring, alt sammen 

noget der ville gøre sig i Gadekæret, 

oplyser den kommende turistchef. 

 

Hvem ved, som skrevet står, er det 

ganske vist; her handler det ikke om 

en ny lille fjer, der bliver til fem 

høns, men kun om et par løse ænder 

og en gammel hejre! 

 
Hanne Christensen 

Ved Landsbyens Gadekær 

Byfesten afholdes i år den 30. maj  - 1. juni.  
Af samme årsag udkommer maj udgaven af Skulderbladet først den 10.-14. 

maj. Deadline er den 15. april. 

de ordensdragt, anså de ham for kon-

gen og dræbte ham og kundgjorde 

triumferende over slagmarken, at 

kong Valdemar var faldet.  

Dette forfærdede danskerne og berø-

vede dem modet. En af de tilfange-

tagne havde dog i Teoderiks telt sik-

ret sig Johannitterfanen og skjult den 

under sin kjortel.  

 

fortsættes 
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der leges med, dog ikke påklæd-

ningsdukkerne. 

Dukken her har til-

hørt Ellys og Arne 

Pedersens døtre Me-

rethe og Marianne. 

 

Vi holder åbent når 

vi er hjemme. Ring 

for en sikkerheds 

skyld på tlf.: 

65991559 og husk du er altid vel-

kommen. 

Der dukker hele tiden nye spændende 

ting og sager op. 

Her er det en på-

klædningsdukke 

fra begyndelsen af 

70-erne med rig-

tigt hår.  

 

Vi er i øjeblikket i 

gang med at ind-

rette et rum med 

forskellige ting fra denne periode. 

Mest legetøj, og en stor del af det må 

Generalforsamling 
I 

Nr. Søby Forsamlingshus 

Mandag, d. 28. april 2008 kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelses-

formand Peder Larsen, Lindelyvej 12, Nr. Søby, i hænde senest 5 dage før ge-

neralforsamlingen. 

 

Vi starter kl. 18.30 med spisning, og denne del af arrangementet bedes I 
tilmelde jer til på nedenstående talon, som skal afleveres/sendes til Peder 
Larsen. Tilmelding kan også ske på telefon 65 90 21 26 senest d. 22. april. 
 
Bestyrelsen 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Tilmelding til spisning mandag, d. 28. april 2008 kl. 18.30 

 

Navn ________________________________ Antal ________ 

 

Adresse ___________________________________________ 

Hestehavegaards lokalmuseum  -  Søstedvej 19 
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Jeg står med natten lige udenfor min dør 
Og ser mod himmelens stjernehær 
På mine bare, kolde tæer. 
Ønsker mig et stjerneskud 
For at få sendt et vigtigt bud. 
 
Manden i månen sidder og ler, 
Hvad er det dog, han lige ser!! 
En gammel kone på bare tæer, 
Det syn er hele natten værd. 
 
Men tre vise mænd på Mælkevejen 
Sender fluks af sted en stjerneregn 
Til konen på de bare tæer, 
Så hun kan sende bud! 
I guldrøgelse og myrraskær. 
 

 

 

 

 

 

”Huspoeten” 

 

Månedens digt 
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Kalenderen 
April  -  juni  2008. 

11. 
28. 
30. 
31. 

1. 

Apr. 
 
Maj 
 
Juni 

18.00 
19.30 

Generalforsaml. og fællesspisning 
Generalforsaml. med spisning 
Byfest 
Byfest 
Byfest 

1. Mandag 
 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiv 
Skulderbladet 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

:æste nummer udkommer den 10. maj 2008. Deadline : 15. april. 

Fre. 
Man. 
Fre. 
Lør. 
Søn. 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
Bob/Petanque 
:r. Søby Koret  -  øveaften 
Banko 
Træning  -  :SB 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
10.00  -  12.00 
19.00  -  21.00 
19.15  - 
19.00  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Carl :ielsen Skolen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 

Skulderbladets interessenter 
Dagli’ Brugsen 
:ørre Søby Kirke 
:ørre Søby Lokalarkiv 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

:ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
:ørre Søby Forsamlingshus 
:ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Stadion 
Stadion 


