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26. Årgang nr. 1   1. januar 2016 — 1. marts 2016         ISN0906-6519 

 

Skulderbladets redaktion og interessenter 

ønsker alle vore læsere en  

Rigtig glædelig jul  

 

 

 

 

 

 

samt et  

godt og lykkebringende nytår. 
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Og på gensyn i 2016 til forhåbentligt mange 

Lokalarkivet 
 

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. 14 – 17     

************************  
 

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 
 

**********’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’************* 

**********************************************************************************  

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn  
 indkalder til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 14.30 i Arkivet 

Dagsorden iflg. vedtægterne 
Bestyrelsen 

Generalforsamling i Skulderbladet. 

Indkaldelse til generalforsamling i Skulderbladet. 
 

Tirsdag den 15. Marts 2016 

Kl 19.00  
I Varmestuen 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Bestyrelsen 
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Årslevnet informerer 
Januar 2016 

Kampagnen  

”Fibernet til Nr. Søby”. 
 

På foranledning af aktiviteterne i Fåborg Midtfyn Kommune samt lokal-
rådet i Nr. Lyndelse / Nr. Søby, indledte Årslev Net i sommerperioden 
2015 kampagnen ”Fibernet til Nr. Søby”.  
Introduktionsperioden for fiberprojektet sluttede i august 2015, og der 
var 32 interesserede husstande. 
Da minimumskravet for opstart er 90 tilslutninger, blev startskuddet ik-
ke affyret i denne omgang. 
Imidlertid har spørgelysten og interessen for projektet været ganske 
overvældende, og hvis hver af de interesserede husstande blot skaffer 
2 tilmeldinger mere, er projektet en realitet. 
Vigtigheden af lokale beboeres indsats for projektet er betydningsfuld, 
og vi håber derfor at flere borgere samt lokalrådet vil medvirke til en 
aktiv indsats med formålet, at udbrede kendskab til-, interesse for, og 
debat omkring fiberprojektet. Lignende aktiviteter er med succes gen-
nemført i flere af kommunens bysamfund, hvor borgergrupper med 
succes har bearbejdet fibernet projekter, og fået dem realiseret. 
 

Kampagnen omfatter alle husstande i Nr. Søby der ligger indenfor by-
skilt zonen, men også ejendommene udenfor området tilbydes, når 
projektet er startet, individuelle tilbud på tilslutning, så projektet kan til-
godese flest mulige borgere i og omkring Nr. Søby. 
 

Regeringens nye udspil om fradragsret for anlægsarbejder i forbindel-
se med etablering af fibernet styrker de økonomiske forhold omkring 
fiberkampagnen, og fradragsretten for den enkelte borger bearbejdes 
af Årslev Net, så tilslutningsvilkårene vil blive - om muligt – endnu mere 
attraktive.  
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Fordele ved medlemskab af Årslev Net: 

Medlemmerne ejer Årslev Net, og vi skal ikke udbetale udbytte eller af-
kast til en investorkreds. 
Omkostninger for abonnement, og ydelser er blandt markedets laveste. 
Ingen bindingsperiode, udover krav fra Copydan og TV leverandør, 
dvs. max 1 kvartal. 
Ejendommens brugs- og salgsværdi påvirkes positivt med en hurtig in-
ternetforbindelse i boligen. 
Internetabbonnement uden krav om samtidigt TV abonnement. 
Årslev Net foretager løbende investering i ny teknologi, så vi er på for-
kant med udviklingen.    
Årslev Net er selvfinansieret, dvs. uden gældsforpligtelser. 
Foreningen investerer i nye anlæg, i de nærområder der vurderes som 
økonomisk forsvarlige, dvs. i- og omkring den oprindelige Årslev Kom-
mune, og ikke i kilometerlange netværk der kan dræne økonomien. 
 

I kampagneperioden 2015 er omdelt brochure- og tilmeldingsblanketter 
til alle ejendomme i Nr. Søby. 
Har du ikke set informationerne, gengives disse herunder i kort variant. 
 

Tilslutningen koster kr. 2.500,- plus kr. 500,- for en standard husinstal-

lation. 

I alt kr. 3000,- incl. moms, alt nødvendigt udstyr, og første tilslutnings-
stik, hvor der skal være 230V til rådighed. 
Det eneste du selv skal bidrage med, er gravearbejdet fra skel til din 
ejendom. Gravedybde: minimum 50 cm.  
Vi tilbyder at skabe kontakt til entreprenøren der skal grave i området, 
hvis du ønsker hjælp til opgaven. 
 

Med forventning til at der fortsat er interesse for projektet blandt Nr. 
Søbys borgere, genoptages kampagnen i foråret 2016. 
 

Vil du som borger i Nr. Søby være med til at støtte projektet Fiber til Nr. 
Søby, skal du blot henvende dig til bestyrelsen, der vil støtte dig 
med informationer, mødeaktivitet, annoncering, kampagnematerialer 

Årslevnet informerer 
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Abonnementspriser: 

Læs mere om Årslev Net via hjemmesiden ”www.aarslevnet.dk” 

Venlig hilsen  
Årslev Net 

Årslevnet informerer 

Alle priser er inklusive moms og internetpakker er med ubegrænset 
forbrug.  
*) opkræves forud via PBS sammen med tv for perioderne dec-feb, 
mar-maj, jun-aug og sep-nov.  
Telefoni og statisk ip-adresse opkræves i samme perioder som inter-
net.  
Type: Pris: 
Internet  
Internetforbindelsespakke 1 - 2/2Mbit 99,- kr. pr. måned *) 
Internetforbindelsespakke 2 – disponibel til 
senere anvendelse 

 

Internetforbindelsespakke 3 - 30/30Mbit 189,- kr. pr. måned *) 
Internetforbindelsespakke 4 - 80/40Mbit Inkl. 
statisk ip-adresse 

249,- kr. pr. måned *) 

Internetforbindelsespakke 5 - 200/50Mbit 
Inkl. statisk ip-adresse 

299,- kr. pr. måned *) 

Modem med trådløs forbindelse og router in-
ternetforbindelsespakke 3,4 og 5 

300,- kr. i depositum 

Statisk offentlig IP-adresse  pakke1, pakke 2 
og pakke3 

10,- kr. pr. måned  *) 

IP-telefoni  
IP-telefoni inkl. samtaler til fastnet i DK 69,- kr. per måned 
IP-telefoni ekskl. samtaler til fastnet i DK 25,- kr. per måned *) 
Ekstra IP-telefoni (2 telefonnumre i alt) 29,- kr. per måned *) 
Første forsøg på flytning af telefonnummer 125,- kr. 
Andet forsøg på flytning af telefonnummer 99,- kr. 
TV signal pris gældende fra 01/04-2015  
TV pakke 1  (grundpakke) 140,- kr. per måned 
TV pakke 2 (mellempakke) 336,- kr. per måned 
TV pakke 2 (bland selv 10 tv-kanaler) 336,- kr. per måned 
TV pakke  3 (Fuldpakke) 436,- kr. per måned 

TV pakke 3 (bland selv 35 tv-kanaler) 436,- kr. per måned 

    

http://www.aarslevnet.dk
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Arrangørerne af årets julekoncert kan glæde sig over, at den ide, de fik for 4 år 

siden: at skabe en musikalsk tradition som optakt til Julen – har vist sig bære-

dygtig.  Når der åbnes for tilmelding, er det om at bestille billet, for de 90 

pladser, som af sikkerhedsgrunde er max, kan hurtigt være reserveret.  De se-

neste 2 år har der været basis for en ekstra koncert om eftermiddagen. Og det 

har sangerne heldigvis været med på. 

Firkløveret: Tine Jarl, Steffen Bruun, Clara Jarl og ved klaveret, Mette Chri-

stensen gav os først en godt forklaret opera-afdeling – dernæst et festfyrværke-

ri af musical- og operettesange. 

Sangerne og publikum er kommet til at kende hinanden så godt, at alle slapper 

af og yder deres bedste og lidt til.  Gensyn/hør med Clara Jarl var en dejlig op-

levelse – man mærker udviklingen og ser allerede nu frem til næste møde. 

En koncert af den art vinder stort, ved at der fortælles om sangenes / komponi-

sternes baggrund – publikum har ikke den samme indsigt i handlingsforløbene 

som sangerne.  Tine og Steffen svinger godt sammen; man mærker deres glæ-

de ved at optræde / synge.  – Og så ser jeg frem til en lille soloafdeling af dyg-

tige Mette. 

Mange gode kræfter gør denne oplevelse mulig.  Søbysøgård , som stiller Rid-

dersalen til rådighed – hjælperne, som sørger for at bringe stole m.m. op og 

ned fra 1. sal – og ikke mindst Superbrugsen i Nr. Lyndelse, og Min Købmand 

i Allested Vejle, som sponsorerede en del af traktementet i pausen.  -  Glem-

mes må heller ikke muligheden for besøg i Museet, hvor Kurt Rosenfeldt tager 

Julekoncert på Søby Søgård 
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En tilbagevendende opgave er, at registrere og katalogisere alle de mange 

spændende ting og fortællinger vi modtager, og det der ud til, at vi har fundet 

en god rytme. Else-Marie, den bedst skrivende af os, er begyndt at føre muse-

umsdag-bog, og i dette nr. af Skulderbladet kommer de første dagbogsblade 

med tilhørende billeder. Vi sender kun en begrænset del af dagbogsbladene, de 

resterende, kan læses på 

vores hjemmeside.  
 

Peter Albrekt  

29-9-2015  
Kogebog for alle.  

Bedst som vi sidder over 

eftermiddagskaffen runder 

en bil hjørnet ved stalden, 

ud stiger vores unge nabo, 

Rikke Ringsing fra num-

mer 16, medbringende en 

gammel slidt bog, som Rik-

ke synes, at Hverdagsmuse-

et skal have glæde af.  
 

En ekstra kop findes hurtigt 

frem fra køkkenskabet me-

dens Rikke fortæller, at hen-

des farmor, Emma Elise 

Bruun, på 92 er flyttet ind 

på Tingager Plejehjem i 

Ringe, huset er solgt, og ved at blive tømt.  
 

At det netop bliver Tingager Plejehjem, der skal danne rammen om Emmas 

alderdom, betyder en hel del netop for denne beboer, idet det var hendes 

mand, Hans Christian Bruun, der i sin tid stod som bygherre af plejehjemmet, 

der indviedes i 1976, i øvrigt har hun jo da også boet i Ringe i hele sit liv så, 

Dagbogsblade fra Hverdagsmuseet  
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Når bogens sammenhængskraft ikke længere er i top, hænger det, i nogen 

grad, sammen med den store stabel af afrevne avissider, gulnede kuverter, 

kvadrerede og linjerede ark med diverse opskrifter og gode råd, der findes 

indlagt bag i bogen.  
 

7-10-2015  
I går ville min far være blevet 93, jeg var lige en runde på kirkegården med 

blomster til begge grave, min farmor og min mor var jo også oktober børn, 

men 15. Oktober ligger midt i efterårsferien, hvor vi altid er i Sverige, så 

godt som i hvert fald.  

 

I Brugsen traf jeg Thea, der lige ville hø-

re om hun og Ole kunne kigge ind i løbet 

af eftermiddagen. Thea er vokset op i 

Højer, hvor hendes far havde en gartner-

forretning, og under oprydning på loftet 

var hun " faldet " over faderens gamle 

regnemaskine, og, som så ofte før, hel-

digvis, tænkte hun og Ole 

straks på Hverdagsmuseet.  
 

9 - 10 - 2015  
Endnu en gang har de meget 

engagerede " piger " i sorte-

ringen ved min lokale genbrugsbutik i 

Årslev  

samlet en kasse med dejlige gamle bro-

derier, og en dukke minsandten, hun 

trænger dog lige til en kærlig hånd, 

men det skal vi nu nok finde ud af.  

 
 

Lederhosen til sønnike, er de mon hjem-

bragt fra " En sommer i Tyrol " ?  
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1-11-2015  
Torsdag havde museet besøg af en lille gruppe fra Ringeområdet.  
 

 

Ruth, der arbejder i Røde Kors butik-

ken, og efterhånden har været her ad-

skillige gange med spændende ting og  

 

 

sager hun finder på sin vej, havde 

samlet en gruppe ligesindede med 

forståelse for mindernes gode indfly-

Spinlondragt med stukne læg i bukser-

ne fra Bambi Børnetøj, ca. 1970. (tv.)  

Diverse broderede poser til opbevaring 

af nattøj, håndarbejde og en lille pose 

til bestik.  

Arne medbragte et gammelt ler-
fad, der straks ledte tankerne 
hen på Klinke Hans fra Vagabon-
derne på Bakkegaarden, Ryslinge 
havde imidlertid sin egen Klinke 
Hans. Fadet her er klinket af An-
ders Nikolajsen, Anders Klinke-
mand kaldet. Rullepølse-pressen 
er fabrikeret på Ryslinge træva-
refabrik, skruerne på Ringe Jern-
støberi. Arne er selv " træmand 
", han kan hvert år træffes på Pi-
le-gaardens sensommermarked, 
hvor han har en stand sammen 
med Ruth, der syr og strikker.  
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5-11-2015  

 

Tid er en mangelvare her på museet, allerede før efterårsferien havde vi Erik 

Ravn i telefonen 

angående det 

gamle smede-

værksted fra fa-

milien Kilde-

borg, et smede-

værksted, der da-

terer sig tilbage 

til 1861, var vi 

interesserede? 

Det var vi natur-

ligvis, og i for-

gårs spændte Pe-

ter traileren for 

bilen, og satte 

kursen mod Nørre Søby. 

Med tilbage i traileren 

var, udover smedeværk-

tøjet, også forskellige 

strygejern fra Lissi Kilde-

borg, der, kunne jeg forstå, havde været dameskrædder. Peters mor, Grethe 

Albrekt, var hjemmehjælper, og var dagligt hos Kildeborgfamilien, Lissi hav-

de sclerose, jeg husker hende svagt fra vores ungdom, en ældre dame i køre-

stol, men hun var sikkert ikke så gammel endda. Aase Reffstrup har, som så 

ofte før, lovet, at finde materiale frem om familien, og skrive lidt om den, det 

kommer der lidt om senere.  

 

Else-Marie Albrekt  
 

 

Hverdagsmuseet  
Else-Marie og Peter Albrekt 

Ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår- 
Håber at vi ses i vore ny indviede lokaler i 2016 

En del af værktøjssamlingen ses her. Det er lidt rodet, men 
vi mangler som altid plads og vil så hurtigt det kan lade 
sig gøre, bygge en smedje, hvor det hele skal udstilles - og 
kunne bruges  
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Støt vore annoncører, dit støtter dit blad 

Jens Arndal 

Christian Fogh 

Byfesten i Nr. Søby 2016 bliver, 3-5 juni. 
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NR. SØBY FORSAM-

LINGSHUS 
 

Søndag, d.7.Februar 

kl. 14.00 – 16.00 

 

Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger 

& kattedronninger 

Sodavand og fastelavnsboller 

til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
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Varmestuen vil gerne sige mange tak for det flotte fremmøde til lystæn-
dingen på Trekanten den 1. søndag i advent. 
Alle godteposer blev uddelt, og de tre flasker til halsen fik hurtigt ben at 
gå på! 

En rigtig hyggelig eftermiddag. 
Vi vil også sige tusind tak for de 
mange donationer, vi har fået til 
julebelysningen på Trekanten. 
Pengene bruges til at lave lovli-
ge elinstallationer og nye lyskæ-
der på Trekanten. 
Der skal være en stor tak til Pe-
der og Bent for deres store ar-
bejde med nedtagning og op-

sætning af de mange juletræs               
kæder. 
 
Også tusind tak til Byfestkomiteen 
for det dejlige beløb, vi har modta-
get. 
 
Vi starter det nye år med fællesspis-
ning, fredag den 8. januar kl. 18 
Fredag den 12. februar kl. 18 har vi 

også fællesspisning , og vores 
populære bankospil, som Anne 
og Jørgen styrer! 
 
 
Tilmelding til fællesspisningerne 
sker til Else på tlf.24 85 11 29 
 
Varmestuen ønsker hermed alle 
en rigtig glædelig jul, samt et 

godt nytår. 
 
 
 
 

Tak for rigtig god opbakning til vore arrangementer i 2015. 

Nyt fra Varmestuen 
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Naturligvis 
Vejret har været meget atypisk i dette efterår, synes jeg. Det 

har dog ikke afskrækket mig fra at cykle mine sædvanlige tu-

re. De fleste dage ser man jo bare det, man har set så tit, men 

sommetider er man heldig.  

En dag kørte jeg ud mod Heden fra Røjle skov. Ude over mar-

ken fik jeg øje på 11 flyvende glenter. Det var en dejlig ople-

velse.  

En anden dag kørte jeg til den anden side. Pludselig hørte jeg 

en fuglestemme, jeg aldrig før havde hørt. Jeg cyklede lidt 

frem og tilbage. Så fik jeg øje på en lille, næsten hvid fugl, da 

jeg kom tæt nok på fløj den. Det var en snespurv, sådan en 

fugl havde jeg aldrig før set, men den ses sporadisk her i lan-

det.  

Ellers er vores sædvanlige fuglefoderplads jo dagligt godt be-

søgt. Kvækerfinker, bogfinker flere slags mejser, ringduer, sol-

sorte og alle de andre almindelige fuglearter fortærer alt det 

udlagte foder.                        

Jeg håber at andre også har glæde af det levende besøg ved fo-

derbrættet.  

 Jeg vil ønske mine læsere god jul, og naturligvis også godt 

nytår 

Naturligvis 

Jørgen Nielsen.               
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Fondsarbejdet ruller stille og roligt fremad.  

Vi har efterhånden fået godkendt vores bestyrelse af de re-

levante instanser.  

Administrationen af fonden ligger, så godt som, i hænderne 

af den nye bestyrelse.  

Vi har haft en stribe møder hen over året og på baggrund af 

forudsigelser om godkendelse af vores egen ”myndighed”, 

kan vi nu begynde at indsamle ansøgninger om støtte til 

børnevenlige formål i Nr. Søby og omegn.  

Vi har ikke fastlagt os på beløbets størrelse eller hvor man-

ge projekter vi støtter.  

Har du et projekt eller et godt formål, kan du ansøge om 

økonomisk støtte til projektet/ formålet.  

Du kan aflevere din/ jeres ansøgning hos Sven Caning, 

Radbyvej 5, 5792 Årslev. 

Vi støtter projekter/ formål, der tilgodeser børn og unge i 

Nr. Søby og omegn.  

Send en kortfattet ansøgning og evt. Bilag, inden den 31/01

-2016.  

 

Nr. Søby Børne- fond ønsker alle 

en Glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

Nr. Søby børnefond. 
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JULETRÆ 

I 

NR. 

SØBY 

FORSAMLINGSHUS 
 

Der er godteposer 

Og sodavand til 

børnene. 

Pris:  

Voksne:   10 kr.  

Børn:     30 kr. 

Tilmelding: 
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Så er det ved at være tid til det årlige dilettantstykke i 

Nr. Søby Forsamlingshus. 

I år spiller vi ”Panik på Camping Rolighed” - et morsomt 

skuespil af Knud Erik Meyer Ibsen. 

 

Lørdag den 27. februar 2016 kl. 18.30 (dørene åbnes 

kl. 18.00) 

Prisen er 175,00 kr. 

 

Der bliver serveret en let anretning i pausen og der er lot-

teri med flotte præmier. 

Bagefter er der dans til musik leveret af Morten Holme-

gaard - med surprise!! 

 

Søndag den 28. februar 2016 kl. 14.00 (dørene åbnes 

kl. 13.30) 

Prisen er 75,00 kr. 

Der bliver serveret kaffe og lagkage 

 

Tilmelding til 

Gerda, 24 98 86 30 

 

Nr. Søby Dilettanterne 
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Varmestuen  
meddeler  

Borgere i Nørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 6b.  

 

Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else Larsen  

 
Nr. Søbys Mandegilde 
vil hermed gerne sige 
tusind tak til Byfestkomi-
teen for det dejlige be-
løb, vi har modtaget. 
 
Vi stiller os selvfølgelig 
gerne til rådighed igen. 
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2. tirsdag 

4. tirsdag 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegildet 

Fællesspisning 

Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 

14.00  -  17.00 

10.00 

10.00  -   

10.00  -  12.00 

18.00 

12.00 

Røjlevej 22 

Røjlevej 22 

Varmestuen 

Varmestuen 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øve aften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

16.00  -  18.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

18.00 

10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Årslev Net 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

11. 

29. 

08. 

31. 

19 

07. 

12. 

27 

28 

Dec. 

Dec. 

Jan. 

Jan 

Jan. 

Febr. 

Febr. 

Febr. 

Febr. 

18.00.  

18.30. 

18.00. 

14.30. 

00.00. 

14.00. 

18.00. 

18.30. 

14.00. 

Julefrokost (fællesspisning) 

Juletræs fest 

Fællesspisning 

Generalforsamling i Lokalarkivet 

Ansøgningsfrist Børnefonden 

Fastelavnsfest 

Fællesspisning 

Dilettantstykke (dørene åbnes kl. 18.00) 

Dilettantstykke (dørene åbnes kl. 13.30) 

Fre. 

Tirs.

Fre. 

Søn. 

Tirs, 

Søn. 

Fre.  

Lør. 

Søn: 

Varmestuen 

Forsamlingshuset 

Varmetuen 

Arkivet Røjlevej 22 

Radbyvej 5 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Forsamlingshuset 

Forsamlingshuset 

 Kalenderen  

Faste ugentlige aktiviteter 

 

Kom bladet ikke, så ring til : 65961333,  40167302,  65902475 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Carsten Jensby. E-mail: mail@skulderbladet.dk 

Næste nummer udkommer den 01 marts 2016. Deadline : 15. februar 2016 

 

Se også kalenderen på  

www.skulderbladet.dk Jan-febr. 2016 


