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Så blev stien ved Søbysøgård sø indviet. 

 

 

 

 

 

Og der var mødt rigtig mange Søbynitter op  
for at fejre åbningen. 

Skulderbladet ønsker tillykke med stien og tak til de man-
ge der har været involveret i arbejdet med at få projektet 

op at stå. 

Se mere inde i bladet på side 18.  
 

 

Skulderbladets Interessenter Og Redaktion 
ønsker alle vore læsere 

En rigtig glædelig jul  
samt et  

godt nytår. 

Med håbet om et  
lykkebringende 2017 
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Hvem er jeg? Ja, jeg hedder, Hans Vestergaard Jensen og er for 
tiden fungerende sognepræst ved Nr. Søby og Heden kirker. 
Jeg er blevet bedt om at præsentere mig selv. Efter 1½ år pen-
sionering blev jeg af biskoppen bedt om, at passe embedet her, 
indtil en ny sognepræst er udnævnt. Sammen med min kone, 
Anne Hviid Jensen, har jeg været udstationeret i over 25 år for 
Danske Sømands- og Udlandskirker. Først var vi sø-

mandspræstepar i Antwerpen fra 1977-82. Derefter blev det Hans Egede Kir-
ke på Østerbro i København. Det blev til tre herlige år ved en aktiv kirke. Sø-
mandskirken kaldte igen. Fra 1985 var adressen Sømandskirken i Hong 
Kong. Det var spændende år. Containertrafikken var i voldsom vækst, så vi 
havde mange skibsbesøg og gæster på kirken.  
 

Historisk var Hong Kong uhyre interessant. Her var en engelsk kronkoloni 
ved at blive givet tilbage til det kinesiske hovedland. I denne overgangsperio-
de fra 1984 til 1997, hvor Hong Kong blev leveret tilbage til Kina, var der 
megen debat om fremtiden. De økonomiske og politiske forhold i Kina påvir-
kede stemningen i Hong Kong. Der var demonstrationerne og nedkæmpnin-
gen af studenterne i 1989, som sendte chok bølger ind over Hong Kong med 
stor hjerneflugt til følge. Men i det store og hele blev det en fredelig over-
gang, da kineserne tog over den 1. juli 1997. Vi blev der endnu et år og ople-
vede den nye administration, der nu skulle rapportere til Beijing i stedet for til 
London. I de år startede jeg også en besøgstjeneste i Kina, hvor jeg holdt 
gudstjenester for danskerne først i Beijing og senere også i Shanghai. Det gav 
anledning til mange ture rundt i landet. I 1993 havde jeg studieorlov i tre må-
neder, hvor min kone og jeg rejste i fodsporene på de danske missionærer i 
Nordøstkina. Det var en stor åbenbaring at møde de kristne kirker, som i flere 
tilfælde var bygget af danskerne. Det var en meget spændende rejse, som har 
givet os mange kontakter til kristne i Kina. Min kone har skrevet en bog om 
dansk kinamission og den kinesiske kirke. 
 

Men efter 13 år skulle vi hjem igen. Min daværende biskop syntes jeg skulle 
søge Rønne på Bornholm, hvor jeg så også kunne blive provst. Som sagt så 
gjort. Der var vi i 4½ år. Bornholm er langt væk for jyder – Anne er fra Fur 
og jeg er fra Thyborøn. Og det viste sig, at vi var kommet hjem uden at have 
mere kontakt med familie og venner. Man kommer ikke sådan lige forbi 
Bornholm. Vi følte næste, at vi havde flere besøg i Hong Kong end på Born-
holm. Så da Singapore blev ledigt var betænkningstiden ikke stor. Og jo, her 
fik vi også flere gæster, for de lagde ofte lige vejen forbi til et eller andet fe-
riemål herude for også at besøge os. Det blev til 7½ års eventyr. 
 

Præsentation af Fungerende sogne-
præst i Nr. Søby-Heden pastorat 
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Så gik turen hjem igen med mange gode minder og oplevelser. Vi havde fået et 
barnebarn og skulle tættere på. Jeg blev sognepræst i Resen, Humlum og på Je-
gindø. Her boede vi i en pragtfuld præstegård med udsigt til Limfjorden. Det blev 
til 4½ år med mange gode erfaringer. Men så kom der endnu et barnebarn, og jeg 
besluttede at gå på pension årsskiftet 2014/15. Vi flyttede i vort sommerhus og gik 
på jagt efter bolig i Odense, hvor de to guldklumper bor. Vi fandt et hus i Dyrup, 
hvorfra jeg cykler til mit kontor i Nr. Søby. Jeg glæder mig til at lære mange af jer 
at kende i de næste måneder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Vestergaard Jensen 
Fungerende sognepræst 
Nr. Søby-Heden pastorat 
Tlf. 6590 1063 

Efter at have været 12 år i menighedsrådet, heraf 10 ½ år som formand, føler jeg, 
at nu må der nye kræfter til. Man bliver jo ikke yngre med årene! 
Gennem årene har jeg prøvet næsten alt, hvad man kan prøve i et menighedsråd: 
Taget afsked med organist og kirkesanger, som ønskede at gå på pension. Taget 
afsked med graver, som ønskede nye udfordringer, været med til ansættelse af ny 
graver, organist og kirkesanger. Taget afsked med præst, og indsat ny vikarpræst. 
Med hensyn til kirkerne og dens bygninger, samt kirkegårdene, har der også været 
mange store og spændende opgaver 
Utallige arrangementer har jeg også været involveret i gennem årene. 
Her vil jeg især nævne sogneudflugterne, hvor jeg har haft fornøjelsen at arrange-
re mange af disse ture. Der ligger et stort arbejde forud for hver udflugt: Lige fra 
bestemmelse af dato, aftale med busselskab, aftale med de steder, man besøger, 
aftale med forsamlingshus, samt tilmeldinger fra deltagerne. Alt skal jo helst klap-
pe, ellers ved jeg jo godt, hvem der får på hattepulden! 
Men når udflugten så er slut efter spisningen om aftenen, og deltagerne kommer 
hen og takker mig for en dejlig tur og dag, så er det lige før jeg bliver rørt, og så 
tænker jeg, at det så rigeligt har været hele arbejdet værd. 
Gennem årene har jeg jo lært en masse dejlige mennesker at kende i begge sogne, 
idet jeg deltager i mange arrangementer, både i Nørre Søby og Heden sogne. 
Det vil jeg stadig fortsætte med. 
Selv om jeg udtræder af menighedsrådet, vil jeg stadig komme i begge kirker. 
Det bliver der ikke lavet om på! 
Jeg vil naturligvis også stå til rådighed, og hjælpe det nye menighedsråd i gang. 
Jeg takker for den gode behandling, jeg har fået i de 12 år i menighedsrådet, og 
ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 
 
Helmuth Jensen 

Tak for 12 spændende år i menighedsrådet 
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Servicetilbud fra Forsamlingshuset 

  

For medlemmer af 
Nørre Søby 

Forsamlingshus 
Du kan leje op til 5 borde inkl.. stole 

Der er plads til 5-8 personer ved hvert bord. 
Pris for medlemmer Kr. 100,00 

Hvis du ikke er medlem kr. 175,00 
( uanset antal borde og stole) 

Henvendelse til: 
Børge Mose 
Tlf. 66 17 00 98 eller mobil 42 19 33 38 

 

Støt vore annoncører 

Juletræer—Gran—Dekorationer 
Sælges  

Odensevej 33, Nørre Søby 
 

Åbent hverdag fra 12.00 til 19.00 i hele december måned. 
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Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby 
 

Arkivalier og inventar er stadig opmagasineret. Der har været nogle 
forsinkelser undervejs, men indflytningen nærmer sig. Det er nok ik-
ke realistisk at arbejde med genåbning før efter nytår  (et vidt be-
greb!).  - Når vi kommer på plads i de nye lokaler, som også ligger 
på Røjlevej 22, melder vi ud.  – Er der i mellemtiden brug for oplys-
ninger, eller ønsker man at aflevere arkivalier, kan vi kontaktes på te-
lefon: 
Nr. Lyndelse-arkivet:  Jens Willumsen – 65 90 18 12 
Nørre Søby-arkivet:    Aase Reffstrup –  23 67 83 55  eller  
                                    Birgit Rasmussen – 51 51 67 12  
Nr. Lyndelse-arkivets samlinger af fotos, kort og arkivalier kan som 
hidtil søges og ses på internettet under  www.arkiv.dk  -  Vælg 
”Udvidet søgning” og under ”Arkiv” skriv  Nr. Lyndelse Sogn  og 
dermed søge specifikt i Nr. Lyndelse Sogns samlinger. 

Jens Willumsen  -  Aase Reffstrup 

http://www.arkiv.dk


6 

 

Støt vore annoncører 

Støt vore annoncører 
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Meddelelser fra Varmestuen  

Julefrokost (fællesspisning)  
i Varmestuen. 

Så er det jul igen, så er det jul …  
 

Kom til julefrokost (fællesspisning) i Varmestuen  
fredag den 9. december, kl. 18.00 

 

Varmestuen giver en øl og en snaps til maden, og efter spisningen står be-
styrelsen for pakkeleg, så husk at medbringe en pakke. 

 (værdi ca. 25 kr.), som vi spiller om. 
Tilmelding senest tirsdag den 6. december til 

Else Larsen, tlf. 24 85 11 29 
 

 
FÆLLESSPISNING I VARMESTUEN 

Glem IKKE at melde dig til Varmestuens fællesspisning 
fredag den 13. januar kl. 18 

Tilmelding senest tirsdag den 10. januar til   
Kirsten Pindstofte: tlf. 51317604 eller Kris Skadborg: tlf. 30667961 
 
Vi glæder os til at se jer alle (med flere) igen i januar.  
Tak for et godt år og god jul fra  
Asta, Kirsten og Kris 
 
PS: Husk også allerede nu at sætte x i kalenderen ved den 10. februar, kl. 18. 

 

Borgere i Nørre Søby kan leje lokaler i  
Brugerhuset Varmestuen. 

Røjlevej 6b.  
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else Larsen.  

på tlf. 24 85 11 29 

Fællesspisninger i Varmestuen. 
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Meddelelse fra Varmestuen 
 

Varmestuen påtænker at holde et bankospil en søndag 
eftermiddag i februar. 

Nærmere herom senere. 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 

Tak for året, som svandt! 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Varmestuen 

 
 

 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 
indkalder til generalforsamling  

torsdag den 16. februar 2017 kl. 14.30  
”forhåbentlig” i Arkivet på Røjlevej 22. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen  

Meddelelse fra Lokalarkivet 
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Symfonien  
 

 Os med god plads til børnene  
 

 ”Os med god plads til børnene” bliver snart virkelighed. For snart et år siden 
besluttede politikerne i Fåborg Midtfyn Kommune at dagtilbudsstrukturen 
skulle ændres. I den forbindelse afsatte man 10 millioner kroner til ombyg-
ning af Børnehuset Regnbuen. Den skulle ombygges til en moderne, tidssva-
rende og fremtidssikret daginstitution. De pædagogiske kendetegn ved Sym-
fonien er musik og bevægelse. Disse kendetegn understøttes nu og underbyg-
ges ved at den tidligere Nr. Søby Skoles lokaler og udenoms arealer bliver 
inddraget til brug for børnene. Det er helt ekseptionelt at børn i en daginstitu-
tion får så meget plads at boltre sig på. At man pædagogisk får så gode ram-
mer til at vække, fange og følge børnenes nysgerrighed og interesse. Der er 
plads til at udvikle den motoriske og musikalske side af børnene. Der er 
plads til at følge op på det engagement som er opstået af børnenes inspirati-
on.  
 

Symfonien er en DGI certificeret bevægelsesinstitution og har de sidste år ar-
bejdet med udviklingen af institutionens profil og læringsmiljø. Symfonien 
ligger tæt på Carl Nielsens barndomshjem så det har været oplagt for os at 
arbejde det musiske sammen med det motoriske.  
 

Hele bygningen på Røjlevej 22, den nedlagte Nr. Søby Skole, bliver inddra-
get. Aulaen bliver det fremtidige ”hjerterum” hvor man mødes om morgenen 
og hvor man skilles om eftermiddagen. I løbet af dagen kan man udnytte alle 
de nyindrettede lokaler. Hjerterummet kan også bruges til arrangementer, for 
eksempel den årlige musikfestival, et samarbejde med musikskolen og insti-
tutioner fra Område Nord, Myretuen og Symfonien.  
 

Gymnastiksalen kan man nemt komme til fra ”Hjerterummet”, her er der red-
skaber og plads til bevægelse, motorisk udfoldelse. I gymnastik salen bliver 
mulighed for arbejde med bevægelse. Nu også med inddragelse af et digitalt 
system ”Wisefloor”.  
Wisefloor er et interaktivt gulv, der fremmer social og kinæstisk læring, - det 
vil sige kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse.  
 
”Hjerterummet samt de 4 læringsrum omkring Hjerterummet, har suppleren-
de varme i gulvet, så det er rart for vuggestuebørnene og de andre børn i in-
stitutionen at sidde, lege og bevæge sig på. Rummene er indrettet så de un-
derstøtter Symfoniens arbejde med læringsmiljøer der tilgodeser alle børn. 
De understøtter de politiske krav til inklusion, læringsmiljøer og læreplaner.  
Undersøgelser af børns trivsel i daginstitutioner peger på at børn mangler  
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små oaser med fred og ro. Derfor bliver der på gangarealer og i ”Hjerterum” 
indrettet legeøer, små steder hvor man kan lege alene eller sammen i små  
grupper uden at blive forstyrret.  
 
Der bliver dissideret indrettet læringsrum med følgende signifikante profiler; 
musik, kreativitet, drama, motorik, konstruktion, sprog. Derudover bliver der 
mulighed for at indrette små miljøer fleksibelt og efter behov, ved hjælp af 
mobilt materiale.  
 
I forbindelse med ”Hjerterummet” er der adgang til et stort udeværksted/
orangeri. Her er der et udekøkken der kan bruges i forbindelse med aktivite-
ter i bålhuset, eller i frugt og bærhave, som ligger lige ved siden af. Rummet 
kan også bruges til vand og jord lege, hvor børnene kan gå på opdagelse og 
eksperimentere. Rummet er anderledes end et traditionelt inde eller uderum 
og kan noget helt anderledes.  
 
Udearealerne er indrettet med inspirerende og udfordrende legemuligheder. 
Der er en lille skov på vej som blev plantet for 6 år siden. Det er tænkt at 
skoven skal repræsentere træernes indvandring i Danmark fra istiden og frem 
til nu, -- dog tager det den tid det tager, for at træerne vokser sig store - 
Der er musikinstrumenter flere steder på legepladsen der kan inspirere børne-
ne til sød musik og samarbejde.  
 
Det nuværende antal af børn i Symfonien ændres ikke. Ombygningen hand-
ler ikke om at børnetallet skal øges. I Symfonien handler det om at man vil 
fremtidssikre institutionen, at den skal kunne matche forskellige fremtidssce-
narier, både i forhold til skift i børnetal og i forhold til justeringer i pædago-
gikken, til glæde for og gavn for børnene.  
 
Rummenes anvendelse og indretning skal kunne understøtte, at vi får færre 
børn i udsatte positioner. At der kan tages større hensyn til børnenes indivi-
duelle behov i forskellige former for fællesskaber. Samt at man i forhold til 
de specialpædagogiske pladser, som Symfonien også rummer, kan skabe in-
kluderende rammer og miljøer, der særligt understøtter deres udvikling. Vug-
gestuen skal være en integreret enhed i institutionen. Den placeres tæt på 
”Hjerterummet”. På den måde kan vuggestuen let ”blive en del af” aktivite-
terne i Symfonien. Det er muligt af afskærme et areal af ”Hjerterummet” så 
det kan blive integreret i vuggestuens arealer. Vuggestuebørn og børnehave-
børn kan således være en del af det fælles, og samtidig arbejde hver for sig.  
 
 

Symfonien fortsat 
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Der er lavet undersøgelser der viser, at hvis pladsen, kvadratmeterantallet pr. 
barn, øges, så sker der en øgning i gruppeleg og et fald i børnenes konflikter. 
(Ugeskrift for læger 27/7 1992) har undersøgelser der viser, at hvis kvadrat-
meterantallet pr barn øges sker der et fald i børnenes sygedage.  
Vi ser frem til at Symfonien får de nye rammer og glæder os til at udfylde dem 
sammen med børn med forældre og børn.  
Kort efter efterårsferien skal det nye Hjerterum tages i brug og man påbegyn-
der etapen med at ombygge lokalerne, der ligger på gangen modsat admini-
strationen. Der etableres en ny hovedindgang, som placeres centralt i instituti-
onen og hvorfra man nemt kan komme rundt til garderober, hjerterum og læ-
ringsrummene i Symfonien.  
Dagplejens nye legestuelokaler er ved at være færdige og vil blive taget i brug 
sidst i oktober eller først i november. Legestuen er flyttet ned i et af de tidlige-
re børnehavelokaler.  
Lokalarkiverne flytter sidst på året til deres nye lokaler som også er placeret i 
nogle af de tidligere børnehavelokaler.  
Byggeriet forventes færdig kort efter årsskiftet 2016/2017 og vi glæder os til 
at vise jer rammerne ved vores indvielses fest. Når datoen er fastlagt vil I høre 
nærmere.  
 
Carsten Stenbye  
Leder af Symfonien  

Indkaldelse til Generalforsamling i Byfestkommiteen. 
Mandag den 12/12-2016. kl. 19.30. 

Holder vi generalforsamling i Varmestuen. 
Med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra byfesten 2016. 
Kan kun ske ved personligt fremmøde til generalforsamlingen. 

Indkomne forslag Skal være formanden i hende senest  
den 9/12-2016. 

 
Mikael Pedersen 

Radbyvej 20, Nr. Søby 
5792 Årslev 
nsb@mikp.dk 

Symfonien fortsat 

Generalforsamling Byfestkommiteen 

mailto:nsb@mikp.dk
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Som man forestiller sig at Hjerterummet kommer til at se ud. 

 
 
 
 

Som man forestiller sig at udeværksted/orangeri kommer til at se ud.  

Symfonien fortsat Symfonien fortsat 
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En grundplanstegning der viser den fremtidige  
indretning i Symfonien. 
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 Jeg giver 15% på klipninger til 

pensionister, mandag og tirsdag,   

inden kl. 15.00 i jan. feb. og marts 

2017. 

Husk 50% rabat på 1. klipning i 2016.  
 
 

Jeg kan godt lide at blive udfordret fagligt, så jeg klipper både 
små og store, farver og krøller alle typer. 
 

Skal du til fest skaber jeg gerne en flot opsætning i dit hår.  
 
(Jeg holder gerne åbent søn- & helligdage for brude og konfirmander) 

 
 
Åbningstider:                                                Priseksempler: 
Mandag  09.00 - 15.00 Dameklip incl. Vask 365,-  
Tirsdag  12.00 - 20.30 Herreklip   250,-    
Torsdag  09.00 - 17.30 Børneklip 0-9 år 200,-  
Fredag  09.00 - 17.30 Børneklip 10-12 år 230,- 
Lørdag  08.00 - 12.00 Farve i kort hår fra 475,- 
Onsdag & 4. lørdag i måneden Lukket. Permanent & klip 795,- 

 

 

 
 

Røjlevej 12, Nr. Søby, 5792 Årslev 
Online booking på www.anneleneb.dk 

Tlf. 51 86 27 42 

Støt vore annoncører 
Månedens  

Tilbud: 
 

”KUN FOR MÆND” 
 

Køb et produkt fra min nye her-
reserie GO247 til 179,00 kr. 
Og jeg gi´r en pakke Habanese-

re fra Chili Claus. 
 

(Til Damerne har jeg 800 ml hårlak 
for 200,00 kr.) 

http://www.anneleneb.dk
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Nr. Søby Dilettanterne 
HUSKER DU HVAD DU LAVEDE LØRDAG d.27/2 2016? 

 

Var du i forsamlingshuset og se Nr. Søby Dilettanterne spille Cam-
ping Rolighed. 

Hvis ikke så har du muligheden i 
2017, hvor vi spiller :Bonde søger 
ægtemand en farce af Erik Hansen 
Vi er i fuld gang med at øve! Vi 
glæder os til nogle hyggelige ti-
mer sammen med jer. 
Det kan ses og opleves  Lørdag 
den 4. Marts 2017 kl. 18.30 
(dørene åbnes kl. 18.00)  
Der bliver serveret en let anret-

ning i pausen, hvor  der også er lotteri med flotte præmier. Bagefter 
er der dans til musik leveret af Morten Holmegaard   
Søndag den 5. Marts 2017 kl. 14.00 (dørene åbnes kl. 13.30)  Der 
bliver serveret kaffe og lagkage. 
Tag din kone, mand nabo eller gode venner med til nogle hyggelige 
timer, hvor der bliver mulighed for at få rørt lattermusklerne. 
Skynd jer at melde jer til der bliver rift om pladserne. 
 

Tilmelding til Gerda: 24 98 86 30 
Pris Lørdag kun 190,00 
Pris Søndag kun 75,00 
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 Borgergruppen for Fiber til Nr. Søby kampagnen  
informerer: 

November 2016 

Internet til Nr. Søby med fremtidssikrede hastigheder . 
Udnyt mulighederne for håndværkerfradrag, og bliv medlem af Årslev Net.  
I skrivende stund, har 65 fremsynede Nr. Søby borgere allerede forhåndstil-
meldt sig til projektet.  
 

Vi - Borgergruppen - består af nogle aktive ”bysbørn”, som I nok allerede 
kender, der løbende arbejder med at gøre Fiber til Nr. Søby kampagnen til en 
realitet.  
Det er Årslev Net som tilbyder at etablere fibernet i hele byen, hvis vi blot 
kan skaffe medlemmer nok.  
Årslev Net forlanger i modsætning til andre udbydere kun 30% tilslutning 
dvs. 90 husstande for at etablere fibernet i hele Nr. Søby - indenfor byskilt 
zonen. 
 

Borgergruppen arbejder med at øge antallet af tilmeldinger, og informerer 
omkring fordelene ved fibernettet, der forbedrer infrastrukturen, og gør Nr. 
Søby moderne og mere attraktiv som hjemby, styrker ejendomsværdien, og 
giver nye muligheder for bl.a. erhverv og hjemmearbejdspladser.  Ejendoms-
mæglerne glæder sig allerede! 
   
Tilslutningen medfører at du får højhastigheds fibernet, med din egen lysle-
der (fiber) helt ind i stuen, og kan vælge at abonnere på TV og/eller internet 
samt telefoni, alt sammen til attraktive priser. 
Fiber til Nr. Søby projektet betinges som nævnt, af minimum 90 tilmeldinger 
med abonnement på TV og/eller internet. Når dette medlemstal er opnået, 
etableres fibernet i hele Nr. Søby – indenfor byskilt området. 
Abonnementsmulighederne er talrige, f.eks. kan nævnes: 
Internet fra kr. 99,- pr måned (plus driftsbidrag kr. 38,- pr. måned) 
TV grundpakke fra kr. 152,- pr. md. Incl. driftsbidrag - bindingsperiode 3 
mdr. (forventet 2017 pris) 
Telefoni med gratis opkald til fastnet i DK kr. 69,- pr. md. 
Internethastigheder op til 200/50 Mbit.   (Mest populær; 30/30 Mbit kr. 189,- 
pr. md.) 
WEB TV til smartphone, tablet eller i sommerhuset. 
 

 

fortsættes 

Fiber til Nr. Søby  
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Benyt lejligheden, og bliv medlem af foreningen Årslev Net, hvor vi ikke skal 
betale udbytte til en ejerkreds.  
Her er det medlemmerne selv der ejer foreningen og dens anlæg. 
 

Har du allerede tilmeldt dig, så spørg dine naboer om de også er med.   
Når der er 90 tilmeldinger, starter anlægsarbejdet. 
 

Henvend jer til en af undertegnede hvis i ikke har en tilmeldings blanket.                                                   
Eller kom den i en af vores postkasser hvis i har en i forvejen.   
Venlig hilsen 
Mikael Pedersen  Radbyvej 20 tlf. 40167302 e-mail: mp@mikp.dk 
Sven Caning   Radbyvej 5 tlf. 22546901 e-mail: sc@headsetshop.dk 
 

Hjælp borgruppen med at skaffe flere tilmeldinger, og deltag i lodtrækningen 
om 10 flasker god årgangsæblemost, sponsoreret af Årslev Net - når projektet 
opstartes. 
Se også hjemmesiden   www.aarslevnet.dk 

 
 
 

Fiber til Nr. Søby— Fortsat 

Jens Arndal  
Christian Fogh  

mailto:mp@mikp.dk
mailto:sc@headsetshop.dk
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Der har igennem længere tid været arbejdet på etablering af en sti på Søbysø-
gårds jord fra sportspladsen til bunden af Smedevænget. 
 

Dette er nu lykkedes, og stien blev officiel åbnet 
lørdag d. 19. november kl. 11.00 i bunden af 
Smedevænget, og alle i Nr.Søby var inviteret, der 
blev serveret pølser, øl og vand. 
 

Det er meddelt fra Søbysøgård, at eltrådene har 
været i stykker tre steder, og at køerne derfor var 
løbet ud. 
Vi henstiller derfor til, at vi alle hjælpes af med 

at passe på stien, og respekterer hegnet, så vi kan få lov at beholde den. 
 

Tusind tak til følgende sponsorer: 
Søbysøgård for at lægge jord til-  
Lokalrådet for penge til trin og til græsfrø- 
Arne Holm for vanger, gelænder og arbejdskraft vedrørende trappe- 
Byfestkommiteen for penge til galvanisering af trappen- 
Nr. Søby Slagterforretning for pølser til indvielsen- 
Svop VVS og Blik for pølsebrød, ketchup, sennep og remoulade- 
Tømrerfirmaet Jonas og Palle Christensen for sodavand til indvielsen- 
Jan Vognmand v. Jan Pedersen for øl til indvielsen- 
Nr. Søby Auto/Møbelpolstring v. Bo Thuelund for penge til planering af stien 
PT. Montage v. Poul Erik for bænk nedenfor præstegårdshaven- 
Tømrerfirmaet MTS v. Morten for bænk ved trappen- 
Jensens Auto v. Svend Åge Jensen for bænk ved præstegårdsjorden- 

 

Arbejdskraft er leveret af: 
Poul Erik Radbyvej 
Stig og Margit, Hestegangen 14 
Ghita og Palle, Gartnervænget 11 
Cecilie, Bo og Kathe, Gartnervænget 8 
(fliselægning, buskrydning, planering, græs så-
ning m.m.) 
 
 

Åbning af Søbysøgårdstien 
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Og så lige lidt jule nostalgi. 
Fra vores allesammens huspoet. 

 

Månedens digt Julen 2005  

Nissemænd må godt være tykke,  
for det er nemlig Julehygge.  
Risengrød med smørklat i  

og hvad ellers nissemænd kan li’. 
  

Vi andre vi ska’ året rundt,  
rende rundt og spise sundt.  

Skarpt forfulgt af deller,  
fra en kostplan fyldt med fælder.  

 
Men nu har jeg set i Alt for Damer,  

og Danmarks kroer har fede reklamer.  
Tænk’’ alt det usunde julemad,  
bør serveres på et yndigt fad,  

af en forstandig og smilende kvinde,  
hvor ikke en delle vil være at finde.  

 
Hun vil bare gøre familien glad,  

med sit smukke bord og dejlige mad.  
For bare vi spare på creme fraisen  

og nøjes med at skæve til mayonnaisen,  
så er det tilladt at synde en smule.  

Det er jo Jul !  
Og gåsen har ventet med alt sit sul.  

 
I januar er der afdrag på konto og deller -  

Måske sku’ man heller !!  
sætte sig ned,  

Tænke på det, man meget godt ved.  
At julens, Tag selv Bord og Dørdekorationer -  

er sundest for alle i små portioner.  
 

Huspoeten 
  



20 

 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 
Nørre Søby Lokalarkiv 
Nørre Søby Vandværk 
Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgård 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 
Byfestkommiteen 
Nørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 
Årslev Net 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 

Gymnastik 
Nr. Søby Løberne 
Øve aften N.S. Dilettanterne 
Træning  -  NSB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Nr. Søby Løberne 

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

Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Konfirmandstuen 

Faste månedlige aktiviteter 

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 Ordinære nummer af Skulderbladet udkommer den 01. Februar  2017.  

Deadline : 15. januar 2017 

Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk 

Skulderbladet  

Midlertidig lukket 
Midlertidig lukket  
1. Onsdag 
3. Onsdag 
1. fredag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Mandegildet 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

10.00 
10.00  -   
10.00  -  12.00 
18.00 
12.00 

Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 

for kontakt se side  3 inde i bladet.  

Lørdag  
Lørdag  
Søndag 
Fredag 
Fredag 
 
 
 
Koncert 
Julemesse 

Den 26. november 
Den 26. november 
Den. 27. november 
Den. 09. december 
Den 13. jan  2017 

09.00 -12.00 
12.00 
16.00 
18.00 
18.00 

Varmestuen 
Varmestuen 
Trekanten 
Varmestuen 
Varmestuen 

Kalenderen 

Juledekorationer 
Lørdagsfrokost 
Lys på Trekanten 
Fælles Julefrokost 
Fællesspisning 

December-Januar 
2016-2017 

Se også kalenderen på 
www.skulderbladet.dk 


