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�ørre Søbys kalender 
April  -  maj   2006. 

24. 
28. 

2. 
3. 
4. 

Apr. 
 
Juni 

19.30 
18.00 
 
 

Generalforsaml. Forsamlingshuset 
Fællesspisning 
Byfest 
Byfest 
Byfest 

Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Stadion 
Stadion 
Stadion 

19.30 Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
 
1. Onsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv 
Skulderbladet 
Kaffemik 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
10.00  - 
19.30  -   

Skolen 
Søvej 23 
Varmestuen 
 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

�æste nummer udkommer den 1. maj 2006. Deadline : 15. april 2006 
Sats : Syssel.  

Man. 
Fre. 
Fre- 
Lør. 
Søn. 

 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Bob/Petanque 
Banko 
Træning  -  �SB 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
10.00  -  12.00 
19.30  - 
19.00  - 
10.00  - 12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  - 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

Skulderbladets interessenter 

Dagli’ Brugsen 
�ørre Søby Koret 
�ørre Søby Kirke 
�ørre Søby Lokalarkiv 

�ørre Søby Skole 
Varmestuen 
Søbysøgaard 

Forlaget Syssel 
�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

16. Årgang nr. 3.    1. april  -  1. maj     2006                               IS�0906-6519 

I �ørre Søby onsdag den 15. marts 
2006 
 
Der blev holdt temamøde i Nr. Søby  
onsdag den 15.marts 2006 med 30-35 
deltagere, hovedparten fra lokalområ-
det. Temaet for mødet var ”dannelse 
af lokalråd og lokalrådenes opgaver”. 
 
Erik Sønderskov indledte med en kort 
beskrivelse af baggrunden for lokal-
samfundsgruppens opstart i januar 
2005 og dens virke i det forløbne år. 
Udgangssituationen var store forskelle 
i organiseringen af lokalsamfundene i 
de fem fusionerende kommuner med 
formelt valgte lokalråd i Faaborg 
Kommune, med forskellige organise-
ringer i borgerforeninger, landsbylaug 
og lignende i Ringe Kommune  med 
en formaliseret landsbypolitik og uden 
samlende organisationsdannelser eller 
formuleret lokalsamfundspolitik i de 
tre mindste kommuner: Broby, Rys-
linge og Årslev. 
 

Temamøde om lokalråd 

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

Der opereres med 22 lokalsamfund i 
Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der 
nu er etablerede lokalråd eller lokal-
råd under etablering i næsten alle 22 
lokalsamfund. I Nr. Lyndelse / Nr. 
Søby og Årslev / Sdr. Nærå er der p.t. 
ikke kommet gang i etablering af lo-
kalråd. 
 
Erik Sønderskov redegjorde for lokal-
samfundsgruppens visioner for lokal-
samfundene og oplæg til organiserin-
gen af lokalsamfundene med lokalråd 
som en paraplyorganisation for de 
enkelte lokalsamfund. Et lokalråd skal 
være et koordinerende, formidlende 
og igangsættende led, der varetager 
lokalsamfundets interesser og kan 
fungere som kontaktled til omverde-
nen. Der er flere muligheder for etab-
lering / organisering af lokalråd: 
 
1. Lokalråd med valg parallelt med 
kommunevalg (som i Fåborg Kommu-
ne) 
2. Lokalråd med bestyrelse valgt på 
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generalforsamling / borgermøde (åben 
for alle borgere 
3. Lokalråd baseret på lokalsamfun-
dets foreninger / institutioner, der ud-
peger / vælger bestyrelsesmedlemmer. 
 
Lokalråd med kombination af 2. og 3. 
Lokalsamfundene er forskellige og 
kan vælge den model, der passer 
bedst. Lokalsamfundsgruppen 
lægger således ikke op til, at alle lo-
kalsamfundene skal organiseres over 
”samme læst” med identiske vedtæg-
ter, men der må tilstræbes en ensartet-
hed på nogle centrale hovedområder 
som formålsparagraffer og samspil 
med andre lokalsamfund og kommu-
nen m.v. 
Lokalsamfundsgruppen forventer, at 
hovedparten af lokalsamfundene (over 
75%) inden sommerferien vil have 
dannet et lokalråd, og det giver grund-
lag for etablering af et repræsentant-
skab som en paraplyorganisation for 
lokalrådene i 3.kvartal i år. 
 
Lokalsamfundsgruppen forventer at få 
etableret nogle samspilsrelationer med 
det kommunale system (politikere – 
administration) i det kommende halv-
år og  komme i gang med udformnin-
gen af en landdistriktspolitik for kom-
munen. 
Efter Erik Sønderskovs indlæg blev 
der præsenteret eksempler på lokalråd 
og lokalrådsopgaver fra fire af lokal-
samfundene, som er organiseret på 
forskellig måde (eksempler på de 
ovenstående organisationsformer) : 
 
• Ferritslev / Rolfsted ved Erik 

Sønderskov 

• Vester Hæsinge ved Henrik 
Larsen 

• Søllinge / Sdr. Højrup ved Per 
Juel Sørensen 

• Korinth ved Jens Led 
 
I den efterfølgende debat blev der 
rejst en række spørgsmål til indlægs-
holderne om forskellige aspekter i 
organiseringen af lokalrådene og lo-
kalrådenes opgaver og arbejde. Der 
blev udtrykt stor interesse for at sikre 
lokalsamfundenes fremtid med en 
indsats gennem lokalråd, og at Nr. 
Søby / Nr. Lyndelse – området burde 
indgå i et lokalrådsarbejde i lighed 
med de andre lokalsamfund i stor-
kommunen. Det besluttedes at etable-
re en arbejdsgruppe, hvis opgave er at 
udarbejde oplæg til  etablering af et 
lokalråd for Nr. Søby / Nr. Lyndelse – 
området. Peter Albrekt påtog sig op-
gaven som tovholder, og der vil blive 
rettet henvendelse til foreninger, insti-
tutioner og enkeltborgere om at indgå 
i arbejdet. 
 
Erik Sønderskov 
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Generalforsamling 
i 

�r. Søby Forsamlingshus 

mandag den 24. april 2006 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, 
være bestyrelsesformand Peder Larsen, Lindelyvej 12, Nr. Sø-
by i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

Vi starter kl. 18.30 med spisning, dette arrangement bedes I  
tilmelde jer til på nedenstående talon, som skal  
afleveres/sendes til Peder Larsen, Lindelyvej 12, 5792 Årslev,  
eller på telefon 65902126, senest den 18. april 2006. 

Bestyrelsen 

__________________________________________________ 

Tilmelding til spisning mandag den 24. april 2006 kl. 18.30 

Navn___________________________ Antal______________ 

Adresse____________________________________________ 
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Skulderbladets generalforsamling 

Referat af generalforsamling d. 2.-
3.-2006 kl. 1930 i Skulderbladet 
afholdt i Varmestuen i �ørre Søby. 
 
Til generalforsamlingen var mødt 8. 
 
1. Birger Christensen blev valgt til 

dirigent. 
 
2. Beretning: 

Formanden ( Peter Albrekt) indled-
te sin beretning med at mindes Iver 
Andersen.  
Nørre Søby koret, der hidtil har 
været interessent med et årligt til-
skud til bladets drift, har med-    
delt, at man ønsker at ophøre med 
dette, da der kun er to kormedlem-
mer fra Nørre Søby. 
Skulderbladet, der nu også kan ses 
på nettet, har været besøgt af 90 pr. 
måned. 
Med hensyn til bladets indhold er 
månedens digt og lokalarkivets ind-
læg en fast tradition, dertil kommer 
interessenternes indlæg og medde-
lelser samt øvrigt, der indgår til 
bladet af lokal karakter. Den ny 
situation omkring kommunesam-
menlægningen og dannelsen af lo-
kalråd vil åbne for nye muligheder, 
så SKULDERBLADET kan virke 
som et lokalråds talerør til borger-
ne. 

    Formandens beretning blev taget til 
efterretning og godkendt. 

 
3. Regnskab: Kassereren (Pia Sejer-

sen) fremlagde regnskabet, der god-

kendtes.  
4. Budget. Den økonomiske situation 

er særdeles dårlig. Følgende blev 
foreslået til afhjælpning:        

a. en nedskæring i antallet af ud-
givelser,  

b. redaktionen afsøger mulighe-
den for andet trykkeri, der må-
ske er billigere,  

c. indlæg af girokort i næste nr. 
med opfordring til at give frivil-
ligt bidrag. 

Redaktionen arbejder videre med 
disse forslag.  

 
5. Indkomne forslag. Ingen. 
 
6. Valg. Carsten Jensby, Odensevej 

33, Nørre Søby blev valgt til sup-
pleant i redaktionen. 

    Øvrige var genvalg. 
……………………….  
 
Skulderbladets månedlige møde blev 
fremover fastlagt til første mandag i 
måneden kl. 19.30. 
Som hidtil afholdes mødet Søvej 23. 
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Varmestuen 

Generalforsamling i Varmestuen afholdes fredag d.28.4.2006 kl.18.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. 
Husk tilmelding, senest tirsdag d.25.4.o6, denne gang til Lene, tlf.65 90 16 86. 
 
Med venlig hilsen  
Varmestuen 

Lokalsamfundsgruppen har fra Inden-
rigsministeriet modtaget meddelelse 
om, at der fra ministeriets landdi-
striktspulje for 2006 er bevilget 
250.000 kr. til gruppens projekt:  
”Implementering af lokalsamfunds-
politik i den kommende storkom-
mune: Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne”, der er en videreførsel af det 
igangværende projekt med etablering 
af et samspil i kommunens landdi-
strikter. 
 
Som det fremgår af ministeriets pres-
semeddelelse af 17.marts (jf. 
www.im.dk) er der i alt uddelt 20,6. 
mio. kr. til 170 projekter, udvalgt 
blandt  444 ansøgninger med et samlet 
ansøgningsbeløb på  143 mio. kr.. Der 
er ved årets uddeling især lagt vægt på 
projekter, som styrker lokalområdets 
kompetencer, projekter og de lokale 
netværk gennem borgerdeltagelse - 
områder som er helt centrale for lokal-
samfundsgruppens arbejde. 
 
Projektets overordnede formål er at 
implementere en lokalsamfundspolitik 
i Faaborg-Midfyn Kommune omfat-

tende alle lokalsamfund, hvor målet er 
at skabe og udvikle levende, aktive og 
ansvarlige lokalsamfund. 
Gruppen har i sin ansøgning lagt vægt 
på vigtigheden at få etableret og ud-
viklet samspilsrelationerne mellem 
interessenterne i de enkelte lokalsam-
fund, mellem lokalsamfundene og 
mellem lokalsamfundene og kommu-
nen (politikere og administration). 
For at opnå dette vil gruppen søge at 
etablere en konsulent- / koordinator-
funktion, der i samarbejde 
med gruppens bestyrelse / medlemmer 
kan bistå ved udviklingen af lokal-
samfundene. 
 
Vi mangler nu at få politikerne på ba-
nen, da det er en forudsætning for at 
få implementeret en lokalsamfundspo-
litik i kommunen. Gruppen er klar 
med oplægget og nu også med midler-
ne fra Indenrigsministeriet til støtte 
for projektet. 
 
Ferritslev, den 19. marts 2006 
Lokalsamfundsgruppen 
Erik Sønderskov 
Formand 

Lokalsamfundsgruppen 
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Månedens digt 

Op af jordens mørke gemmer  

stred sig to små forårs venner.  

Den ene slank og lys og net,  

kaldte sig en vintergæk.  

 

Den anden rund og gul som en blomme,  

fablede ivrigt om solens komme.  

Erantis blev den blandt venner kaldt.  

Det har en regnorm mig fortalt. 

Lidt af hvert 
 
Mange tak til Byfestkomiteen for det 
gode bidrag på 1000 kr. til Arkivet. 
Det er sådan et dejligt skulderklap på 
en kold vinterdag. 

*********** 
Arkivets medlemmer har måske ved 
modtagelsen af girokortet + årets sær-
tryk (om Nørre Søby Fri- & Eftersko-

Huspoeten 

Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn   

le) undret sig over, at fristen for beta-
ling af kontingent i år er ændret til 1. 
april, da vedtægterne fastsætter 1. 
marts.  Årsagen skal findes i ekspedi-
tionsfejl hos girokontoret, som har 
undskyldt. Nu skulle alt være på plads 
– så næste år er vi tilbage til ”Betaling 
inden 1. marts”. 
 
Vi har nu 136 medlemmer, og der er 
plads til flere, som gerne vil støtte 

5 

Konfirmander 2006 

Da der er sket en lille fejl i konfir-
mandlisten, som står i Sognet, har jeg 
fået Skulderbladet til at opstille den 
endelige og korrekte liste. Jeg bekla-
ger fejlen. 
 
Martin Krusborg Andersen 
Julie Harbjerg Jensen 
Kamilla Klingenberg Larsen 
Simon Mortensen 
Casper Søderberg Nielsen 
Maria Charlotte Rasmussen 
Kasper Buhl 

Caroline Matilde Elnegaard 
Lasse Norman Hansen 
Mathias Møller Hansen 
Anette Bundgaard Jakobsen 
Line Jensen 
Martin Allsø Jensen 
Jens Borup Pedersen 
Christoffer Allard Møller 
Alexandra Irming 
 
 
Venlig hilsen 
Anders Kjærsig 

arbejdet med udforskning og bevaring 
af Nørre Søbys historie. 
 

*********** 
Efter generalforsamlingen har besty-
relsen konstitueret sig med underteg-
nede som formand, arkivleder og se-
kretær – og Lene Christensen, Radby-
vej 3, som kasserer.  Derudover har vi 
Aase Brandt Nielsen, Asta Juul, Jens 
Kristoffersen og Ove Larsen som ar-
bejdende bestyrelsesmedlemmer.  Vi 
er alle klar til - om muligt – at besvare 
spørgsmål, med det samme eller efter 
undersøgelse,  modtage billeder og 
andre arkivalier om Nørre Søby.  Det 
bliver forhåbentlig snart forår, som 
ofte er lig med oprydningstid, og så 
dukker der måske et og andet op. 
 
1. mandag i måneden (sommerpause 
undtaget) er vi i Arkivet på 1. sal på 
Nørre Søby Skole (14.30-17), klar til 

en god snak om ”gamle Nørre Søby”. 
Det er for alle – ikke bare medlem-
mer. 

Velkommen. 
 

*********** 
 

Årets udflugt. 
 
Else og Peter Albrekt  (mangeårige 
Søbynitter indtil flytningen til Søsted) 
har inviteret til et besøg på  Søstedvej 
19  -  naturoplevelser ude, nostalgi om 
skole og fritid i 1950’erne inde. 
Det er  mandag den 22. maj 2006.  
Vi  mødes , som det har været sædva-
ne igennem nogle år, på ”Trekanten” 
kl. 18.30. -  Cykel eller bil – efter lyst 
og evne.  – Vi har bestilt ”godt vejr”, 
men har ikke fået svar endnu !! 
 
Aase Reffstrup 
 


