
 

  

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

17. Årgang nr. 5.      1. maj  -  1. juni   2007                            IS�0906-6519 

Hvad vil vi med 
ørre Søby ? 

”Dagbogen” har igennem 10 år forsøgt 

at fortælle søbynitterne om hændelser i 

byens liv – om den røde tråd, der bin-

der fortid og nutid sammen. 

 

I længere tid har en lukning af Nørre 

Søby Skole spøgt i baggrunden, og 

den er intensiveret i den sidste måneds 

tid. Jeg har klippet al omtalen i Fyens 

Stiftstidende ud, og Benthe vil indlem-

me det hele i arkivets store udklips-

samling – den, der for en stor del vil 

danne grundlag for eftertidens opfat-

telse af, hvad der i dagbladene er for-

talt om livet i Nørre Søby. 

 

Jeg spekulerer undertiden på, hvordan 

min efterfølger om 25/50 år vil beskri-

ve ”dagligt liv i Nørre Søby i 2007”, 

som da vil være ”gamle dage”. Kom-

munesammenlægningen, som i dag er i 

år 1 og konfronteres med mange be-

gyndervanskeligheder, vil have fundet 

sin rytme – akkurat som det skete efter 

den første sammenlægning i 1970; den 

som vi nu har haft lidt svært ved at ta-

ge afsked med. 

”Meget var bedre i ”gamle da-

ge” (1970-2007). – Hvad vil blive 

fremhævet fra tiden? 

 

5 kommuner, dækkende et stort geo-

grafisk område, er blevet til 1: Faa-

borg-Midtfyn Kommune. 

Hvordan takles det i de gamle kommu-

ner, som igen var sammensat af sogne?  

Der er blevet længere til de beslutten-

de myndigheder, og der er derfor op-

rettet Lokalråd for mindre områder. 

F.eks. er Nr. Lyndelse og Nørre Søby 

gået sammen om denne nyskabelse.  

Jeg har desværre ikke kunnet deltage i 

møder om dette – mener jeg – vigtige 

råd. Så jeg forlader mig på, hvad der 

fortælles og skrives, bl.a. i  SKUL-

DERBLADET.  I nr. 3 læser jeg om 

bekymringen på børnepasningsområ-

det, og i nr. 4 refereres fra stormødet i 

skolen den 20. marts – om skolen som 

trues af lukning. 

Begge områder er livsnerver i et lille 

samfund; for begges vedkommende 

gælder det, at løsninger involverer to 

byer, Nørre Søby og Nr. Lyndelse. Me-

get naturligt finder begge, at de hver 

især ønsker at bevare børneinstitution 

såvel som skole på deres geografiske 

område, nærheden betyder meget, især 

Er �ørre Søbys ”røde tråd” brugt op – eller er der knuder, der bør løses? 
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for børnefamilier.  – Transport mellem 

byerne behøver ikke at være proble-

matisk i 2007; men der er meget me-
re på spil.  -  Jeg kan ikke lade være 
med at tænke på, at Nørre Søby lang-

somt amputeres for en del af det, som 

er med til at skabe et samfund. Det kan 

byens ca. 1060 beboere ikke være tjent 

med; og hvad gør de så udover – for-

håbentlig – helhjertet at støtte op om 

Lokalrådet, ikke alene med et medlem-

skab, men også med ideer/visioner, 

som Lokalrådet kan arbejde med ??  - 

Svaret blæser vist lidt i vinden endnu; 

men jeg tror, at det er tiden at finde 

tidligere tiders kampgejst for Nørre 

Søby-projekter frem. Vise at vi er en 
enhed.  Og her er der i høj grad brug 
for, at den yngre generation melder sig 

under fanerne.  Det er jer, der skal væ-

re med til fortsat at gøre Nørre Søby til 

et godt sted at bo.  - Den gamle garde 

af  ”Tordenskjolds soldater”, som har 

lagt kræfter i Forsamlingshuset, Nørre 

Søby-Fonden, i ”Varmestuen” med 

Læseforeningen og alle de andre gode 

aktiviteter, i Byfestkomiteen, i Lokal-

arkivet og de andre foreninger – har 

behov for at fornemme, at det arbej-
de, som de har investeret meget tid 
og mange kræfter i, af den yngre ge-
neration opfattes som værd at fort-
sætte og deltage aktivt i. 
 

Tænk nu godt over det – dette her er 

ikke bare ”gammelkone-snak” (det er 

det jo altså også!) – men det er et for-

søg på at få beboerne til at opfatte sig 

selv og deres liv som søbynitter, der 

trækker på samme hammel til bedste 

for Nørre Søby i den nye store kom-

mune, – at være med til at få den røde 

tråd til fortsat at forbinde fortid og nu-

tid.. – Og så kan det samtidig være en 

opfordring til beboerne i Nr. Lyndelse 

og Nørre Søby om at samarbejde på 

lige fod. 

 

Aase Reffstrup 
 

Et splitsekund varer evigt 

Vist er min datter dejlig; og når jeg ser 

på billedet fra hendes konfirmation 

står det mig i høj grad klart at jeg ikke 

er den eneste, der har set det. 

Tilsvarende når jeg ser på min sviger-

datters og min søns studenterbilleder. 

Eller når jeg et øjeblik dvæler ved fa-

milieportrættet, med de lykkelige for-

ældre og det første barnebarn. 

 

Fotografen så det også, og han formåe-

de at fange det i præcis den brøkdel af 

et sekund, det var tydeligst. 

 

Billederne er taget i Aase og Knud 

Reffstrups stue og have og vidner, 

sammen med de mange andre billeder 

vi har, fra Knud Reffstrups kamera, 

om den passion for fotografiet, der 

gjorde ham til en mesterlig fotograf. 

 

At der er smukt i Nørre Søby og om-

egn, er der ikke mange, der er i tvivl 

om; men ser man på de mange billeder 

Knud Reffstrup nåede at tage, undres 

man alligevel lidt. 
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nedtages, et lettere omskrevet sidste 

vers af ”Jeg elsker de grønne lunde” 

I gamle dage, når vi var på feriekoloni, 

sang vi altid når flaget skulle hejses og 

Dannebrog - det danske flag 

Energi Fyn åbner nu døren for Nr. Sø-

by til fremtidens kommunikationsver-

den ”Fiber til hjemmet”, og giver nu 

borgerne i Nr. Søby mulighed for at 

blive tilsluttet fremtidens kommunika-

tionsnetværk. 

Energi Fyn kan - som de første i 

Danmark - tilbyde et åbent og 

operatøruafhængigt net. Det giver frit 

valg af flere forskellige 

serviceudbydere af Internet, tv og 

telefoni. Fibernettet åbner med ét 

enkelt stik i væggen op for et hav af 

spændende muligheder både nu og i 

fremtiden - så vil du også være en del 

af fremtidens 

kommunikationsnetværk? 

 

Energi Fyn vil gerne invitere dig til 

vores åbent hus-arrangement 

 

mandag den 14. maj 2007 kl. 16.00 - 
19.00 

i Forsamlingshuset, Rosenvej 22, 
5792 (r. Søby. 

 

Her kan du få en uforpligtende snak 

med Energi Fyn og deres forskellige 

udbydere af Internet, tv og telefoni, 

om de muligheder fibernettet kan give 

dig. 

 

Energi Fyn glæder sig meget og byder 

dig velkommen til dette 

informationsmøde. 

 

Efter dette informationsmøde vil der 

blive afholdt et opfølgningsmøde  

 

i Forsamlingshuset, torsdag den 21. 
juni 

(klokkeslæt vil blive oplyst senere) 
Hvis der er tilslutning nok vil de første 

kunne have fibernet i september/

oktober 2007 

 
Mød op og hør om det er noget for 

jer. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for antenneforeningen 

Kirkeløkken og Lokalrådet 

Fiber til hjemmet - nu i 
r. Søby 

Lige i den belysning, lige fra den vin-

kel eller lige i den sammenhæng så vi 

det ikke selv.  

For slet ikke at tale om de mange por-

trætter, hvor det næsten virker som om 

en lille del af sjælen nåede at komme 

med. 

Knud Reffstrup er gået bort; men han 

lever videre i mangt et splitsekund. 

 

Æret være Knuds minde. 

 
Red 
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Men end er der Sang i Skoven, 
Højt bølger det danske Flag; 
End er der en Gud for oven, 

Der råder for Danmarks Sag. 
 

Et smukt vers under vores flag hejs-

ning og nedtagning. 

 

Der er vel heller ikke noget smukkere 

flag i verden, for os danskere, end det 

danske. Det er altid det flag vi får øje 

på først når vi kommer til udlandet, og 

vi ser en flagallé, det er også altid det 

flag vi får øje på først, hvis en dansk 

familie har hejst det danske flag på de-

res sommerbolig i udlandet, som flere 

og flere heldigvis gør. 

 

Skulderbladet stiller derfor her det for-

slag, skal vi ikke have en flagstang på 

byens samlingssted, Trekanten, som 

kan blive et flot sted at flage når der er 

en begivenhed at flage for i Nr. Søby, 

det kan f.eks. være byfesten, konfirma-

tion i byen, en rund fødselsdag for by-

ens borgere, Sct. Hans festen ved var-

mestuen, torvedagen på brugsens par-

keringsplads, eller en hvilken som 

helst begivenhed i byen hvor der bør 

flages. 

Skulderbladet vil gerne stå for en ind-

samling til denne flagstang, så hvis du 

også syntes at dette er en god ide og en 

god måde at markere festlige dage på i 

vor by, så giv et bidrag til flagstangen, 

enten ved at aflevere dit bidrag til 

skulderbladets redaktion eller ved at 

lægge dit bidrag i de opsatte indsam-

lingsbøsser rundt om i byen. 

 

Det kunne også være flot, hvis alle der 

har en flagstang, ville flage på de sam-

me dage, der er intet så smukt som en 

flagsmykket by, og det ville være no-

get, der kunne sætte byen og sammen-

holdet på landkortet. 

Der vil fremover komme en flagkalen-

der i skulderbladet, hver gang det ud-

kommer, og når en beboer har en begi-

venhed der bør flages for, kan man 

henvende sig til redaktionen, og dagen 

vil komme med i flagkalenderen. 

Vi bringer her Danmarks samfundets 

flagkalender for de officielle flagdage i 

Danmark: 

 

Flagdage 2007 
 
  1. januar  Nytårsdag 

  5. februar   Hendes Kongelige  

   Højhed Kronprinsesse  

   Mary 

  6. april  Langfredag (halv stang 

   hele dagen) 

  8. april  Påskedag 

  9. april  Danmarks besættelse  

   (halv stang til kl. 12) 

16. april  Hendes Majestæt   

   Dronning Margrethe II 

29. april  Hendes Kongelige  

   Højhed Prinsesse  

   Benedikte 

  5. maj  Danmarks befrielse  

   1945 

17. maj  Kristi Himmelfartsdag 

26. maj  Hans Kongelige  

   Højhed Kronprins  

   Frederik 

27. maj  Pinsedag 

  5. juni  Grundlovsdag 

  7. juni  Hans Kongelige  

   Højhed Prins  

   Joachim 

11. juni  Hans Kongelige  

   Højhed Prins Henrik 
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Vær dog positiv 

Dette indlæg er kommet i stand på op-

fordring. Da vi snakkede om al den 

nedskæring, der sker i disse tider, til-

lod jeg mig, som det positive menne-

ske jeg er, at ytre noget om, at de kan 

tage Møllen og Skolen - og måske 

Brugsen "på sigt", men hundelortene 

har vi da tilbage.  

   

Der blev sagt :Skriv det i Skulderbla-

det - og her er det så. 

Tænk sig, alle de små (og store) søde 

 
 

 Importør af gode vine fra hele Europa   

 samt eksklusiv spiritus fra hele verden   

 og spændende likører og likørvine fra   

 det kendte Østrigske destilleri ”Prinz”  
 

 

 

Lige nu har vi fået sommerens bedste vin hjem fra Østrig. 
 

Denne fantastiske Landwein er til gode aftener på terrassen, til den gode grill 

menu og er frisk og frugtrig, og hvor druerne er modnet på siderne af de Østrig-

ske alper. 
 

1 Liter rødvin kr. 55,00 

1 Liter hvidvin kr. 49,00 

Vi har naturligvis mange andre rigtig gode vine. 
 

Vi har åbent for salg til private:   Vi bor: 

Mandag 17.00 til 19.00   Odensevej 33 

Onsdag 17.00 til 19.00   Nr. Søby 

Lørdag  10.00 til 13.00   Tlf. 65 961 333 

Eller efter aftale 

 

HER HA�DLER LIVS�YDERE OG FOLK MED GOD SMAG 

15. juni  Valdemarsdag.  

   Genforeningsdagen  

   1920 

25. dec.  Juledag 

 

Kirkelige helligdage   

 

  1. april  Palmesøndag 

  5. april  Skærtorsdag 

  9. april  2. Påskedag 

  4. maj     Store Bededag 

28. maj  2. Pinsedag 

26. dec.  2. Juledag 

 

Carsten Jensby 
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I månederne maj, juni,  juli  samt au-

gust fortsætter fællesspisningerne i 

VS. 

Her er ingen tilmelding; til gengæld 

skal man selv sørge for mad(pakke, 

eller lignende). 

 

Til september fortsætter de 

"normale" fællesspisninger. 

Traditionen tro vil VS igen i år afhol-

skyld, for de er alle under mistanke. 

Det er godt, at trafikken er lidt spar-

som her i byen, så vi kan gå på vejen, 

for fortovene er forbeholdt kæledyre-

ne. 

Det er da positivt!. 

  

Nr. Søby lever endnu. 

  

PS. Jeg kender en mand, der siger, at 

den eneste grund  til at han ikke har 

hund er, at han ikke kan lide at gå med 

en pose hundelort i hånden. - Lille 

ven : det er heller ikke nødvendigt - 

sådan en pose er jo også dyr !. 

 

Herluf Munch Jensen.  

kæledyr vi har i vor by. Vi kan se deres 

efterladenskaber overalt.   

Tænk at vi har så mange dyreelskere, 

der ofter tid, dyrt foder og vel også 

mange penge på at anskaffe et kæle-

dyr. 

 

De går en tur med dyret, og hvis vi ik-

ke lige ser det - ofte er det jo mørkt, så 

kan vi glæde os over, at her har gået en 

hundeelsker med kæledyr.  

 

Det er da positivt.! 

 

Smil næste gang du møder en hundeel-

sker med sit dyr, du ved ikke hvor de 

har været, men -Smil for en sikkerheds 

Da vor graver har valgt at søge nye udfordringer, må vi desværre tage afsked med 

Claus Skovhøj Jensen pr.30.april 2007. 

 

Indtil en ny graver er ansat, kan henvendelse vedrørende graver ske på telefonnum-

mer 65 90 13 18, bedst mellem kl.8.00 og 16.00. 

 

(ørre Søby Menighedsråd. 


y graver i 
ørre Søby 

Varmestuen 

de Sankt Hans bål. 

Ligeledes minder vi hermed om den 

årlige rengøringsdag, som er sat til lør-

dag d.15.august, hvor vi starter 

kl.9.00. 

Mere om disse to punkter i senere 

nummer af Skulderbladet. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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Mon de der bestemmer 
Ved, hvad de gør? 
Eller bestemmer de kun, 
Fordi vi andre ikke har tid – eller tør? 
 
Man kunne selvfølgelig lade sig vælge – 
Blive bidt af paragraffer, sidde og svælge, 
Lukke en skole, 
Sælge det hele 
Til et eller andet, 
Som ingen ved. 
Tromle en landsby 
Stille og roligt ned 
I fremskridtets navn. 
 
Der er jo det med love og paragraffer, 
De er så dejligt langt fra dem, man straffer. 
Papir giver en noget at holde sig til, 
Især hvis andre noget andet vil. 
 
Småt er ikke altid godt, 
Men de der har ønsket og fået lidt magt, 
Bør tage tankens himmelflugt i agt. 

Månedens digt 

Huspoeten 
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�ørre Søbys kalender 
Maj  -  juni   2007. 

14. 
9. 
4. 

21. 
23. 
15. 

Maj 
 
Jun. 
 
 
Aug. 

16.00 
18.30 
18.30 
 
19.30 
18.30 

Åbent hus - om fibernet 
Gåtur til Carl %ielsen Museet 
Lokalarkivets årlige udflugt 
Opfølgningsmøde -  fibernet 
Sct. Hans bål 
Årlig rengøringsdag 

Forsamlingshuset 
Dagli’ Brugsen 
Start: Odensevej 47 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

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 

Skolen 
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 1. juni 2007. Deadline : 15. maj 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Man. 
Ons. 
Man. 
Tor. 
Lør. 
Lør. 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
Bob/Petanque 
Banko 
Træning  -  %SB 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 
Træning  - %SB 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
10.00  -  12.00 
19.30  - 
19.00  - 
10.00  - 12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  - 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

Skulderbladets interessenter 

Dagli’ Brugsen 
%ørre Søby Kirke 
%ørre Søby Lokalarkiv 

%ørre Søby Skole 
Varmestuen 
Søbysøgaard 

Forlaget Syssel 
%ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
%ørre Søby Forsamlingshus 

 


