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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Indkaldelse til generalforsamling i
Byfestkomiteen.
Torsdag den 29/10-2009. kl. 19.30. holder vi generalforsamling i Varmestuen, med dagsorden ifølge vedtægterne. Ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra byfesten 2009 kan kun ske ved personligt fremmøde til generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest den 20/10-2009.
Mikael Pedersen
Radbyvej 20, Nr. Søby 5792 Årslev
nsb@mikp.dk
Byfestkomiteen.

Vælgermødet i Forsamlingshuset den 29. okt.
Paneldeltagerne ved vælgermødet i Forsamlingshuset bliver blandt andet bedt
om at tage stilling til spørgsmål som: Skolestrukturen fremover, små eller store skoler? Udvikling af lokalområderne, så ældre fysisk svage ikke behøver at
flytte. Visioner for kommunen.
Husk at møde op med de spørgsmål du gerne vil have svar på torsdag den 29.
oktober kl. 19.00 i Forsamlingshuset.
Vel mødt!
red

Flag og flagstænger på Sportspladsen
Til orientering for nye søbynitter og
genopfriskning for gamle kommer
her SKULDERBLADS-artikler om
emnet.
1991, nr. 1: Flagstangsstenen.
Min nabo går ofte tur ned over
sportspladsen.
På vej
hjem fortale han
mig for
nylig over
hækken, at
flagstangsstenen er
gravet op.
”Hvad mon der skal ske? Ved du
det?” Det vidste jeg ikke, men selvfølgelig gav det anledning til et lokalhistorisk tilbageblik. Og her er, hvad
erindringen og
”Sportspladsprotokollen” fortæller:
Om Flaget: Det blev skænket af Sigrid og Robert Hansen, Toftebo. Robert Hansen,
som nu bor i
Tommerup,
fortalte i anledning af
40årsdagen
for indvielsen, 1. juli
1945: Skovridder Leschly sagde: ”Hvis nogen vil give flaget,
så vil jeg give flagstangen”.
Og sådan fik sportspladsen sit flag.

Gdr. Aksel Jensen, Agerslyst, gav
flagstangsstenen. - Protokollen fortæller, at der blev anskaffet ny flagstang i 1954. Ved samme lejlighed
blev flagstangsstenen byttet ud med
en større fra murer Karl Larsens have på Kirkesøvej. – 8.
april 1962
blev en ny
flagstang
rejst.
Hvem ved i
øvrigt, hvad
der sker nu?
AaR
1991, nr. 2: Flagstangsstenen.
Artiklen i sidste nummer af bladet resulterede i en opringning fra vejformand Frede Christensen, som forklarede årsagen til opgravningen. En ny
placering efterlystes.
Resultatet er, at vi får anskaffet en ny
flagstang. Vi
satser på at få
den op til Byfesten. I starten
låner vi os frem
til et flag, men
vil, via salg af
små Dannebrogsflag ved
byfesten, finansiere vort eget.
Byfest, Sct. Hansfest, fodboldholdets
hjemmekampe, og hvad der ellers fo2

lig indsats,
der udover
at resultere i
en smuk ny
flagstang
også har betydet en god fællesskabsoplevelse i et
positivt og frugtbart samarbejde.
I forbindelse med frivillig arbejdsindsats er det en god tradition ikke at
nævne navne: ingen nævnt, ingen
glemt. Undtagelsesvis skal en enkelt
af disse
mange
hjælpere
dog
nævnes,
idet
det
derved giver en spændende historisk
sammenhæng.
Under 2. Verdenskrig, da sportspladsen blev anlagt, deltog Jens Aage,
Odensevej 25. Nu – næsten 50 år efter – er Jens Aage ”still going
strong”, idet han - udover at give
husly til arbejdet - var med til at finde frem til flagstangsstenens placering, var med til at tilvirke og færdiggøre flagstangen og var med til at få
den transporteret ned til pladsen den
28. maj. For fuldstændighedens skyld
bør projektets hændelsesforløb kort
skitseres:
15. april udkom det første nummer af

regår på vort smukke anlæg, bliver
betydeligt mere festlige, når vi også
får mulighed for at hejse flaget. Alt i
alt et godt resultat af artiklen.
Red.
1991, nr. 3: Projekt Dannebrog.
En varm tak til: Borgmester Knud
Knudsen for flaget. Vores slagter for
at stille med grill, mandskab og en
enorm mængde lækre grillpølser. Vores bager for brød til og for lynhurtigt
at fremtrylle et nyt oplag, da forventningerne til fremmødet viste sig vildt
underdrevne. Brugsen for øl og vand.
Klippe-Butikken for at supplere ølforsyningen op, da det også her viste
sig, at forventningerne til fremmødet
var sat alt for lavt.
Byfestkomiteen for
sodavand, så der var
til alle børnene. Birgit og Jørgen Sørensen for et kontant bidrag til flagstangen
på 200 kr. Årslev
kommune for imødekommenhed og praktisk assistance.
Og en ikke mindre
varm tak til alle de
mange frivillige
hjælpere, der har
ydet en flot og velvil3
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16. april blev redaktionen ringet op af
vejformanden, der kom med en forklaring på, hvorfor flagstangsstenen

række langt ud over byens grænser.
Et forum, der kan være med til at sikre vores status som et selvstændigt
lokalsamfund, der, i ordets bedste

var gravet op, idet han samtidig efterlyste en ny placering.
23. april mødtes et lille udvalg af repræsentanter for forskellige interessegrupper i byen og fandt frem til den
nye placering.
2. maj hentes en granstamme i skoven ved Søbysøgård. Derefter afbarkes og høvles den.
24. maj lover borgmesteren – i forbindelse med et interview til en artikel til SB at komme med flaget, når
flagstangen rejses, og dagen efter er
festligheden arrangeret og fastlagt til
tirsdag den 28. maj.
25.-26. maj færdiggøres flagstangen.
28. maj kl. 17 rejses flagstangen,
og flaget hejses. – Ca. 200 børn og
voksne mødte op til en festlig højtidelighed, der derved kom til at stå
som en festlig optakt til byfesten den
efterfølgende week-end.
Hændelsesforløbet viser tydeligt, at
vi med vores nye blad netop har fået
det forum for samarbejde og fællesskab, der fra starten var hensigten. Et
forum, der allerede nu har vist sig at

forstand, samtidig er en integreret del
af det økonomiske og kulturelle fællesskab, der udgøres af Årslev kommune.
Som det blev udtrykt ved flaghejsningen, har det allerede haft en god indvirkning på øst-vest dialogen.
Red.
[For en ordens skyld: Flaget fra borgmesteren var en personlig gave, flaget havde tilhørt hans forældre].
Hvad blev der af det første flag? –
Det befinder sig såmænd i Lokalarkivet, hvor vi kan fortælle dets historie,
mens vi ser på de skrøbelige rester. –
Det stolteste øjeblik i dets historie
var nok, da det den 4. maj 1945 om
aftenen blev hejst, da frihedsbudskabet var kendt. – Det skulle egentlig
først hejses ved indvielsen 1. juli;
men jeg er sikker på, at denne forskydning velsignedes af alle involverede.
Aase Reffstrup
Foto: Knud Reffstrup
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Hvordan fortæller ørre Søby, at der er en mærkedag?
Er der fester i Forsamlingshuet, hejses flaget der. – Ved Byfesterne går
flaget til tops på Sportspladsen – flag
og flagstang der har en lang historie
bag sig. – Ved kirken hejses flaget,
når der er gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Kirken fik sit flag
og flagstang i 1992 på foranledning
af sognepræst Henrik BrandtPedersen, som undrede sig over, at
der ikke var flagstang ved kirken. –
Og så er der naturligvis den individuelle, personlige flagning. Men kører
man på en mærkedag/flagdag igennem byen ad ”hovedgaden”, Odensevej, er der ikke umiddelbart noget,
der fortæller, at byen fester – eller
sørger.
I forbindelse med Nørre Søby-dagene
i 2000 fik byen besøg af repræsentanter fra ”Landsforeningen af Landsbysamfund”. De kom hertil for at tage
del i vores fest (en udløber af vores
bud på at blive årets landsby, hvor
LAL var involveret). De fandt frem
til Konfirmandstuen, hvor der blev
fortalt om Nørre Søby Fonden. ”Men
vi kom til en by, som ikke umiddelbart viste, at der var fest i byen. I
mangler et flag ved vejen gennem
byen.”

Det synes Carsten Jensby også; han
kom med sin familie til Nørre Søby i
2001 (?). På et tidspunkt tog han initiativet til en indsamling til en flagstang, og i 2008 tildelte DanmarksSamfundet et flag. – Men hvor skal
flagstangen stå? Den naturlige plads
er ”Trekanten”, og det må man naturligvis træffe aftale med FaaborgMidtfyn Kommune om. MEN: før
der bliver arbejdet videre med sagen,
er der en meget vigtig detalje, der
skal afklares:
Hvem vil passe flagdagene – hejse
flaget, tage det ned og opbevare
det?
Hvad mener læserne om dette projekt?
Størrelsen af det indsamlede beløb
kendes ikke nøjagtigt. Det befinder
sig i et forseglet glas. Findes der ikke
en løsning på den omtalte problematik, hvad skal der så ske med det indsamlede beløb? Initiativtager Jensby
foreslår, at det indsamlede beløb i så
fald indgår i overskuddet fra Forårskulturdagen 2009 – altså til bedste
for Nørre Søby.
Aase Reffstrup

Varmestuen
Juletur til Tønder med Frørup rejser
søndag den 6. december. Vi kører direkte til Løgumkloster, hvor vi nyder
en dejlig middag, fortsætter turen til

Fællesspisning
Fredag den 9. oktober kl. 18.
Tilmelding fra den 1. oktober til Else
Larsen Telefon: 65901129
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grænsen til Süderlügum, gør holdt
ved supermarked, hvor der er mulighed for at handle. Kører tilbage over
grænsen til Tønder, som er festligt
smykket til jul! Det gamle apotek er
pyntet i alle etager med inspiration til
julekøb! Vi besøger de mange markedsboder med alskens husflidsting

til julen! Kører derefter hjem. Husk
pas!
Pris inklusive tur og middag: 250 kr.
Vi mødes ved brugsen kl. 9.00 Hjemkomst kl. ca. 19.00
Tilmelding senest den 20. oktober til
Ketty Andersen. Telefon: 65901501
eller 28159052.

yt i Hestehavegårds hverdagsmuseum
Her i forsommeren blev jeg ringet op
af vores lokale smed, Arne Holm,
han ville lige høre om jeg manglede
en brandsprøjte, til museet forstås. Ja,
han var da også leveringsdygtig i forskelligt andet løsøre, en vaskemaskine i træ
f.eks.
Arnes
mor var
flyttet til
Nr.Søby
fra en
større
ejendom i
Korinth,
ejendommen var
nu solgt,
og skulle tømmes samme weekend.
Vi satte traileren bag bilen, og kørte
sydpå.
Adskillige containere fyldte gårdspladsen, hele familien var i aktivitet,
men gik alligevel med ildhu op i, at
finde ting fra til mit lille museum.
Vi fik fyldt både bagagerum og trailer op to gange, men så havde vi også

til et fuldt funktionsdygtigt bryggers
og vaskerum, endog en gasgruekedel
blev det til.
Der er ligeledes mulighed for, at slå
sig ned i dagligstuen med dagens
avis, fra tyverne.
Læs f.eks. Fyns
Tidende d. 3. September 1920.
På forsiden finder
du en artikel om
den nye hovedskole i Ringe. Her
står blandt andet
at læse, at skolens
samlede areal er
på ca. to tønder
land, og at der er
gode havelodder
til lærerpersonalet. Skulle nogen være i tvivl, taler vi om den tidligere
Guldhøjskole, hvor Amdi Pedersen
trådte sine barnesko. Det var før han
startede Tvindimperiet, blev mangemillionær, og slog sig ned blandt de
rige og berømte ved San Francisco
bugten.
Else-Marie
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Månedens digt

Til lykke til ørre Søby Forsamlingshus

50 år med fester – fra barnedåb til konfirmand,
Til bryllupsfest og dilettant,
Til bankospil med pladen fuld,
Hvor salen summer af ”gammelt guld”.
Huset, hvor mennesker mødes og snakken går,
Som den nu har lydt i halvtredsindstyve år.
Med PETER ved roret - på trods af en slunken
kasse Sker der i Huset alligevel en masse.
Der er al mulig grund til at sige
TIL LYKKE OG TAK
Til Huset og jer, der orker at holde
ørre Søbys røde tråd intakt.

” SKULDERBLADET”

NB: Temaet for Fortælledagen i arkivet 5.10 er om det gamle Forsamlingshus
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Kalenderen
Oktober - november 2009.
Fre.
Tor.
Tor.
Søn.
Lør.

9. Okt.
29.
29.
6. Dec.
20. Mar.

18.00
19.00
19.30
09.00
2010

Fællesspisning
Vælgermøde
Generalforsamling Byfesten
Juletur til Tønder
Karneval

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Afg. Brugsen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

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

10.00
18.00
19.30
19.15
19.00
10.00
10.00
14.00

-

11.00 Varmestuen
21.00 Forsamlingshuset
21.30 Aulaen Røjlevej 22
Forsamlingshuset
Stadion
12.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
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

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. november 2009. Deadline : 15. oktober
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