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Hvis vi vil noget, skal vi have mæle 

Skulderbladet for Nørre Søby og Om-
egn udkommer nu på 18. år, og denne 
gang synes omegnen at være vokset en 
del. 
For snart et år siden blev der etableret 
lokalråd for Freltofte, Søsted, Lumby, 
Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nørre 
Søby. Forud var gået en længere proces, 
der oprindeligt udsprang af  et af Skul-
derbladets redaktions-møder. 
Med den kommende storkommune på 
tapetet, lufte-
des frygten for 
at blive glemt. 
Mange års en-
gagement i det 
nære lokalom-
råde havde lært 
os, at ind imel-
lem ville den 
gamle storkommune hellere end gerne 
glemme alt om Nørre Søby, så vore for-
ventninger var præget af en vis portion 
pessimisme. 
Tanken om at de andre lokalområder i 
den umiddelbare nærhed sandsynligvis 
ville komme til at dele samme skæbne, 
var ikke på nogen måde opløftende, 
tværtimod. Konsekvensen af tankeræk-
kerne lå snublende nær: vi måtte have et 
lokalråd stablet på benene. Fælles er vi 

stærke, eller som man kunne finde på at 
skrive på en fane i 1882: Enighed gjør 
stærk. 
Næste skridt er et fælles mæle. Kan vi 
ikke komme til orde, kan det være lige 
meget om vi så hopper på tungen, der 
vil ikke komme meget ud af vore an-
strengelser. 
Foreliggende er et forsøg på at skabe et 
fælles blad for alle de lokalområder lo-
kalrådet dækker. Modellen er ikke på 

forhånd givet; 
men et er vist: 
Det har kunnet 
lade sig gøre i 
over 17 år i Nørre 
Søby, så hvorfor 
ikke også i Frel-
tofte, Søsted, 
Lumby, Døm-

mestrup, Nr. Lyndelse og Nørre Søby. 
Det er kun et spørgsmål om vilje, vilje 
til at søge fællesskabet og vilje til at yde 
en indsats. Hvis vi hver især kun ønsker 
at hyppe egne kartofler, er der ikke ret 
meget, der kan lade sig gøre og gider vi 
ikke yde en indsats går vi i stå. Det er 
som bekendt kun lommeuld, der kom-
mer af sig selv, og lommeuld er ikke i 
ret høj kurs. 

red 

Udsnit af fane fra 1882. Tegningen blev bragt i ”Sognet” marts 1983 

S p eci a l  u d g a v e 
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 Lokalrådets bestyrelsesmedlemmers indlæg i dette 

special nummer af skulderbladet. 

Carsten Jensby 

�r. Søby 

Formand 

Nogen tror fejlagtigt at man får et godt 
sammenhold hvis man lader være med 
at gå tæt på hinanden eller udfordre 
hinandens holdninger. Sådan er det ik-

ke.  
 

Man skal ville noget med hinanden, og 
man kan spørger provokerende, om vi 
undgår nye fællesskaber, fordi vi er så 
bange for at vise hvem vi er? 
 

Konflikter kan give skrammer, men i et 
godt sammenhold tør man. »Konflikt 
kan være ubehagelig, men kan samtidig 
fremme sammenholdet hvis man drop-
per det personlige forsvar og i stedet 
tager dialogen. Men først når man prø-
ver at forstå hinanden, kommer sam-
menholdet til sin ret. 
 

Det betyder at medlemmer i et fælles-
skab ikke behøver være ligestillede el-
ler enige på alle punkter, for at lokal-
samfundet fungere, men betingelsen er 
imidlertid, at ingen af parterne skal un-
dertrykkes. 
 

For eksempel ved udviklingen af lokal-
området, og dette områdes aktiver, og 
her er det oprettede lokalråd et godt ak-
tiv for alle, der bor i dette lokalområde. 
Men vi behøver det nødvendige sam-
menhold og fællesskab for at lokalrådet 
kan forandre, udvikle og nytænke løs-
ninger på de udfordringer, som kom-
mer i fremtiden 

.Jeg ved, at vi også bliver nødt til at bru-
ge den inspiration, og de input som vi 
daglig modtager andre steder fra, til fort-
sat at udvikle vores fællesskab, sammen-
hold og engagement i lokalområdet – så 
det bliver til stor glæde for alle.  
 

Lokalrådet vil, på alle måder prøve at 
være det led, der skaber den nødvendige 
sammenhæng, hvorved dette lokalområ-
de fortsat vil være et godt sted at bo og 
leve.  
Jeg vil derfor opfordre alle, til at være 
med til at styrke det store og gode fæl-
lesskab, der er i hele lokalområdet, hvor 
der er mange gode kræfter i gang. 
 

Alle disse værdier vi har i et lokalområ-
de er værdier vi skal værne om, og der 
kan kun værnes og skabes nye værdier 
hvis vi alle står sammen, skaber sam-
menhold og fællesskab. 
Er vi utilfredse med børnehaven eller 
folkeskolen, så skal vi blive og kæmpe, 
og ikke bare zappe videre, og overlade 
beslutningerne til andre.  
Et levende samfund kræver en befolk-
ning, der deltager, og en befolkning der 
engagerer sig og tager stilling. 
Vi vil gerne være beboer i et levende 
samfund, hvor vi tager ansvar for hinan-
den 
Hvor vi får tro på fremtiden.  
Hvor vi investerer i hinanden. 
Hvor vi dyrker borgeren i fællesskabets 
navn.  
Dette er mine ambitioner, visioner og 

mit håb for vores lokalområde 
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Karen Kiel Brandt 

�r. Lyndelse 

Kasserer 

Jeg håber lokalrådet kan blive et organ 
som kan være med til at skabe et sam-
menhold i lokalområdet, og være et bin-
deled til den store kommune.  
At borgerne i området vil henvende sig 
til lokalrådet, hvis de har nogle gode 
ideer til at gøre vores område så attrak-
tivt som muligt at bo i, og som lokalrå-
det kan være behjælpelig med, at arbej-
de videre med. Ved at arbejde sammen, 
kan vi blive stærkere. 
 
Lis Pedersen 

�r. Lyndelse 

Sekretær 

Efter kommunalreformen blev der dan-
net mulighed for at starte lokalråd over 
hele landet, for at imødegå den frygt, 
der lå i, at der for mange blev for langt 
til rådhuset. 
Det er blevet en realitet heri vore sogne, 
og en bestyrelse blev valgt. 
Der blev udarbejdet vedtægter hvor for-
målsparagraffen siger at vi har til for-
mål at: 
 
• Virke til fremme af samarbejde og 
forståelse mellem lokalrådets forskelli-
ge interesse grupper. 
• At være talerør for lokalområdet. 
At virke til samarbejde mellem lokalrå-
det og de kommunale myndigheder med 
henblik på udvikling og styrkelse af lo-
kalområdet. 
 
At der kan være modstridende meninger 
omkring et emne, beboerne imellem i 
vort område, så vi et klart eksempel på i 
skolespørgsmålet vedr. Nr. Søby skole. 
Hvor politikerne tog ansvar. 
 
. 

 For at rådet kan leve op til formålspara-
graffen, må vi have en vis enighed om 
et emne, som måske truer med at gå os 
imod. 
Det er bl.a. det vi har et lokalråd til 
 

Else Larsen 

�r. Søby 

Bestyrelsesmedlem 

Jeg har boet i Nr. Søby i snart 40 år, der 
er sket meget, fra det lille nære sam-
fund, med alle de lokale forretninger. Til 
den stor kommune vi nu er en del af!  
Vil vi blive glemt i yderområderne? 
Der blev startet lokalråd rundt omkring, 
jeg synes det var en rigtig god ide, vi 
kunne så vælge nogle lokale, som kunne 
gå til politikerne med vores ønsker og 
behov!  
Jeg så f.eks. gerne vi  på Odensevej i 
Nr. Søby fik fartbegrænsning på 40 km, 
da der køres alt for stærkt  på denne vej. 
Nr. Søby skole blev lukket, det var trist, 
men vi må finde det positive frem og 
samarbejde med Nr. Lyndelse, som vi er 
en del af, der er trods alt kun 2 km der-
ned! 
Vi har stadig mange gode ting i Nr. Sø-
by, vores dejlige natur med skov og sø, 
kirken, forsamlingshus og brugsen, som 
har en god støtte i fra Søbysøgård, så 
har vi varmestuen, hvor vi samler ca. 30 
stk. til fællesspisning en gang om mdr., 
hvor Johannes kommer og spiller, vi 
synger og danser og har det hyggeligt! 
Jeg synes, det var en god ide med even-
tuelt sammenlægning af bladene, så vi 
kan se, hvad der sker i hele lokalområ-
det! 
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 Tanker nytårsnat 2007 til 2008 Af Hedvig 
Noget om minder – udvikling – frem-
skridt, ja og så noget om venskabsby-
er. 
Min familie har været bosat her i sog-
net ca. 109 år, men mine børns rødder 
går endnu længere tilbage i Nr. Søby 
sogn, idet deres fars far og mor begge 
stammer fra Nr. Søby. Det er da en 
helt anden historie hvordan de endte i 
Lumby år 1913. 
 

Mine første erindringer starter for 75 
år siden da min farmor døde, derefter 
gik det slag i slag med oplevelser. Jeg 
husker som det første fremskridt da vi 
fik tørresnor etableret, vi havde ellers 
brugt tjørnehækken, der ofte var be-
fængt med bladlus, edderkoppespind 
eller andet utøj. Nå men 75 års tilba-
geblik i et sogn, hvor alle uden hen-
syn til rang, stand eller tilhørsforhold 
kom hinanden ved, på en eller anden 
måde, unge som ældre, myndigheder, 
ansatte eller selvstændige, alle var en 
del af fællesskabet og alle kendte alle. 
”De gode gamle dage” siger nogle. Vi 
ved dog godt at ikke alle med sand-
hed kan sige sådan, meget er ændret 
totalt til det bedre, men noget er også 
gået tabt i farten. 
 

I Nr. Lyndelse sogn bestod sognerå-
det først i 30´erne af 5 venstre, 3 radi-
kale + 1 socialdemokrat med Park 
Lumbygård som formand. Disse 
mænd fik nok at se til i disse bevæge-
de tider (Der var ingen store indtæg-
ter). Deres største bedrifter var nok at 
de ved frivillig hjælp helt uden penge 
fik en af den tids bedste sportsplads .  

 op at stå ved at bruge skolejorden fra 
den gamle skole. Nu fungerer plad-
sen som værested for mindre børn, 
skole eller børnehave, jeg ved det 
knap. Det er min konstatering af det, 
men fint har de det. Måske har netop 
oldeforældre til nogle af de små væ-
ret med til at grave ud med heste- el-
ler hånddozer i 1935. Ved kommune-
valget derefter fordoblede socialde-
mokraterne deres antal i rådet. Nu 
blev 2 medlemmer valgt ind. Nu fik 
de radikale borgmesterposten idet 
Jens Peter Jensen, Lumby, fik et 
mange årigt job der. Jens Peter var 
og blev endnu mere kendt i mange 
forbindelser især idræt og landbrugs-
skole gjorde ham landskendt. Jeg 
mindes for resten kommunekontoret 
i den tid. Et værelse på lofter af en 
villa på Albanivej. Her residerede 
kommunekasserer Niels P. Jacobsen 
ene mand. Der var ikke så stor admi-
nistration. Niels Peter Jakobsen hav-
de for resten været gift med jordmo-
deren, som hjalp børn fra Nr. Søby 
og Nr. Lyndelse til verden. Det var 
da i hvert fald et betydningsfuldt job 
i begge sogne 
Den mest bevægede tid vi oplevede 
var da vi nærmede os krigen. Midt i 
30érne fik vi vores første rigtige ra-
dio. Den lyttede vi flittigt til. Vi hør-
te med skræk på hvordan Hitler gej-
lede sit folk op til at overtage det 
meste af den verden, vi kendte. I 
1939 fik vi de første flygtninge til 
Danmark, jøder var det. De blev ind-
kvarteret privat.  
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Kvindernes Fredsliga var formidlere. 
Det reddede mange fra udryddelse. 
Her var de til 1943. Da måtte de flyg-
te igen. Denne gang til Sverige. I 
1939 fik vi også indkvartering af mi-
litæret. Danmark var ved at ruste sig 
til at modtage tyskerne – det var cy-
keldragoner – de rejste igen i februar 
1940 og efter en streng vinter var de 
klar til d. 9. april oprandt. Flere døde. 
Det var vist en fiasko for vores land. 
Vi fik børneværn, vagtværn, bered-
skabsudvalg. For resten en sjov eller 
tragisk historie om man vil vedrøren-
de børneværnet. Min svigermor blev 
bedt om at tage en ung pige i huset 
for at undgå hendes besøg hos de 
fremmede i Odense. Den unge pige 
måtte kun forlade stedet ifølge med 
sin mor, som hentede og bragte når 
pigen havde haft fri. De cyklede selv-
følgelig. Ved tilbageturen efter besøg 
i hjemmet, sagde pigen til sin mor, 
”Jeg skynder mig at køre i forvejen 
for ikke at komme for sent” og fluks 
strøg hun ind ad den ene indkørsel og 
ud af den anden og af sted mod Års-
lev og til Odense. De fandt hende 
første flere dage efter. Jeg har for re-
sten overværet en klipning af en ung 
pige med langt lyst hår. Pigen var 
jagtet fra Nr. Lyndelse til Lumby. Det 
var faktisk en ret barsk oplevelse. Jeg 
ved ikke om hun strøg til byen igen. 
 

Noget om venskabsbyer. I min skoletid 
og senere havde vi sådan en. Det var 
netop Nr. Søby. Min lærer Greve og læ-
rer Mahler var studekammerater fra se-
minariet, så turen gik af og til på skift 
mellem os. Dengang var der jo luft 
imellem byerne  

  så vi følte det som en udflugt. Det var 
hyggeligt. 
Vi blev godt nok ilde berørt da lærer 
Mahler pludselig forlod skolen, men 
selvfølgelig glade og stolte da vi hørte 
om hjemkomsten med de hvide busser.  
Det blev en streng tid for mange. Kir-
ken besøgte vi flere gange i pastor Har-
ders tid hvor vi fik fortalt om kirken og 
Søbysøgård og hver gang forevist Dan-
marks smukkeste udsigt.  Senere blev vi 
inviteret til indvielse af Danmarks 
smukkest beliggende sportsplads (Den 
var for resten også lavet af frivillige) og 
den er stadigvæk, tror jeg da, den smuk-
keste i landet. Aviser og radio var fulde 
af lovord også dengang. På trekanten 
midt i Nr. Søby lå datidens forsamlings-
hus, for resten det pæneste af sin art, 
som jeg har set. Her blev vi inviteret til 
fællestræning, folkedans og møder. Nr. 
Søby kom så til gengæld til Nr. Lyndel-
se Friskoles sal. Jo, det var kultur for 
alle pengene. Masser af mennesker 
samledes til disse arrangementer. En bi-
ograftur blev det også til. Vi gik gerne 
på gåben til biografen i alt slags vejr for 
at få et par timers underholdning, måske 
endda siddende på små klapstole i den 
gamle biograf.  
 

Nå, tilbage til nutiden der er ved at be-
rede fremtiden som ingen kender. Vor 2 
sogne er delvis smeltet sammen til en 
del af en større enhed og de fleste af be-
boerne her tjener nu deres brød i staden 
Odense, for så at finansiere langt herfra 
liggende kommuner. Kunne vi dog ikke 
ligeså godt være blevet en stor fynsk 
kommune med øer og det hele?  
Nå men hvad forstand har jeg vel på det 
efter 5 halve dages skolegang om ugen i 
7 år for over 70 år siden. 

Godt Nytår. 
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VI SKAL VÆRE BEHÆDIGE SPARRIGSPARTERE 

Af Karsten Lindhardt 

 
Jeg går ind for ét samlet 
og stærkt lokalråd i sog-
nene Nr. Søby og Nr. 
Lyndelse. Vi vokser støt 

til at blive attraktive satellitbyer syd 
for hovedstaden Odense. Lokalrådet 
skal støbe gode ideer og lægge pres på 
kommunens embedsmænd og politike-
re. Vi skal kæmpe for alt, hvad vi har 
kært – og hjælpe de kommunale magt-
havere, når de er på vildspor og glem-
mer vor eksistens, vore behov og øn-
sker. Vi vil ikke nøjes med at være 
græsrødder. Vi skal nyde respekt og 
både frygtes og værdsættes som gode 
sparringspartnere 
 
Vi har to af de prægtigste herregårde. 
Bramstrup, hvor godsejeren har brudt 
700 års tradition for at drive land- og 
skovbrug, fordi han hellere vil være 
forsker. Søbybysøgaard drives som 
hotel for slamberter, der aldrig har 
bedt om bare én overnatning på det 
smukke slot. Stemningen er lidt speci-
el, fordi hotelpersonalet modsat håber, 
at de aldrig ser deres gæster igen. 
 
Vi har to af de kønneste kirker og 
værdsætter ikke nok, at vore sogne-
præster ikke mere går rundt som ånde-
lige fyrtårn. De er gode til at lytte, del-
tager gerne i folkelivet og holder hus 
med os i kirken, når vi skal døbes, 
konfirmeres og giftes. De taler dansk 
og ikke latinske gloser som Holbergs 
sorte hunde. Bortset fra en cykelfabrik 
i Nr. Lyndelse og Hemplers falmede 
virksomhed i Nr. Søby med korn og 

olie, så er Lægehuset den største ar-
bejdsplads med en bunke ansatte – nog-
le af dem er læger. Her vil lægen gerne 
skubbe en træpind ned i halsen på os, 
og vi skal samtidig sige Ah. Hvis vi si-
ger Åh, må vi alle håbe på, at vi kan nå 
at sige farvel til præsten, før han begra-
ver os. 
 
Vi har visionære, modige og tilpas klo-
ge politikere i den langstrakte Faaborg-
Midtfyn Kommune. Umiddelbart kan 
jeg bare ikke huske hvem og hvor? Vi 
har en del politiske kvaboddere, der har 
glemt, at 70 procent af borgerne i denne 
nye storkommune bor i landsbyer eller 
på udsteder. Vi har fået to rivaliserende 
magtcentre, nemlig i Ringe og Faaborg. 
Og fri os fra Faaborg. Det ægteskab 
kommer aldrig til at fungere godt. Be-
vidst undgik politikerne at spørge bor-
gerne til råds, da Årslev Kommune gik 
på frierfødder. Vi var den rigeste kom-
mune med den bedste skraldemandsord-
ning. Ringe var OK. Ryslinge og Broby 
var nogle fattigrøve, men de blev lukket 
ind i varmen, fordi vi skulle være man-
ge nok. En rundspørge i den gamle Års-
lev Kommune ville give et overvælden-
de flertal for en tilslutning til en tilslut-
ning til Odense, hvor de har gode bus-
linjer over alt, billig fjernvarme og 
mange gode og dårlige skoler og pleje-
hjem at vælge imellem. Et flertal i den 
opløste kommunalbestyrelse i Årslev 
Kommune var betaget af at få en gam-
mel kulisse-købstad ind i det midtfyn-
ske fællesskab. Med adgang til havet, 
som ret beset kun er en forurenet havn. 
 
Om syv år bliver de nuværende ti kom-
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muner nok skrumpet ind til 3 kommu-
ner: Nr. 1, Odense stor og til stadighed 
dominerende. På Sydøstfyn vil Svend-
borg og Nyborg komme til at udgøre 
nye fynske kraftcentre. I den nye kom-
mune kommer Kerteminde, Fåborg og 
Ringe til at få sekundær betydning. 
Hvis vort lokalråd arbejder ihærdigt og 
behændigt, så kan Nr. Lyndelse og Nr. 
Søby snildt komme ind under den store 
paraply Odense. Den 3. kommune bli-
ver hele Vestfyn med Assens, Middel-
fart og Bogense som de bærende kraft-
centre. 
 
Vi har fortsat 100 borgmestre tilbage i 
Danmark. Måske er der kun 5-6 tilbage 
i 2020. Hamburg fungerer godt med én 
borgmester og otte millioner indbygge-
re. Den pæne mand, der altid klapper 
hælene sammen, når han skal skåle, 
støttes af fire politisk styrede område-
kontorer og 6 tværpolitiske lokalråd. 
Derfor er det tankevækkende, at vi med 
godt fem millioner indbyggere i Dan-
mark stadig har 100 borgmestre. Tænk 
tanken – en dronning, en statsminister, 
et nødvendigt antal fagministre, et fol-
keting, 6 kommuner med en borgmester 

og 1.000 lokalråd. 
 
Hvis vi med god lokal opbakning gør 
det godt i lokalrådet, så bliver de to sog-
ne stedet, hvor unge og gamle familier, 
alle slags folk og fæ, hunde og katte, 
høns og kaniner helst vil bo på Fyn. Vi 
har en bankmand i storkommunen, der 
blev valgt til borgmester. Han er kvik 
med en kugleramme og bryder sig ikke 
om kritik. Han vil helst ikke høre, at de 
fem kommuner, der blev til én kommu-
ne, allerede nu er blevet til en uharmo-
nisk affære. Han har ikke haft kræfter 
eller lyst til at få fremstillet en vel-
komstfolder til alle de nye borgere i 
storkommunen. Lokalrådet i Nr. Søby 
og Nr. Lyndelse kan vise vejen. Vi bør 
hurtigst muligt lave den bedste og mest 
indbydende velkomstfolder om alle de 
muligheder og tilbud, vi kan byde på. 
Nok skal vi være kritiske – sure opstød 
fra et stigende antal brokrøve i Dan-
mark gider vi dog ikke at høre på – men 
vi skal også være imødekommende og 
såmænd også taknemmelige, fordi vi 
selv fik en plads på denne milde egn 
med fed muld og rent vand. 

med at udvikle lokalområdet? 
Lokalrådets invitation skulle ses som en 
inspirationsaften for foreninger og bor-
gere i Nr. Lyndelse-Nr. Søby. Ideen er, 
at vi sammen ser på, hvordan mulighe-
derne er for at drive foreningsliv anno 
2007 og hvilken betydning lokalrådet 
kan have i denne forbindelse.  
Der var inviteret 47 foreninger, hvor vi 

Af Carsten Jensby 
 
Lokalrådet havde den 5. 
november indkaldt alle 
foreninger i lokalområ-
det til et inspirationsmø-
de med temaet: 

Hvordan kan foreningslivet og lokal-
rådet i fællesskab hjælpe hinanden 

Baggrunden for dette blad er lokalrådets møde med lokalområdets foreninger 

Møde med lokalområdets foreninger gav resultat 
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Af Birger Christensen 
 
Det er en glæde at kunne 
konstatere, at der er et om-

råde, som Midtfyns Storkommune end-
nu ikke har fået ødelagt – og det er 
HJEMMEPLEJEN. 
Sygeplejerskerne holder til på Floravej 

STATUS 

forventede min. 2 deltagere fra hver for-
ening, der mødte 33 deltagere op. Hvil-
ket må siges at være tilfredsstillende på 
det første møde af denne art i lokalom-
rådet. 
Formanden Carsten Jensby bød vel-
kommen og orienterede om foreningens 
formål med et invitere foreningerne, 
fordi lokalrådet gerne vil have en dialog 
i gang foreningerne og lokalrådet imel-
lem, samtidig fortalte han om de igang-
værende opgaver, som lokalrådet arbej-
der med: 
•  Skolebørn, der skal krydse Lan
 gagergyden. 
•  Øvrige trafikproblemer i områ
 det. 
•  Anvendelse af den tomme �r. Sø
 by skole. 
•  Opslagstavler i lokalområdet. 
•  Kulturhus på �r. Søby skole. 
Lokalarkivet i Nr. Lyndelse og Nr. Søby 
fortalte i den forbindelse om deres ar-
bejde med at få fælles lokaler på Nr. Sø-
by skole.  
Vedr. trafikproblemer: Lokalrådet har 
fået rigtig stor respons fra lokalområ-
dets beboere, om problemer forskellige 
steder i området. 
Der blev på mødet efterlyst en arrange-
mentskalender, så man ikke overlappe-
de hinanden med forskellige arrange-
menter. I den forbindelse kom der for-
slag om at slå de forskellige forenings-
blade sammen til et. God ide, som man 
kan arbejde videre med.  

Med hensyn til opslagstavle, kom der 
forslag om, at den kunne laves billigt 
enten på Søbysøgaard eller i jobcente-
ret.  
Formanden for Nr. Søby Forsamlings-
hus var utilfreds med, at man kunne leje 
sig ind til fester i kommunens kulturhus 
Skullerodsholm i stedet for at bruge for-
samlingshusene, som har en anstrengt 
økonomi. 
Et medlem af menighedsrådet mente at 
der var et tomrum for unge efter konfir-
mationen, hvis man ikke dyrker sport. 
Et forslag var at oprette et fitnesscenter, 
det arbejder man rent faktisk hårdt på i 
halbestyrelsen for C.N. Hallen.  
Foreningerne blev opfordret til at finde 
på andre tiltag til de unge. 
Man har også tomme lagre fra det gam-
le foderstoffirma Hempler, har lokalom-
rådet mulighed for at de kan bruges til 
nogle lokalarrangementer? 
Efter en del debat om mange af disse 
gode emner sluttede mødet med en afta-
le om at alle arbejder videre i denne go-
de samarbejdsånd.  
Der var ligeledes stor enighed om, at 
det var godt at mødes en gang om året. 
Carsten Jensby takkede for fremmødet 
og de forslag, der var kommet frem, og 
mente at dette møde havde været et 
godt og inspirerende møde, med mange 
gode input og en god og positiv stem-
ning, Det vil lokalrådet så arbejde vide-
re med.  
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11 i Ringe, i den tidligere Guldhøjsko-
les sløjdlokale. Herfra kører de ud hver 
dag – også på søn- og helligdage – til 
patienterne. De er kompetente, dygtige, 
venlige og opmuntrende, med humori-
stisk sans og  - selvironi – den sidste 
egenskab er sjælden i  vor kommune. 
Så jeg kan på egne og adskillige medpa-
tienters vegne udtrykke vor store glæde 
og tilfredshed. 
 
Da Storkommunen blev en realitet fra 
1.1.2007, var politikere og embeds-
mænd enige om, at det måtte blive en 
velsignelse for borgerne. Alt ville gå 
hurtigere, blive billigere og bedre, nær-
heden mellem politikerne og borgerne 
ville ikke lide skade. Det kom ikke til at 
slå til! – Alt blev langsommere, dyrere 
og dårligere med meget ringere service. 
Politikerne er fjernere fra borgerne end 
nogensinde. 
 
Embedsmændene har i det forløbne år 
udelukkende foreslået besparelser – 
som altid kun vedrørende børnene, sko-
lerne, plejehjemmene, patienter og pen-
sionister – man hører aldrig, at politike-
re og embedsmænd skal bidrage til be-
sparelserne, f.eks. med færre i antal - 
nåh, undskyld – det er vist nærmest kri-
minelt at nævne; de to grupper ligner en 
slags halv-hellig overklasse, som sik-
kert snart skal være flere – og have me-

re i løn! 
 
Jeg har læst, at de fleste italienske borg-
mestre er venlige og imødekommende, 
halvgamle og småfede. Jeg har aldrig 
hørt, at vor toscanske borgmester er 
venlig og imødekommende. Han sidder 
på sit kontor i Ringe og drømmer stor-
drømme, og hver dag rejser han sig for 
at høre de ansatte synge vor nye kom-
munale nationalsang, med en tekst som 
uden tvivl minder om den fineste fyn-
ske lyrik. 
 
Det er ufatteligt, at man i den hellige 
turismes navn udnævner os til en dansk-
toscansk storkommune. Vi kan med vor 
smukke natur sagtens turistmæssigt kla-
re os på egne præmisser – uden at bruge 
vulgære midler. 
Vi må konstatere, at det første år var en 
fiasko, med en borgmester, der var ud-
mærket til et sted som Ringe, men hidtil 
ikke har slået til i en storkommune, 
hvortil der måske kræves en bedre ud-
dannelse, større begavelse og mere rea-
listiske visioner. 
 
Som borgere bliver vi nødt til fortløben-
de at notere politikernes fiaskoer og 
succeser, så vi er i stand til at punktere 
den politiske propaganda i valgsituatio-
nen. 
 

Af Hanne Christensen 
 
Fra Nørre Søby Præste-
gård til det lille museum 
og videre ud til Sorte-
lung kan man spinde en 

rød tråd, fuld af musik og kærlighed til 
det smukke område, hvor Carl Nielsen 
så dagens lys i 1865. 
Hvis jeg må drille lidt, så er det os i 
Nørre Søby, der for en gangs skyld kan 
melde ud, at det var her hos os, eventy-

Vor fælles røde tråd  
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glæde – den røde tråd er stadig fra maj 
til oktober fuld af liv. Selvfølgelig kun-
ne meget gøres, så det lille hus blev me-
re ”in”, og gæster ville strømme til. – 
Skulle det ske, tror jeg, at Maren Kirsti-
nes ånd, som stadig er i huset, ville for-
svinde, for selv om hun var stolt af sin 
musikalske søn, så var der også de an-
dre børn, der var sorger og bekymrin-
ger, og der var Niels Malers violin.  – 
For mig er musikken altid kommet ind 
ad køkkendøren i det lille museum – 
først kommer historien – så kommer 
musikken. 
Lad os sammen glæde os over, at noget 
så smukt er dalet ned til os, her midt i 
det fynske land. 
 
 

ret om lille Carl tog sin begyndelse. Vi 
ved nemlig, at Carl Nielsens smukke og 
stærke mor, Maren Kirstine, født 
9.4.1833, fra 1852-1854 tjente i Nørre 
Søby Præstegård, og mon ikke Niels 
Maler er kommet forbi for at kalke den 
gamle præstegård? I alle tilfælde må 
Maren Kirstine i 1854 flytte hjem til Ni-
els Maler, da hun er gravid med deres 
første barn, en datter Jørgine. De bliver 
først gift året efter, 1855. 
 
I 1861 flytter de ind i  ”Uglehuset”  i 
Sortelung og i 1878 ind i det, der var 
Maren Kirstines drøm: Paladset af sol, 
lys og glæde. 
 
I 1956 blev det lille hus museum – det 
er stadig et hus fyldt med sol, lys og 

Af  Hans Biering 
 

Engang imellem må man godt se lidt 
tilbage i sit liv. Det giver samtidig no-
get ro i sjælen når man fordyber sig 
lidt i minderne. 
I en tid hvor alle har travlt, hvor spea-
keren i TV avisen ofte ikke kan tale 
rent, men snubler over ordene, så det 
nærmer sig det pinlige, er det at bo i 
Nr.Søby ikke det værste som kan hæn-
de. Her er umiddelbart fred.. 
Området er noget af smukkeste på 
Fyn. Giver man sig tid til en lille tur 
omkring i landskabet kan naturen vir-
kelig mærkes og opleves 
Fasanen som skrukker ved kirkesko-
ven i efteråret. Ænderne som skræpper 
i søen på samme tid, Gæssenes an-
komst ved Søbysøgård Sø i marts, vid-
ner om et rigt dyreliv. 
Tidligere var risikoen for at få ædt si-

ne æbler af råvildtet også tilstede hvis 
man boede på Rødeledvej. Noget som 
vel stadig kan forekomme. 
Når man nu bevæger sig gennem lands-
byen ser man den store byggeaktivitet i 
det nye kvarter ved Kirkeløkken. Nye 
familier har fundet en plads til at stifte 
bo, flere for at få fred fra storbyens 
stress og jag. 
Så er det jo smerteligt at se hvorledes 
de nye politikere i kommunen fjerner 
sig mere og mere fra borgerne når de 
alvorlige sager der vedrører lokalområ-
det tårner sig op. 
Skolen som skulle være det naturlige 
samlingspunkt i enhver landsby er alle-
rede lukket. Jeg syntes lokalpolitikerne 
var meget langt væk under hele forlø-
bet. 
For bare få år siden, i den gl. Årslev 
kommune, kunne politikerne da mødes 

Det er en lille perle 
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eget forsamlingshus, sikke nogle fester 
vi holdt i gl. dage, en lille Varmestue 
med egen adgang til en læsestue med et 
hav af bøger.  Stadig at have sin egen 
Brugs, pas godt på den, og endnu en 
duft af en børneinstitution i baghaven. 
Skulle vintermørket blive for dystert, gå 
en tur i omegnen eller omkring søen og 
snus ind. Det giver ofte nye kræfter til 
den næste dag. 
Mange hilsner til jer alle fra en lidt fru-
streret fraflytter som har behov for, at 
reflektere lidt over familiens tid i 
Nr.Søby, som vi mindes med glæde. 

til en rask debat med borgerne. Det var 
ikke altid vi var enig, men respekten for 
hverandre, politikere og lokalbefolknin-
gen var intakt. Specielt borgerne i 
Nr.Søby havde en stolt tradition med at 
samles på tinge til nogle særdeles vel-
besøgte borgermøder. Noget som politi-
kerne i kommunen nærmest frygtede 
lidt når vigtige beslutninger skulle ta-
ges, men det var godt for demokratiet. 
Derfor forpligtiger det faktisk at være 
borger i Nr.Søby. Nok er det nye tider, 
men alligevel. Jeg syntes det i høj grad 
er noget borgerne skal sætte stor pris på 
i det daglige, at bo et smukt sted med 

Indkaldelse til generalforsamling i lokalrådet for �r. Lyndelse og �r. Søby.  
Onsdag den 26. marts 2008. kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i �r. 

Lyndelse selskabslokaler, Albanivej 22A. 
Dagsorden ifølge lovene: 

Valg af dirigent. 
Valg af referent og eventuelle stemmetællere. 
Formanden aflægger beretning. 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 
Det kommende års aktiviteter. 
Godkendelse af budget og kontingent for næste år. 
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder eventuelle vedtægts-
ændringer. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
Valg af revisor samt suppleant. 
Eventuelt. 

  
Forslag til generalforsamlingen herunder eventuelle vedtægtsændringer skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 
Alle er velkomne. Stemmeret har alle der på generalforsamlingen er medlem af 
lokalrådet.  
Medlemskab koster 100,00 kr. pr. husstand og 200,00 kr. pr virksomhed, og kan 
oprettes ved henvendelse til Kasserer: 
Karen Brandt - Egevej 18 - Nr. Lyndelse - 5792 Årslev 
Eller ved indbetaling til Sydbank i Nr. Lyndelse Reg. Nr.6845 Konto Nummer 1 
092 362 Mærket medlemskab af lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby 

 
Bestyrelsen. 
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Først den ene vej, 

Og så den anden vej. 

Sådan lød en gammel sang, 

Vi alle skrålede engang. 

�u er visen ”in” igen, 

Den tralles atter lystigt – ”det er ganske vist” – 

Af alle dem, der lod sig vælge 

For en storkommune os at sælge. 

 Først den ene vej, 

 Og så den anden vej, 

 Siger I ja, så siger de nej, 

 Et ”�ordens Toscana” er på vej. 

 

 

Først den ene vej, 

Og så den anden vej. 

På byskiltet burde stå ”Hvil i fred”, 

En skole blev lukket, børn stuvet sammen. 

Det handler om penge, livet er ikke fryd og gammen. 

 Først den ene vej, 

 Og så den anden vej, 

 Og tju og bang, 

 Vor borgmester sang. 

 

 

Månedens digt 
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Ildsjæle søges til at redde det tabte, 

En ”pengepulje” lokkes der med. 

Tænk engang, hvis Richard Ragnwald kom forbi 

Og sang ”Kære lille Mormor”, 

Inden hun smak låget på sin nye skraldespand i. 

 Først den ene vej, 

 Og så den anden vej, 

 Og Kære lille Mormor, 

 Snart snupper vi dit plejehjem. 

 

 

Ildsjæle har her været i hundrede år, 

Det er dem vi skal takke, 

At vor landsbysjæl stadig består. 

Måske er klokken nu ved at falde i slag, 

Vor ”Storkommune” har netop solgt en hjertesag, 

For 200.000 er års ekspertice 

Blevet til omkvædet på vores gamle vise. 

 Først den ene vej, 

 Og så den anden vej, 

 Ruten kendes alt for godt, 

 Den ender først, når stort bli’r småt. 

 

 

”Huspoeten” 
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Ved Aase Reffstrup 
 
I 1985 blev Dora Mikkelsen (1891-
1987), Nørre Søby, opfordret til at skri-
ve om sin arbejdsplads igennem en 
menneskealder, �ørre Søby central, 
til HUMLEBIEN, udgivet af pleje-
hjemmet "Humlehavens Venner". Her 
er, hvad DM skrev. 
 
"3 minutter - ønsker De at fortsæt-
te?" 
De ord vil muligvis vække erindring 
hos ældre læsere om telefonering i 
svundne tider. Fhv. centralbestyrerinde 
Dora Mikkelsen, Nørre Søby, fortæller 
fra et langt liv i telefonens tjeneste 
(1906-1966): 
 
16 år gammel søgte og fik jeg ansættel-
se ved Fyns kommunale Telefonsel-
skab i Odense. En måned på prøve, 
derefter reservetelefonistinde med 
funktion som afløser for de faste da-
mer. Efter 1 år som reserve blev jeg 
fastansat telefonistinde med fast vagt 
hveranden helligdag. Lønnen var da kr. 
33,33 pr. måned. Vi underskrev en 
tavshedserklæring, som blev overholdt, 
ellers var det afsked. I de 6 år, jeg var 
på Odense Central, forekom ét tilfælde, 
hvor en telefonistinde blev afskediget 
for brud på tavshedsløftet. 
 
Jeg holdt meget af mit arbejde, det var 
interessant, og vi kom i kontakt med 
mange mennesker. Der var mange 
abonnenter, som påskønnede arbejdet, 
og det kom til udtryk på mange måder. 

I juli måned 1908 tilbød en vognmand 
os en køretur en eftermiddag til Langesø 
og Slukefter i en charabanc, hvor vi kun-
ne være 16. Han gentog turen dagen ef-
ter for det andet hold damer, så vi alle 
fik en tur. Hans telefonnummer var 213 - 
sådan et nummer glemmer man aldrig. 
En af damerne skrev sange i den anled-
ning (jeg har dem endnu); det var meget 
festligt. Ved juletid blev der fra de store 
forretninger sendt forskelligt op på cen-
tralen: fyldte chokolader, bon-bon'er og 
fra apotekerne "vellugtende vande", som 
det hed dengang. Vi fik også fribilletter 
fra Odense Teater, som dengang lå ved 
Sortebrødre Torv.  
 
Når vi havde vagt søndag eftermiddag, 
havde vi lov til at dække kaffebord ved 
inspektricens skrivebord, og vi skiftedes 
så til at nyde den, hvis der var tid. Ude 
på værkstedet, som lå i samme etage, 
havde 1 eller 2 unge mekanikere vagt, 
og så fik vi en af dem til at hente kager 
til 5 eller 10 øre på "Elevatorkaféen", og 
som tak fik de kaffe med. Det gik ikke 
ud over betjeningen af abonnenterne, for 
vi ville jo nødig miste den frihed med 
kaffen, så vi var meget vakse med at 
svare. Dette hørte dog op, da udenbys- 
og indenbyscentralerne blev skilt. 
"Udenbys" blev flyttet ned på første sal 
og blev meget moderne med lyssignaler 
ved opkald og afringning (omkring 
1909). 
Jeg sluttede i Odense efter 6 år, søgte og 
fik stilling som centralbestyrerinde på 
Nørre Søby central - en stilling, jeg be-
klædte til automatiseringen den 24. 

Af �ørre Søbys Dagbog – i denne beretning også 
lidt af �r. Lyndelse Sogns 
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marts 1966. 
Den 25. september 1914 kom jeg med 
toget til Nørre Søby station. I dagene før 
havde der raset en voldsom storm, så 
overalt lå der forskellige markredskaber 
på gårdenes stråtage. Den 1. oktober 

1914 overtog jeg �ørre Søby central 
efter skomager Hans Jørgen Pedersen og 
hustru Sørine. Jeg fik travlt med at ind-
stille mig på mit nye liv, og først henad 
foråret lærte jeg byen at kende. Men jeg 
lærte straks godt genboskab at kende, for 
gårdejer Rasmus Madsen Lindely og 
hans kone Kirsten var meget hjælpsom-
me over for mig og hjalp mig med at 
forme min tilværelse; jeg var 23 år og 
vant til bylivet. Der udviklede sig et 
venskab, som varede livet ud, og som 
fortsætter i næste generation mellem vo-
re børn. 
En af de første dage på Nørre Søby cen-
tral fik jeg besøg af en hestehandler, som 
forklarede mig, at han havde en aftale 
med den tidligere bestyrer om, at når 
han i telefonen hørte, at forpagteren på 
Søbysøgård ville købe eller sælge heste, 
så fortalte han det til ham. Det håbede 
han, jeg ville fortsætte med. Jeg bekla-
gede, at det kunne jeg ikke, og forklare-
de, at jeg havde underskrevet en ed-
serklæring om tavshedspligt, så jeg kun-
ne ikke hjælpe ham. Men det kunne han 
slet ikke forstå. 
 
Der var ikke mange telefoner i byen 
(under hele centralen var der 58 i 1914), 
så mange kom her og ringede. Der blev 
betalt i naturalier; fra en fik jeg 50 pund 
byg til hønsehold, en anden kom med 1 
høne, en anden igen med kartofler osv. 
Som julehilsen fik jeg en stor gang slag-
temad fra forpagteren på Søbysøgård, og 
fra Møllen fik jeg i mange år 50 pund 

mel. Fra Baronessen fik jeg nu og da en 
stor gedde. Sådan var skik og brug den-
gang. 
Min løn var ved starten 258 kr. pr. kvar-
tal; deraf skulle jeg udrede løn til even-
tuel medhjælp (jeg kunne jo ikke sidde 
ved centralbordet hele dagen), holde hus 
med varme og lys, så det var godt, far og 
mor kunne og ville hjælpe til i den første 
tid. 
 
I 1894 er den første "Nørre Søby Cen-
tralstation" oprettet. Den havde til huse i 
det nuværende Odensevej 41 hos køb-
mand Anton Pedersen.  [Det var den 
købmandsforretning, Carl Nielsens for-
ældre bestyrede efter hjemkomsten fra 
USA] . - Der var 6 numre - de 4 første 
var hos købmændene i henholdsvis Nør-
re Søby, Aarslev, Heden og hos købman-
den i Nørre Lyndelse Kro (sådan er det 
noteret i "Fælles-Fortegnelse over de 
fyenske Telefonselskabers Abonnenter 
og offentlige Stationer" af 1894.  Nr. 5 
var en telefonforening i Vejle, nr. 6 en 
telefonforening i Vantinge. I 1897 over-
tog Hans Jørgen skomager centralen ef-
ter Anton Pedersen, og den flyttedes til 
det nuværende Odensevej 12. Bygnin-
gen er ikke den samme, da det gamle 
bindingsværkshus brændte i 1903. Et nyt 
hus blev bygget, og i byggeperioden in-
stalleredes centralbordet i den nordre 
længe til "Lindely", i aftægtsboligen. 
I det nye hus forblev centralen, indtil au-
tomatiseringen i marts 1966, hvor den 
flyttede til det nye telefonhus ved siden 
af. I de mellemliggende år oplevede jeg 
den store udvikling, også på telefonens 
område. De 58 abonnenter i 1914, hvor 
Nørre Søby central også dækkede Heden 
- Allested - Vejle - Radby - Lumby - Nr. 
Lyndelse - Freltofte - Dømmestrup og 



 

16 

Af Carsten Jensby 
 

Formanden Carsten Jensby, orienterede 
på mødet den 5. november om et brev 
fra Fåborg – Midtfyn Kommune vedrø-
rende retningslinjer for udviklingspul-
jen til støtte for projekter i lokalområ-
derne i Faaborg-Midtfyn, som nu ende-
lig er faldet på plads, og at der er mulig-
hed for at søge puljen. 
Oplægget til udviklingspuljen ser så-
dan ud i sin helhed med overskriften: 
Støtte til lokale projekter og ildsjæle. 
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne 
sikre attraktive landsbyer og landdi-

strikter gode udviklingsmuligheder.  
 
Udviklingen af et lokalområde skal væ-
re båret af Lokalråd, foreninger og loka-
le ildsjæle.  
Faaborg-Midtfyn Kommune har taget 
initiativ til at oprette en udviklingspulje 
på 250.000 kr. 
 
Udviklingspuljen skal støtte lokale ild-
sjæle og foreninger der arbejder med 
projekter der giver nyt liv til lokalområ-
derne.  
 
Udviklingspuljen igangsættes i tæt sam-

Udviklingspulje for lokalområder i 2008 

Bramstrup, reduceredes i 1918 drastisk 
med 28, som blev taget fra til oprettelse 
af Allested central. Senere gik 
Bramstrup til Højby central og Heden til 
Vantinge central. Derefter dækkede Nør-
re Søby central: Nørre Søby - Lumby - 
Nr. Lyndelse - Freltofte og Dømme-
strup, og der skete kun få justeringer. 
Derimod øgedes abonnenttallet for dette 
område; i mellemkrigstiden til ca. 150, 
og i 1966 var der omkring 400. Fra en 
beskeden start, hvor centralen gav be-
skæftigelse til 1-2 personer, var der ved 
automatiseringen 7 personer ansat. 
 
Jeg har været lykkelig for mit arbejde. 
Det har givet mig så mange glæder. Nu 
og da har vi på centralen kunnet hjælpe 
udover det, som var vor egentlige opga-
ve. Det er klart, at næsten 52 år ved cen-
tralbordet giver en kontakt med abon-
nenterne, som rækker langt ud over blot 
at formidle forbindelserne, og det har jeg 
modtaget talrige beviser på igennem åre-
ne. Det har varmet mig, at "bypigen" 

blev accepteret og respekteret i "sine by-
er". Jeg skriver med vilje byer, for Nr. 
Lyndelse, Lumby, Freltofte og Døm-
mestrup følte jeg også var mine byer. 
Årene går, og jeg er nu 93 år. Jeg bor 
endnu i det hus, hvor jeg flyttede ind i 
1914, og som rummer minderne fra mit 
liv. Fra mit vindue ser jeg dagligt over 
på den nye central, hvor automatikken 
har overtaget arbejdet. Vi drejer selv de 
numre, vi vil i kontakt med, kan fra vort 
apparat dreje os ind til store dele af ver-
den. Det er fantastisk, synes jeg. I den 
nye central tikker apparaturet, måler ti-
den, vi taler - og der er ikke mere brug 
for menneskelig overvågen af taletiden. 
"3 minutter - ønsker De at fortsætte?" er 
et afsluttet kapitel. 
 
Må jeg til sidst benytte lejligheden til at 
sende en hilsen til dem, som endnu hu-
sker 
 
Dora Mikkelsen, "Den gamle central" 
i �ørre Søby  
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arbejde med kommunen og Fynsland.
( Fynsland er en paraplyorganisation for 
alle lokalråd i Fåborg-Midtfyns kom-
mune) 
Fynsland vil være med til at motivere 
de enkelte projekter 
I 2007 er målet at dække mange for-
skellige projekter, med en stor geogra-
fisk spredning.  
Fynsland ansøgte i september Faaborg-
Midtfyn kommune om midler til arbej-
det med udviklingsplaner for 11 lokal-
områder. 
Faaborg-Midtfyn Kommune bevilligede 
120.000 kr. til projektet.  
Der vil for 2007 være 130.000 kr. til 
fordeling til udviklingsprojekter. 
Har du, eller din forening forslag eller 
projekter skal disse sendes til Plan og 
Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune.  
Ansøgninger behandles på 1. økonomi-
udvalgsmøde i 2008, derved gives der 
tilsagn om opnået tilskud medio februar 
2008.  
Ansøgningsskema fåes ved henvendelse 
til Faaborg-Midtfyn Kommunes Land-
distriktskoordinator  
For 2008 er der ligeledes afsat 250.000 
kr. til udviklingsprojekter. 
Forventet ansøgningsfrist bliver 25. maj 
og 31. okt. 2008. 
Dette gav anledning til en god debat på 
mødet, og der var flere foreninger som 
ville gå hjem og tænke tanker omkring, 
hvordan kunne man være med til at ud-
vikle området og dermed få del i puljen. 

Kommunen støtter jernbane 
�i af 24 projekter får støtte fra land-

distriktsmidlerne. 

FAABORG-MIDTFYN: Jernbaneskin-
nerne imellem Faaborg og Ringe ser ud 
til at kunne blive undersøgt inden for 
den nærmeste fremtid. 
Initiativgruppen bag en udvidelse af 
togstrækningen er nemlig indstillet til at 
få 15.000 kroner fra Økonomiudvalget, 
som holder møde i morgen. 
Pengene kommer fra en udviklingspul-
je, som var sat af til at blive brugt i 
2007. Men der er 130.000 kroner tilba-
ge i puljen, som nu skal fordeles. 
Og de 15.000 ser altså ud til at gå til at 
få undersøgt muligheden for at få tog til 
at køre imellem Faaborg og Ringe. 
Derudover har fagsekretariatet for Plan 
og Kultur indstillet otte andre projekter, 
som vil modtage imellem 5000 og 
20.000 kroner. 
I indstillingen til Økonomiudvalget står 
der, at fagsekretariatet har lagt vægt på, 
at et større antal projekter skulle have 
støtte, der skulle være en geografisk 
spredning på støtten, der skal være ud-
vikling/nytænkning i forhold til lokal-
området, og så skal projekterne have 
større betydning for lokalsamfundene. 
Fagsekretariatet har derfor gennemgået 
hver enkelt ansøgning og har lavet en 
kort begrundelse for, hvorfor eller hvor-
for ikke et projekt får støtte. 
 
I alt er der søgt om støtte til 23 projek-
ter fra hele kommunen. Et eksempel på 
en ansøgning, som får afslag, er Horne 
Hallen, der søger om støtte til at sætte 
basketball-kurve op. Begrundelsen her-
for er, at projektet ikke har tyngde for 
udvikling af lokalsamfundets kvaliteter. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling I Skulderbladet for Nørre Søby og 
Omegn mandag den 10. marts 2008 kl. 19.30 i Varmestuen. Dagsorden ifølge ved-
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VARMESTUE� 

Torsdag d.14.februar kl. 19.30 vil 
Hanne Christensen i Varmestuen for-
tælle historien , ikke om Carl Nielsen, 
men om Carl Nielsens mor, Maren 
Kirstine; om hvordan livet kunne for-
me sig, når man var født som pige i 
1833. Varmestuen vil være vært ved et 
glas vin, en øl eller vand. 

Af Jens Benoni Willumsen 

I første halvdel af 1950’erne skete dra-
stiske ændringer af landsbyen Nr. Lyn-
delse. Den øgede biltrafik skulle tilgo-
deses.  

Derfor 
blev den 
snoede 
landevej 
gennem 
Nr. Lyn-
delse fra 
Odense 
mod 
Faaborg 
rettet ud.  

Flere af 
bymid-
tens hu-
se blev 
revet 
ned ved 
den lejlighed, heriblandt den gamle kro. 
Også gadekæret lå i vejen for den ny 
vej, Det blev sløjfet, men et nyt blev 
etableret i umiddelbar nærhed af, hvor 
det gamle havde været. 

Fællesspisningen i februar finder sted 
fredag d.8 , kl.18,00. 
Tilmelding, fra til og med d.1.februar, 
til Else Larsen, tlf. 65 90 11 29. 
Dette gælder også fremover- tilmelding 
fra d.1. i måneden- hvis Skulderbladet 
skulle være forsinket. 

�ye tider i �r. Lyndelse for 50 år siden 

Billedet viser resultatet nogle år senere, 
omkring 1960. Til højre ses kiosken på 
Kærvej, og på Bøgevej bagved var der 
indrettet møbelforretning i brugsfore-
ningens tidligere bygning. På den anden 

side af den 
ny lande-
vej var der 
tankstation 
med Gulf 
benzin. Da 
gadekæret 
nu kun var 
til pynt, 
var der 
midt i sat 
et spring-
vand i 
form af 
konkylie-
pigen Ju-
lie. Og det 
gamle 

bystævne med flagstang omkranset af 
gårdmændenes sten, én til hver gård, 
blev flyttet og placeret for enden af det 
ny gadekær.  

Et par af stenene ses forrest i billedet. - 
Jo, det var nye tider! 

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Lyndelse Sogn. 
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Nu er det tiden i kommer ud af busken og tager til karne-
val 

I Nr. Søby Forsamlingshus lørdag den 8. marts kl. 18.00-
01.00.  

Hvis ikke I vil komme alene kan I bare tage naboer eller 
venner med.  

Jo flere, jo sjover bliver det. 
Kom udklædt, i noget tøj/ hat I ikke plejer at gå med til 

hverdag og fest. 
Det er kun dig selv der sætter grænsen.  
Der er præmier til de 2 bedst udklædte 

 og konger og dronninger  
 

Pris 230 kr. 
 

Prisen for hele aften indeholder 
Indgang, velkomstdrik, lækker buffet, kaffe m. småkager 

Og musik af John Syberg’s duo   
 

Øl – vin – vand – spiritus  
Købes til fornuftige priser 

 
Tilmelding skal ske senest den. 24/2 

 
Gerda Larsen   65902126  

Dorte Pedersen   65901418   
Pia Korsgaard   65901558 

 
Mvh. 
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Kalenderen 
Februar   -  marts  2008. 

3. 
8. 

14. 
8. 

10. 
26. 

Feb. 
 
 
Mar. 

14.00 
18.00 
19.30 
18.00 
19.30 
19.00 

Fastelavnsfest 
Fællesspisning 
Hanne Christensen fortæller 
Karneval 
Generalforsamling Skulderbladet 
Generalforsamling Lokalrådet 

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 

9æste nummer udkommer den 1. marts 2008. Deadline : 15. februar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Søn. 
Fre. 
Tor. 
Lør. 
Man. 
Ons. 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
Bob/Petanque 
Banko 
Træning  -  9SB 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 
Træning  - 9SB 

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

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

Skulderbladets interessenter 
Dagli’ Brugsen 
9ørre Søby Kirke 
9ørre Søby Lokalarkiv 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

9ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
9ørre Søby Forsamlingshus 

Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
9r. Lyndelse Sel-
skabslokaler 


