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”Hvo intet vover, intet vinder!” – et 

gammelt ord som også i 2009 viste 

sin bæredygtighed.  Kurt gav bolden 

op,  Hanne og jeg greb den – og hur-

tigt kom der flere spillere på banen.  

Museet på Søbysøgård, Varmestuen 

med Læseforeningen, Kirken med 

Konfirmandstuen, Carl Nielsens 

Barndomshjem, 

Hestehavegårds 

Hverdagsmuseum 

og Lokalarkiverne 

i Nr. Lyndelse og 

Nørre Søby – alle 

modtog gæster den 

25. april, som i til-

gift var en rigtig 

solskinsdag.  Nør-

re Søby Koret ville også gerne have 

medvirket; men på grund af dirigent-

skifte og andre praktiske forhold måt-

te det med stor beklagelse sende af-

bud. 

 

Fra kl. 13-17 var fornøjelserne gratis 

–  fra kl. 17 kunne man i Aulaen mod 

et beskedent beløb nyde nogle hånd-

madder, vin/øl/vand, mens man lytte-

de til Tine Jarls sang og glædede sig 

over den samt akkompagnatør, Lindy 

Rosborgs evne til at få klaveret i Au-

laen til at yde sit bedste. 

 

Som nogen af de sidste historiske 

hjørnestene i landsbyen støttede 

Brugsen og Forsamlingshuset arran-

gementet i solidaritetens ånd; det var-

mede – tak 

for det. 

 

Vi håber, 

gæsterne 

havde en 

god dag, og 

at de fik en 

ide om, 

hvad Nørre 

Søby kan byde på af kulturelle ople-

velser – også at vi har lokalerne til 

udstillinger, foredrag og koncerter. 

Lad kreativiteten og fantasien blom-

stre til glæde for de næsten 1200 be-

boere (seneste kommunale optæl-

ling:1192) i Nørre Søby – vi kan 

godt! 

 

Stor  TAK  TIL ALLE FRA  
”Arrangørerne” 
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ninger, som kunne nydes til tonerne 

fra spillemændene ”De Andre” og 

Nørre Søby Koret. Der var udstilling 

af postkort fra de to sogne, og flere 

havde fulgt opfordringen om at med-

bringe eksemplarer ”fra skuffen” – 

måske var der partier, vi ikke havde i 

forvejen. Og der kom ”nye” gamle 

til. Tak. 

 

Vi bemærkede, at mange be-

nyttede anledningen til at 

genopfriske bekendtskaber 

og erindrin-

ger fra de to 

sogne. 

 

Og så glæ-

dede vi os 

over, at Faa-

borg-Midtfyns Kommune var repræ-

senteret ved fritidskonsulent Peter 

Stenstrup Holm og kommunalbesty-

relsesmedlem Jacob 

Holm – to personer, som 

hen ad vejen har arbejdet 

for denne løsning på vo-

res lokaleproblemer. De 

kunne ved selvsyn se, at 

det var en rigtig beslutning med stor 

folkelig opbakning. Vi ser frem til 

fortsat godt samarbejde med kommu-

nen. 

 

Sluttelig bringer vi en stor TAK til 

alle, som har bidraget med arbejde 

m.m. ved flytningen, indretningen og 

forberedelserne til indvielsesfesten. 

-  20. marts 2009 
 
Nr. Lyndelse- og Nørre Søby-

arkiverne havde med stor glæde og 

entusiasme forberedt dagen, hvor vi 

ville præsentere de nye lokaler på 

Røjlevej 22 (ved Aulaen i den gamle 

skole) for offentligheden. Invitationer 

var 

sendt 

ud – til 

med-

lem-

merne 

(for 

Nørre Søbys vedkommende i 

SKULDERBLADET), Faa-

borg-Midtfyn Kommune, kolle-

ger fra nabosognene og samar-

bejdspartnere i det daglige, ja, 

alle som havde lyst til at se de ram-

mer, som fremover danner baggrund 

for vores arbejde med sognenes hi-

storie, var 

velkomne. 

Og vi blev 

ikke skuffet 

– tværtimod. 

Det blev den 

festdag, vi havde håbet på. Forman-

den for Nr. Lyndelse lokalhistoriske 

Forening, Niels Lind, bød på vegne 

af de to arkiver velkommen . Om-

kring 180 gæster besøgte i løbet af 

eftermiddagen de to arkivlokaler, 

hvor de kunne se, hvordan historien 

”bor”. I den ved siden af liggende 

Aula var der dækket op med forfrisk-

Lokalarkivernes Indvielsesfest   
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Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn 
Arkivet glædede sig over stort besøg 

og interesse for det, vi har samlet af 

billeder og dokumenter af vidt for-

skellig art – al det som fortæller om 

Nørre Søbys historie, fra 1400-tallet 

og op til i dag. Det var ikke alene de 

lokale, som kom på besøg. Med stor 

glæde kunne vi hilse velkommen til 

”gamle søbynitter”, personer som 

havde trådt deres børnesko i Nørre 

Søby. 

Der har været omkring 50 gæster – 

Forårskulturdagen  

muligvis flere, for det var vigtigere at 

tale med gæsterne end at tælle dem.  -  

Tak for besøget; jeg håber, det har gi-

vet en ide om, hvad der kan findes 

svar på i arkivet. – Åbningstiderne 
er:  2. tirsdag i måneden, fra kl. 14-
17 – 4. tirsdag: fra kl. 19-21. 
Arkivet er dog lukket fra midten af 

juni til midten af august; men i den 

tid kan der – som i øvrigt hele året – 

træffes aftale om besøg ved henven-

delse til Aase Reffstrup, 65 90 11 00. 

Aase Reffstrup 

Kulturens dag i Nørre Søby den 25. 

april blev en stor og dejlig besøgsdag 

for det lille museum. Mit hoved sum-

mede af navne og årstal, efter at ca. 

70 gæster lagde vejen forbi på en dag 

fuld af sol. --- Et ægte Fynsk Forår. 

 
Hanne Christensen 

Vi føler, at der er skrevet et vigtigt 

kapitel i Nr. Lyndelses og Nørre Sø-

bys historie – et kapitel som vil blive 

fulgt op som en naturlig del af arbej-

det med lokalhistorien i området. 

 

Aase Reffstrup   Jens Willumsen 
Arkivledere 

Hestehavegaards hverdagsmuseum 
Lørdag d.25-4 holdt vi, i lighed med 

andre kulturinstitutioner i området, 

åbent hus her på Hestehavegårds 

hverdagsmuseum. 

Viserne på uret havde dårligt nået et-

tallet førend de første gæster dukkede 

op på gårdspladsen, herefter gik de i 

en lind strøm gennem museet, hvor 

mange minder dukkede op til overfla-

den. En ung mand, nok i starten af ty-

Carl �ielsens Barndomshjem 
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En vidunderlig rundtur i kulturens tegn 

I varmestuen kunne man gøre et 

godt køb blandt de mange bøger der 

på denne dag blev solgt ud af. Både 

kaffe, kage og en god snak var der ri-

geligt af. 

Men der var meget, der skulle nås, og 

dagen var næsten for kort. Næste stop 

på ruten blev museet på Søbysøgård. 

Den gamle fremviser fra Nørre Søbys 

for længst nedlagte biograf stod klar 

til fremvisning, om der ellers havde 

været nogen, der kunne betjene dens 

kulbuelys og komplicerede maskine-

ri. Der var meget andet godt at se på, 

som for eksempel en gammel motor 

fra en Ford A, en celle fra tiden med 

ungdomsfængselet, diverse falske ra-

diatornøgler og utallige andre ting og 

sager. 

I konfirmandstuen, var der også 

kaffe og kager og en veloplagt snak 

om kirken, det smukke relief, der 

pryder indgangsrummet og om dagen 

i særdeleshed. Adskillige besøgende 

havde benyttet lejligheden til et be-

søg i kirken og krypten. I dagens an-

verne, måtte lige have forklaret, hvad 

det ville sige, at etagevaske sig, det 

var også ham, der ville overveje, at 

vende tilbage og hjælpe med, at gen-

etablere legomodellerne fra 70èrne. 

Tove Hansen, tidligere Lykkeshøj i 

Nr.Søby, syntes 

museet mangle-

de et brudeslør, 

om det var no-

get? Det ville vi 

naturligvis ger-

ne modtage. Få 

dage senere kom 

Tove, ikke alene 

med sløret, men 

ligeledes medbringende det sødeste 

dukkekaffestel fra datteren Lykkes 

barndom, samt hæklede køkkengardi-

ner, udført af Toves egen mor. Gardi-

nerne pryder nu køkkenvinduerne her 

på stedet. 

For nu at vende tilbage til brudeslø-

ret, der på sin vis stammer fra to epo-

ker. Tove blev gift med Hans Valde-

mar Hansen i 1947, og der blev frem-

stillet en helt speciel hårbøjle hos en 

hattemager, herpå blev sløret fæstet. 

Da datteren Lykke, født 1957, skulle 

giftes i !979, blev 

et nyt slør fæstet 

til hårbøjlen, og 

det er dette slør 

man nu kan se her 

på museet. 

Med skam at mel-

de, måtte jeg næ-

sten smide den 

sidste gæst ud, 

undskyld, men klokken var nået et 

pænt stykke over 17, og vi skulle væ-

re klar i aulaen på Nr.Søby gamle 

skole netop kl.17. 

En dejlig dag for både os, og håber 

og fornemmer jeg, også for vore gæ-

ster. 

Else-Marie. 
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Efter generalforsamlingen er besty-

relsen: 

 

Formand: Ulla Abildgård 

Kasserer: Kirsten Pindstofte 

Ketty Andersen 

Nyvalgt: Egon Christensen 

Else Larsen 

 

Sct. Hans Aften kl. 20.00 
 
Traditionen tro er der bål på pladsen 

bag ved Brugsen. Vi sælger øl, vand 

og vin. Anders Kjærsig holder talen 

og Johannes spiller lidt for os. Vi hå-

ber igen på en hyggelig aften. Der er 

snobrødsbagning til børnene. 

 
 

Fællesspisningen 
 
Vi holder nu ferie; men takker for en 

god vinter, med fulde huse hver gang. 

Vi kan dække op til 32 personer, 2-3 

stk laver maden. Johannes har spillet, 

så det har været hyggelige aftener. Vi 

starter igen til september. 

 

Rigtig god sommer! 

Kristian og Else 
 
Lørdagsfrokost 
 
Vi fortsætter hele sommeren, sidste 

lørdag i måneden kl. 12 i Varmestu-

en. Vi går i Brugsen og køber ind, og 

spiser sammen, og hygger os med en 

øl og en snaps. 

ledning med guide. 

Næste besøg gjaldt Carl �ielsens 
Barn-
doms-
hjem. 

Også 

her 

var 

der 

mange besøgende, så de lave stu-

er summede af interesseret snak 

og veloplagte beretninger om vor 

berømte komponist. 

Inden sidste stop på ruten: Koncerten 

i den gamle skoles aula, var der 

Hestehavegaards hverdagsmuseum 
på programmet. Også her var der kaf-

fe, kage og kultur på programmet. Vi 

havde efterhånden alle mødt hinan-

den tidligere, for jeg var bestemt ikke 

den eneste, der havde taget alle ste-

derne med. 

Til slut var der lokalarkiverne, hvor 

der blev budt på mad, drikke og kon-

cert i den 

gamle sko-

les aula. 

Tine Jarls 

og Lindy 

Rosborgs 

smukke fortolkninger af Carl Nielsen 

var et værdigt punktum på en dag ud 

over det sædvanlige. En dag der så 

absolut kan tåle en gentagelse. 

 

Red 

Varmestuen 
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Vi sprang ud uden sikkerhedsnet; 

men gaver, frivillig arbejdskraft og 

stort fremmøde til koncerten i Aulaen 

gjorde, at vi landede sikkert på jorden 

– endda med et pænt overskud, ca. 

2000 kr.. Arrangørerne har bestemt, 

at dette overskud skal være grundla-

get for næste kulturarrangement. 

 

Hvad og hvornår det skal være, er der 

slet ikke taget stilling til endnu. Nu 

glæder vi os over det gode resultat i 

2009; hvem ved - måske kan det bli-

ve en årligt tilbagevendende begiven-

hed. Som nævnt andetsteds i bladet 

har vi lokalerne til udstilling, fore-

drag og koncerter. Vi opfordrer  krea-

tive sjæle til at komme med forslag.  

– Vi kan godt i Nørre Søby, især når 

vi arbejder sammen. 

 

Arrangørerne, repræsenteret ved 
Hanne Christensen  - 65 90 17 19   

Aase Reffstrup  -   65 90 11 00 

 

Lokalarkiverne i sommertiden  
 

2. tirsdag i juni (9.6 – fra 14-17) er 
sidste åbningsdag  inden ferien - 

lukket i juli – åbner igen  2. tirsdag 
i august (11.8 – fra 14-17).  -  I som-

mertiden kan der – som i hele året – 

træffes aftale om besøg i Nørre Søby-

arkivet ved henvendelse til Aase 

Reffstrup, 65 90 11 00 .  I Nr. Lyn-

delse-arkivet kontaktes Jens Willum-

sen, 65 90 18 12 (dog ikke i uge 31 

og 32 pga ferie). – Er der feriegæster, 

som gerne vil besøge arkiverne, er de 

velkomne til at tage kontakt. 

Aase Reffstrup   -   Jens Willumsen 
 

N.B. Nørre Søby begynder efterårets 

”fortælledage” (1. mandag i måne-

den)  – 7. september, 14.30. 

Økonomien omkring Forårskulturdagen 

afholdt mandag den 2. marts 2009. 

 

1. Valg af dirigent og referent (og evt. 

stemmetællere) 

Til Dirigent og referent valgtes Car-

sten Jensby 

2. Beretning 

Formand Peter Albrekt aflagde beret-

ning, og efter lidt debat og snak om-

kring bl.a. vælgermøde op til kom-

munevalget i november, blev det be-

sluttet at Skulderbladets bestyrelse 

ville indkalde til et politisk møde 

mellem de partier der opstiller til 

kommunevalget i november. Dette 

møde skal afvikles i slutningen af 

september i Nr. Søby forsamlingshus. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Regnskab 

Kassererer Pia Sejersen aflagde regn-

skabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget og fastlæggelse af kontin-

gent 

Referat fra Skulderbladets generalforsamling  
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Sommerens digt om Maren i kæret – 
Hende der fandt sig en frømand 
En måneklar nat bag de levende hegn 
Og gifted’ sig straks uden præst eller degn. 
 
Maren er ikke til bikini mer’. 
Frømanden drømmer om ting, 
Der sjældent sker. 
Livet i mosen i månens skær 
Volder ind imellem de to besvær. 
 
Så hænder det!!  Maren slår krøllerne ud, 
Vi er her endnu, lyder nattens bud. 
Frømanden skælver, konen er skør, 
Over mosen hviler et tågeslør. 
Mens en natugle den gør korsets tegn, 
Skåler muldvarpen stille i sommernatsregn. 

 

Huspoeten 

Månedens digt 

Kassererer Pia Sejersen fremlagde 

budget og dette blev godkendt med 

uændret kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag og 

bestyrelsen havde ingen ændringsfor-

slag. 

6. Valg af redaktion og suppleanter 

Der var genvalg på alle poster. 

Redaktionen/Bestyrelsen ser herefter 

sådan ud: 

Formand:  Peter Albrekt 

Næstformand: Carsten Jensby 

Kasserer:  Pia Sejersen 

Øvrige Medlemmer: Hanne Chri-

stensen og Aase Reffstrup. 

7. Valg af revisorer og suppleanter 

Revisor Henny Munch Jensen og 

Torben Yngve Larsen blev genvalgt 

8. Ideoplæg fra interessenterne 

Der var ikke kommet noget fra inte-

ressenterne, men redaktionen drøfte-

de muligheden for et fællesblad med 

flere andre blade i området. 

Konklusionen må afvente et møde 

med de øvrige blades redaktioner. 

 

Carsten Jensby 
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Kalenderen 
Juni  -  september 2009. 

23. 
 

Jun 20.00 Sct. Hans Aften 

1. Mandag 
 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiv ”fortælledag” 
Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
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 1. september 2009. Deadline : 15. august 

Tir. 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
�r. Søby Koret  -  øveaften 
Banko 
Træning  -  �SB 
Bob/Petanque 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
19.30  -  21.30 
19.15  - 
19.00  - 
10.00  -  12.00 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 

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 
 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Aulaen Røjlevej 22 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


