
1 

24. Årgang nr. 2       1. februar  - 1. marts       2014                 IS�0906-6519 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Information fra �r. Søby Boldklub  

Så handler det om boldbanen i Nr. 

Søby, igen. Kommunens fritidskon-

sulent anbefaler at man flytter aktivi-

teterne herfra og til Nr. Lyndelse for 

at skabe et bedre tilbud i Nr. Lyndel-

se. Et bedre tilbud i den forstand at 

Nr. Søby Boldklub kan understøtte de 

aktiviteter der ellers foregår i Nr. 

Lyndelse idrætsforening. Konkret gi-

ver det en økonomisk gevinst på 

15000,- årligt (besparelse af græsslå-

ning i Nr. Søby). Det har den konse-

kvens at boldklubben lukker og med-

lemmerne stopper med at spille. Så 

det giver ikke nogen effekt i Nr. Lyn-

delse boldklub/cafeteria regi i Nr. 

Lyndelse.  

Til gengæld giver det en katastrofal 

situation for byfesten i Nr. Søby som 

er kulturelt omdrejningspunkt, ikke 

kun den weekend det holdes, men 

fordi overskuddet føder alle de andre 

foreninger med økonomiske midler. 

Det samler Nr. Søby om et fælles 

projekt og det skaber et attraktivt 

landsby miljø. Der er virkelig tale om 

noget der er værd at samle på og som 

ikke koster kommunen noget, i hvert 

fald er den investering på 15000,- år-

ligt i ekstra omkostning til græsslå-

ning i boldklub regi, peanuts i for-

hold til den gevinst der er ved at 

kunne holde ild i de kulturelle tilbud 

der er lokalt.  

Den kommunale fritidskonsulent har 

fået en opgave fra sin administration 

om at finde nogle besparelser hvor 

han kan. Han har fundet 15000,- i 

Nr. Søby og vores opgave er at for-

klare ham at det ikke er her, vi som 

borgere ønsker besparelser. Hvis vi 

ikke kan forklare og overbevise ham, 

så tager han sine besparelsesforslag 

til kommunalbestyrelsen og så er det 

her slaget skal kæmpes til den tid.  

Så hvordan skal vi som lokalsam-

fund gribe sagen an i forhold til at 

forklare relevante fritidskonsulent 

eller kommunal politikere om sagen, 

så vi får bremset de tåbelige bespa-

relser man har regnet sig frem til? 

Kommunen beder om at lokalsam-

fundet viser opbakning til vores pro-

jekt, dette gør vi via en underskrift-
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Fællesspisning i februar bliver fre-
dag den 14. kl. 18.00. Samme aften 
holdes BA�KO, så husk brikker at 
flytte med.  

”Datastue” i Varmestuen eksisterer 

ikke mere. MEN – HVIS du kommer 

i Varmestuen tirsdage kl. 14 i fe-
bruar måned, vil vi være nogle styk-
ker, der sidder der med vore compu-

tere. Vi kan lidt om det meste, og vi 

vil meget gerne være behjælpelige, 

hvis du har noget, du er i tvivl om 

ved anvendelse af pc. Måske kan vi 
lære hinanden noget?! 

Det koster ikke noget (jo, 10 kr. til 

”huset”).Du er velkommen til at høre 

nærmere på tlf. 65901951 eller mob. 

nr. 30667961. 

Håber, vi ses. 
Bestyrelsen 

Endnu engang har lysene på 

”Trekanten” mindet os om Adventsti-

den og glædet os i de mørke decem-

berdage. I år blev kæderne taget ned 

Nytårsaftensdag af Peter og Bent, 

som fra 2013 tager sig af  lyset.  Risi-

koen for hærværk er desværre stor, så 

tak for det.  Desværre har der igen-

nem årene nu og da været behov for 

at forny kæderne, og mange er-

indsamling. Dette kommer vi til, når 

vi er færdige med forhandlingerne og 

forklaringerne og ved om vi er købt 

eller solgt.  

Bestyrelsen i Boldklubben kan ikke 

acceptere at spille hjemmebanekam-

pe i Nr. Lyndelse. Vi kan heller ikke 

acceptere at klubben lukker pga. be-

sparelser på 15000,- fra kommunalt 

hold. 

Sven Canning  

Farvel til 2013 – Goddag til 2014 

Gå ikke glip af årets dilettantstykke i 

Nr. Søby Forsamlingshus. 

Vi opfører ”Rundt på gulvet” - et 
morsomt lystspil af Henning Lind-

berg. 

Lørdag den 8. marts 2014 kl. 18.30 
(dørene åbnes kl. 18.00) 

Prisen er 175,00 kr. 
Der bliver serveret en let anretning i 

pausen og der er lotteri med flotte 

præmier. 

Dilettanterne 

Bagefter er der dans til musik leveret 

af Morten Holmegaard. 

Søndag den 9. marts 2014 kl. 14.00 
(dørene åbnes kl. 13.30) 

Prisen er 75,00 kr. 
Der bliver serveret kaffe og lagkage 

Tilmelding til 

 Dorte P, 40 15 14 18 

 Pia, 20 28 85 15. 

Sidste tilmelding til begge forestil-
linger er fredag den 28. februar. 

Varmestuen 
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hvervsfolk, foreninger og private har 

bidraget til det smukke syn, der mø-

der os, når vi kører ind i Nørre Søby.  

Så det er en fornuftig ordning. 

Hærværk – åbenbart ingen nytår 
uden sprængte postkasser!  Hvad er 

det dog, der er så ”morsomt” ved den 

handling? Er det nødvendigt at øde-

lægge postkasserne for at ”skyde det 

nye år ind” ?  Min venlige nabo red-

dede min fødselsdagspost, som be-

fandt sig i en miserabel tilstand. Jeg 

ved om andre adresser her i byen, 

hvor postkasserne har lidt samme 

skæbne. Det nytter vist ikke høfligt at 

henstille til udøverne af den ”sport”  

at lade være – de læser nok ikke 

SKULDERBLADET ! Men jeg prø-

ver.  

Tænk engang på, at det er svært for 

ældre mennesker at få købt en ny 

postkasse og få den sat op, så den er 

klar til næste postomdeling – det er 

også en ekstra udgift. 

Endnu et lille suk:  På ”Trekanten” er 

der opstillet en affaldsspand. Formål:  

at brugere af picnic-sættene og hun-

delufterne har et sted at gøre af evt. 

affald.  – Der må imidlertid være an-

dre, som benytter affaldsspandene, 

for i december var den stopfyldt, og 

noget lå rundt omkring.  Det er IKKE 

en spand, som hører ind under den 

kommunale ordning. Den er opsat af 

private, som også sørger for at tøm-

me den – dog ikke med hushold-

ningsaffald, så den flyder over. – Vi 

sætter alle pris på rene omgivelser - 

gør vi ikke? Naturdagplejerne 

”Firkløveret” viser vejen ved at lære 

børnene at forholde sig til naturen – 

bl.a. ved at samle det affald, som an-

dre smider på veje o.l..  Et prisvær-

digt initiativ.  -  Hvad med at gøre 

dem ”arbejdsløse”? 

Aase Reffstrup 
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Uddrag fra Facebook siden ”Os fra 
�r. Søby” Nytårsaften forsvandt min 
cykel fra vores garage. Måske nogen 

har set den ligge og flyde et sted i 

byen. Det er en sco-damecykel, far-

ven er lysebrun/bronze og der er cy-

kelkurv på bagagebæreret. (Er fun-

det) 

Juledag først sprang vores postkasse 

i luften og senere på ugen er der 

smidt et kanon slag i vores skralde-

spand... Øvrigt hærværk observeret i 
�r. Søby: Cykel på taget af busskur, 
2 Gadeskilte taget op fra vejene, et er 

smidt i en privat have, Flere postkas-

ser sprængt af fyrværkeri, Mange 

hvide meter afmærkningspæle kastet 

væk. Der går i øvrigt troværdige ryg-

ter om at der sættes flere video over-

vågningskameraer op i byen. 

Uddrag fra politirapporten: 
Hærværk Søgårdsvej Sket: 

31/12/2013 18:00 - 01/01/2014 04:00 

Postkasse sprængt. Hærværk Pal-

leshavevej. Sket: 31/12/2013 22:00 - 

01/01/2014 06:00 

Postkasse sprængt Hærværk Odense-

vej. Sket: 31/12/2013 10:00 - 

02/01/2014 10:00 

Post Danmark postkasse sprængt  

Indbrud i privat beboelse Røjlevej 

Sket: 05/01/2014 11:30 - 06/01/2014 

11:20 Hele huset gennemrodet. Stjå-

let: Sølvtøj glas og porcelæn. Ikke 

overblik. 

Indbrud i garage/udhus Mørkhøjvej 

Sket: 05/01/2014 21:00 - 06/01/2014 

08:10 

Hængelås på indgangsdør brudt op/

klippet over. Fra garagen stjålet div. 

Uddrag fra Hærværks- og døgnrapporten 13 
dec. 2013 til 13 jan. 2014 
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mark igen; det er den lille fra syd. 

Men jeg har stor glæde af at høre de-

res hæse lydytringer.  – Krage, Sort-

krage, Råge, Allike, Ringdue, Tyrker-

due. Her hos os er Husskaden jo kon-

trastfarvet, sort-hvid. Længere nord-

på er der mange, der er brune og hvi-

de; det er en smuk varietet, der er op-

stået.  – I skoven er det skovskaden, 

der husserer. 

Stære var der ikke mange af sidste 

sommer; men Solsort, Sjagger og 

Sangdrossel giver jo også lyd fra sig. 

Og Viberne. 

De forskellige sangfugle er ret flot 

Vejret er jo ikke lige nu til de store 

naturoplevelser, så jeg har valgt at 

opremse de fuglearter, jeg har set i 

området på mine tidligere ture, og jeg 

begynder med de største. 
Knopsvane, Sangsvane, Grågås, 

Bramgås.  Der gik en hvid gås i grå-

gåseflokken en dag. Jeg havde glemt 

min kikkert; men jeg tror, det var en 

Snegås.  Så er der Fiskehejre, Toppet 

Lappedykker, Gravand, Gråand, Blis-

høne, Rørhøne, Fasan, Agerhøne, 

Musvåge, Hvepsevåge, Glente, Tårn-

falk, Spurvehøg, Rørhøg  For nogle 

år siden indvandrede Ravnen til Dan-

udstyr til skydning  

Indbrud i privat beboelse Døm-

mestrupvej Sket: 07/01/2014 08:30 - 

07/01/2014 15:00 

Vindue opbrudt med koben, hvorefter 

indstigning. Sølvtøj og smykker stjå-

let, ellers ikke overblik.  

Hærværk Søgårdsvej 

Anmeldt: 09/01/2014 13:30 

Sket: 04/01/2014 12:00 - 09/01/2014 

12:00 

På anførte adresse er ødelagt tag og 

nedløbsrør i område omkring et opsat 

videokamera. 

Hvis I kender eller ved hvem der be-

går disse ulovligheder så sig til dem 

at vi ikke finder os i det mere. 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

Fugle du kan møde på ture i �ørre Søby 
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repræsenteret her. Nattergal, Rørsan-

ger, Kærsanger, Sivaanger, Munk, 

Løvsanger, Gransanger og Gærdesan-

ger. I skoven hører man tit, at 

Flagspættehannerne sidder i hver sit 

træ og ”banker” på en gren med god 

resonans for at markere territorium. 

En dag kunne jeg lokalisere syv han-
ners bankeduel. – I skoven er der og-

så Spætmejse og Træløber. Når jeg af 

og til hører og ser Halemejsen, er jeg 

fascineret af dens ”hysteriske” stem-

meføring. Med den smukke hvide, 

grå, sorte fjerdragt og den lange hale 

er den også dejlig at opleve.  Ellers 

har jeg set Musvit, Blåmejse, Grå-

mejse, Sortmejse og Topmejse. 

I burrerne ved Nyvej har jeg ofte set 

Stillidser, og her hænger lærkerne of-

te og synger. Gulspurv, Grønirisk og 

Gråsisken er ofte set der. 

I haven har vi p.t. dagligt Skovspurve 

og Dompapper.  I de mange år, vi har 

boet her, har jeg kun set ganske få 

Gråspurve; men 500 m herfra myl-

drer det med dem.  De kan nok ikke 

lide vores have.  Gærdesmutte og 

Rødhals er fåtallige, men ses næsten 

hver dag. 

Rettelse: Der havde indsneget sig en 
lille fejl i mit indlæg om mine høns.  

Når begge køn omtales sammen, er 

det høns – ellers er det  høner  og  

haner. 

Jørgen �ielsen – �ATURligvis 
 

Her er en opgave for  raske piger og 

drenge og deres forældre:  Tag 

SKULDERBLADET og en blyant 

med på en tur i vores smukke område 

– kryds af, efterhånden som de nævn-

te fugle lokaliseres.  

God fornøjelse.   

AaR 
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Månedens digt 

Januar tog os med storm, 
med regn og slud og dage der var grå. 

Fra morgenstund til aftenstund, 
kun liden sol med guld i mund. 

Selv Faaborg-Midtfyn den er grå. 
Hvor kan der spares? - det er alt der tænkes på. 

Der hugges en hæl og klippes en tå, 
hvorfor! Kan selv de klogeste ikke forstå. 
Snart skal gadekæret sikkert asfalteres, 
så er ænderne leveret. - Men trøst jer! 

en A'D bliver hugget smukt i sten 
for at minde kommende slægter om, 

at her var liv engang -  
før det man kaldte sparekniven kom! 

 
Huspoeten 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

Bemærk    -    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    -    Bemærk 
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag 

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

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

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

 

Fortælledag - Mandag den 3. februar 2014  kl. 14.30 i Arkivet  
Helge ”Snedker” Pedersens erindringer  

 
Mandag den 3. marts 2014  kl. 14.30 i Arkivet. 

sognefoged Rasmus Godskes erindringer  (1. afd.) 
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Skulderbladet for 

�ørre Søby og  

omegn    
indkalder til generalfor-

samling  mandag den 3. 
marts 2014  kl. 19.30  

 i Varmestuen.  –  
Dagsorden i henhold til 

vedtægterne. 

 

Udvikling, fællesskab, nærhed, an-

svar, engagement, visioner er ord, der 

igen og igen dukker op i den politiske 

debat. Det er ord, der opfattes posi-

tivt og beskriver som følge deraf for-

hold ingen kan blive uenige i. Når 

kommunens fællesskab og udviklin-

gen af dette er på dagsordenen, mø-

der vi uundgåeligt disse flydende be-

tegnere, der i virkeligheden ikke si-

ger noget som helst. 

Det er først når vi skal forholde os til 

virkeligheden og dennes ofte meget 

små trivialiteter, der kommer sub-

stans ind i billedet. Som for eksempel 

når den beskedne post, der dækker 

vedligeholdelse af sportspladsen i 

Nørre Søby, skal bevilges eller skæ-

res bort. 

Når det er det sidste, der, som det nu 

er tilfældet, er på dagsordenen, bliver 

udvikling til afvikling, fællesskabet 

til egoisme, nærheden til afstandta-

gen engagementet til desillusion og 

visionerne til et snæversyn, et kom-

munalt fællesskab, som det vi er en 

del af, ikke kan være bekendt. 

Motion og idræt står almindeligvis i 

høj kurs, og derfor giver det absolut 

ingen mening, at nedlægge en sports-

plads, der blev etableret den gang ud-

vikling, fællesskab, nærhed, ansvar 

og engagement var betydningsfulde 

begreber, der var med til at samle et 

lokalsamfund om noget betydnings-

fuldt, skabelsen af en sportsplads, 

hvor idræt, motion, sundhed og fæl-

lesskab kunne gå hånd i hånd med vi-

sionerne om en bedre fremtid. Det er 

lidt pinligt, at et fællesskab, der er så 

mange gange større, ikke magter at 

leve op til det samme ansvar. 

 

En anden pinlighed, er de mange til-

fælde af hærværk, der på det seneste 

har gjort sig gældende. Det er muligt, 

at mennesker, der mere eller mindre 

har vinket farvel til selvkontrollen i 

forbindelse med nytårets fejring kan 

finde fornøjelse i, at ødelægge ting, 

Hvad skal det gøre godt for? 
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Generalforsamlingen mandag den 20. 

januar forløb ”i god ro og orden”.  12 

mødte frem trods vinterkulde og 

håndbold; det er ikke let at konkurre-

re med store sportsbegivenheder. 

Der var genvalg over hele linjen; dvs 

at bestyrelsen stadig tegnes af Aase 

Reffstrup (formand og arkivleder), 

Lene Christensen (kasserer), Asta Ju-

ul, Ove Larsen, Tage Nielsen og Bir-

git Rasmussen. 

Er der interesse for årsberetning og 

regnskab, kan det læses på arkivet i 

vores åbningstid, 2. og 4. tirsdag i 

måneden fra 14-17. 

Bestyrelsen 

der betyder noget for andre, men det 

mindste, der kunne kræves, når for-

standen vender tilbage er, at man 

vedkender sig sit ansvar. Det venter 

vi så på, medens overvågning og 

kontrol lige så stille og roligt overta-

ger dagsordenen. 

Red 

LOKALARKIVET  
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NR. SØBY FORSAM-

LINGSHUS 

 

 
Søndag, den 2.marts 
kl. 14.00 – 16.00 

Tøndeslagning – 3 tønder 
Præmie til de 3 kattekonger & kattedronninger 

Sodavand og fastelavnsboller 
til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
Entre 25,00 kr. pr. barn 

På gensyn 
Bestyrelsen 
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Borgere i �ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  
Varmestuen, Røjlevej 6b.  
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else Larsen  
tlf. 65 90 11 29  -  
23 25 11 39 

Varmestuen  

meddeler  
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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 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
 
Onsdag 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
,r. Søby Løberne 
Øveaften ,.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
,r. Søby IT forum/datastue 
Træning  -  ,SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
,r. Søby Løberne 
Bob/Petanque 
,r. Søby IT forum/datastue 

10.00  -  11.00 
18.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
15.00  -  17.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
18.00 
10.00  -  12.00 
17.00  -  18.30 

Skulderbladets interessenter 

,ørre Søby Kirke 
,ørre Søby Lokalarkiv 
,ørre Søby Vandværk 
,ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

,ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
,ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Røjlevej 22 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Varmestuen 
Røjlevej 22 

Faste månedlige aktiviteter 

3. 
14. 

2. 
3. 
3. 
8. 
9. 

Feb. 
 
Mar. 

14.30 
18.00 
14.00 
14.30 
19.30 
18.30 
14.00 

Fortælledag 
Fællesspisning 
Fastelavnsfest 
Fortælledag 
Generalforsaml. Skulderbladet 
Dilettant 
Dilettant 

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

Lokalarkivet 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Lokalarkivet 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset 

Kalenderen        februar  -  marts   2014 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Annoncering : 1,50 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 2013. Deadline : 15. februar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


