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Kolding-ensemble synger Carl �ielsen 
ved dobbeltkoncert i �ørre Søby 

Selv med 145 år på bagen er Carl Ni-

elsen en af de komponister, der ikke 

sådan lige går af mode. Mange smuk-

ke melodier flød fra hans hånd, og 

det er blandt andet et lille udvalg af 

dem, herre-vokalensemblet 

MandHatten.dk fra Kolding serverer, 

når ensemblet lørdag den 1. maj giver 

to koncerter i Nørre Søby. 

MandHatten.dk synger først i forbin-

delse med sæsonåbningen af Carl Ni-

elsens Barndomshjem mellem Nr. 

Lyndelse og Nørre Søby, og senere 

samme dag er der koncert i Aulaen, 

Røjlevej 22 (ved Børnehuset) med 

MandHatten.dk. 

På programmet for koncerten i haven 

til komponistens barndomshjem er 

”Jeg ved en lærkerede” med tekst af 

H. Bergstedt, B.S. Ingemanns ”Tit er 

jeg glad”, Carstens Hauchs 

”Aftenstemning” og Oehlenschlæ-

gers ”Der er et yndigt land”, som 

Carl Nielsen skrev en noget anderle-

des melodi til, end den der traditio-

nelt bliver sunget i Idrætsparken. 

 

Udvidet program 
Koncerten i Nørre Søby er meget me-

re omfattende med et bredt udvalg af 

MandHatten.dks repertoire med jazz, 

swing, afrikanske rytmer, verdens-

musik og traditionelt mandskor. 

MandHatten.dk består af godt et du-

sin mænd med det særlige kendetegn 

– sorte hatte og habitter. Koret har 

bestået i 20 år og sunget ved et utal af 

arrangementer, hvor det er det rytmi-

ske, melodiske og klangfulde, der går 

igen i de firstemmige arrangementer. 

Desuden sætter MandHatten.dk også 

en ære i at levere et godt show, når 

sangerne går på scenen – så der er 

noget for både øre og øje.  

Koret er selv leveringsdygtig i flere 

arrangementer, blandt andet ved san-

ger Niels Brønholt og dirigent Jørgen 

Andersen.  

MandHatten.dk fra Kolding gæster 1. maj igen Carl �ielsens Barndoms-
hjem og giver samme dag også koncert i Aulaen, Røjlevej 22  (ved Børne-
huset). 
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Gensyn med �ørre Søby 
Det er ikke første gang, MandHat-

ten.dk synger i Nørre Søby. For tre år 

siden gav ensemblet koncert i haven 

ved Barndomshjemmet i forbindelse 

med Carl Nielsens 142 års fødsels-

dag, og ved den lejlighed holdt korets 

dirigent Jørgen Andersen et foredrag 

om Carl Nielsen og hans musik.  

Carl Nielsen skrev seks symfonier, 

tre koncerter for solo-instrument 

(violin, fløjte og klarinet) og orkester, 

to operaer, seks strygekvartetter og 

anden kammermusik samt flere 

hundrede sange og andre vokalvær-

ker. 

 

Ole H.B. Andreesen 
MandHatten 

Bestyrelsen + 1 var mødt. 

Peter Albrekt bød velkommen.  -  

Carsten Jensby valgt som dirigent, 

Aase Reffstrup som referent. 

Peter aflagde beretning. Bladet er ud-

kommet det planlagte antal gange og 

Referat af SKULDERBLADETs generalforsamling i Varmestuen, 8. 
marts 2010  

stort set til tiden.  – Har bragt meget 

forskelligt, men ikke kontroversielt 

stof. 

Endnu engang inviterede SKUL-

DERBLADET (SB) til valgmøde i 

Forsamlingshuset, som lagde hus til. 
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Fremmødet var ikke overvældende, 

kan vel betegnes som middel (ca. 60)  

områdets størrelse taget i betragtning 

– det bemærkedes, at søbynitterne ik-

ke var specielt talrigt repræsenteret. 

Peter Albrekt har talt med Peder Lar-

sen om f.eks. at indlede næste valg-

møde med gule ærter og (valg)flæsk. 

SB støttede også det store kulturelle 

arrangement, Forårskulturdagen 

2009, som var en succes. 

Det er bemærket, at SOGNET og 

FÆLLEDBLADET  har headhuntet 

et par af SB’s skribenter. De vil dog 

fortsat ”fodre” SB med stof, hvoraf 

noget udmærket kan bringes i de 

nævnte blade, som også dækker an-

dre områder end SB, der husstands-

omdeles i Nørre Søby.  SOGNET 

husstandsomdeles også i Heden, og 

Fælledbladet sendes til medlemmer 

af ”Fælleden”, som specielt dækker 

Freltofte, Lumby og Søsted – med 

andre ord: naboer gennem århundre-

der. 

SB fylder 20 år til april 2011. Forslag 

fra Jensby om et jubilæumsnummer i 

farver blev godt modtaget – det skal 

der arbejdes for. 

 

Regnskab.  Pia Sejersen kunne frem-

lægge et pænt regnskab med et ac-

ceptabelt overskud, som bærer igen-

nem, indtil kontingenterne fra inte-

ressenterne begynder at komme ind. 

Kontingentet er derfor uændret 1100 

kr. pr. år. 

Kommentarer:  Aase R omtalte de 

manglende afleveringer, f.eks. på 

Odensevej 3. Der deler man avis-

abonnement (FS) med en anden, som 

får avisen først – og SKULDER-

BLADET. 

Det burde ikke forhindre Odensevej 3 

i at få eget SB i postkassen. Jensby 

vil tage sig af problemet. 

Der har før været problemer med af-

leveringen på Odensevej 89, men det 

er gået pænt på det seneste. Spørgs-

målet er, om der er andre steder, SB 

ikke kommer. Er det tilfældet, så sig 

til. -  Pia har nu i 10 år bestyret øko-

nomien på bedste vis – tak for det. – 

Hun måtte dog selv gøre opmærksom 

på det lille jubilæum! 

 

Budget for 2010.  Uændret.  Samle-

de udgifter anslås til ca. 10.000 kr.  – 

indtægter til ca. 12.000 kr. 

Valg.  Genvalg over hele linjen.  Be-
styrelsen ser nu sådan ud: 

Peter Albrekt, formand og redaktør  -  

Carsten Jensby, næstformand  -  Pia 

Sejersen, kasserer  -  Hanne Christen-

sen og Aase Reffstrup, menige med-

lemmer.  Suppleant: Annelise Jensby. 

(nyvalgt) 

Henny Munch Jensen, revisor  -  Tor-

ben Yngve Larsen, revisorsuppleant. 

– Torben er flyttet til Silkeborg; vi vil 

overraske ham med, at han har beva-

ret sin status i Nørre Søby! Et job han 

har haft, siden SB startede. 

 

Der var ikke indgået  punkter til 

dagsordenen. Der var heller ikke nye 

ideer.  – Dermed sluttede generalfor-

samlingen 2010.  - Mødet hævet. 

 

Aase Reffstrup 
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Vi har tekniske problemer i forbin-

delse med klargøring til opkrævning 

af kontingentet for 2010 – men bare 

rolig!  Den kommer, sammen med 

årets særtryk – det er der, ”hunden 

ligger begravet”. 

Nytegnede medlemmer, som har be-

talt, får naturligvis ”kun” særtrykket. 

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

Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke 

(vores paraplyorganisation) har 

iværksat en kampagne for indsam-
ling af materiale fra foreninger – 
evt. til låns.  Nørre Søby har allerede 

fået overdraget mange foreningsarki-

ver; men der kan være flere rundt 

omkring. Ønsker man ikke at give 

slip på dem, vil vi gerne have lov til 

at låne dem til kopiering. – Vi har ek-

sempelvis truffet aftale med Nørre 

Søby Forsamlingshus om opbevaring 

af deres store protokolsamling. Be-

styrelsen får en liste over indholdet af 

det opbevarede med angivelse af tids-

rum. - Foreningsarkiver har igennem 

årene vist sig at være et meget vigtigt 

led i kortlægningen af Nørre Søbys 

historie. 

 

Vi kommer også med et tilbud:  op-
bevaring af fotoalbum, som af en 

eller anden grund ikke kan finde 

plads i familien. Vi har allerede mod-

taget en del, og der har i alle været 

ukendte elementer af livet i Nørre 

Søby. Så: er du i gang med oprydning 

og står med fotoalbum, løse billeder 

eller andet vedrørende Nørre Søby, 

som du (eller familien) ikke umiddel-

bart kan finde plads til, så står arkivet 

parat til at modtage. Er der så senere 

nogen i familien, som savner billeder 

af for længst afdøde aner, så kan et 

besøg i arkivet måske hjælpe. Tænk 

over det.  – Alt behandles naturligvis 

i overensstemmelse med gældende 

regler for anvendelse af arkivalier. 

 

Aase Reffstrup 
 

Lokalarkivet meddeler 

”Affaldsindsamling” 

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Varmestuen i Nr. Søby 

og Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby, arrangeres affaldsindsamling i 

områderne Freltofte, Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby søndag den 18 

april fra kl. 10 til 12. Varmestuen er efterfølgende vært ved en kop kaffe. 

Mødested offentliggøres senere ved opslag i Brugsen og Kivi. 

 

På Lokalrådets vegne. 
Karen Kiel Brandt 
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Jeg hedder Rikke Kjærulff Yndal og 

er 28 år, bor i Hesselager, hvor jeg 

har et dejligt hus sammen med min 

kæreste. 

 

Jeg kommer fra Dagli’ Brugsen Ul-

bølle, hvor jeg var 1 år for at lære sy-

stemerne på ny i COOP. Da jeg i sin 

tid stod i lære i en Kvickly og var der 

i 3 år, har jeg kendskab til kæden. 

I mellemtiden har jeg været ude og 

prøve kræfter i en Kc-Storkøb, Aktiv 

Super og Superbest. 

Jeg er en frisk og altid glad person, 

som nyder at stå op og komme på ar-

bejde, for ikke 2 dage er ens i en bu-

tik. 

 

Jeg er utrolig glad for at have fået 

muligheden for forhåbentlig at drive 

en rigtig god og lokal Dagli’ Brugs 

her i Nørre Søby med støtte fra jer 

kunder. Jeg vil gerne benytte min 

skrive-lejlighed til at takke alle jer 

kunder for at have taget så godt imod 

mig og for jeres støtte til Brugsen. 

Jeg håber, ved et mere bredt og vel-

�y uddeler i Dagli’ Brugsen �ørre Søby 

Generalforsamling i Varmestuen bliver afholdt fredag den 9 april kl. 18.00.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der fælles-
spisning, som bestyrelsen står for ( sildebord ) med tilmeldning til Else 
Larsen tlf: 65901129  

opfyldt sortiment, der med garanti vil 

være noget for alle, at kunne imøde-

komme jeres opfattelse af en god lo-

kal handlemulighed.. 

 

Vi holder årsmøde fredag den 23. 
april 2010 kl. 19.30 i �ørre Søby 
Forsamlingshus, hvor jeg håber, 
mange af jer vil møde op og hilse på 

mig og få en hyggelig aften i hinan-

dens selskab. Entre-prisen vil ligge 

på 100 kr., og så får jeg en god ven 

og kok til at lave noget lækkert mad. 

Øl, vin og vand sørger Brugsen for. – 

Tilmelding i Brugsen: senest fredag 
den 16. april 2010.  
 

Jeg håber at se mange af jer den aften 

– og på gensyn i Brugsen. 

 

Med venlig hilsen 

Rikke Yndal 

Uddeler 

 

Brugsen er åben – mandag-søndag 
– kl. 8 til 19. 

Generalforsamling i Varmestuen  

Næste udgave af Skulderbladet er Byfestbladet og udkommer den 10. 

maj. 
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For 30. år i træk 

afholdes Byfesten i Nr. Søby. 

 

Smukke omgivelser med 

Sø, skov og flotte grønne area-

ler 

Og forhåbentlig dejlig sommer-

vejr. 

 

Lørdag aften stor fællesspisning 

og 

 80’er musik v. 6 mands bandet: 

 

Second Chance. 
www.ravnerock.dk 

 

Glæd dig til masser af under-

holdning: 

 

Så nærmer tiden sig 

Hoppepude 

Lotteri 

Boder 

Ølcurling 

Bankospil 

Rafleturnering 

Fugleskydning 

Gadefodbold 

Petanque turnering 

Gratis Sildebord 

Straffesparkskonkurrence 

Nr. Søby havetraktor ringrid-

ningsmesterskab 

Loppemarked 

Og 

Meget mere. 

 

M.V.H. 

Byfest komiteen. 

Referat fra generalforsamlingen i 
Lokalrådet i ”Salen” den 
17.3.2010. 
 
Cirka 11 trofaste støtter var mødt op 

til mødet – udover bestyrelsen.  – To 

medlemmer af bestyrelsen ønskede 

ikke genvalg – nemlig undertegnede 

og Lis Pedersen fra Nr. Lyndelse. 

Lis Pedersen har været sekretær for 

Lokalrådet, siden det blev oprettet, 

og har med skiftende formænd og 

Generalforsamlingen i Lokalrådet  

medlemmer trukket et stort læs. Selv 

har jeg kun siddet et år uden de store 

armbevægelser. 

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev to stærke 

Nørre Søby-damer, nemlig Else Lar-

sen og Marianne Andersen. De udgør 

nu sammen med en anden stærk da-

me, Karen Brandt, Nr. Lyndelse, 

Freddie Ludvigsen, også Nr. Lyndel-

se samt Karsten Lindhardt fra Frel-

tofte det nye Lokalråd. 
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Jeg må op på min cykel 

�u sneen er smeltet og våren er nær. 

Men bakken er stejl 

Så jeg taber mit vejr. 

Mine lunger de piber, 

Mit hjerte er halvvejs i chok 

Mine ben syrer til 

Det er mere end nok. 

 

Jeg har ellers en cykel med masser af gear 

Men lige nu kan den fås for en tier. 

 

For sådan en vinter med is og sne 

Får man fysik til at rime på ak og ve. 

Men jeg skal op ad den bakke, 

Det skal føles rart. 

Så selv om dåbsattesten siger noget andet 

Skal jeg op på cyklen! 

 

For at føle, hvordan det er at ku’ gå på vandet. 

Månedens digt 

Huspoeten 

Kommunalbestyrelsen efterlyser med 

jævne mellemrum ILDSJÆLE til at 

holde sammen på det, der var engang 

– eller opfinde noget nyt -  ingen af 

delene er nemt. Så bak op om de lo-

kale ILDSJÆLE, for der skal rigtig 

meget luft under vingerne til at holde 

sammen på noget, som man fra kom-

munalt hold forsøger at splitte for al-

le vinde. 

 

Hanne Christensen 
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Kalenderen     -     Marts  -  maj 2010. 

9. 
18. 
23. 

1. 

Apr. 
 
 
Maj 

18.00 
10.00 
19.30 
13.30 
16.30 

Generalforsamling Varmestuen 
”Affaldsindsamling” 
Dagli’ Brugsens årsmøde 
Koncert Mandhatten.dk del 1 
Koncert Mandhatten.dk del 2 
                      

1. Mandag 
 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv ”fortælledag” 
Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 

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 10. maj 2010. Deadline : 15. april 

Fre. 
Søn. 
Fre. 
Lør. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  �SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
�r. Søby Koret  -  øveaften 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  -  21.00 

Skulderbladets interessenter 
Dagli’ Brugsen 
�ørre Søby Kirke 
�ørre Søby Lokalarkiv 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
�ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Lokalområdet 
Forsamlingshuset 
C�’s barndomshjem 
Aulaen Røjlevej 22 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Aulaen Røjlevej 22 

Husk byfesten første weekend i juni 


