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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Valgrunden 2013 

Torsdag den 19. november er der 
valg til regionalrådene og kommu-
nalbestyrelserne. 
 
Redaktionen har derfor bedt de poli-
tiske partier om at skrive deres 
valgoplæg i dette nr. af Skulderbla-
det. De bringes på de efterfølgende 
sider.           
Vi håber på den måde at medvirke 
til en øget interesse for kommunal-
politik og den medhørende valg-
handling. 
Opfordringen er sendt til partiernes 
mailadresser, som de fremstår på 
nettet: 
'kenneth@danlogic.dk'; 
'calodema@get2net.dk'; 
'KirstenB@knus.dk';  
'formand@venstre-fmk.dk'; 
'aagep@faaborgmidtfyn.dk'; 
'larsp.65@gmail.com'; 
'ireneogpeter@3mail.dk' 
 
At finde de politiske partier på net-
tet er ikke helt så enkelt som man 
skulle tro. 

Der er mange vigtige sager, der skal 
tages stilling til i de kommende år. Vi 
har alle gået i skole, så vi har alle en 
holdning til uddannelse, og med en 
folkeskolereform der i de kommende 
år skal implementeres, er der nok at 
tage fat på, og det er absolut ikke li-
gegyldigt, hvordan det bliver gjort. 
Vi har i de seneste år hørt meget om 
den økonomiske krise og om dens 
konsekvenser. Holdningerne er blan-
dede: Skal vi spare eller investere os 
ud af den, eller skal fokus rettes 
imod, at der findes andre værdier, 
end de, der kan sættes beløb på? 
De svage i samfundet, de der ikke 
kan klare sig selv, er det en fælles op-
gave eller er det familiens? Hvor er 
balancen mellem kommunal omsorg 
og privat initiativ? 
Infrastrukturens betydning kan næp-
pe overdrives. Fungerer infrastruktu-
ren ikke, fungerer samfundet heller 
ikke, så fordelingen mellem privat og 
offentlig virksomhed er derfor ikke  
uinteressant. I et velfungerende sam-
fund med stor lighed, betyder det ik-
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Lad børnetallet stige 
Kommunen skal være attraktiv for 

familier – også i lokalsamfunde-
ne og landsbyerne. Der skal væ-
re gode muligheder for at kom-
me fra landsbyerne til de større 
byer. Børn og unge skal have 
nem adgang til uddannelsesste-
der i og udenfor kommunen og 
til de større arbejdspladser. 

Sæt græsrødderne fri 
Kulturel mangfoldighed er vigtig 
for kommunen og borgernes trivsel. 
Foreninger, kulturelle aktiviteter og 
de frie skoler skal støttes. De lokale 
ildsjæle skal have mulighed for at 
kunne udfolde sig. Vi ser på mulig-
heder frem for begrænsninger. 
Erhvervsudvikling 
Der bør være gode muligheder for 
at finde beskæftigelse i kommunen. 

Valgprogram kommunalvalg 2013 

Vi vil være med til at skabe gode for-
hold for iværksættere og lokale er-
hvervsdrivende i kommunen. Det 
handler bl.a. om 
 

Hjælp til at finde  grunde 
Skabe erhvervsnetværk 
Sætte iværksætteri på skoleskema  

Vi har ikke guld, men grønne sko-
ve 
I Faaborg - Midtfyn har vi et unikt 
naturområde, vi har skov og strand 
bl.a.; Tarup – Davinde området, 
Svanninge bakker, Horneland samt 
vore øer. Områderne skal udvikles, 
med respekt for naturen. Der skal væ-
re bedre muligheder for lystfiskeri, 
cykling, løb og vandring i naturområ-
derne.  

Det er radikale værdier 

ke alverden, men hvad nu, hvis vi ik-
ke længere frit kunne vælge mellem 
om vi ville købe vand til 20kr./l i su-
permarkedet eller tappe det fra hanen 
til 0,00002kr./l? 
 
Der kunne stilles mange andre 
spørgsmål, og de kommende vælger-
møder kunne være gode udgangs-
punkter. 
 
Skulderbladets redaktion har valgt at 
lade det være op til lokalrådet, om 
der skal arrangeres et vælgermøde i 
Nr. Lyndelse/Nr. Søby området denne 
gang, da netop lokalrådet må være 

nærmest til at slå et slag for demokra-
tiet i lokalområderne. 
Under alle omstændigheder kunne 
det være fint, hvis antallet af sofavæl-
gere kunne reduceres betragteligt. 
             
Red 
 
På de efterfølgende sider kommer der 
tre indlæg, fra henholdsvis Det Radi-
kale Venstre, Det konservative folke-
parti (nænsomt forkortet af red) og fra  
Dansk Folkeparti. 
Mange tak for indlæggene og de bed-
ste forhåbninger for den kommende 
valgperiode. 
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for de næste fire år, hvis man ønsker 
at gøre sin holdning gældende for 
Faaborg Midtfyn kommunes frem-
tid. 
Dansk Folkeparti vil arbejde for, at 
vi i kommunen får lempelige lokal-
planer og hurtigere sagsbehandlin-
ger, således de erhvervsdrivende ser 
kommunen som en medspiller og 
ikke en modstander. Ligeledes vil vi 
i Dansk Folkeparti arbejde for en 
bedre infrastruktur (vejnet, trafik og 
it), og gøre Faaborg-Midtfyn kom-

Grøn energi er kommunens ansvar, 
affald og energiproduktion skal 
samtænkes 
Grøn energi er en konservativ mær-
kesag. I indeværende valgperiode 
har grønne tiltage bl.a. til kommu-
nens bygninger været højt priorite-
ret på den konservative dagsorden.  
ÆLDRESTYRKEN skal inddrages 
yderligere og indtænkes som en del 
af ressource- rummet 
Det er kommunens opgave at sikre 
at alle borgere kan virke efter bedste 
evne og derfor bør ord som 
”parkering” og ”aktivering” ikke 
indgå i løsninger.  Kulturarven skal 
beskyttes 
Vores historiske og kulturelle arv er 
yderst vigtig hvis vi stadig skal kun-
ne skelne Danmark fra andre lande. 
Bevarende lokalplaner er vores alles 
beskyttere, der sikrer en respekt for 

de værdier, der eksisterer i vores 
kommune.  
Hver borger er væsentlig for kommu-
nen og skal hjælpes individuelt og 
hurtigt. 
Kommunen er til for borgeren, borge-
ren er ikke til for kommunen 
Den lokale turisme skal nytænkes. 
Turismen skal have adgang til hele 
kommunen. De mange stier og van-
dreruter i kommunen skal kobles 
sammen; både med flexbusser og 
kyst-taxier men også med overnat-
ningsfaciliteter, fra hoteller over pri-
vate bed&breakfast til campingplad-
ser og de mange naturskønne shel-
ters. Der er plads til nytænkning på 
turismeområdet, det vil blive både 
borgere og kommune til gavn i vores 
fælleds fremtid. 
 
Læs mere på kifm.dk/nyt13 

Konservative Mærkesager i 2013 

19 november 2013 er den vigtigste dag  

mune til et attraktivt sted at bosætte 
sig. Det være sig enten i lokalsam-
fundene eller som nybyggeri. 
Dansk Folkeparti vil være lydhør og 
imødekommende over lokalsamfun-
dene, og vi vil arbejde for at kultur- 
og foreningslivet skal kunne se kom-
munen som en aktiv samarbejdspart-
ner, samt arbejde for at bevare kom-
munens skoler i den udstrækning for-
ældreopbakning og økonomi harmo-
nerer.  
Dansk Folkeparti vil arbejde for en 
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ansvarlig politik på synlige/usynlige 
handicaps, psykiatri og misbrugspro-
blemer, samt en god børne-
ungepolitik med muligheder for fri-
tidsaktiviteter. 
Dansk Folkeparti vil også arbejde for 
en værdig ældrepolitik. Ikke så meget 
robotstøvsugertid, men mere om-

sorgstid. 
 
Husk Dansk Folkeparti på valgda-
gen - vi husker dig hele valgperio-
den. 
Åge Priisholm 
Lokalformand 

Onsdag den 9. oktober er der 

Seniorsurf-dag. 

 
Ældre, som ikke før har prøvet inter-
nettet, får chancen for at udforske 
mulighederne på en sjov og tryg må-
de i selskab med andre nysgerrige og 
de kompetente it-undervisere. Det 
sker, når Varmestuen i Nr. Søby åb-
ner dørene samtidig med andre bibli-
oteker og datastuer over hele landet 
fra Skagen til Rønne.  

Bag arrangementet står Ældremobili-
seringen, Ældre Sagen, landets bibli-
oteker og Digitaliseringsstyrelsen.  
DR har produceret en digital quiz, 
hvor der er mulighed for at vinde 
flotte præmier.  
Erfaringerne fra bibliotekerne og fra 
Ældre Sagens og Ældremobiliserin-
gens mange datastuer rundt omkring i 
landet er, at når man først bliver bidt 
af internettet, så får man hurtigt mod 
på mere. Fra 2011 til 2012 kom ca. 

Prøv en digital quiz! 

Fra Hestehavegaards 
Hverdagsmuseum 

Vi har efterhånden fået en del mobil-
telefoner og kan derfor snart fortælle 
et kapitel eller to om denne spænden-
de del af telefoniens historie. 
Som det fremgår af billedet her, er 
der sket en stor udvikling, men vi 
mangler desværre endnu den første 
generation, den store kuffertmodel, 
man akkurat kunne slæbes med sig, 
men under brug af betydelige kræfter.  
Fire af telefonerne har været brugt 
her på stedet, og det må indrømmes: 
de moderne smartphones er lidt smar-
tere end de halve murstensmodeller. 
Med kærlig hilsen 
Else-Marie og Peter Albrekt 
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Onsdag den 25/9 kl 19 på stadion 
i klubhuset 
  
Informationsmøde om arbejdet i by-
festudvalget og de opgaver vi løser 
op til byfesten. Vi søger 20 personer 
der kan optræde som hjælpere i 
ugen op til byfesten og 4-6 personer 
der kan indgå i selve bestyrelsen. 
Mødet er en informationsaften og 
du bliver IKKE meldt ind i noget 
bare fordi du møder op. Den egent-
lige indmeldelse kan ske efter mø-

det eller til generalforsamlingen.  
 
Onsdag den 9/10 kl 19 i Varmestu-
en 
 
Generalforsamling i Byfesten. For-
slag til fordeling af et evt. overskud 
fra årets byfest, modtages denne dag. 
Valg til bestyrelsen. 
 
Med venlig hilsen 
Sven Caning 
sc@headsetshop.dk 

$yt fra Byfesten 

88.000 flere ældre på internettet.  
På http://www.it-formidler.dk/
seniorsurf2013/Tilmeldte kan man 
finde en oversigt over de mere end 
200 datastuer og biblioteker, der del-
tager, samt deltage i en digital kon-
kurrence, og måske får vi besøg af 

skuespiller Lisbeth Dahl. 
 
Vi ses  
 
Datastuen og underviserne i varme-

stuen. 
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Kommunalvalget nærmer sig; i den 
forbindelse er her lidt til eftertanke.  
Det kan samtidig være et minde om 
Karin Madsen. 

Tanker ved et dødsfald 
En af sognets ældste, Karin Madsen, 
døde den 23. august, 95 år gammel – 
altså født i 1918.  Karin har levet i 
den tid, hvor kvinders stilling i sam-
fundet ændredes – langsomt, og ikke 
til at stoppe. 
Hun kom til verden 3 år, efter at 
kvinderne fik stemmeret (1915), og 
på et tidspunkt hvor verden havde 
nok at gøre med at finde sig selv efter 
1. Verdenskrig.  I 1918 nåede den 
Spanske Syge ydermere til Danmark; 
fra september til november anmeldte 
lægerne 61.285 tilfælde, og 1.293 mi-
stede livet. 
Ved Folketingsvalget i 1918 blev kun 
4 kvinder valgt ind – 2 konservative, 
1 socialdemokrat og 1 radikal – det 
højeste antal kvinder til Folketinget 
frem til 1945. Først ved Kommunal-
valget i 1981 fik hvert eneste byråd i 
Danmark mindst 1 kvindeligt med-
lem. Så der var nok for lille Karin at 
tage fat på 

I 1920 f.eks. stod på de fleste kvin-
ders toiletbord ”Tosca” og ”4711” 
som fast inventar. 
I 1932 var der omkring 30 millioner 
arbejdsløse i den vestlige verden.  I 
Danmark steg arbejdsløsheden til 
mere end 30%.  I 1935 gik Socialde-
mokratiet til valg på sloganet 
”Stauning eller Kaos”, og fik 46,1% 
af stemmerne. 
I 1940 er Karin Madsen 22 år, da 
kunne en kvinde tjene 3.50 kr. på en 
hel dags rengøring – og vi snakker 
om 12 timer.  4 kr. for en storvask. 
Arbejdsanvisningen tvang arbejdslø-
se til at tage job i tørvemoserne eller 
brunkulslejerne eller arbejde i den ty-
ske krigsindustri. Vinteren 1940-41 
tog 25.000 arbejdsløse af sted for ik-
ke at miste deres understøttelse. Ka-
rin Madsens mand var en af dem. 
Samtidig skriver ”Magasin-Nyt”, 
hvor farligt det er, ja meget farligt, 
selv på en varm sommerdag at falde 
for fristelsen til at smide busteholde-
ren, som den hed.  For en let som-
merkjole røber meget nemt slapheder 
og andre uskønheder indenfor!. ”Kan 
Deres skikkelse stå for kritik?” skrev 

Tanker ved et dødsfald 
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Tidens Kvinder i 1944. 
Ved Kommunalvalget i 1946 satte 
mændene sig på 97% af taburetterne; 
men i 1950 bliver Bodil Koch ver-
dens første kirkeminister – 2 år efter 
at de 3 første kvindelige teologer var 
blevet præsteviet i Odense, og Helga 
Petersen bliver verdens første justits-
minister. 
I litteraturens verden blev Tove Dit-
levsens 2 digtsamlinger, ”Pigesind” 
og ”Kvindesind” et hit – mange kvin-
der så pludselig deres eget liv i hen-
des digte. 
I 1969 sagde Socialdemokratiets kon-
gres Ja til kravet om fri abort. P-
pillen var allerede blevet frigivet i 
1966, dog ikke uden helbredsmæssi-
ge omkostninger for mange kvinder.  
På mændenes område skete kun det 
skelsættende, at kondomer nu kunne 
fås i flere farver! f.eks. kunne de kø-
bes hos Barberen. 
I 1990, da kvindernes valgret fejrede 
75 års jubilæum, udgjorde mænd sta-
dig 88% af samfundets elite. Kun 4 

% af ledere i erhvervslivet var kvin-
der.  Og 9 ud af 10 borgmestre var 
stadig mænd. 
Karin Madsen tog sit kvindeliv på sig 
– hun havde sine meningers mod 
med alt, hvad det indebar af glæder, 
sorger og ind imellem store bekym-
ringer, men hun gjorde århundredet 
færdigt på flotteste vis og tog hul på 
et nyt. Ikke så sært at hun til sidst var 
træt af dage. 
Kønnenes magi er, at de i forening 
kan skabe liv. En evne, som er kernen 
i al religiøs undren, forbundet med 
livets helt store spørgsmål om, hvor-
for vi er her på jorden. Denne magi-
ske forskel kan aldrig forstyrres af li-
gestilling, men bør så heller ikke re-
sultere i sociale og økonomiske ulig-
heder mellem mænd og kvinder. 
 
Hanne og Aase 

 
Kilde: Pia Fris Laneth ”Lillys Dan-

marks Historie”, 2006, Gyldendal 
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Minder fra min tid på Søbysøgård  

(Vibbi Bjerke – f. Valborg Pedersen 
(1927) – bor nu i Haslum i Norge) 
Søbysøgård lå der så smukt bag sø-
en.  Jeg så den hver gang på min vej 
mod Nørre Søby på Stationsvejen.  
Fra søen løb en rende, Bondehave 
Rende.  Der var et rækværk af jern 
ved vejen over den.  Med gru tænk-
te jeg ofte på den, som engang en 
frostdag havde sat munden mod det, 
og læberne frøs fast – uha! 
Den gang vidste jeg ikke, at jeg se-
nere skulle få ophold på Søbysøgård 
som tjenestepige hos inspektør Aa-
ge Hansen og fru Karen Hansen.  
Men der kom jeg i november 1944 
og var der i 2 år.  Det blev gode år, 
hvor jeg nærmest var som en af fa-
milien.  Deres datter Jette var 10-11 
år, og vi blev meget gode venner.   
Det var hende, som gav mig navnet 

Vibbi, som har fulgt mig i alle senere 
år.  Det passede mig godt, for jeg var 
ikke særlig glad for at hedde Valborg. 
Alle rum var store og højloftede.   
Køkkenet havde et stort komfur, hvor 
der fyredes med tørv til madlavnin-
gen.  Spisekammeret var i et tårnrum.  
Der stod jeg hver aften og smurte af-
tensmaden.  Der blev dækket bord 
med dug og servietter i spisestuen, 
hvor jeg også havde min plads til alle 
måltider.  Jeg havde værelse med ud-
sigt til parken med de store gamle 
træer.  Noget af parken var anlagt 
som inspektørens have.  Den skråne-
de ned mod søen, og bag den var den 
romantiske ”Vindens harpe”, en ræk-
ke med høje træer, som vinden suste 
igennem.  Lidt borte fra alleen i par-
ken lå ”Påskeøen” – et smukt syn, 
når påskeliljerne blomstrede.  Men 
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det fortaltes, at den gemte på en trist 
tildragelse på slottet.   
[Mon det havde at gøre med Aksel 

Rosenkrantz, som var en hård her-

re?  AaR] 

Inspektøren var interesseret i, hvad 
der foregik i Nørre Søby.  En gang 
da der havde været gymnastikopvis-
ning i Forsamlingshuset, spurgte in-
spektøren, hvordan det var gået.  
”Godt”, svarede jeg – ”undtaget at 
gå ligevægt på bommen – det er jeg 
en rigtig lort til.”  Stor munterhed!  
Da jeg rejste derfra, fik jeg to anbe-
falinger, og den ene var morsom – 
her blev alle mine ”synder” beskre-
vet, også den om ”lorten”. 
De havde hund, en airdale-terrier, 
Ras, hed den, og den skulle luftes.  
Hver dag kl. 12 skulle jeg gå ned til 
stalden og hente mælk i en lille 
spand, og Ras måtte med.  Det var 
en slags spidsrodsgang, for fangerne 
vidste, at jeg kom på det tidspunkt, 
og de stimlede til vinduerne for at få 
et glimt af et skørt.  Og vel inde i 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

stalden kom de og gloede på mig – 
også der.  Så tilbage samme vej – jeg 
burde måske have følt mig beæret!! 
Da det blev maj og slut på krigen, var 
der stor glæde, og de ansatte blev in-
viteret op i stuen, og fru Hansen 
fandt kaffekværnen og de ægte bøn-
ner, som var sparet og gemt til denne 
stund.  Det duftede særlig godt.  I 
stuen sad bl.a. kokken og genert prø-
vede at gemme sine fødder, for der 
var hul i sokkerne på storetåen.  Men 
hvad gjorde vel det i en slig stund. 
Det blev til bilture i deres folkevogn.  
Det var en oplevelse for mig.  Flere 
steder i Jylland og i København – fe-
riehus ved Bårdesø strand.  En vinter 
fik både Jette og jeg et par ski, og vi 
øvede os i parken.  Det var stort at 
klare de bitte små bakker der. 
Endnu kan jeg gyse ved tanken om 
vinduespudsning i entreen.  Vinduer-
ne havde dobbelt højde med en 
sprosse imellem.  Først op på en høj 
gardintrappe, så over på sprossen for 
udvendig puds. Var jeg faldet ned der 
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Til fællesspisningen den 13. septem-
ber fik vi maden fra Fåborgvejens 
slagter (Trekanten i Nr. Søby). 
Maden – koteletter i fad – var rigtig 
god, og der var rigeligt, så den løs-
ning er vi klar til at prøve igen, hvis 
der mangler folk med lyst og kræfter 
til at klare opgaven. 
Kirsten Pindstofte og Asta Juul stod 
for serveringen, også af grøddesser-

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

Bemærk    -    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    -    Bemærk 
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag 

************************* 
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

*************************  
Efterårets Fortælledage tager udgangspunkt i 
Claus Oldenburgs:  ”Der var et yndigt land 

eller Hvad blev der af landbokulturen?” 
Mandag den 7. oktober 2013, kl. 14.30 i Arkivet 

Mandag den 4. november 2013, kl. 14.30 i Arkivet 

Varmestuen 

ten, som de havde lavet af Elses klar-
gjorte sveskeblommer. Alt i alt en 
dejlig middag og hyggelig aften med 
fællessang af efterårets sange til Jo-
hannes´ akkompagnement . 
Fællesspisningen næste gang (v/
Anna) bliver fredag den 11. oktober. 
Tilmelding fra den 1. – 10. til Else 
Larsen, tlf.65901129. 

fra 1. etage, havde det været ”over 
and out”.  Det blev med det ene vin-
due; fru Hansen forstod vel, at det 
var for farligt. 
Min cykel havde plads i kælderen.  
Da måtte jeg om på bagsiden ved 
parken og ned med den.  Så var det 
om at finde vejen i de lange mørke 
gange for at komme op i lyset igen.  
Dernede foregik også storvasken.  
Min mor, Mathilde Pedersen, havde 
i nogle år jobbet med at gøre rent på 

kontorerne.  Det var slidsomt for hen-
de – grytidligt måtte hun begynde for 
at være færdig, til der blev befolket.  
Jeg var ofte nede for at snakke med 
hende. 
 
Mere kunne jeg nok fortælle om de to 
gode år af min ungdomstid, men her 
vil jeg slutte.  Senere blev det Norge 
for mig, og her har jeg det bra. Men 
iblandt kan jeg længes stærkt efter 
Danmark. 
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Spørgsmål: Kan det være rigtigt at et 
så smukt og grønt område ved vores 
kirke skal ligne et affaldsområde for 
visne blomster og buske ved siden af 
det stykke jord som ellers bruges til 
P-plads for kirkegængere? 
 
Oplevelse: Ved en begravelse i kir-
ken, hvor der var mange gæster ude 
fra, faktisk var der gæster fra det me-
ste af Fyn, til denne handling, fik jeg 
dette spørgsmål: ”Det er da vel kun 
en midlertidig foranstaltning, med 
denne affaldsplads?”, hvortil jeg måt-
te svare, ”nej desværre er det en per-
manent plads som skal bruges til ha-
ve affald fra kirkens gravpladser.” 

Så nu er mit næste spørgsmål til vo-
res så udmærkede menighedsråd: Har 
I virkelig besluttet at der skal være så 
lidt pænt på en ellers så smuk og 
grøn plads ved kirken, at byens og 
kirkens gæster finder det nødvendigt 
at spørge om dette, eller kan I finde 
en bedre egnet plads, længere væk fra 
kirken og gemt af vejen for kirkens 
og byens gæster? 
 
Og hvis I syntes at det er pænt, så 
fortæl mig hvad der er pænt ved det-
te, så jeg kan fortælle vores gæster 
det fremover. 
 
Carsten Jensby 

Oplagringslossepladsen ved $r. Søby kirke. 
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Borgere i �ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 6b.  

 

Max 25 personer. 

Henvendelse 3 uger  

før brug til   

 

Else Larsen  

tlf. 65 90 11 29  -  

23 25 11 39 

Varmestuen  

meddeler  
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$aturoplevelser  

Pludselig var det ikke sved, men 
regnvand min skjorte blev våd af – 
men o.k, der var jo også nogle af-
grøder, der trængte til lidt vand. Jeg 
tror, at al korn kom godt i hus, og 
jeg kan se, at mange marker er ble-
vet tilsået med raps, så næste år kan 
vi igen drømme om en flyvetur over 
Fyn, når alle markerne blomstrer, 
for at se de mange store gule plama-
ger / gule afgrøder. 
Fuglelivet er lidt i en bølgedal, sy-
nes jeg.  Grågæssene er her stadig, 
og en del af de spurvefugle, vi fod-
rer i haven, kommer stadig. Unger-
ne er ved at skifte fjerdragt, så de 
kommer til at ligne forældrene. Det, 
synes jeg, er en interessant proces at 
følge.  Jeg læste for nogle år siden, 
at han-rødhalsen bliver mørkere i 

den røde farve med årene, og jo æl-
dre / mørkere han bliver, jo mere at-
traktiv bliver han blandt hunnerne, så 
har han jo stadig chance for overle-
velse.  Lidt ironisk kan man så sige, 
at det er en parallel til en del af men-
neskenes liv. Her er det også brystet 
på mænd, nogle kvinder ser efter. 
Men fokus er her størrelsen / tykkel-
sen på tegnebogen! 
Cikorien blomstrer stadig, ser jeg på 
mine ture rundt i omegnen, og for ny-
lig gik jeg en tur (på en ikke helt of-
fentlig tilgængelig sti)!  Her fik jeg 
pludselig øje på en lille utrolig smuk 
orange blomst, jeg ikke har set før.  
Den betog mig så meget, at jeg måtte 
tilbage et par dage senere, hvor jeg 
plukkede et par stykker, som jeg tog 
med hjem for at finde navnet i en af 
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Månedens digt 

Septembers himmel den var blå, 
men hvem skal vi mon stemme på. 

Betyder det noget, hvor man sætter sit kryds? 
 

�år jeg ser i avisen, hvor arrogant man kan svare, 
ja, så tænker jeg bare: 

Er det mon en kommunal mangelvare, 
denne mangel på hensynsfuldhed -  

for den er da stadig gratis – så vidt jeg ved. 

 

Huspoeten 

mine blomsterbøger.  Til sidst fandt 
jeg den i ”Danmarks vilde Flora”; jeg 
er næsten sikker på, at den hedder 
Pomerans Høgeurt.  Det var endnu 
en smuk blomst fra den danske natur, 
jeg fik set og lært. 
Jeg har hørt rygte om et Trampesti-
system, der pønses på.  Ud fra mine 
oplevelser og normer synes jeg, at det 
er en spændende ide.  Min kone og 
jeg var en dag på tur med fru og hr. 
Kortegaard; de viste os, hvor den 
gamle kirkesti gik i gamle dage i 

Vestenden af Nr. Lyndelse.  Det er for 
mig en fascinerende oplevelse at se 
ny natur og nye vinkler på et lille lo-
kalsamfund, man har boet i så mange 
år, så held og lykke med projektet. 
Ove Larsen fortalte mig for nylig, at 
han fra sin have havde set havørn 
over Søby Sø.  Hvis naturen  fanger, 
skal man holde øjne og ører åbne.   
 
NATURligvis 
 
Jørgen �ielsen 

Velkommen til Symfonien 

Ved dette års forårskulturdag, havde 
jeg den glæde at blive vist rundt i 
Regnbuens lokaler. I det ydre er en 
stor del af den stadigvæk den gamle 
Nørre Søby Skole, hvor jeg tilbragte 
fire skoleår. Jeg har mange positive 

minder fra de år, så det var en god 
oplevelse at blive vist rundt og se og 
høre om de mange spændende aktivi-
teter, der nu foregår. Man kunne næ-
sten ønske, at man var barn igen. 
Nørre Søby Skole har tidligere været 
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EFTERLYSNING 
 

Vi har nu haft den første samling og 1 ny 
har meldt sig.  

Men, men, men …… vi kunne altså godt bruge 
et par friske ”unge” mænd. 

Er der ikke nogen af jer der kunne tænke sig en lille rolle, være ”tæppedreng”, 
instruktørassistent eller simpelthen en handy mand til de praktiske ting. 

Vi øver mandag aften i �r. Søby Forsamlingshus 
fra kl. 19.00 til kl. 22.00 fra uge 41 til premieren den 8. marts 2014. 
Så mangler du en fritidsinteresse i vinterhalvåret så meld dig ind i  

�r. Søby Dilettanterne. 
 Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne 

Dorte A. 6590 2554 - Dorte P. 4015 1418 – Pia 2028 8515 
Poul 6590 1558 – Peder 4046 3506. 

 Skynd dig, så du kan nå at være med allerede i denne sæson. 

interessent i Skulderbladet, og det var  
lidt trist, da det måtte ophøre. Det er 
derfor med så megen større glæde, at 
vi kan ønske Symfonien velkommen 
som interessent, og vi glæder os til at 

få lejlighed til at følge med i dens 
hverdag. Symfonien omfatter Regn-
buen og Carl Nielsen Børnehaven. 
Hjerteligt velkommen 
red 
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
14.00  -  17.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Løssalg : 5 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  

Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 
5æste nummer udkommer den 1. novem 2013. Deadline : 15. oktober 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften 5.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
Datastue 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
15.00  -  17.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 
5ørre Søby Kirke 
5ørre Søby Lokalarkiv 
5ørre Søby Vandværk 
5ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

25. 
7. 
9. 

 
11. 
4. 

19. 

Sep. 
Okt. 
 
 
 
5ov. 

19.00 
14.30 
19.30 
 
18.00 
14.30 

Informationsmøde 
Fortælledag 
Generalforsamling Byfest 
Seniorsurfdag 
Fællesspisning 
Fortælledag 
Valgdag 

Ons. 
Man. 
Ons. 
 
Fre. 
Man. 
Tor. 

Klubhuset Stadion 
Lokalarkivet 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Lokalarkivet 
Valgstederne 
 

Kalenderen        oktober  -  november   2013 

Faste ugentlige aktiviteter 


