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Redaktionen håber at I alle har haft en
god og udhvilende sommer.
Og at I er klar til de mange dejlige efterårs aktiviteter i vores by.
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Ændringer i Skulderbladets datoer
Ændringer i Skulderbladets udgivelses datoer.
Vi har i redaktionen gennem længere tid talt en del om udgivelsesdatoerne for Skulderbladet, bl.a. på baggrund af byfestnummeret og af sommerferien samt udgivelsen omkring
julen, at det ikke helt er så hensigtsmæssigt, i de måneder at
det ordinære Skulderblad udkommer på.
Vi har derfor besluttet at ændre på udgivelsesdatoerne, hvilket betyder at der her i efteråret kommer et ekstra nummer,
nemlig et Oktober nummer.
Fremover vil udgivelsesdatoerne se således ud:
September 2016
Oktober 2016
December 2016
Februar 2017
April 2017
Midt i Maj 2017 byfest nummeret
Juni 2017
August 2017
Oktober 2017
December 2017
Osv.
Der er således deadline senest den 15 i måneden før et blad
udgives.
Der er derfor deadline for oktober 2016 nummeret den 15.
september 2016.
Husk at indsende dine artikler på mail:
mail@skulderbladet.dk
Redaktionen
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Lokalarkiverne
Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby
Arkivalier og inventar er nu opmagasineret. Når vi kommer på plads til
efteråret i de nye lokaler, som også ligger på Røjlevej 22, melder vi ud. –
Er der i mellemtiden brug for oplysninger, eller ønsker man at aflevere
arkivalier, kan vi kontaktes på telefon:
Nr. Lyndelse-arkivet: Jens Willumsen – 65 90 18 12
Nørre Søby-arkivet: Aase Reffstrup – 23 67 83 55 eller

Birgit Rasmussen – 51 51 67 12
Nr. Lyndelse-arkivets samlinger af fotos, kort og arkivalier kan som hidtil søges og ses på internettet under www.arkiv.dk - Vælg ”Udvidet søgning” og under ”Arkiv” skriv Nr. Lyndelse Sogn og dermed søge specifikt i Nr. Lyndelse Sogns samlinger.
Jens Willumsen - Aase Reffstrup

Stand i forsamlingshuset

Kræmmermarked i Nr. Søby
Forsamlingshus
Søndag d. 4/9-16 fra kl. 10.00 – kl. 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: DER ER STADIG LEDIGE STANDE
Kontakt til Peder tlf. 40 46 35 06
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Servicetilbud fra Forsamlingshuset
For medlemmer af
Nørre Søby
Forsamlingshus
Du kan leje op til 5 borde inkl.. stole
Der er plads til 5-8 personer ved hvert bord.
Pris for medlemmer Kr. 100,00
Hvis du ikke er medlem kr. 175,00
( uanset antal borde og stole)

Henvendelse til:
Børge Mose
Tlf. 66 17 00 98 eller mobil 42 19 33 38

Nørre Søby Forsamlingshus
Et godt sted at mødes til:
Fest, Møder, Markeder, Udstillinger og andre arrangementer.
Udlejning af
forsamlingshuset:

Hvis I ønsker at leje forsamlingshuset til et arrangement
skal I henvende jer til:
Hanne Albertsen på telefon
65 90 17 38
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Høstfest i Nr. Søby Forsamlingshus
Nr. Søby Forsamlingshus
afholder i år
Høstfest

Lørdag d.10. september kl.18.30
Medbring selv maden
Drikkevarer skal købes
Pris for deltagelse kr. 75,00
Musik af Morten Holmegård
Tilmelding senest d.2. september
På tlf. 40463506
Tilmeldingen er bindende
Du/I kan stadig nå at tilmelde dig/jer.

Bestyrelsen
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Støt vore annoncører
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Meddelelser Varmestuen

Borgere i Nørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej 6b.
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til Else
Larsen. på tlf. 24 85 11 29

Fællesspisning i Varmestuen.
Som hidtil vil der være fællesspisning i Varmestuen den anden fredag
i måneden. Tilmelding senest tirsdag før fællesspisningen.
Vi har aftalt med Anne-Lise (kendt fra Cafeteriet i Carl Nielsen Hallen), at hun vil stå for madlavningen for os i Varmestuen.
Prisen som tidligere: 70 kr. inklusiv ”husleje”.
Slip for madlavning!
Kom og nyd Anne-Lises gode mad og vær med til fælles hygge
fra kl. 18 – ca. 21

Første fællesspisning: Fredag den 9. september, kl. 18.
Tilmelding senest tirsdag den 6. september til
Kirsten Pindstofte tlf. 51317604 eller
Kris Skadborg tlf. 30667961
Asta, Kirsten og Kris
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Fællesspisning i Varmestuen
.

Som I måske har bemærket, og lagt mærke til andet steds i bladet, så
er der andre der har overtaget fællesspisningen, den anden fredag i
måneden.
Efter næsten 10 år på posten, har Else valgt at stoppe.
Tusind tak til dig, Else, for det store arbejde du har gjort, med at sørge for mad, tilmelding, borddækning, m. m.
Nu har Asta, Kirsten P. og Kris overtaget dette job. Også mange tak
til jer for det gode initiativ!
Venlig hilsen
Varmestuen

Meddelelser fra Varmestuen vedr. parkeringspladsen
Parkeringspladsen ved Varmestuen er nu færdig. Den kostede 28.000
at få etableret. Kommunen har bidraget med 7.500
Vi skal også have lavet separatkloakering, således at kloakvand og
regnvand bliver adskilt. Det bliver en dyr omgang, ca. 50.000
Det er mange penge, derfor bliver vi nødt til at søge nogle fonde.
Er der nogen, der har et godt forslag til dette, tager vi gerne imod!
Husk vores fællesspisning starter fredag den 9.september kl. 18
I oktober bliver fællesspisningen fredag den 14. kl. 18
Husk tilmelding til Kirsten Pindstofte, tlf. 51 31 76 04, eller Kris
Skadborg,
Tlf. 30 66 79 61, senest tirsdagen før fællesspisningen.
Husk også vores lørdagsfrokoster, den sidste lørdag i måneden, kl. 12
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Varmestuen
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Hvor er det ærgerligt.
At et rigtigt godt samarbejde i gennem mange år og i mange sammenhænge, skal ende i
uartige og mærkelige udtalelser fra en af, rigtig mange beboere i Nr. Søby, ellers vellidt
og afholdt person, skal ende på denne måde.
Udtalelser der kan ende i en injuriesag mod denne øvrighedsperson, som jo desværre nu
også er rejst fra byen i protest mod en anden øvrighedsperson, som efter AK mening har
”tilladt sig at kritisere AK (vores tidligere præst og medbeboer her i Nr. Søby).
De følgende artikler har jeg som redaktør af dette blad fundet nødvendig at berette om i
dette nummer af Skulderbladet, ikke for at genere den person som det hele handler om,
men for at ingen skal misforstå eller få den opfattelse af at det som AK skriver på Facebook, har nogen som helst rigtighed, eller sandhed i skrivelserne. Svarene på dette kommer senere i indlægget under svar til AK.
For at I læsere kan forstå hvad dette handler vil jeg også sætte hele samtalen i sin fulde
længde og med datoer og klokkeslæt, som den foregik på Facebook, i Skulderbladet.
Der følger derfor i kronologisk orden hermed samtalen mellem mig og AK i sin helhed,
og derefter har de personer som i disse Facebook indlæg fra AK, bliver svinet til og kaldt
mange og ikke særlige flatterende ting, sammen med og gennem vores tidlige redaktør
Peter Albrekt, skrevet en artikel og et svar til AK.
Samtalen på Facebook starter her
Til Anders Kjærsig
I er venner på Facebook
Arbejder her: Gud
Bor i Nørre Søby, Fyn, Denmark
5. AUGUST 13:32
Hej Anders Ring venligst til mig, du har mit nummer. Carsten Jensby
6. AUGUST 22:09
Om hvad? Jeg er ikke i nr Søby mere og har temmelig travlt. Vh Anders
Kjærsig
7. AUGUST 16:30
Hej Jeg syntes at du godt kunne sige et ordentligt farvel til din gl. menighed og
dine venner i Nr Søby, og gøre det gennem skulderbladet.
Carsten
7. AUGUST 16:26
Anders Kjærsig
Jeg har skrevet et indlæg til sognet. Det kan du få, hvis du sender mig en
mail.
ankj@km.dk
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Carsten Jensby
7. AUGUST 16:35
Ok tak Send til: mail@skulderbladet.dk Ha' et godt liv fremover, og jeg håber vi
ses
Carsten
Anders Kjærsig
07-08-2016 16:56
Send mig nu en mail til den nævnte adresse, så har du noget på tirsdag.
Anders Kjærsig slog noget op på din tidslinje
15. august kl. 13:35
Hvad er det, CJ vil? Han har chikaneret folkekirken i Nr. Søby flere gange. Det
samme har den uintelligente skolelærer Peter Albrektsen. Røv kedelig. Sognet har
været et poetisk blad, Skulderbladet har mangel på skulder. Ingen gider det forkromede projekt. Skulder ved skulder - vor herre bevares. Der har manglet en seriøs kritik i Nr. Søby men hverken Jensby, Albrektsen, Aase og Hanne har uden Seriøst kritik kommer fra fritænkerne og ikke selvfede forestillinger om, at Nr. Søby er een stor forkromet familie.
Sven Caning kommenter ede Ander s Kjær sigs opslag
15. august kl. 14:32
Man fornemmer der bliver luftet ud for tiden;-)
Hvordan er det man siger:
Er du blevet slået på den højre kind, så vend den anden kind til.
Anders Kjærsig kommenterede sit opslag.
Anders Kjærsig15. august kl. 14:35
Nej, min ven. Jeg er kritikker og slår gerne igen. Hvis ingen gjorde det, var vi tættere på tyranniet. Det handler om viden, stil og mod.

Anders Kjærsig
15. august kl. 13:36
Anders Kjærsig slog noget op på din tidslinje.
Hvad er det, Carsten Jensby vil? Han har chikaneret folkekirken i Nr. Søby flere
gange. Det samme har den uintelligente skolelærer, Peter Albrektsen, der ikke bor i byen,
men tager byen som gidsel i sit eget projekt.
Sognet har været et poetisk blad, men det kan man ikke lide. Bladet skal være politisk og
lokalt på den absolut ufolkelige måde og i overensstemmelse med en lille lokal politisk
ligegyldig tænkning.
Skulderbladet mangler skuldrer. Men de ved det ikke selv. Ingen gider det forkromede
projekt. Skulder ved skulder; vor herre bevares. Der har manglet en seriøs kritik i Nr. Søby. Men hverken Jensby, Peter, Aase og Hanne har kun bidraget med klicheer.
Kritik kommer fra fritænkerne og ikke selvfede forestillinger om, at Nr. Søby er een stor
forkromet familie. Nr. Søby er fyldt med gode dejlige mennesker. Ja ja. Det er den. Men
hvem ved hvad? Lad dog mennesker være i fred. Tak. De er gode nok. Stop familieretorikken. Tak
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15:57

Carsten Jensby
Kære Anders
Hvad handler dine 2 seneste mails om, jeg har ingen anelse om hvad du snakker om, hvis der er
noget du syntes jeg har sagt, skrevet eller udtalt mig om, så sig det venligst i stedet for at insenuere noget sådant, jeg er nok en af de få der har bakket dig op når talen faldt på dig og dine
meritter her i byen. Og jeg vil gerne have mig frabedt at du skriver at jeg har generet den danske folkekirke, det er så langt fra sandheden som det kan være, jeg er både et troende og gudfrygtigt menneske, men hvis du mener noget andet, kan vi sagtens diskutere dette. Jeg har altid
sat pris på at vi kunne have og sige hinanden vore meninger, og ikke snakke bag om!! Vi har
siden vi sad i lokalrådet sammen kunnet snakke sammen også selv om vi ikke altid var/er enige,
men det har nok ændret sig siden du er blevet, som du skriver, revser og kritiker.
Carsten Jensby
15:59

Anders Kjærsig
Du bliver slettet, Farvel du
16:09

Anders Kjærsig
Du er slettet. Hyg dig og hold dig fra mig. Tak

Farvel fra Anders Kjærsig
Tak for alt
Søndag d. 20. maj 1998 blev jeg indsat i Heden og Nr. Søby Kirker. Jeg glemmer det aldrig. Det var mit første embede. Nu var jeg en rigtig præst. Inden da havde jeg været lærer
på universitetet senere højskolelærer og efterfølgende freelance journalist.
De 18 år, det blev til her i det midtfynske, vil jeg aldrig glemme. Det har været en dejlig tid
med mange oplevelser og masser af søde og rare mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange
børn, jeg har døbt, men det er blevet til en hel del. Det gælder også alle de konfirmander,
jeg har haft; par jeg har viet og mennesker jeg har begravet. Og så er der alle gudstjenesterne – antallet har jeg ingen styr på. Sognebladet, foredrag, studiekredse, højskoleeftermiddage, prædikenværksted, events af den ene og anden art.
Nu er det hele så slut. Jeg er flyttet til Odense og skal endnu engang leve som freelance forfatter og journalist. Det glæder jeg mig nu også til. Men det er med stor vemodighed, at jeg
tager afsked. Jeg kommer til at savne både stedet og menneskerne. Men sådan er det jo.
Man kan kun savne, hvis man har elsket. Og jeg har elsket at være her.
Jeg vil derfor sige alle tak. Tak fordi i tog imod mig; tak fordi i kunne holde mig ud – på
godt og ondt; tak fordi i berigede mit liv; tak fordi i lærte mig at blive præst og tak for alle
samtaler og oplevelser.
Der er afskedsgudstjeneste d. 2. oktober kl. 13.00 i Heden Kirke og kl. 14.00 i Nr. Søby
Kirke. Efter gudstjenesten i Nr. Søby er der afskedsreception i konfirmandlokalet. Alle er
hjertelig velkommen.
Mange varme hilsner
Anders
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Svar til Anders Kjærsig

Kære Anders
Meget mod min vilje har jeg måttet beskæftige mig med en del af det, du skriver på Facebook, dels fordi det omhandler nogle af mine venner og mangeårige samarbejdspartnere i Skulderbladet for Nørre og omegn, dels fordi det omhandler mig selv. Jeg bryder
mig ikke om mediet og slet ikke om Facebook-journalistikken, der i alt for høj grad appellerer til overfladiskhed og til laveste fællesnævner.
Først vil jeg anføre, at jeg har svært ved at forstå, din pludselige og voldsomme angrebslyst. Jeg har gennem årene ofte måttet forsvare dig, når vi i redaktionen havde
modtaget henvendelser fra mennesker, der var fortvivlede over ikke at kunne komme i
kontakt med dig i de tidsrum du selv havde anført at kunne træffes i. Jeg har på intet
tidspunkt, rettet angreb mod hverken dig eller den danske folkekirke. Andre, heriblandt
din tidligere chef, har kritiseret din måde at udøve dit hverv på, og en antagelse om, at
din karriere havde en begrænset tidshorisont, dersom du ikke selv havde valgt at sige
din stilling op, synes relevant.
Dine udtalelser om min person og min åndelige habitus står selvfølgelig for din egen
regning. Ved at læse dem, kom jeg til at tænke på en oplevelse, hvor et par af mine elever beklagede sig over, at en kammerat råbte grimme ting efter dem, og hvor de gerne
ville have mig til at intervenere. Da jeg så, hvordan kammeraten tydeligvis havde mistet
selvkontrollen, spurgte jeg de to om hvad de troede de forbipasserende tænkte, når de så
og hørte ham. Troede de, at kammeraten havde ret, og at de, der opførte sig dannet og
kontrolleret passede til hans beskrivelser, eller tænkte de mon, at det var den højtråbende, der var i sociale, psykiske og adfærdsmæsige vanskeligheder? Herefter grinte de, og
forlod stedet, med lidt mere livsvisdom i ballasten og mente i øvrigt, at jeg skulle lade
kammeraten fortsætte med at udstille sig selv.
Du skriver at du er kritiker og forklarer at det er din pligt, for at sikre os imod absolutære regimer. Det er måske lidt ude af proportioner at beskylde mig for at ville grundlægge et diktatur, og er selvkritikken, der er fraværende i dine skriverier, ikke den vigtigste
forudsætning for overhovedet at kunne udøve kritik?
Du skriver, at du nu vil være journalist og kritiker, men er en forudsætning for denne
vigtige beskæftigelse ikke, at man er grundig i sine forundersøgelser og sikrer sig, at
det, der publiceres, er korrekt? Hvis du havde foretaget et minimum af research, ville du
dels have fundet frem til, hvordan mit navn staves, dels have fundet frem til, at jeg ikke
længere arbejder som lærer. Lærergerningen er uden sammenligning det vigtigste arbejde i vores samfund, så jeg er lidt ked af din nedgørelse af faget, også dette fortæller
mest om dig selv.
Du skriver, at jeg tager Nørre Søby som gidsel i mit projekt. Jeg er involveret i mange
spændende projekter, så det kunne være interessant at vide hvilket du hentyder til.
Et af projekterne var igennem 24 år Skulderbladet for Nørre Søby og omegn, men det
var ikke mit projekt, det var og er Nørre Søbys, og det har på intet tidspunkt taget gidsler.
Et andet og nyere projekt er Aktivitets- og kulturdagen. Heller ikke her tager vi gidsler
og også her gør vi vores bedste for at handle til gavn for lokalområdet og for hele Faaborg Midtfyn Kommune. Du havde lovet at deltage i den seneste, men meldte desværre
fra.
Fortsættes næste side12

Svar til Anders fortsat
Et tredje projekt jeg er involveret i, er heller ikke mit, det er min hustrus, og det tager heller ikke gidsler. Hverdagsmuseet, som er det, det drejer sig om, opbevarer en meget stor
del af Nørre Søbys historie, og det er derfor vigtigt, at få det formidlet, ikke mindst til
Nørre Søby. Det gør vi blandt andet gennem Skulderbladet for Nørre Søby og omegn, og
hvis du havde lavet lidt research, ville du have vidst, at museet er interessent i bladet og
dermed en af dets mange udgivere. Det er anført på bladets bagside, så researchopgaven
burde have været overkommelig. Er det det du mener med, at beskylde mig for at tage
byen som gidsel? I så fald kunne det være interessant at vide, hvem du tager som gidsler,
med dine betydeligt mere omfattende skriverier?
Jeg er involveret i en del andre spændende projekter, men dem forventer jeg ikke du har
nogen viden om, så det kan næppe være dem du hentyder til, heller ikke selvom et par af
dem også har stor betydning for børn og unge i Nørre Søby.
Min største bekymring går på dig selv. Jeg har desværre alt for ofte, i professionelle sammenhænge, oplevet ureflekterede vredesudbrud i samme stil. Vredesudbrud, der enten
skyldtes misbrug og social deroute eller fravær af forudsætninger for at kunne overskue
en krævende hverdag.
Jeg har konstateret, at du heldigvis var hurtig til at fjerne dine voldsomme udbrud, forhåbentligt i en erkendelse af, at du var gået for langt. Et medie som Facebook er farligt for
de, der ikke helt forstår det og ikke er tilstrækkeligt ydmyge overfor rækkevidden af den
grænseløse adgang til en hel verden.
Du har anklaget mine tidligere kolleger i Skulderbladets redaktion for at have chikaneret
folkekirken, og det er i sig selv en grov beskyldning, hvor du i betydelig grad læner dig
op ad en sigtelse for injurier og bagvaskelse. Måske skyldes dine beskyldninger, at du
sidestiller dig selv med folkekirken, men ligger der heri ikke en selvovervurdering, der
må siges at være helt ude af proportioner? Dine vurderinger af kvaliteten af indholdet i
Skulderbladet igennem de mange år, må også stå for din egen regning. Mine oplevelser
har været, at de mange indlæg har været velreflekterede, velskrevne og er tilkommet på
baggrund af en særdeles grundig research, meget ulig det jeg med stor uvilje har måttet
læse på din Facebook side. Jeg erindrer et indlæg af tilsvarende karakter du for en del år
siden sendte til Skulderbladets redaktion, men efter et par dages refleksion, fornuftigvis
valgte at trække. Når jeg den gang blev glad for at du trak det, skyldtes det, at du, lige
som nu, udstillede dig selv, både på grund af de usandheder der forekom og på grund af
dine mange personlige beskyldninger.
Du der skriver på din Facebook profil, at du arbejder hos Gud, burde kunne erkende, at
du kun kan stige i din egen, din omverdens og din arbejdsgivers agtelse, ved i den samme
offentlighed, der husede dine ureflekterede vredesudbrud, uforbeholdent at undskylde din
fremfærd.
Jeg ønsker dig alt vel fremover, og jeg håber det lykkes dig at kæmpe dig op igen.
Med kærlig hilsen
Peter Albrekt
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Støt vore annoncører

Jens Arndal
Christian Fogh
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Naturligvis sommeren 2016
Det har været en sommer fyldt med mange små dejlige oplevelser.
Det startede med den sommerfugl jeg så ude i Røjleskov. Det
gjorde, at jeg fik fundet min lille bog, Dagsommerfugle i Danmark frem fra bogreolen. Der har været mange sommerfugle på
de solbeskinnede dage. Mit dilemma er, at jeg ikke kan nænne at
fange og hjemtage de smukke insekter, når jeg så sidder og bladrer i bogen, for at læse beskrivelsen af en art, jeg tror det er, at
der altid er nogle detailler, der ikke står klart nok i min erindring. Men citronsommerfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge,
tidselsommerfugl og admiral har jeg set mange af. Så er der pletvingerne, randøjerne og bredpanderne, hvor jeg ikke har erfaring nok, til at skelne de forskellige arter fra hinanden.
Den musvågerede som vi kiggede lidt på den formiddag vi var på
tur, er blevet forladt. Jeg har set familien flyve, to unger var med.
Ravnene er også tit syn- eller hørlige. En dag da jeg gik gennem
skoven, kunne jeg pludseligt høre en halemejsefamilie, de kom
nærmere, og en af ungerne satte sig mindre end tre meter fra mig,
det var godt nok en lille charmerende pipfugl.
Hvis I går en tur gennem skoven så husk naturligvis også at nyde
de mange vilde blomstrende planter.
Naturligvis
Jørgen Nielsen.

15

Juli—August
2016

Skulderbladet

Se også kalenderen på
www.skulderbladet.dk

Kalenderen
Fredag
Søndag
Fredag
Lørdag

Mandegildet
Kræmmermarked
Fællesspisning
Høstfest

den 02. september
den 04. september
den 9. september
den 10. september.

10.00-12.00
10.00–16.00
18.00
18.30

Klubhuset v/ Stadion
Forsamlingshuset
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Nr. Søby Løberne
Øve aften N.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Træning - NSB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00

Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
Varmestuen
Konfirmandstuen
Varmestuen

- 12.00
- 16.00
- 12.00

Faste månedlige aktiviteter
Midlertidig lukket
Midlertidig lukket
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

for kontakt se side 3 inde i bladet.

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegildet
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

10.00
10.00 10.00 - 12.00
18.00
12.00

Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Nørre Søby Kirke
Nørre Søby Lokalarkiv
Nørre Søby Vandværk
Nørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgård
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

Nørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
Nørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet
Årslev Net

Kom bladet ikke, så ring til : 65961333, 40167302, 65902475
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Carsten Jensby. E-mail: mail@skulderbladet.dk
Næste Ordinære nummer af Skulderbladet udkommer den 01. Oktober2016.
Deadline : 15. September 2016

Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk
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