
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Lys i mørket 

Da lyskæderne i kastanjetræerne på 
”Trekanten” blev tændt i december, 
fik jeg i dagene efter spørgsmålet: 
”Hvem bekoster egentlig den smukke 
belysning?” – Mit svar var: 
”Varmestuen – men lad mig lige un-
dersøge det.”  - I SKULDERBLA-
DET, årg.11, nr. 2, 2001 står at læse 
(citat): 
Hanne (Christensen) fik en lys ide! 
Takket være den ide blev der meget 
hurtigt, faktisk fra den ene dag til den 
næste gjort klar til, at vi den 17. de-
cember 2000, netop da mørket faldt 
på, kunne tænde lys på de små 
kastanjetræer på Trekanten. De træer, 
som vi takket være Ketty Andersens 
kamp fik igen, efter at Kommunen 
havde fældet de tre gamle. 
Sikken et fremmøde, da lysene skulle 
tændes. Mellem 80 og 100 personer 
var mødt op. Der blev talt og fotogra-
feret, sunget, danset (Joe’s gode ide) 
og spist slik; det var en rigtig god op-
levelse. 
Indtil nytår kunne vi så glæde os over 
træerne, som Varmestuen godt kan 

love, vil lyse dobbelt så meget op i 
vintermørket næste december! 
 
Tak til Hanne for det gode initiativ, 
og tak til alle, som mødte op og var 
med til en festlig start på en ny tradi-
tion i Nørre Søby!” 
 
Omtalen er ledsaget af et billede af 
den store kreds, som danser omkring 
træerne med de få, men ”oplysende” 
kæder.  – Det er et arrangement, som 
er blevet tradition, begyndende 1. 
søndag i Advent. I årenes løb er træ-
erne vokset, og det er kædernes antal 
også. Det kan vi bl.a. takke kredsen 
omkring Varmestuen for. Energiske 
folk herfra har besøgt erhvervsfolk, 
som villigt og gerne har bidraget til 
og gjort det muligt at indkøbe flere 
kæder til fælles glæde. 
 
Resultat:  Nørre Søby kan glæde sig 
over ”lys i mørket” – igen opnået 
gennem fælles indsats. 
 
Aase Reffstrup 
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Lokalarkivet er stadig i begyndel-
sesfasen med hensyn til de nye loka-
ler. Dog er vi nu så langt fremme, at 
den officielle åbning nærmer sig.  
Detaljerne er ikke helt på plads – dog 
arbejder /r. Lyndelse- og /ørre 
Søby-arkiverne med muligheden 
for at gøre 
 

fredag den 20. marts 2009 
 
til åbningsdagen  Men bemærk ven-
ligst:  datoen er ikke endelig.  – Det 
bliver i hvert fald en  eftermiddag, og 
så snart arrangementet er på plads, vil 
programmet blive bekendtgjort – ved 
opslag i Superbrugsen i Nr. Lyndelse 

og Dagli’Brugsen i Nørre Søby såvel 
som i avisen – og naturligvis ved 
”mund-til-mund-metoden”.   – Så 
følg med, hvis der er interesse for at 
deltage. Vi håber naturligvis på stort 
fremmøde. 
 
Jeg benytter lejligheden til at minde 
om de nye, udvidede åbningstider.   
 
1. mandag i måneden: /ørre Søby 
har ”fortælledag”.   
2. tirsdag i måneden: /L og /S har 
åbent fra 14-17, og  
4. tirsdag i måneden fra 19-21. 
 
Aase Reffstrup 

Skulderbladet for /ørre Søby og Omegn 
Afholder ordinær generalforsamling mandag den 2. marts 2009 kl. 19.30 i 

Varmestuen.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Fællesspisning i marts, med tilmelding fra 1.marts, til Else, tlf.: 65 90 11 29, 
finder sted fredag d. 13, kl.18.00. 

 
VARMESTUENS ÅRLIGE GENERALFORSAMLING 

 
Ovenstående afholdes fredag d.17. april, kl.18.00. Dagsorden 

ifgl.vedtægterne. 
Efterfølgende er der spisning. 

/yt fra Varmestuen 

Lokalarkivet  



 

3 

Så nærmer foråret sig med hastige skridt, selvom alt omkring os er dækket ind 
i et pænt hvidt skær, og boldbanen bliver brugt som kælkeområde. Så vi kan 
næsten ikke tro at om 1 måned så spilles der turnerings fodbold på boldbanen 
igen. Den sidste fredag i januar havde Nr. Søby boldklub som sædvanlig sin 
årlige generalforsamling med et pænt fremmøde, af både aktive som passive 
medlemmer, desuden var der en repræsentant for Nr. Søby Boldklub´s nye 
ungdomshold et U-!7 hold. 
 
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden der blev skiftet en enkelt ud i 
bestyrelsen Allan Rasmussen valgte at trække sig efter en god lang arbejds pe-
riode, ny mand blev Thomas Christensen. Serie 4 holdet bliver fortsat trænet 
af Svend Canni og Thomas Christensen. 
Nr. Søby Boldklub har træningsstart Lørdag den 28/2-2009 Kl.14.00 på bold-
banen, det er træningsstart både for Serie 4 og U-17 så vi glæder os til at se 
nye som gamle medlemmer til en hyggelig gang træning, fremover træner se-
rie 4 tirsdag kl. 19.00 til 20.30, U-17 holdets trænings tider kommer med i næ-
ste nummer af skulderbladet . 
 
VI SES PÅ BOLDBANEN 
  
Med sportslige hilsner Nr. Søby Boldklub. 

På grund af forskudte arbejdstider, 
søger vi en pålidelig og venlig per-
son, som lejlighedsvis kan afhente 
vores 10 mdr. gamle datter Asta i 
dagplejen midt i Nr. Søby. Asta skal 
hentes senest kl. 16.30, og der vil ef-
terfølgende kunne være et par timers 
pasning af hende, enten hos dig eller 
hos os.  
Der vil også af og til være mulighed 
for længerevarende babysitterjobs om 
aftenen. 

Om du er ung eller gammel, mand el-
ler kvinde betyder mindre, blot du 
har en god kemi med Asta og med os. 
 
Gertrud Ludwig og Johannes 
Lund 
Kirkesøvej 10A, /r. Søby 
5792 Årslev 
Tlf. 64 83 13 83 
E-mail: johannes.lund@mail.dk 

/r.Søby Boldklub. 

Babyhenter/Babysitter søges 
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Indkaldelse til generalforsamling i lokalrådet for 
/r. Lyndelse og /r. Søby.  

Mandag den 23. marts 2009. kl. 19.00. 
Sted: /r. Søby Skole i aulaen. (indgang fra 

sportspladsen). 
 

Dagsorden ifølge lovene: 
 

Valg af dirigent. 
Valg af referent og eventuelle stemmetællere. 
Formanden aflægger beretning. 
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. 
Det kommende års aktiviteter. 
Godkendelse af budget og kontingent for næste år. 
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder eventuelle ved-
tægtsændringer. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
Valg af revisor samt suppleant. 
Eventuelt. 

  
Forslag til generalforsamlingen herunder eventuelle vedtægtsændringer 
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 
 
Alle er velkomne. 
Stemmeret har alle der på generalforsamlingen er medlem af lokalrådet. 
 

Medlemskab koster 100,00 kr. pr husstand, og 200,00 kr. pr forening eller 
virksomhed, og kan oprettes ved henvendelse til Kasserer: 
Karen Brandt 
Egevej 18 
Nr. Lyndelse 
5792 Årslev 
Eller ved indbetaling til Sydbank i Nr. Lyndelse 
Reg. Nr.6845 
Konto Nummer 1 092 362 
Mærket medlemskab af lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby 
 

Bestyrelsen. 
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sammenlignet med sidste år. 
Som det kan ses af billederne her, 
var der mange fantasifulde og kre-
ative udklædninger. 
Hvad der ikke kan ses på billeder-
ne her, er at Nørre Søby Forsam-

lingshus 
er ved at 
blive 
bygget 
om, el-
ler rette-
re, der 
er ved at 
blive 
bygget 
til.  
Den hi-

storie gemmer vi  til  en anden gang. 
red 

Fastelavn i Forsamlingshuset ple-
jer at være en festdag, både for 
voksne og for børnene. Således 
også i år, måske endda i lidt højere 

grad i år, for der var mødt næsten 
dobbelt så mange op denne gang, 

Fastelavn i Forsamlingshuset 

85 børn i spændende udklædninger mødte op for at slå katten af tønden, i 
/ørre Søby Forsamlingshus. 
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Munkebo den 6. februar 2009. 
 
Denne brudekjole er syet i året 
1949 af min mor, som hed Ellen 
Rasmussen og boede i købmands-
gården i Nørre Broby. 
Min mor syede den til sin yngste 
søster, som nu er 81 år og bor i 
Odense. Men min moster blev al-
drig gift i den. Gæsterne var invi-
teret og gaven købt, da hendes til-
kommende sprang fra. Kjolen blev 
gemt langt væk i mosters gemmer, 
men en dag fandt jeg den frem, 
den var fyldt med rustpletter og 
andet snavs, og jeg fik den gjort i 
stand og er nu lykkelig for, at den 
ender sine dage her på dette lille 
museum hos Else-Marie. 
 
Min mor var en meget dygtig sy-
erske, som cyklede rundt på Fyn 
om vinteren og holdt sykursus i 
forskellige forsamlingshuse, 
blandt andet i Tommerup, Knarre-
borg, Brobyværk. Dengang var det 
hård vinter med meget sne. Når 
mor skulle cykle hjem ved halv 
elleve tiden måtte hun ofte ind 
over markerne, med gamle sokker 
uden på skoene for ikke at falde. 
 
Ellen Jørgensen. 

Fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum 

 

Vi har mødt en overvældende interesse for museet i den seneste tid, ikke 
mindst efter den flotte udsendelse i TV2 Fyn, og det har resulteret i rigtig 
mange besøgende og i at vi har modtaget mange forskellige spændende 

ting. Brudekjolen her er en af dem. 

http://www.hverdagsmuseum.dk 
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Månedens digt 

  

          

 

 

En morgen i marts er gæssene landet.  

De ligger i flokke og vugger på vandet,  

  mens viben dykker i sanseløs svimlen,  

  og lærken stiger og stiger mod himlen  

 

 

En regnorm af lykke lader sig æde.  

Brune marker i forårsvæde,  

 et genvundet håb stryger hen over landet,  

 den morgen i marts da gæssene landede. 

 

 

 

 

 

 
Huspoeten 

 

Fra digtsamlingen Mors Egne 
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Kalenderen 
Marts  -  april 2009. 

3. 
7. 

13. 
23. 
17. 

Mar. 
 
 
 
Apr. 

19.30 
18.00 
18.00 
19.00 
18.00 

Skulderbladets generalforsaml. 
Karneval 
Fællesspisning 
Generalforsaml. Lokalrådet 
Generalforsamling 

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

Lokalarkiv 
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. april 2009. Deadline : 15. marts 

Man. 
Lør. 
Fre. 
Man. 
Fre. 

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 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Aulaen Røjlevej 22 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
/r. Søby Skole 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


