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Beboermøde i Nr. Søby  vedr. tilslutning  til Årslev Net 

 
 
 
 
 

Dagsorden for 
Beboermøde i Nr. Søby  
Onsdag d. 17. juli 2015 
 

Ca. Kl. 19:15  
Velkomst. 
Lokalrådet byder velkommen 
Præsentation af Årslev Net, besty-
relse og medarbejdere. 
Årslev Net ejerforhold 
Årslev Net historie 
Årslev Net idag 
Borgerundersøgelse i Nr. Søby 
Tilslutningsvilkår  
Mulighederne med Årslev Net 
Fremtiden med Årslev Net 
You See information 
Spørgsmål og debat 
 

Som ordstyrer for mødet foreslås 
Erik Nielsen formand for   
Lokalrådet Nr. Lyndelse Nr. Søby  
Velkomst. 
Næstformand for Årslev Net Holger 
Thiele byder velkommen, og anbe-

faler lokalrådets formand Erik Niel-
sen som ordstyrer. 
Erik Nielsen placerer sig herefter 
sammen med gruppen fra Årslev Net.  
Ordet gives til Erik Nielsen. 
 

Lokalrådet byder velkommen, præ-
senterer de tilstedeværende bestyrel-
sesmedlemmer fra lokalrådet, og in-
formerer kort omkring optakten til 
beboermødet. 
Herefter gives ordet til næstforman-
den for Årslev Net, Holger Thiele, 
der præsenterer bestyrelse og medar-
bejdere, samt leverandørrepræsentant 
Ole Madsen fra You See. 
 

Præsentation af Årslev Net’s besty-
relse og medarbejdere samt Ole 
Madsen You See. 
Formand Per Ole Jensen Nr. Lyndelse 
Sekretær Poul Erik Christensen Sdr. 
Nærå 
Teknik Martin Lassen Talbro Ferrit-
slev 
Kasserer Keld Jacobsen Sdr. Nærå 
Næstformand Holger Thiele Sdr. Næ-
rå 
Assistent Thomas Abilgaard Sdr. Næ-
rå 
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Forretningsfører Flemming Christen-
sen Sdr. Nærå 
Fra vor program leverandør You See 
har vi besøg af konsulent Ole Mad-
sen, der senere vil præsentere mødets 
nok mest interessante indlæg.  
Spørgsmål må gerne stilles omgåen-
de, eller noteres, så de kan besvares 
senere. 
Husk, der er ingen dumme spørgs-
mål, det kan godt være at nogen ken-
der svaret i forvejen, men hvis du 
IKKE spørger, får du heller ikke for-
klaringen. I sidste del af mødet bliver 
der rig mulighed for yderligere 
spørgsmål til os fra Årslev Net. 
Årslev Net ejerforhold: 
Den forening, som I opfordres til at 
blive medlem af, er en medlemsejet 
forening.  
Det vil sige at det er Jer som med-
lemmer der ejer foreningen. 
Foreningen skal ikke præstere over-
skudsdeling eller aktieudbytte til en 
aktionærkreds. 
Foreningens indtjente midler anven-
des udelukkende til vedligehold og 
udbygning af foreningens anlæg. 
Foreningens medlemmer vælger en 
bestyrelse der skal  varetage med-
lemmernes interesser. 
Historie: 
Årslev Net er sammensat af 3 mindre 
lokale antenneforeninger. 
Ferritslev, Sdr. Nærå/ Årslev og Nr. 
Lyndelse. 
 I dag også 1 fra det gamle Årslev 
(Ådalens Antennelaug) og 2 fra Nr. 
Søby (Kirkeløkken og  Rosenvej.) 
Da disse foreninger havde lidt pro-
blemer med driften, tilbød den davæ-
rende Årslev Kommune at overtage 
drift og vedligehold, hvilket gav ki-
men til det nuværende Årslev Net. 

Det var medlemmerne der ejede an-
tenneinstallationerne, men drift og 
vedligehold blev administreret af 
Årslev Kommune, med et program-
råd som medlemmernes medbestem-
mende instans.  Årslev Kommune 
opkrævede foreningens /
medlemmernes omkostninger til drift 
og vedligehold via ejendomsskatte-
billetten.  
De 3 daværende byområder; Ferrit-
slev til Nr. Lyndelse blev forbundet 
med fiber. 
Umiddelbart før kommunesammen-
lægningen opfordrede Årslevs davæ-
rende borgmester programrådet til at 
etablere en selvstændig ledet anten-
neforening, da det ikke kunne for-
ventes, at den nye storkommune ville 
påtage sig administration af forenin-
gen, og der blev holdt stiftende gene-
ralforsamling 31. august 2006, med-
lemsantallet var ca. 2200.  
I november  2008 overtog Årslev Net 
forsyningen af internet til medlem-
merne, og medlemstallet var nu ca. 
2375, hvoraf 800 havde internet op-
kobling. 
Nutid: 
I dag forsynes 2475 medlemmer, her-
af 1500 med internetopkobling, og 
400 med IP telefoni. 
Det bestående coaxanlæg  udbygges 
løbende, med fiberforbindelser sta-
digt længere ud til de enkelte delom-
råder. 
Nye forsyningsområder forsynes di-
rekte med fiber til hjemmet.   
Al installation udgår fra den moderne 
hovedcentral i det grønne område 
mellem Næråparken og Kløvervej. 
Borgerundersøgelse i Nr. Søby: 
I 2007 gennemførtes en borgerunder-
søgelse i Nr. Søby her blev det til 14 
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interesserede og 10 måske interesse-
ret. 
I 2009 blev der også spurgt, her var 
13 interesserede og 2 måske interes-
seret. 
Som nogle måske kan huske, var til-
slutningsafgiften dengang kr. 5.800,- 
incl. moms, det var måske investerin-
gens størrelse der begrænsede begej-
stringen. 
Tilslutningsvilkår  
I dag er vi i blevet stand til at tilbyde 
tilslutningen for kr. 3000,- incl. 
moms. 
Men der må naturligvis stilles krav til 
et minimum antal tilmeldinger. 
Kravet er 90 tilmeldinger, med et an-
tal mulige på 302. Det svarer til 
29,8%. 
Vi har indtil nu modtaget xx tilmel-
dinger. 
Parceller udenfor byskiltområdet kan 
også tilbydes tilslutning, her gives 
gerne individuelle tilbud efter etable-
ring af hovedforsyningsnettet. 
 
Mulighederne med Årslev Net. 
Mulighederne som medlem af Årslev 
Net er: 
Ca. 69 forskellige TV kanaler,   
WEB TV på flere platforme, Ipad, 
Smart Phone,  PC,  i sommerhuset 
osv.  Ole Madsen fortæller herom 
meget mere. 
Telefoni over internettet (IP telefoni) 
til meget lave priser 
4 internet pakker, fra 2/0,5 Mbit til 
100/20 Mbit. 
Årslev Net overbooker ikke internet-
forbindelsen, dvs. du har altid den 
hastighed der abonneres på. 
Statisk offentlig IP adresse tilbydes 
formedels kr. 10,- pr. md.  
Firmabetalt internet tilbydes også via 

Årslev Net. 
Priserne ved Årslev Net taler for sig 
selv, det er jo netop foreningens for-
mål at være fordelagtig for medlem-
merne. 
Support til internetopkobling mv. til-
bydes i dagtimerne – af et supporter-
hold –  
Hverdage mellem kl. 17 – 21 lørdag 
og søndag mellem kl. 10 og 14. 
Fremtiden med Årslev Net: 
I disse valgtider kan vi love alt.   
I virkeligheden bliver det nok – som 
med regeringen – nogenlunde som 
det plejer. 
Målsætning for den løbende udvik-
ling af Årslev Net, drejer sig om: 
Daglig vedligehold. 
Teknoligsk udbygning, herunder: 
Nedgravning af fiber, stadigt længere 
ud i forsyningsområderne. 

Nedlægning af analoge hovedfor-
stærkere i hovedforsyningsnettet. 
Investering i ny hovedcentral - 
CMTS (Cable Modem Terminasion  
System) 
Der er den centrale enhed der styrer 
al modem kommunikation til vore in-
ternetabbonnementer. 
Investering i forsyningsområdets nye 
parcel udstykninger. 
Nye borgerundersøgelser i områder 
der falder naturligt ind under Årslev 
Net’s forsyningsområde. 
Investering  i ny teknologi for imøde-
kommelse af fremtidens krav til in-
ternet- kvalitet og hastighed. 
Er der spørgsmål til de omtalte em-
ner, er alle velkomne. 
I modsat fald, overgives ordet til ord-
styrer Erik Nielsen. 
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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. 14 – 17     
************************  

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

Bemærk, at Nørre Søby holder pause med Fortælledagene. 

Lokalarkivet 

 
Ordstyrer overgiver ordet til Ole 
Madsen You See. 
You See  
Ole Madsen fra You See fortalte her i 
sit indlæg om de forskellige TV pro-
gram-pakker, og om mulighederne  

for evt. køb af tillægs programmer på 
TV siden, samt om bredbånds ha-
stigheder og telefoni. 
 

Ordstyrer takker for mødet og giver 
ordet frit til eventuelt. 
Ordstyrer giver ordet til næstfor-
mand v. Årslev Net 
Næstformand takker for fremmødet, 
og ser frem til et stort antal nye med-
lemmer i Nr. Søby 
Ordstyrer takker for mødet, og siger 
tak for i aften. 
Mødet afsluttes ca. kl. 21:00 

  

Til festen derhjemme. 
Nr. Søby forsamlingshus 

Udlejer borde og stole 
Pris for medlemmer 100,00 kr. 
For ikke medlemmer 175,00 kr. 
 

Kontaktperson 
Børge Mose  
tlf. 66170098 eller 60882935 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 

NYT fra Forsamlingshuset 
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Dagplejerne siger tak 
for en dejlig dag og 
tak til den tålmodige 
chauffør fra Sallinge 
busser. 

Den 26/6 oprandt dagen vi havde 
ventet på med stor spænding, vi 
skulle på udflugt med bus til zoo-
logisk have.  
Dagplejerne har de sidste år hjul-
pet til ved byfesten i Nr. Søby og 
har derfor fået tildelt en sum pen-
ge, som gjorde at vi kunne bestil-
le en bus for at komme afsted. 
Da der var god plads i bussen 
havde vi givet andre kollegaer 
mulighed for at deltage, så vi var 
8 dagplejere og 30 børn afsted.  

Det blev en super dag med godt 
vejr og mange oplevelser. Især 
bussen var et hit hos børnene, de 
er helt klar til en tur mere.  
Efter at have studeret aber, giraf-
fer, løver, pingviner og meget 
mere samledes vi til fællesspis-
ning og hygge på plænen ved ti-
gerburet. Kl. 13.30 hentede bus-
sen os og turen gik hjem til lege-
stuen, hvor alle forældrene ven-
tede på os.  
 

Natur Dagplejerne fra Nr. Søby på bustur. 
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er et fantastisk eksempel på, hvad der 
skal til for at vi som kommune – og I 
som lokalsamfund –      
kan klare os i den hårde kamp om til-
flyttere. At vi forener vores kræfter og 
arbejder for samme mål. 
Vores nye udviklingsstrategi i Faaborg-
Midtfyn Kommune hedder: ”Sammen 
om nødvendige forandringer”. Kernen i 
den er netop, at vi som kommune ikke 
kan løse vores udfordringer alene. Vi er 
nødt til at stå sammen for at skabe en 
positiv udvikling. Vi har brug for at til-
trække flere borgere, så vi kan sikre 
kommunens økonomi – og dermed vo-
res kommune. 
Det bringer mig tilbage til fællesskabet. 
I er et stærkt fællesskab. I laver mange 
gode ting, som er med til at skabe værdi 
i jeres lokalsamfund. Lørdagsfrokoster. 
Fællesspisning. Senioraktiviteter i Var-
mestuen. Etablering af trampestier 
rundt omkring i jeres område. Vel-
komstpakker til tilflyttere, som starter 
op 1. juli i år, og jeg har fået oplyst, der 
er en del pakker, I skal have delt ud (15 
stk.) – en indsats som skal få nye tilflyt-
tere til at føle sig velkommen. I er på 
mange måder med til at vise, hvad der 
skal til for at vi kan lykkes. 
Det er skønt at følge – og dejligt at se, 
at jeres indsats bliver belønnet. Der er 
godt gang i jeres område. Huse bliver 
solgt, og folk flytter til. Og jeres lokal-
samfund bliver styrket. 
Jeg vil slutte af med at takke jer for je-
res flotte indsats og ønske jer god for-
nøjelse med det fortsatte arbejde.  

Sct. Hans aften på Sportspladsen i 
Nørre Søby – 23.6.2015  

Båltalen blev holdt af viceborgmester 
Anne Møllegaard Mortensen, som 
også er formand for Lokalsamfund og 
Planudvalg i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune. 
Jeg vil gerne starte med at takke for 
invitationen til at tale ved jeres Sct. 
Hans fest her i Nr. Søby. 
At vi står her ved Sct. Hans bålet – og 
om lidt kan nyde flammernes varme og 
lys – betyder, at det nu er midsommer. 
Vi har rundet sommersolhverv, som er 
årets længste dag, og traditionen tro 
fejrer vi denne aften med Sct. Hans 
bål. 
Det er en smuk tradition, som er en 
kærkommen lejlighed til at samles, ny-
de synet af bålet og synge den smukke 
midsommervise. 
Det at samles om noget – at gøre noget 
sammen: det er noget af det, der giver 
værdi i vores liv. Det er her, vi er noget 
for hinanden. At vi skaber mening. 
Fællesskaber er vigtige – det ved I alt 
om som lokalsamfund. 
Lokalrådet i Nr. Lyndelse/Nr. Søby la-
vede sidste år en udviklingsplan med 4 
indsatsområder (kultur, trafik, motion 
og erhverv), og I er som lokalområde 
allerede godt i gang med at realisere 
forskellige projekter og initiativer. 
Et af dem, som jeg særligt har bidt 
mærke i, er det flotte arrangement i 
holdt, da køerne blev sendt på græs på 
Søbysøgård i foråret. I benyttede lej-
ligheden med de mange udenbys gæ-
ster til at markedsføre jeres lokalområ-
de som et godt sted at bo. I holdt dette 
arrangement sammen med Nr. Lyndel-
se og Allested-Vejle, og vi havde også 
medarbejdere fra kommunen ude for at 
fortælle om byggegrunde. Dette set-up 

Båltalen på Sct. Hans aften 2015 
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Nyt fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum 
Også denne sommer har stået i byggeriets tegn. Vi har i de senere år 
manglet et fælles samlingsrum til større grupper. Vi har hidtil kunnet 
klare os med, at fordele vores gæster i fire stuer og holde det fælles fo-
redrag ved kaffebordet ad to omgange, men nu skulle det være. 
Planerne om, at indrette den gamle staldbygning til et stort samlings-
rum, med plads til 60 -70 besøgende ad gangen er nu begyndt at blive 
til virkelighed, og vi vil her i slutningen af august kunne tage mod det 
første hold. Helt færdigt vil det ikke være, men det traditionelle gam-
meldags kaffebord vil blive serveret i det nye samlingsrum og foredra-
get om stedet, dets historie og dets samlinger vil også løbe af stablen 
her. 

På sigt, det vil sige i løbet af sensommeren, vil der blive indrettet køk-
ken, så der kan laves mad , bages og brygges kaffe, og det vil bestemt 
blive en stor lettelse, ikke at skulle løbe frem og tilbage mellem køkken 
og stuer. 
Vi er heller ikke i tvivl om, at det vil forbedre oplevelsen for vore besø-
gende, at de alle kan sidde ved kaffebordet sammen. 

Nyt fra Hestehavegaard 
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Vi har indimellem oplevet større køer ved toilettet, så de lidt mere mo-
derne faciliteter, der også følger med på dette område, vil også betyde et 
betragteligt fremskridt. Til venstre på det øverste billede ses indgangen 
til bad og toiletter. Bord og stole i baggrunden, købte vi i Røde Kors’s 
genbrugsforretning i Årslev, og vi har siden hen suppleret, så vi nærmer 
os de 60 siddepladser vi i første omgang satser på. Borde og stole afspej-
ler forskellige tidsperioder, så de passer fint ind i museet. 
 

 
Det er en spændende opgave, at indrette den gamle stald med tilhørende 
små rum, til et moderne samlingslokale, og mindet om, for mange år si-
den, at have fodret og malket ejendommens køer, i det selv samme rum, 
dukker uundgåeligt op undervejs. Det gamle roe rum, hvor den elektri-
ske roerasper og roerne opholdt sig, indretter vi til en frisørsalon fra Rin-
ge fra starten af halvtredserne, med det inventar vi fik for nogle år siden, 
så vi kan få lettet vores dårlige samvittighed på dette område. Bent 
Knudsen, som vi fik inventaret fra, fik svendebrev i 1952 og virkede si-
denhen som frisør i Ringe igennem mange år. 
Vi har i sommerens løb modtaget mange spændende ting og sager.  
På billedet på næste side ses en rulle, som vi vil stille op på loftet over 
det nye samlingsrum. Rullen har, som det fremgår af billedet stået 
ubrugt hen i mange år og kommer fra Åbyskov. 
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Den har tilhørt karetmager, Hans Hansen. 
Ved samme lejlighed fik vi en større mængde arbejdstegninger og værk-
tøj, som Hans Hansen fremstillede og brugte for mange, mange år siden. 

 
Vi har også modtaget en større sam-
ling demonstrationsmaterialer til fy-
sik og kemiundervisning, blandt an-
det denne flotte telegraf fra 1876, der 
ses her på billedet  
Telegrafen er fuldt funktionel, så 
skulle telefonen svigte, vil vi kunne 
stille et alternativt kommunikations-
middel på benene. Morsealfabetet 
bygges op af streger og prikker, og da 
en moderne computer benytter nuller 
og ettaller, burde det være let at lave 
en oversættelse. Hvem ved om ikke 
det ville kunne lykkes at transmittere 
billeder med morseapparatet? 
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Hvis du vil vide mere, så kom på besøg herude, men bestil tid forinden, 
for vi har stadigvæk ikke faste åbningstider. I den senere tid, har vi ople-
vet mange, der har besøgt os for en kop kaffe med hjemmebag og rund-
visning i samlingerne, med familie, venner og bekendte i større eller min-
dre grupper. 
De faste åbningstider vil vi indføre, når byggeriet er tilendebragt. 
 
Med ønsket om en god sensommer! 
Else Marie og Peter Albrekt 

Kære alle musik elskere, vi vil gerne invitere jer til høstkoncert, hvor temaet i 
år naturligvis er en koncert, med primært musik af Carl Nielsen, for amatørkor 
og orkestre. 
Koncerten finder sted på Søby Søgård i riddersalen fredag den 25. september 
kl. 19.00.  
Entre kr. 125,00 som betales via konto:  
Reg. nr. 6845 - kt. nr. 0001398462 senest den 15. september. 
Husk!! Skriv tydeligt navn og adresse samt skriv ”amatørkoncert” på 
indbetalingen. 
Der er ca. 80 pladser, så det er først til mølle princippet. Og betaling via denne 
konto giver første ret til biletter, Du kan også ringe på tlf. 21 77 46 32 eller  
65 96 13 33 og reservere biletter, men HUSK forhånds betalte billetter giver 
første ret til koncerten. 
 

De optrædende som vi på nuværende har en aftale med er: 

Fynske Odd Fellows Herre og Dame kor. 
Årslev Symfoni orkester. 
 

Vi forhandler med andre kor til denne aften. 
 

Repertoiret vil blive blandede og populære sange og musikstykker af primært 
Carl Nielsen. 
Der vil i pausen kunne købes forfriskninger, dog ikke nogen form for spiritus, 
og dette indtages i den berømte blå stue, tæt på riddersalen. 
 
Hvid du endnu ikke har set Søby Søgård fængslets ny indrettede museum 
Vil det være åbent fra kl. 18.00  - 18.45 denne aften. 
 
Vi ses 
Arrangørerne 
 

Høstkoncert 2015 
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For nogle numre af Skulderbladet si-
den, fortalte Ketty Andersen, om-
kring opstart af en telefonkæde i Nr. 
Søby, dette gav jeg også dengang ud-
tryk for at dette ville være en fanta-
stisk god ide, men Skulderbladet har 
ikke hørt om dette er i gang og om 
det fungere, så vi har fundet dette 
indlæg fra Ældre Sagens medlems-
blad, hvor de tilbyder dette, men jeg 
håber at der kan komme gang i noget 
her vores lille by så er det naturligvis 
det bedste, fordi vi kender hinanden, 
og ved om nogle er syge og trænger 
til opmuntring. 
 
men ellers så se her: 
Et opkald om morgenen gør dig tryg 
Ældre Sagen tilbyder dig et telefon-
opkald, ring til: 

Kirsten Tommerup 
Telefon: 62632381 

Og aftal hvordan du kan få et tryk-
hedsopkald. 

Måske bor du alene og er ikke helt 
rask. Og måske er du bekymret for, 

Tryghedsopkald  

hvad der vil ske, hvis du bliver ramt 
af en ulykke i dit hjem. 
Det kan du bruge en tryghedsopkal-
der til. 

En aftale med en tryghedsopkalder 
giver dig ro i sindet. Du bliver ringet 
op hver morgen af en frivillig, der 
ønsker dig ”godmorgen”. Og I afta-
ler indbyrdes, hvad der skal gøres, 
hvis du en dag ikke tager telefonen.  

Hvis du ikke tager telefonen, under-
søger vores frivillige årsagen til det. 
Den frivillige tilkalder om nødven-
digt hjælp. 
  
Alle kan få et tryghedsopkald. Det er 
gratis, og du behøver ikke at være 
medlem af Ældre Sagen. 
 
Redaktør 
Carsten Jensby. 

Jens Arndal 

Christ ian Fogh 
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Så blev Carl Nielsen fejret – igen  

Så blev Carl Nielsen fejret – igen - 
og det på 150-års dagen for hans fødsel – 9. juni 2015 

Omtalen bliver kortfattet, vil så vidt mulig nævne de mange, som hædrede 
Carl Nielsen på fødselsdagen på stedet, hvor det hele begyndte. 
Elever fra Carl Nielsen-Skolen hejste flaget på Sortelung om morgenen. Ved 
museet, Barndomshjemmet, hejstes flaget som tegn på, at nu begyndte festen 
der. Og det gjorde den:  Sigurd Barrett underholdt ca. 400 børn i haven bag 
museet; børnene viste, at de bl.a. kunne ”Jeg ved en lærkerede” og ”Solen er 
så rød mor”. –Nr. Lyndelse-bageren bidrog til festen med brunsvigere. 
Næste punkt i rækken af oplevelser i haven begyndte kl. 14, hvor Ida-Marie 
Vorre bød velkommen til hen ved 150 gæster, som oplevede et fyrværkeri af 
musik og festtaler – jeg nævner i flæng: trompetist Dorthe Zielke, organist 
Søren Johannsen – Jesper Buhl og Hanne Bramsen Buhl – Tine Jarl og Mette 
Christensen – Johs. Nørregaard Frandsen – Hanne Christensen (de to sidst-
nævnte stod for festtalerne). 
Naturligvis indledte og sluttede eftermiddagen med Carl Nielsen-melodier 
som fællessange – det glædede mig, at Carl Nielsens melodi fra 1924 til ”Der 
er et yndigt land” var med, og at mange efterhånden kan den.  – Det skal næv-
nes, at TV2 Fyn var på plads for reportage fra begivenheden.  
Kl. 19 mødtes 62 personer i ”Sortelung” for at tage flaget ned. Igen mange 
sange. Hanne Christensen havde i Hedvig Rasmussens gemmer fundet et digt, 
som passede så godt til stedet/situationen. Det hedder ”Carl Nielsen” – er 
skrevet af Ejnar Nielsen-Skovholt, som iflg. Estrid Christiansen var købmand 
i Over Holluf. – Det blev bragt i ”Fynsk Jul”, 1953. 

 
I ”Salen” var kaffen klar – ca. 80 personer nød kaffe og fødselsdagslagkager 
tilvejebragt af ”Vennekredsen omkring Carl Nielsens Barndomshjem”, som 
havde en travl dag, da den også tog sig af skafningen ved eftermiddagens ar-
rangement.  – Igen mange fællessange, ledet af det helt specielle mandskor, 

Her stod den store tonekunstners vugge  
Her lød hans første spæde barnegraad,  
hans moders milde sang – og hendes suk-
ke, 
når armod stængte for hver drøm om daad 

Det var en gammel og affældig rønne  
hans barndomshjem. For længst det sank i 
grus.  
Men drengen drømte drømme, aah, saa 
skønne, 
Ved Dømmesrendens gamle piles sus. 

En skæv og frønnet flagstang,  
en irret, mosset sten, en tjørnehæk  
er nu tilbage – og naturens vælde,  
aarstiders skiften, løvspring, fugletræk 

Han blev en skjald i tonekunstens rige.  
Hans toner bragte solskin i vort sind.  
For os han rejste lysets himmelstige  
Og tog os i sin drømmeverden ind. 
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Generalforsamling i Byfestkomiteen.  
 

Indkaldelse til 
generalforsamling i Byfestkomiteen. 

Torsdag den 8/10-2015. kl. 19.30. 

Holder vi generalforsamling i  

Varmestuen. 

Med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Ansøgninger vedrørende  

Del af overskuddet fra byfesten 2015. 

Kan kun ske ved personligt 

Fremmøde til generalforsamlingen. 

Indkomne forslag   

Skal være formanden i hænde 

 Senest den 5/10-2015. 

Mikael Pedersen 

Radbyvej 20, Nr. Søby 

5792 Årslev 

nsb@mikp.dk 

       Byfesten nr. Søby. 2016. 3-4. juni.  

Hedvig fortalte fra sit lange liv i Nr. Lyndelse – Hanne havde fundet et digt af 
Benny Andersen ”Damer” – der var fin reference til dagens hovedperson og 
hans forhold til damer. 
Jo, Carl Nielsen er blevet fejret med maner på sin hjemegn. – Muldvarpen tav 
dybt nede - på fynsk, men lyttede; Carl har ret: I Fyn er alting anderledes! 
 
Aase Reffstrup 

mailto:nsb@mikp.dk
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Nr. Søby It forum og Datastue 

Nr. Søby It forum og Data-
stue 

Falske e-mails 
Vær opmærksom på mails, der beder 
om dine kontooplysninger eller ko-
der. De kan se ud som om, de kom-
mer fra Nem ID, SKAT, dit pengein-
stitut, dit pensionsselskab, 
PBS, Nets eller andre. Men de er fal-
ske og skal slettes. 
Nem ID, SKAT, Nets og din 

bank beder aldrig om dine kredit-
kortoplysninger, CPR-
nummer eller PIN-koder på mails. 
Hvis du bliver bedt om de oplys-
ninger i en mail, så slet mailen, for 
så er den falsk. 
 

Hvis du er i tvivl, så ring til den 
påståede afsenderen og tjek om de 
har sendt dig en mail med en fore-
spørgsel om kontooplysninger. 
 

Hvordan skal du forholde dig?  
Du skal aldrig indtaste dine kon-
tooplysning, CPR-nummer eller 
PIN-koder som svar på mails. 
Heller ikke selvom afsenderen ser 
ud til at være troværdig organisa-
tion. Vi opfordrer dig i stedet til at 
slette mailen uden at klikke på 
links i den. 
Undlad at opgive nogen form for 
følsomme informationer som 
kreditkortoplysninger eller bru-
gernavn/password i en mail. 
Slet mailen. 
 

Har du indtastet dine kontoop-
lysninger, så kontakt din bank. 
Hvis du er kommet til at indtaste 
dine oplysninger, opfordrer vi dig 
til at kontakte din bank.  
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Du bør desuden holde øje med, 
om der bliver trukket beløb fra din 
konto, som du ikke har godkendt. 

Er du blevet franarret dine Nem 
ID koder?  
Hvis du har videregivet dine Nem 
ID koder og/eller nøglekortet, bør 
du straks spærre dit Nem ID. 
Ring til din bank eller 
Du kan spærre dit Nem ID ad-
gangskode og nøglekort online. 
 

Du kan kopiere følgende adresse 
og sætte den ind i dit internet 
program (internet Browser)  

https://www.nemid.nu/dk-da/
support/administrer_nemid/
spaer_nemid/  

 
 
 
 

    Du kan også få hjælp på Nr. Søby 
It-Forum og datastue 
Nr. Søby Gl. skole indgang gen-
nem aulaen. 

    Vi holder informationsmøde den 1 
september, kl. 16.00, hvor vi vil 
snakke om efterårets planer. 
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Nyt fra Nr.Søby Mandegilde 
Nr.Søby mandegilde er en flok mænd 
fra Nr. Søby og Nr. Lyndelse, som 
mødes først komne fredag i hver må-
ned. Dels for at hygge med en pils el-
ler to, men også for at tale om, hvad 
vi kan finde på af aktiviteter, hvor 
også vore kvinder deltager. Vort kon-
tingent er 50 kr. pr. år, og vi ville me-
get gerne have mange flere medlem-
mer. Du behøver ikke at være 
”gammel”.  Spørg bare gildemester 
Carsten Jensby tlf. 2177 4632. 
Generalforsamlingen er en fast begi-
venhed hvert år, hvor vi finder et 
hyggeligt sted at afholde mødet, som 
ikke er overdrevent langt væk, idet vi 
bag efter går til bordet med damer for 
at indtage en god frokost. 
I vinterens mulm og mørke mødtes vi 
hos gildemesteren til en overdådig 
whiskysmagning. De der ikke brød 
sig om whisky, kunne følge med i 
smagningen på sidelinjen med en 
kold øl eller et glas vand. Efter smag-
ningen blev der disket om med et 

Nyt fra Nr.Søby Mandegilde 

overdådigt pølsebord med absolut alt 
godt fra slagteren.  

 
Ligeledes afholder vi hvert år jule-
komsammen, hvor en god gang gule 
ærter med øl og snaps er ved at være 
tradition. Her deltager damerne også. 

I år har vi også haft et sommermøde, 
idet gildemesteren under oprydning i 
sin fryser konstaterede at der snildt 
kunne arrangeres en ekstra gang gule 
ærter. Jeg skal love for, at det, trods 
sommervarmen denne dag, var nogle 
kostelige ærter med flæsk, som blev 
skyllet ned med rigeligt brændevin. 
Godt min chauffør ikke havde fri den 
aften. 
Vi forsøger også at gøre os bemærket 
under byfesten i Nr.Søby. Mandegil-
det står for en fiskekonkurrence for 
børn i det lokale gadekær, og det har 
de sidste to år været en succes. Om 
aftenen rigger vi en pølsebod an lige 
uden for hovedteltet. Desværre stod 
regnen her i 2015, ned i tovtykke 
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stråler, så salget gik ikke helt efter 
planen. Men vi havde alligevel en 
rigtigt god aften. 
Vi har været på udflugt til Ladbyski-
bet. Tre biler fyldt til randen af for-
ventningsfulde gildemedlemmer med 
fruer, satte kursen mod skibet. Her 
blev vi mødt af personalet, og vi fik 
en fremragende og personlig rundvis-
ning sprængfyldt med ikke tilgænge-
lige oplysninger og anekdoter fra ud-
gravningsperioden og frem til i dag, 
krydret med skibets historie. Det var 
lidt køligt uden for, så vi indtog den 
medbragte kaffe og kage i museets 
sal. Det var vældigt hyggeligt, især 
da en flaske Gammel Dansk pludse-
ligt af uransagelige grunde dukkede 
op iført små glas. Herefter kontrolle-
rede vi, om skibsbyggerne havde 
gjort et hæderligt arbejde med nybyg-
ningen af Ladbyskibet. Et impone-
rende stykke arbejde. Bilerne blev at-
ter lastet og turen gik nu via kysten 
nord for Kerteminde med kurs mod 
restaurant Kirkeladen. Her spiste vi 
Wienersnitzel så det sang i ørerne, og 
alle var glade, mætte og tilfredse da 
turen gik hjem mod Nr.Søby. 
Sommerfesten i år holdes nede ved 
boldklubbens klubhus, hvor vi også 
afholder vore møder. Den 14. august 
fyres der op i grillen og alverdens 
lækre kød og pølser lægges på. Inden 
vi får lov til at gå til truet, skal der 
dystes i flere forskellige og til dagen 
passende idrætsgrene. Gildemesteren 

har i sit sløjdlokale frembragt et fire-
huls minigolf. Endvidere dystes der i 
Maxi Mikado – Petanque – græskeg-
lespil og Champagne Kroket. Jeg vil 
tro, at de fleste herefter er i stand til 
at æde en halv ko i karry. 
På tegnebrættet ligger en udflugt til 
de Japanske Haver og ulmer. 
Den kommende generalforsamling 
18/10 er også under planlægning. 
Som I kan læse, er det ikke et mande-

gilde, som sidder på fingrene. Der er 

hele tiden noget i gang og under for-

beredelse. og som den flittige læser 

måske har observeret ender det altid 

godt og som regel med en god mave-

opstrammer. 

Vi vil som skrevet, godt have flere 
medlemmer, så kom nu ned på 
sportspladsen den 1ste fredag i måne-
den. 
 

Regner Seidler 

Skriverkarlen 
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For at kunne tænde lyset på trekanten 
ved juletid, skal der laves lidt el-
arbejde. Vi har bestilt en elektriker og 
vi har fået el del bidrag ( MANGE 
TAK FOR DEM) men skulle der væ-
re flere, der kunne tænke sig at bidra-
ge med lidt til vedligeholdelse o.s.v. 
tager vi gerne mod. 
 

Bidrag kan indbetales på Varmestu-
ens konto: 
0828  0003502228  

Varmestuen vil sørge for, at installati-
oner og kæder vil blive vedligeholdt, 
så der altid kan være lys på Trekan-
ten i den mørke tid, at børn og voks-
ne traditionen tro, kan tænde lyset 1 
søndag i advent. 
 
Kære medbeboere i Nr. Søby- 
Bak op om dette, og giv lidt til Var-
mestuen til vedligeholdelsen. 

 Lys på trekanten Varmestuens udflugt 

Mandag den 15. juni holdt Varmestu-
en sin udflugt. 
Fra Nørre Søby kørte vi direkte til 
Fåborg. Her kiggede vi lidt på gader-
ne, og nogle gjorde lidt indkøb. Så 
gik vi ind på restaurant ”Frk. Jensen” 
hvor vi fik serveret det dejligste 
stjerneskud. 
Efter at have nydt den dejlige mad, 
kørte vi til Fåborg Havn, hvor vi så 
alt det nye, de har bygget. 
Herefter kørte vi til campingpladsen i 
Svanninge Bakker, hvor vi nød en øl 
eller vand. 
Her var der også en del af os, der 
prøvede kræfter med minigolf. Det 
havde vi megen fornøjelse af! 
Så alt i alt havde vi en dejlig efter-
middag med nogenlunde vejr. 
 
Vi minder lige om, at det jo er lørdag 
den 29. august vi holder vores rengø-
ringsdag. 
Der er gratis morgenkaffe kl. 9. Der-
efter rengøring. Så holder vi lørdags-
frokost som sædvanlig. 
Varmestuen giver en øl og en snaps 
til maden. 
 
Husk, vi starter op med fællesspis-
ning, fredag den 11. september kl. 
18. 
Tilmelding til Else på telefon 24 85 
11 29 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen, Varmestuen 

  

Så er det ved at være den tid, hvor vi 
så småt starter den nye sæson op. Vi 
mødes i Nr. Søby Forsamlingshus 
 

Mandag den 7. september kl. 19.00 
 

Så er der nogen der har lyst til at væ-
re med, enten på scenen eller bag 
scenen, så mød op. Alle er velkomne 
og jo flere der kommer jo større mu-
lighed har vi for at sætte et spænden-
de stykke op.  
 

Vi øver hver mandag fra oktober til 
premieren i slutningen af februar. Vi 
har det rigtig sjovt, men det vil være 
endnu sjovere hvis vi bliver flere. 
 

På gensyn 
Bestyrelsen 

Nr. Søby Dilettanterne  
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Det har været en meget anderledes 
sommer, end jeg har været vant til. 
Det har blot givet nogle anderledes 
oplevelser, som jeg har nydt. Der var 
ikke en eneste Stær på besøg ved vo-
res stærekasser i foråret, og andre jeg 
har spurgt, har også undret sig over 
Stærenes fravær. Sidst i juni måned 
var der store flokke af Stære på be-
søg, der var masser af ungfugle i 
flokkene. Ornitologerne mener at der 
simpelthen ikke er nicher, hvor de 
kan formere sig i det Danske land-
skab. Jeg cykler en del rundt, en dag 
var min kone med, vi sad og drak en 
kop the ved Borreby mølle, og plud-
selig fløj der en Isfugl forbi. En dag 
lettede der et par Glenteunger fra en 
mark, mindre end 10 m fra mig. 
 

Begge ravneparrene har fået unger i 
år, ungerne i skoven, hvor Nyvej og  
Søgårdsvej mødes, havde meget 
travlt med at larme en dag, jeg gik  

ind for at kigge, og da jeg cyklede  
videre, blev jeg nærmest forfulgt af  

 
en arrig Ravnefamilie.  
 

Ved et af de fugtige områder fik jeg 
en dag i juni øje på en violet 
blomst ,ved nærmere eftersyn fandt 
jeg 107 blomstrende Maj gøgeurter 
en utrolig smuk lille lokal orkide. 
 

Nu vi er ved blomster, så nyd blom-

sterfloret langs vores veje, inden de 

bliver slået ned .Cikorien står mange 

steder i vidunderlige blå bede, Dueur-

ten og Gederamsen står også i store 

kaskader med deres violette blomster. 

Gå en stille tur med børnene, nyd  

samværet og det I ser. 

Naturligvis.   

Jørgen Nielsen 

Naturligvis i denne sommer 
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Igen i år var Varmestuen ansvarsha-
vende for sankthansaftenens af-
vikling/forløb på engen ved sports-
pladsen. 
OG - igen i år blev det en herlig af-
ten, der ”indledtes” med mange børns 
tirsdags-leg og fodboldspil på sports-
pladsen. De stoppede tidsnok spillet, 
så de sammen med deres familie og 
andre fremmødte kunne overvære 

(høre - tør ikke påstås ) Anne Møl-
legaards båltale. Dejligt, at Johannes 
spillede, også til fællessangene Du 
danske sommer og Midsommervisen. 
Snobrød (som tidligere år - sponseret 
dej fra Nr. Lyndelsebageren) blev 
fremstillet, og det fine vejr bevirkede 
stort salg af øl (v/Jørgen) og vand, is, 
kaffe og hjemmebagt kage (Else). 
Vejret betød også, at mange havde 
lyst til hyggesnak efter bålet, så der 
var ved at være udsolgt af vand. 
Fodboldklubben supplerede med salg 
af grillpølser. 
Alt i alt en rigtig DANSK sankthans-
sommeraften! 
Håber, at Anne Møllegaard vil påvir-
ke de øvrige politikere til at forstå, at 

denne plads i Nr. Søby IKKE kan 
undværes! 
 
Helmuth Jensen. 
Varmestuen 
 
Tak for en god og hyggelig aften til 

Varmestuen. 

Red. 

Sct. Hans aften 2015 Høstfest 

Nr. Søby  
Forsamlingshus 

afholder igen i år en 
Go`gammeldag`s 

Høstfest 
Lørdag d. 19. september 

kl.18.30 
Medbring selv maden 

Drikkevarer skal købes 
Pris for deltagelse kr. 

75,00 
 

Musik af  
Morten Holmgård 

 

Tilmelding senest d.11. 
september 

På tlf. 40463506 
Tilmeldingen er binden-

de 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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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  
tlf. 24851129  

På havnen i Skagen står denne 
statue af en redningsmand og fi-
sker.  
Statuen er lavet af billedhugger 
Anne Marie Carl Nielsen, hustru 
til komponist Carl Nielsen i 1932.   
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Kræmmermarked i Nr. Søby 

                  Forsamlingshus 
 

Søndag d. 13/9-15 fra kl. 10.00 – kl. 16.00 
 

         PS: DER ER STADIG LEDIGE STANDE 
         

         Kontakt til Peder tlf. 40 46 35 06 
 

            
 

Kræmmermarked 
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Skulderbladet på nettet. 

Skulderbladet på nettet. 
Vi har oprettet internet siden www.skulderbladet.dk, hvor vi gerne vil 
vise vores blad på nettet, og fortælle om os, derfor kunne vi godt bru-
ge en lille kort beskrivelse fra bladets Interessenter, så hvis I hver 
især vil sende det  direkte til webmasteren på mailen: 
web@skulderbladet.dk vil vi være meget taknemmelige. Denne be-
skrivelse ligger under punktet interessenter i menuen øverst på siden. 
Ud over det er der oprettet en kalender på www.skulderbladet.dk, 
som ligger under siden kalender i menuen øverst på siden. 
Hvis der er nogle der har noget de gerne vil have med i kalenderen på 
nettet, kan det sendes til web@skulderbladet.dk med tid, sted samt en 
beskrivelse af arrangementet. 
Vi modtager meget gerne ris, ros og evt. andre idéer til faste punkter i 
bladet. 
 
Med venlig hilsen  
Mikael 
Webmaster.  
 

mailto:web@skulderbladet.dk
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
1. fredag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Mandegilde 
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 

29. 
29. 
01.
04.
07. 
11. 
13. 
19. 
08. 

Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Okt. 

09.00 
19.00 
16.00 
10.00 
19.00 
10.00 
10.00 
18.30 
19.30 

Rengøringsdag 
Fodbold NSB-SKFIF 
Info. møde Nr. Søby datastue 
Mandegildet 
Dilettanterne 
Fodbold NSB-Ryslinge BK 
Kræmmermarked 
Høstfest 
Byfestkomiteen Generalforsamling 

Lør. 
Lør. 
Tir. 
Fre. 
Man. 
Fre. 
Søn. 
Lør. 
Tors. 

Varmestuen 
Stadion 
Røjlevej 22 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 

 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 November 2015. Deadline : 15. Oktober 

Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk 

Se også kalenderen på  
www.skulderbladet.dk Sep.—Okt. 2015 


