
Tillykke Lasse 

Mandag den 13. august 2012 
mødte en stor del af byens 
befolkning op for at hylde sit 
unge bysbarn  -  Lasse  

Norman Hansen, der i en al-
der af bare 20 år havde vundet 
olympisk guld i disciplinen 
omnium, banecykling. 
At det var en festdag ud over 
det sædvanlige, kunne ingen 
være i tvivl om. Der var pyn-
tet med flag og medierne var 
mødt talstærke op. Længe 
ventedes der og der orientere-
des løbende om hvor dagens 
hovedperson befandt sig og 
hvornår ankomst kunne for-
ventes. Alle aldersgrupper var 
repræsenterede i en fælles op-
levelse, og en fælles hyldest 
af Lasses flotte præstation. En 
rigtig festdag, der er værd at 

22. Årgang nr. 7    1. september  -  1. oktober   2012               IS�0906-6519 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 



 

2 

Som altid var det store spørgsmål: 
Hvordan vil vejret være Skt. Hans 
aften?  Sådan også i år, 2012. Det 
blev smukt, og ”familien Nørre Sø-
by” kvitterede med stort fremmøde – 
over hundrede, en 
flot blanding af 
gamle og unge. Det 
er glædeligt, at de 
unge generationer 
møder så talrigt op 
– det er dem, der 
skal føre Nørre Sø-
by videre - i mere 
end én forstand. 
Ud over at skabe 
sammenhold er der hårdt brug for fri-
ske, unge kræfter, når scenen sættes – 
og tages væk – til aftenens bålfest. 
Carsten Jensby holdt årets gode bål-
tale. Her i uddrag. 
”Over alt i landet samles her i aften 

børn og voksne, unge og gamle, for 

at nyde bålet, se heksen gå til i flam-

merne og hylde landet med Drach-

manns smukke midsommervise. For 

mig er Sankt Hans en udpræget 

dansk aften, og jeg glæder mig over 

at være en del af det fællesskab og 

idyl, der ligger i denne fejring. Sankt 

Hans er ikke en hel-

ligdag – eller aften -, 

men en aften som vi 

alle kan nyde sam-

men. I aften nyder vi 

en af de lange, lyse 

aftener og korte næt-

ter. Og jeg tror, at 

mange, ligesom jeg, 

føler at det er selve 

den danske sommer, 

vi fejrer. 

Man når sandheden skal frem, er 

Sankt Hans’ oprindelse ikke spor 

dansk. Vi er slet ikke dem, der har 

startet traditionen. Bare navnet Sankt 

Hans – det er Johannes Døberen – så 

er vi helt tilbage til Jesu fødsel og Is-

rael. Midsommeren som naturfæno-

men er nordeuropæisk. De lyse dage 

huske, og som ikke blev mindre 
mindeværdig af et fornemt trak-

tement og et flot fyrværkeri. Sponso-
rer og arrangører fortjener stor aner-

kendelse for indsatsen. 
Red 

Varmestuen 
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og nætter fejres f.eks. overalt i Skan-

dinavien, England, Irland og tilmed 

Østrig! Heksen på bålet er en tysk 

tradition. Det er derfor, vi sender 

heksen til Bloksbjerg i Tyskland én 

gang om året! 

Altså: Sankt Hans - det produkt, som 

vi kalder dansk kultur, det danske 

særpræg -  er egentlig ikke  spor 

dansk. Vi har hugget med arme og 

ben fra andre dele af verden – og 

skabt noget, der er helt specielt 

dansk!  Sankt Hans er vores traditi-

on, og vi vælger selv, hvordan vi fej-

rer den. I tyverne besluttede man så 

at overtage heksebrændingen fra 

Tyskland og bruge den i vor egen 

midsommertradition. Og sådan har vi 

fejret den lige siden. Måske beslutter 

vi – lige som i Sverige – at Sankt 

Hans altid skal fejres på en lørdag, 

så alle kan deltage i den lange lyse 

nattefest. – helt ærligt: Det er egent-

lig ganske surt, når Sankt Hans er en 

mandag!! – Måske rykker vi Sankt 

Hans frem til den rigtige midsommer 

– som er 21. juni – to dage før – det 

er faktisk årets længste dag, og der-

med den rigtige midsommeraften. 

Den fejrer de i Irland og England. 

Måske ændrer vi med tiden traditio-

nen, så fokus bliver bålet i sig selv, 

som det er i Sverige og 4orge, hvor 

man ikke brænder hekse på Sankt 

Hansbålet.”  

Om tidligere tiders hekseafbrændin-
ger, som var begrundet i en forestil-
ling om, at enkelte mennesker var 
skyld i al den ulykke, der ramte men-
nesker eller dyr, udtalte Carsten håbet 
om, at vi er blevet klogere. ”For mig 

bør Sankt Hans handle om, at ingen 

nogensinde mere ”skal brændes på 

bålet”, blot fordi de tror på noget be-

stemt, ser ud på en bestemt måde el-

ler taler på en bestemt måde. Vi skal 
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bevare denne aften som en festaften 

og en hyldest til den danske sommer. 

Alle traditioner ændres og tilpasser 

sig tiden. 4oget går tabt – nye kom-

mer til. Det afgørende er, at vi, der 

lever her – i 4ørre Søby og i Dan-

mark – skaber nogle traditioner sam-

men, som binder os sammen som fa-

milie, som naboer og som land. At vi 

udvikler fællesskaber, der passer til 

den tid, vi lever i.  – Med den tanke, 

som jeg håber, I vil tage med jer, vil 

jeg bare sige mange tak for ordet – 

og fortsat rigtig god aften og god 

sommer! ” 

   ********** 
At traditioner ændres og tilpasses ti-
den kan allerede komme på tale til 
næste Sankt Hans.  Der har igennem 

nogen tid været ønske om at flytte 
bålfesten tilbage til ”Nørre Søby 
Fest- og Idrætplads” (Sportspladsen), 
som i mange år var det naturlige sted 
for Sankt Hansbålet.  Søbysøgård, 
som lejer det nederste stykke mod sø-
en, har set velvilligt på vores ønske 
om at flytte bålet derned.  Det vil og-
så løse problemet med bål så tæt på 
boligkvarteret. Og endnu en grund til 
flytning: det har ligget på den nu he-
dengangne Brugs’ areal, og ingen 
ved, hvad der sker her.  
Så:  Vel mødt på Festpladsen til 
Sankt Hans 2013! 
Aase Reffstrup 

 

P.S. – Og venligst: ikke frisk grønt på 
bålet!  Det var en ordentlig tyk røg-
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Så er sommeren ved at gå på hæld og 
i byfest komiteen glæder vi os til en 
vinter hvor vi kan tænke tilbage på 
glade sommer minder fra årets by-
fest. Vi præ-
sterede i år at 
slå rekord 
mht. til spi-
sende antal 
gæster lørdag 
aften. Efter 
vores mening 
den bedste 
fest i lang til 
i byfest regi. 
Der var god 
stemning, 
bægerklang og fantastisk mad. Hvor 
godt folk kommer, kommer godt folk 
til og i år oplevede vi en lokal opbak-
ning der tyder på at folk kommer for 
at more sig og fordi Byfest arrange-
mentet betyder noget positivt for 
dem. Det er rart at tænke på at vi kan 

skabe noget der er til glæde for man-
ge. Når det går godt for byfesten tje-
ner vi også penge og de penge vi tje-
ner deler vi ud ved vores general for-

samling til støt-
te for børn og 
foreninger i by-
en. I reglen er 
det foreninger 
der har hjulpet 
til ved byfesten 
der står forrest i 
køen. 
Vi kunne godt 
tænke os at bi-
drage endnu 
mere til lokal-

området. Det kan vi gøre ved at invi-
tere lokalområdes foreninger til at 
hjælpe til ved byfesten eller ved at 
man som forening selv har et arran-
gement på pladsen. Pladsen er stor 
nok til at der også er plads til din ud-
stilling eller din ide. Der er mange 

Byfesten 

sky, som krydrede Bentes dejlige vaf-
ler og det gode udbud af pølser, kaf-
fe, kager, øl, vand – og snobrød. 
Alligevel: tak for en dejlig aften. 

********** 
Der er andre ting at glæde sig over:  
Det flotte nye tag !  - Jeg vil skynde 
mig at opfylde bestyrelsens ønske om 
at forklare, hvorfor det er sort – og 
ikke rødt som på den anden del af 
bygningen. Forklaringen er enkel: de 
røde sten laves ikke mere.  – Og når 
vi nu kører forbi, eventuelt standser 
et øjeblik og ser på, hvor flot den 

ældste del af  Brugsen (Varmestuen) 
er, så gør det ikke spor, tværtimod. 
Den gule bygning og det sorte tag 
klæder virkelig hinanden. Til lykke 
med det. Da tømrermester Palle Chri-
stensen var godt i gang med arbejdet, 
inviterede Varmestuen til en lille 
sammenkomst lørdag formiddag den 
21. juli. 25 deltog. Else Larsen med-
deler, at taget nu er betalt – med mid-
ler fra LAG, Fionia Fonden og en lil-
le opsparing fra Varmestuen. – Pris: 
kr. 175.000. 
AaR 
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og producere en udviklingsplan der 
er relevant og brugbar i kommunalt 
regi og som har opbakning lokalt. Vi 
forventer dog at kunne præsentere et 
udkast snarest. Arbejdet med dette 
projekt og andre projekter tager tid. 

Lokalrådet har travlt med at formule-
re udviklingsstrategien for Nr. Lyn-
delse og Nr. Søby. Det er den gamle 
sang som vi i lokalrådet har sunget 
med på et stykke tid. Sandheden er at 
det tager enormt lang tid at formulere 

Lokalrådet 

muligheder og det er kun fantasien 
der sætter grænser. Vi kunne forestil-
le os f.eks at den lokale børnehave 

solgte ”herognumalede-portrætter” 
på pladsen, eller en skoleklasse der 
solgte kartofler i en bod, eller de lo-
kale jagthornsblæsere gav et num-
mer, alt sammen til gavn for forenin-
gerne selv og medvirkende til at gøre 
byfesten endnu mere mangfoldig og 
interessant.  
Har du en Idé så send den til os. 
salg@headsetshop.dk 

Byfestudvalget 
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men til den traditionelle fællesspis-
ning , som begynder igen 2. fredag i 
måneden, nemlig fredag den 14. 
september. Prisen er nu 60 kr. 

NB: Fællesspisningen er for alle by-

ens borgere, som har lyst til at delta-

ge i et hyggeligt fællesskab. Tilmel-

ding til formand Else Larsen, tlf. 

65901129,  fra den 1. september. 

�ørre Søby Forsamlingshus 

afholder i år en  

Go`gammeldag`s Høstfest  
Lørdag d. 15. september kl.18.30 

Medbring selv maden - Drikkevarer skal købes 
Pris for deltagelse kr. 75,00 

Musik af Morten Holmegaard 
Tilmelding senest d. 7. september  På tlf.65902126/40463506 

Tilmeldingen er bindende 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

I år behøver vi egentlig ikke at skrive 
velkommen tilbage fra 
”sommerferien”, for der har jo været 
fællesspisning med medbragt mad, 
lørdagsfrokost, sammenkomst til 
rest-pølser med brød og ”rejsegilde”, 
og med de forskellige aktiviteter har 
man heller ikke holdt pause, så man-
ge har været sammen i sommermåne-
derne. 
MEN alligevel: Hjertelig velkom-

Varmestuen 

Projekter har vi nok af. Vi kunne godt 
tænke os at speede nogle af de andre 
projekter op også. 
Et af vores selvopfundne projekter er 
vores ”Trampesti Projekt”. Projektet 
går ud på at skabe naturstier i områ-
det som skal forbinde Nr. Lyndelse 
og Nr. Søby, uden om de sædvanlige 
alfaveje. Der er masser af perspekti-
ver i projektet og det kan udvikles i 
alle mulige retninger.  Vi har fået be-
villiget en stor pose penge fra offent-

lig side til projektet, men vi har haft 
svært ved at søsætte og opstarte pro-
jektet. Vi har en gruppe mennesker 
lokalt tilknyttet men mangler at sat 
gang i projektet. Sidder du nu og læ-
ser dette og har lyst til at være en del 
af projektet så skal du være meget 
velkommen. Kontakt Lokalrådet, 
skriv til os på min mail: 
salg@headsetshop.dk 

Sven Caning 

Sekretær, Lokalrådet 
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Så er efterårssæsonen i skrivende 
stund blæst i gang. Vi træner som 
vanligt hver tirsdag på Nr. Søby sta-
dion. Serie 5 holdet der nu forhåbent-
ligt til foråret hedder serie 4, har haft 
et par forrygende sæsoner. Både 
sportsligt, men også socialt.  
Vi har en usædvanlig åben og hygge-
lig omgangstone. Der er plads til alle 
og det sportslige er ligeså vigtigt som 
det sociale.  
Oldboys holdet har efterhånden fun-
det en kerne af faste spillere, men 
mangler stadig lidt tyngde rent med-
lemsmæssigt, kilomæssigt er der ri-
geligt at tage af. Nogen træner og 
spiller kamp andre spiller kun kamp.  
Faktum er at uanset hvad, betaler 

man kontingent og vi kan glæde os 
over at vores medlemstal fortsat er 
stigende og at dem der er tilknyttet 
klubben er aktive både med kontin-
gentet men også med engagementet. 
  
Vi vil være en aktiv fodbold klub 
med attraktive vilkår og det viser det 
stigende antal medlemmer og opbak-
ningen til vore hjemmekampe at vi 
er.  
Har du lyst til at være en del af dette 
så er der både plads til dig til træning 
på serie 5 (17-45år) eller oldboys 
(36-70 år). 
 

Vi ses på stadion ved søen, Danmarks 

smukkeste stadion tirsdag kl 1915. 

�yt fra fodboldklubben 
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Dette blev på en genstiftende generalfor-

samling den 16. april 2012 en realitet, da 

18 personer mødte op til mødet i Nr. Søby 

forsamlingshus, og alle som var tilstede 

tilkendegav at de ville være med på den 

ene eller den anden måde, enten som prak-

tisk gris eller som aktører. 

Og som bestyrelsen siger: ser vi frem til at 

se rigtig mange nye og gamle ansigter fra 

lokalområdet, som kunne tænke sig at væ-

re med. 

Og som de mange piger der mødte op til 

møde siger: vi mangler modige mænd, da 

der er rigtig mange piger og damer som er 

med i truppen. 

Mødet startede med at vælge Jeanette Ras-

mussen som dirigent, og hun spurgte som 

det første om der var stemning for at starte 

dilettanterne op igen, og da alle de tilstede-

værende kunne sige ja til dette, kunne man 

gå over til den egentlige forhandling. 

Der blev snakket en del frem og tilbage 

vedr. den gamle bestyrelse kontra en ny, og 

valgt blev: 

Ny Bestyrelse: Dorte Andersen, Bente Kri-

stensen., Dorte Pedersen, Jeanette Rasmus-

sen, Pia Korsgaard, Peter Larsen 

Suppleanter: Lotte Rasmussen, Lotte Tho-

rup.  Revisorer: Poul Korsgaard, Torben 

Pedersen. 

Som Instruktør valgtes Jonna Müller 

Som Pr/ medie mand blev Carsten Jensby 

valgt. 

Efter en del snak om hvad der skal spilles 

om det skal være et skuespil eller en revy, 

blev man enige om et skuespil, herom se-

nere. Det blev besluttet at afholde et Info 

møde hvor alle der har interesse i at være 

med kan deltage, den 27. august 2012. 

Der vil blive øveaftener hver mandag vin-

teren igennem med start den 22. oktober 

2012. (se kalenderen i skulderbladet) 

Der bliver generalprøve fredag den 1. 

marts 2013. 

Premiere aften med spisning lørdag den 2. 

marts 2013. 

Familieforestilling søndag den 10.marts 

om eftermiddagen. 

Nærmere tidspunkter vil blive annonceret i 

skulderbladet i løbet af vinteren.   

Så starter dilettanterne i �ørre Søby op igen. 
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 
 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 
4. tirsdag i måneden kl. 19 – 21 
************************* 

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

Fortælledag 

Mandag den 3. september kl. 14.30 i arkivet. 
          ”Maler Guldbrandsen”  -  (fortsat) 
Mandag den 1. oktober kl. 14.30 i arkivet. 
I forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg 
har vi fundet en optagelse fra 2000 frem 

 – der er gensyn med Nørre Søby - live! 
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Om sommeren er det dejligst, når himmelen er blå, 
bl.a. fordi – så tager piger bikini på! 
Mens mænd de trækker maven ind -- 
og drømmer lidt – om vejr og vind. 
I år har himmelen åbnet sine sluser, 
en rendesten blev som en flod, der bruser. 
Og i mange andre lande 
har det været lige sådanne. 
Hvis ikke vi igen skal tilbage til træerne, 
må vi håbe på svømmehud mellem tæerne! 

 

Huspoeten 
September 2012 
 

Månedens digt 

Arrangement:  Let opera og Carl �ielsen! 
Dato: Fredag den 26.  oktober kl. 19.00 

 I samarbejde med Nr. Lyndelse – Nr. Søby Lokalråd og 
 Grænseforeningen for Nr. Lyndelse og Rolfsted.     
     Arrangeres en aften med den fynske operachef Jesper    
    Buhl og hans hustru, pianist Hanne Bramsen fra 
    Allested.  En humoristisk blanding af let opera og Carl Nielsen. 

Sted:  Carl Nielsen salen, Carl Nielsen skolen 
Tilmelding: Senest 19. oktober 2012 til Inge Sørensen 
 tlf  6590 2085 el. is22@sol. Dk 
 Eller Kirsten Larsen 6590 1887 el. lkrlarsen@aarslevnet.dk 
Traktement: Smørrebrød og vin. 
Pris: 75 kr. 

Lokalrådet 
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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 
19.00  -  21.00 
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. oktober 2012. Deadline : 15. september 

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

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

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

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

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

3. 
6. 

14. 
15. 

1. 
26. 

Sep. 
 
 
 
Okt. 

14.30 
18.00 
18.30 
14.30 
19.00 

Fortælledag 
Opstillingsmøde menighedsrådet 
Fællesspisning 
Høstfest 
Fortælledag 
Let opera og Carl 5ielsen 

Man. 
Tor. 
Fre. 
Lør. 
Man. 
Fre. 

Lokalarkivet 
Konfirmandstuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Lokalarkivet 
Carl 5ielsen Skolen 

Kalenderen            september  -  oktober 2012 

Faste ugentlige aktiviteter 


