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�ørre Søbys kalender 
Februar  -  marts   2006. 

10 
16.
23. 
26. 

2. 
 
 

Feb. 
 
 
 
Mar 
 
 

18.00 
19.30 
19.30 
14.00 
19.30 
 
 

Fællesspisning 
Om Selma Lagerlöf 
Koncert 
Fastelavnsfest 
Generalforsamling Skulderbladet 
 

Varmestuen 
Varmestuen 
Kirken 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
 

19.30 Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
1. Onsdag 
1. Torsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv 
Kaffemik 
Skulderbladet 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
10.00  - 
19.30  -   
 

Skolen 
Varmestuen 
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. marts 2006. Deadline : 15. februar 2006 
Sats : Syssel.  

Fre 
Tor. 
Tor. 
Søn. 
Tor. 
 
 

 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 
Legestue 

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

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

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. 2.    1. februar   -  1. marts      2006                      IS�0906-6519 

Der har været skrevet og talt meget om, hvilke kommuner, der skulle slås sam-
men med hvem. Men strukturreformen er ikke en sammenlægning af kommuner. 
Det er dannelsen af helt nye kommuner. De skal alle bygges op fra bunden, og 
det får det nyvalgte sammenlægningsudvalg kun et år til at gøre. 
 
Kommunerne skal frem over løse flere opgaver. Når de opgaver, som løses af 
amterne i dag, skal smelte sammen med de opgaver, kommunerne allerede løser, 
så mener jeg, det er vigtigt, at det sker på et  værdigrundlag, der bygger på  hen-
syn, kvalitet og fælles ansvar. Det kan vi godt bygge på, men vi kan alligevel 
ikke helt gøre, som det passer os i Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
De partier, der står bag strukturreformen, har haft deres politiske værdisæt med i 
udformningen af alle de love og bekendtgørelser, der skal afgrænse og beskrive 
muligheder og råderum i de nye kommuner. Dermed er der allerede sat en over-
ordnet politisk dagsorden. Dertil kommer, at det også er uklart, hvordan kommu-
nernes økonomi bliver i fremtiden, når de også får amternes opgaver at løse.  Det 
er stærkt utilfredsstillende, at kommunerne skal starte en ny tid med så dårlige 
forudsætninger. 
 
I Grundloven er kommunestyret sikret: ”Kommunernes ret til under statens til-
syn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov”. Virkeligheden er, at 
kommunernes ret til selvstændigt at styre egne anliggender, bliver stærkt be-
grænset. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal oprettes et nyt 
statsligt institut, Evalueringsinstitut for kommuner m.v. Dette institut skal løben-
de evaluere kommunernes arbejde, måle resultaterne og sammenligne kommu-
nerne med hinanden. Forventningen er, at kommunerne så retter sig ind efter 
hinanden. Ministeren er dommeren. Kommunale forskelle i forudsætninger og i 
lokale prioriteringer betyder intet i den sammenhæng. 
 

Forventninger til Faaborg – Midtfyn kommune 

http://www.skulderbladet.syssel.dk 
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Med strukturreformens godt 40 love, 
har de til enhver tid siddende ministre 
fået mange beføjelser til at diktere 
opgaver eller pålægge ændringer i 
kommunernes aktiviteter uden om 
Folketinget og uden egentlig lovgiv-
ning bag indblandingen. Det tilside-
sætter kraftigt Grundlovens bestem-
melser om kommunernes ret til selv at 
styre egne anliggender, især fordi ind-
greb nu kan ske uden en offentlig de-
bat herom. 
 
Jeg har den holdning, at folkevalgte er 
borgernes repræsentanter. Derfor skal 
de valgte også lytte til borgerne og 
tage deres råd alvorligt. Her er hver 
eneste borger vigtig, hvad enten man 
bor i købstaden, i større byer eller i 
det åbne land. Men dialogen skal sæt-
tes i system, så alle kan komme til 
orde. For at det bliver en reel mulig-
hed skal det være nemt at følge med i 
det politiske arbejde. Derfor skal 
dagsordener og bilag til de enkelte 
dagsordenspunkter til sammenlæg-
ningsudvalget/kommunalbestyrelsens 
og de nedsatte udvalgs møder være 
offentlig tilgængelige via kommunens 
hjemmeside. Undtaget herfor er sager 
og dokumenter, der i henhold til lov-
givningen ikke må offentliggøres. 
 
Jeg tror det er vigtigt, at såvel kom-
munalbestyrelsen som de politiske 
udvalg afholder møder rundt om i 
kommunen, og at der gives plads for 
en dialog om relevante emner med 
områdets borgere. Det kan suppleres 
med at der etableres en god og frugt-
bar dialog med borgerne i kommu-
nens forskellige områder gennem til-
bagevendende møder, hvor områdets 
særlige forhold sættes til drøftelse. 

Af hensyn til den demokratiske proces 
er det også vigtigt, at der i forbindelse 
med offentlighedsperioder afholdes 
borgermøder om de fremlagte emner, 
så alle med interesse herfor gives mu-
lighed for at drøfte deres synspunkter 
med de folkevalgte. Referater fra dis-
se møder skal være dokumenter ved 
den videre sagsbehandling. 
 
Vores nye kommune skal bygges op 
med en god og rigtig service på alle 
områder hurtigst muligt, og det skal 
være en service, som vi kan være be-
kendt. I den forbindelse skal vi lykkes 
med at finde lokale løsninger på loka-
le problemer. 
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune vil der 
være stort set det antal medarbejdere, 
der til sammen er i de enkelte kom-
muner i dag. For ikke at bruge penge 
til nybyggeri, så  vil der også i fremti-
den blive lagt administrative opgaver 
rundt om i de enkelte nuværende 
kommuner. Der bliver også tale om 
egentlige servicekontorer, så det til de 
fleste opgaver bliver lige så let som 
nu for den enkelte borger at få admi-
nistrativ hjælp. Men mere komplicere-
de ting kan man skulle køre til en af-
deling placeret et centralt sted. Det er 
jo også en af ideerne bag reformen at 
få bedre viden og samlet fagpersoner-
ne i  et mere fagligt miljø. Det giver 
centralisering. 
 
Det skal understreges, at de offentlige 
servicetilbud i form af børnepasning, 
skolegang og ældreomsorg skal forsø-
ges fortsat at være til stede inden for 
samme geografiske nærhed som nu, 
og der skal altid være den nødvendige 
hjælp i dagligdagen til ældre og han-
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Juletræsfesten i Nr. Søby Forsam-

lingshus var igen en succes. 

Ca.65 børn, havde en fornøjelig aften 

sammen med nissemor og nissefar. 

Efter dansen om juletræet, uddeling af 

godteposer og sodavand legede Char-

lotte med de mange børn. 

Det er en fornøjelse at se alle de glæ-

de børn og forældre der trodsede vin-

tervejret, og vi glæder os til juletræs-

festen den 29. december 2006. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Klæder"! 

 

Fri entre! 

Kom i god tid, der er plads til ca.80 

personer i kirken. 

 

Med venlig hilsen 
Heden - �ørre Søby Menighedsråd 
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Koncert i �ørre Søby Kirke 

gik godt økonomisk, ca. 23.500 kr. i 

overskud. 

Det bliv besluttet  at uddele 15.000 kr.  

Følgende foreninger får penge fra ud-

delingen.  

Nr.Søby Boldklub 5.000 kr. 

Nr.Søby Badmintonklub 5.000 kr. 

Varmestuen 500 kr. 

Spejderne 1.500 kr. 

Lokalarkiv 1.000 kr. 

Petanque 500 kr. 

Forældrebestyrelsen ved børnehaven 

1.500 kr. 

D.23.februar 2006  kl.19.30 

 

Kom og oplev Jesper Buhl, kendt 
sanger, skuespiller, konferencier 

m.m., som sammen med sin kone, 

Byfesten i �r.Søby 2005  

Bestyrelsen i byfesten ser efter gene-

ralforsamlingen således ud.  

Formand: Mikael Pedersen  

Næstformand: Kurt Kristensen 

Kasserer: Poul Henning Larsen 

Sekretær: Dorte Johansen 
Medlem: Erik Carlsen  

Medlem: Per Svendsen  

Medlem: Kjertan Ahnholm 

Medlem: Tina Holm 

Medlem: Astrid Holm 

  

Byfest komiteen. Mikael Pedersen. 

I forbindelse med Tage Andreasen´s pludselige død, vil vi gerne takke for den 

store støtte. Også en tak for blomster og deltagelse ved begravelsen. Vi ved hvor 

meget han satte pris på De venskaber han fik skabt i Nr.Søby. 

 

En stor tak fra familien. 

pianist Hanne Bramsen, giver kon-
cert i kirken. 

 

Oveni al den gode musik får vi en 

festlig opførelse af "Kejserens Nye 

tlf.65 90 16 86, senest 

tirsd.d.7.februar. 

 

For en gangs skyld tager vi denne 

gang hver især med, hvad vi vil have 

at spise. 

Torsdag den 16. februar kl. 19.30 vil Birger Christensen fortælle om Selma La-

gerlöf og læse op af hendes værker. 
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dicappede, så de oplever hverdagen 
god og tryg. 
 
Det er værdifuldt, at der i alle områder 
af Faaborg-Midtfyn  er et alsidigt fri-
tids- og kulturliv, for det har afgøren-
de betydning for lokalsamfundenes 
udvikling, og dermed også for hele 
kommunens udvikling. Der ligger en 
stor værdi i, at vi gennem foreningsli-
vet tager et fælles ansvar for en given 
opgave, også når det gælder om at 
sikre udfoldelsesmuligheder for børn, 
unge og voksne, der slås med sociale 
eller andre problemer. 
 
På frivillig basis er der en gruppe ild-
sjæle, der arbejder for oprettelsen af 
lokalråd overalt i Faaborg-Midtfyn 
Kommune.  De lokalråd, der oprettes, 
skal med ind i dialogen, men de kan 
aldrig overtage en beslutnings- eller 
høringskompetence for den enkelte 
borger eller for alle andre foreninger. 
For at styrke kontakten til foreninger 
og organisationer i kommunen, bør 
der årligt afholdes møder mellem de 
frivillige foreninger og organisationer 
og de relevante politiske udvalg. Des-

uden skal der også i fremtiden være et 
Ø-råd, hvor øernes særegne forhold 
kan drøftes og belyses. 
 
Faaborg-Midtfyn bliver en kommune 
med en stor, geografisk udstrækning. 
Det er vigtigt, at der i alle egne af 
kommunen er et godt og varieret bo-
ligudbud. Udbudet skal tilgodese så-
vel tilflyttere som beboere, der med 
baggrund i sociale eller aldersmæssige 
forandringer har behov for at udskifte 
en eksisterende bolig, så man ikke 
ufrivilligt er tvunget til at flytte fra et 
område, man sætter pris på. Derved 
sikres, at der er mulighed for fasthol-
delse og udvikling af et områdes ind-
byggertal. 
 
Målet er at gøre Faaborg-Midtfyn 
Kommune til landets bedste sted at 
bo. Mulighederne er der, men der skal 
løftes i fællesskab. Jeg vil samarbejde 
med alle gode kræfter, der deler denne 
vision. 
 

Hans Jørgensen 
borgmester 

Socialdemokratiet 

Skulderbladet for �ørre Søby og omegn 
Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2006 kl. 19.30 i 

Varmestuen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle punkter til dagsordenen skal være 

redaktionen i hænde senest 1 uge før. 

Red 
Skulderbladet er kommet på nettet 

Skulderbladet for Nørre Søby og Omegn kan nu læses på Internettet. 

Adressen er: http://www.skulderbladet.syssel.dk 
Der har allerede været mange besøgende på Skulderbladets hjemmeside, så på 

den måde kan kendskabet til bladet og dets interessentkreds øges. 
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Månedens digt 
Et lille træ det stod og frøs, 

for vinteren var generøs, 

små iskrystaller glimtede,  

fra hver en spinkel gren, 

På jorden lyste sneen, 

endnu hvid og ren. 

 

Et lille stykke poesi, 

op ad en gammel gavl. 

Og jeg har ikke plantet det, 

naturens egen avl. 

 u venter vi på vintergæk, 

erantis og viol, 

tænk blot når man kan sidde, 

med næsen i lidt sol. 

Det lille træ får grønne blade, 

og vi kan komme ud at bade. 

Eller sidde på en grøftekant 

og holde om hinanden, 

i mens vi spiser smørrebrød, 

og lukker for forstanden. 

 

Som skrevet står, lidt hverdags poesi, 

og iskrystaller smelter nemt, 

når håbet går forbi. 
Huspoeten 
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Forslag til nyt i Varmestuen: 
 

Vi kunne prøve engang imellem at 

mødes om lørdagen og spise frokost 

sammen i Varmestuen! De, som har 

lyst til at være med, kunne møde op 

dèr kl.12.00; vi kunne så købe ind i 

Dagli`brugsen, og gå ind og spise 

sammen. Måske èn gang om måne-

den? 

Varmestuen 

Vi starter forsøgsvis lørdag 

d.4.februar kl.12.00, og håber, at man-

ge vil dukke op og være med! 

 

Venlig hilsen 
Varmestuen 
 

Fællesspisningen i februar bliver af-
holdt fredag d.10.februar kl.18.00. 

Husk tilmelding denne gang til Lene, 

Generalforsamlingen den 17. januar 

blev indledt med mindeord om Iver 

Andersen, vort mangeårige medlem 

og kasserer, som døde den 6. august. 

 

Generalforsamlingen var den mest 

besøgte i arkivets historie.  20 med-

lemmer mødte frem og vedtog bl.a. 

bestyrelsens forslag om at ændre ved-

tægternes §5, så bestyrelsen fremover 

kan bestå af 5 medlemmer med mulig-

hed for at udvide med 1 medlem.  I 

tilfælde af stemmelighed ved afstem-

ninger er formandens stemme afgø-

rende.  Formand og kasserer tegner 

arkivet. -   Endvidere kan kassererjob-

bet om nødvendigt varetages af en 

person udenfor bestyrelsen. I det til-

fælde tegnes arkivet af formand og et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen 2006 ser sådan ud:  Aase 

Reffstrup og Aase Brandt Nielsen 

(begge genvalgt),  Lene Christensen 

Lokalarkivet  for �ørre Søby Sogn 
(nyvalg)  -  Ove Larsen, Jens Kristof-

fersen og Asta Juul Larsen.  Supple-

anter:  Henning Gorm Hansen og Hel-

muth Jensen (begge nyvalgt). – Revi-

sorer: Henny Munch Jensen (genvalg) 

og Hans Erik Andersen. 

 

Og som så mange gange før sørgede 

Birger Christensen som dirigent for, at 

alt blev afviklet efter reglerne. 

 

Aase Reffstrup  


