
Affaldsindsamling 

Forslag der ønskes behandlet på  
Generalforsamlingen skal være  
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 
Forslag sendes til  
Dorte Andersen, Mørkhøjvej 6,5792 
Årslev. 
Vel mødt ! 

ørre Søby Dilettanterne 

Vi starter op igen med at spille dilet-
tant i Nørre Søby, og indkalder  
hermed til Generalforsamling i Nørre 
Søby forsamlingshus 
Mandag den 16. april 2012 kl. 19. 
Vi ser frem til at se rigtig mange nye 
og gamle ansigter fra lokalområdet. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

spiller årets første hjemmekamp Søn-
dag den 15/4 kl 1500 Modstander: 
Taasinge boldklub.  
Alle tilskuere bliver budt velkommen 

med Gratis røde pølser i klubhuset i 
pausen 
Med venlig hilsen 
Sven Caning 

�r. Søby Serie 5  

22. Årgang nr. 4    1. april   -  1. maj     2012                           IS
0906-6519 

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og 
Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby, arrangeres affaldsindsamling i områ-
derne Dømmestrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby søndag den 22 april fra kl. 10 til 
12. Lokalrådet er efterfølgende vært ved en kop kaffe i Varmestuen Nr. Søby. 

Mødested ved Brugsen i �r. Lyndelse, Den gamle brugs i 

�r. Søby, Dømmestrup forsamlingshus 
 
På Lokalrådets vegne. 
Karen Kiel Brandt  

�YT �YT �YT  �YT 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 
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�r. Søby Forsamlingshus 

Mandag d.23. april 2012 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være 
bestyrelsesformand Peder Larsen. Lindelyvej 12,  
r.Søby 
I hænde, senest 5 dage før generalforsamlingen. 
Vi starter Kl. 19.30 med generalforsamlingen, efter denne er der kaffe. 
 

Bestyrelsen. 

Generalforsamling 

Redaktionen var mødt + Annelise 
Jensby og Else-Marie Albrekt. 
Carsten Jensby valgt som dirigent, 
Aase Reffstrup (referent) – Ove Lar-
sen (stemmetæller). 
Peter Albrekt aflagde beretning.  
2011 var et vigtigt år for bladet. 20-
års fødselsdagen den 1. april marke-

Referat af generalforsamling i 

redes med udsendelse af et udvidet 
blad med forsiden trykt i farver.  
Flere beklagelige frafald i interessen-
ternes kreds (Brugsen, Nørre Søby 
Koret) er opvejet gennem nye 
(Lokalrådet, Headsetshop, Vandvær-
ket); dertil kommer Oves energiske 
arbejde med at tegne annoncer (tak) – 

SKULDERBLADET  -  12. marts 2012 i Varmestuen. 

På ØKO-dagen på Søbysøgård, den 22. april fra kl. 10, vil for første gang Carl 
Nielsens Barndomshjem være repræsenteret.  Mærkeligt!  Ikke spor.  Carl Ni-
elsen, Danmarks store komponist, glemte aldrig sin fynske barndom.  Alle de 
små melodier, vores fælles eje – den om lærkereden, Jens Vejmand osv. – er 
alle kommet til ham som små fugle fra hans barndomsland. 
Søbysøgård ligger som en perle midt i Carl Nielsen-land, så derfor vil I som 
det naturligste finde Carl Nielsen der den 22. april, og vi lover jer, at I vil høre 
lærkens triller i det fynske forår. 
 

Hanne Christensen 

�yt fra Barndomshjemmet. 
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Vi minder om generalforsamlingen i 
Brugerhuset Varmestuen, Nr. Søby, 
fredag den 13. april kl. 18. (Se dags-
orden i sidste nr., Skulderbladet nr. 3, 
og/eller på opslagstavlerne). 
Bagefter fællesspisning. Husk til-
melding fra 1. april til Else Larsen, 
tlf.65901129. 
 
Vi vil også lige minde om lørdags-
frokost, som holdes den sidste lør-
dag i hver måned. 
Alle, der har tid, lyst og lejlighed, er 
velkomne. Vi mødes i Varmestuen kl. 
12, ser hvor mange vi er, kører til 

Brugsen og køber ind. Vi hygger os, 
oftest også med sild og snaps J. 
Til sidst fordeler vi udgifterne mel-
lem os. Som regel beløber det sig til 
30-35 kr. Kom og vær med! 
 
Så vel ved lørdagsfrokost som ved 
fællesspisning hygges der meget. Ved 
sidste fællesspisning savnede vi Jo-
hannes til at hygge for os med sit dej-
lige harmonikaspil. 
 
Lidt hjalp det, da Gerda serverede si-
ne fire lækre Rubinsteinkager for os.  
 

alt sammen en forudsætning for at 
SKULDERBLADET stadig kommer 
gratis i postkasserne i Nørre Søby 
sogn. 
Peter Albrekt takkede Carsten Jensby 
for formidling af trykning – diverse 
personer for indlæg i bladet – Pia Se-
jersen for at styre den økonomiske 
side af bladet.  
Beretningen godkendt. 
 
Pia gennemgik det reviderede regn-
skab, som må betragtes som et over-
gangsregnskab, inden annonceind-
tægten slår helt igennem. 
Regnskabet godkendt. 
 
Der var ingen ”indkomne forslag”. 
 
Valg af Bestyrelsesmedlemmer:  Pia 
Sejersen og Carsten Jensby. 

Suppleanter:  Annelise Jensby og 
Ove Larsen. 
Revisor:  Henny Munch Jensen 
Revisorsuppleant:  Hans Erik Ander-
sen 
Alle valg var genvalg. 
 
Eventuelt.  Carsten Jensby fremsatte 
ønske om, at artikler med stedbeteg-
nelser, specielt fra gammel tid, ledsa-
ges af et kort.  -  Det kan imødekom-
mes på to måder:  i bladet og på net-
tet.- Og som tidligere anført: ses ved 
besøg i Lokalarkivet. 
Dirigenten takkede for god ro og or-
den. 
 
Carsten Jensby, dirigent   
Aase Reffstrup, referent 
 

VARMESTUE� 
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Byfesten 

Nr. Søby Byfestkomite er i fuld gang. 

Som så mange år tidlige-
re er Nr. Søby byfestko-
mite gået i gang med at 
planlægge den store fest-
weekend som i år står 
den 1-3. Juni.  

Som mange af jer nok 
ved, er formålet med Nr. 

Søby byfest at skabe overskud til for-
deling mellem byens 
foreninger og skabe en 
fantastisk weekend for 
hele byen. Gennem de 
sidste 10 år er der ble-
vet uddelt mere end 
140.000 kr. til de loka-
le foreninger og grup-
per i Nr. Søby. 2011 

Selv om de fleste nok både har læst 
og hørt, at Varmestuen vil få tildelt 
100.000 kr. af Den Lokale Aktions-
gruppe i Faaborg - Midtfyn (LAG), 
synes vi, at det fortjener endnu en 
omtale. Pengene skal bruges til et nyt 
tag. 
Desuden har Fioniafonden givet 

50.000 kr. Det er vort håb, at der nu 
inkl. lån også kan blive til et nyt fyr. 
På billedet ses Kirsten og Else på 
Odense Rådhus ved modtagelse af 
den store check. 

Kris 

Gerda serverede sine fire lækre Rubin-

steinkager. 
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Vi forventer at Nr. Søby byfest 2012 
bliver sjovere og  bedre, end de fore-

gående år og kan skabe et 
overskud der kan holde liv 
i vores lokale foreninger. 

Ved den årlige general for-
samling, (stor tak til var-
mestuen for at lægge loka-
ler til) har der været ud-
skiftning i festudvalget, 
hvor  nogle er gået og an-

dre er kommet til. Vi er 10 glade ud-
valgs medlemmer, som knokler for at 
planlægge en spændende weekend, 
hvor der er noget for alle. Vi har selv 
en masse forslag til nye indslag og 
beholder de bedste af de gamle ken-
dinger. Vi vil allerede nu annoncere, 
at i forbindelse med den gratis fro-
kost søndag, vil vi afholde konkur-
rence i Nr. Søbys bedste krydder-
snaps. Så hvis du mener at din kryd-
der snaps er byens bedste, så er det 
med at få fyldt flaskerne med de her-
lige ingredienser. Nærmere informa-

var første gang i 10 år, hvor over-
skuddet ikke var stort nok til at dele 

ud af. Vi har efterfølgende haft møde 
i festudvalget, og har fundet og skåret 
i de udgifter der har taget overskud-
det.   

Vejret var strålende og humøret højt 

ved sidste års byfest. 
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tion vil tilgå i Byfest bladet. 

Hvis du sidder derhjemme med den 

gode ide eller du føler at der mangler 
noget til Nr. Søby byfest, er du vel-
kommen til at kontakte undertegnet. 

Som altid er det de lokale foreninger 
der står for det praktiske arbejde når 
byfesten skal op og stå.  

De knokler hele ugen for at arrange-
mentet bliver en succes, det starter 
tirsdag, med at teltet bliver sat op og 

forsætter indtil søndag aften. Hvis 
der er nogle der gå rundt med en 

skjult øl sælger i ma-
ven eller har andre ta-
lenter der kunne være 
brugbare eller bare 
kunne tænke at give 
en hånd med, er i vel-
kommen til at kon-
takte undertegnede. 
Så finder vi en opga-
ve der passer til dine 
ønsker.   

Vi ser frem til endnu 
en fantastisk byfest, 
hvor vi håber at byen 

igen vil møde talstærkt op og gøre 
den gode fest endnu bedre. 

Byfest komiteen 

Formand: 

Mikael Pedersen  

40 16 73 02 

nsb@mikp.dk 

er et besøg hos ”Vitroform”, Oden-
sevej 44, hvor Lars Sommer vil for-
tælle om den specielle kultur, han nu 
har arbejdet med siden 1994.  Der 
produceres småplanter til gartnere 
under sterile forhold.   
 

Traditionen tro, var der også sildebord ved sidste års byfest. 

Lokalarkivets udflugt i 2012 

Vi mødes kl. 19.00.   
Tilmelding: senest 30. april  til Aase 
Reffstrup, 65 90 11 00.   
 
Alle er velkommen. 
Bestyrelsen 
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Køernes forårsfest 

Et år er gået og ved den nyligt over-
ståede generalforsamling, var der lej-
lighed til at gøre status. 

Som Aase nævner i referatet, er der 
sket en del i den senere tid. Vi har 

mistet nogle interessenter, fordi de 
desværre måtte lukke og slukke. Til 

gengæld er der kommet nye til, og 
der er også kommet faste annoncører 
i bladet. 

Vi er glade for begge dele og vi er 
glade for, at der i et så forholdsvist 

lille område, som Nr. Søby, er så me-
get liv, så megen energi og så megen 

Tak til interessenter og annoncører 

Dansende køer - økologiske smags-
prøver og andre spændende aktivite-
ter er blevet et tilløbsstykke så kom 
og se køerne bliver sluppet fri præ-
cist kl. 12.00. 
 
Fængslets museum holder også 
åbent. 

”Slip køerne løs” dag 
afholdes på Stats-
fængslet på Søbysø-
gård søndag den 
22.april 2012 kl. 
10.00 til 14.00. hvor 
de økologiske malke-

køer bliver lukket ud på græs for før-
ste gang efter vinteren. 



 

8 

virkelyst, at elleve interessenter kan 
og vil stå sammen om det fælles blad  
-  Skulderbladet. Tak for det. 

Vi har fået råd til en beskeden udvi-
delse af bladet, fra otte til tolv sider, 
og vi har også kunnet tillade os, at 
gøre forsiden lidt pænere, med farve-
tryk og lidt kraftigere omslag. Det 
skal ikke være nogen hemmelighed, 
at vi også gerne ville lave den øvrige 
del af bladet som farvetryk, men ind-
til videre må man nøjes med at se far-
ver på Skulderbladets hjemmeside. 

Der kan til gengæld de fleste af udgi-
velserne læses, så meget man har 
lyst. Et spørgsmål, der også var oppe 
at vende, var en efterlysning af skri-
benter. Den bringes hermed videre 
ud, som en opfordring til alle, der 
måtte have noget på hjerte og modet 
til at sætte det på tryk. 

Sluttelig endnu en tak til redaktionen, 
for en flot indsats og tak fordi I gider 
bruge jeres tid  -  og ofte også jeres 
penge  -  på foretagendet. 

red 
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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. 19 – 21 
************************* 

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

Fortælledag 
Mandag den 2. april kl. 14.30 i arkivet. 

”Maler Guldbrandsen”  -  fortsat 
Mandag den 7. maj kl. 14.30 i arkivet 
 (sidste Fortælledag i forårssæsonen) 
”Tilbageblik på det nu forsvundne butiksliv i 
ørre 

Søby” 
        På gensyn 3. september 2012 
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En ØKO-ko på en forårseng, 
hvor vinteren omsider er gået i seng, 

hvor viber, gæs, små blishøns, 
alle i færd med en ny sæson, 

som lærkens jubel har mindet dem om. 
En ØKO-ko på en forårseng, 

gumlende roligt fra side til side, 
yveret falder ind i rytmen, 

øjnene er store, brune og blide. 
Den står der i tænksom ro, 

vores dejlige ØKO-ko. 
Aner ikke at en og en er to, 

intet om rygekabiner og vendekåber. 
Den gumler, damper og dufter, 

når en lille brise lufter. 
Den står der på sin eng med alt: 

DER VAR E&GA&G ! 
 – ØKO-koens sommersang. 

 

Huspoeten 

April 2012 

Månedens digt 

Bare en tanke ved forårstide 
 

Nu hvor vi nærmer os  ”en yndig og frydefuld sommertid” , ville det så ikke 
bare være ”dobbelt yndigt” med et par bænke ved Kirkestien?  De kunne stå 
uden at genere nogen på den dejlige brakmark ved kirkens P-plads.  Kunne 
man forestille sig, at menighedsråd og præst blev så forårskåde, at de ligefrem 
donerede et par?  Så vi – menigheden – kunne sidde der og høre englene syn-
ge.  DE
 RE
E HERLIGHEDSVÆRDI ! 
 

Med kærlig hilsen fra Redaktionen 
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Løssalg : 5 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  

Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 
5æste nummer udkommer den 1. maj 2012. Deadline : 15. april 

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

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 

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

Skulderbladets interessenter 
5ørre Søby Kirke 
5ørre Søby Lokalarkiv 
5ørre Søby Vandværk 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

2. 
13. 
15. 
16. 
22. 
22. 
23. 

7. 
9. 
1. 
2. 
3. 

Apr. 
 
 
 
 
 
 
Maj 
 
Jun. 

14.30 
18.00 
15.00 
19.00 
10.00 
10.00 
19.30 
14.30 
19.00 

Fortælledag Lokalarkivet 
Generalforsaml. Varmestuen 
Hjemmekamp Boldklubben 
Generalforsamling Dilettanterne 
Affaldsindsamling 
Køernes forårsfest 
Generalfors. Forsamlingshuset 
Fortælledag Lokalarkivet 
Arkivets besøg hos Vitroform 
Byfest 
Byfest 
Byfest 

Man. 
Fre. 
Søn. 
Søn. 
Søn. 
Søn. 
Man. 
Man. 
Ons. 
Fre. 
Lør. 
Søn. 

Røjlevej 22 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Mødestederne (s.1) 
Søbysøgård 
Forsamlingshuset 
Røjlevej 22 
Odensevej 44 
Stadion 
Stadion 
Stadion 

Kalenderen          april  -  juni   2012 


