
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn 
Det skrider rigtig godt frem for Lo-
kalarkiverne – ikke bare i Nr. Lyndel-
se og Nørre Søby, men også for de 
øvrige 19 arkiver/folkemindesam-
linger i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Vi har dannet en forening, Faaborg-
Midtfyn Arkivsamvirke, som vare-
tager forhandlingerne med kommu-
nen. Der er en repræsentant fra hver 
af de ”gamle” kommuner, Broby, 
Faaborg, Ryslinge og Årslev. Ringe 
har valgt at stå udenfor indtil videre; 
har en (af øvrige arkiver godkendt) 
særordning. Arkivleder Jens B. Wil-
lumsen, Nr. Lyndelse, er formand, og 
han har forhandlet gode betingelser 
hjem til os. Vi bor bl.a. husfrit, med 
el, vand og varme, i lokaler i Børne-
haven ”Regnbuen”, som fremover er 
navnet på komplekset omkring den 
nedlagte Nørre Søby Skole. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune dækker 
også licensen til ARKIBAS 4 – det 
nyeste registreringssystem, som flere 
og flere arkiver i Danmark benytter. 
Hertil er det nødvendigt med inter-
netadgang, og den er også sikret af 
kommunen. Derudover har kommu-
nen stillet et antal computere til rå-

dighed (ved udskiftning). Arkiverne 
skal dog selv dække udgift til skærm 
og programmer. Her kan vi glæde os 
over, at Arkivsamvirket efter ansøg-
ning har fået tildelt midler fra Føde-
vareministeriet og EU, givet under 
projektet ”Attraktive levevilkår i 
landdistrikterne” til ”Etablering af 
ARKIBAS 4, lokalarkivernes nye 
web-baserede registreringssystem”. 
Udover hjælp til ovennævnte udgift 
er der også tilskud til to kurser vedrø-
rende ARKIBAS 4. 
 
På det jordnære plan kan vi nu glæde 
os over en flot og bekvem adgang til 
de nye lokaler – ingen trapper. Den 
har Lars Gram og Jørgen Sørensen 
lavet. Tak. 
 
Så er vi i fuld gang med at planlægge 
flytning, indretning m.m., og her mø-
der vi stor velvilje fra folk, som vil 
hjælpe med de forskellige opgaver. – 
Året går på hæld, vinteren venter; 
men i Lokalarkivet synes vi, at vi går 
lysere tider i møde. Det vil jeg for-
tælle mere om i den kommende tid. 
 
Aase Reffstrup 
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Torsdag den 20/11-2008. kl. 19.30. 
Holder vi generalforsamling i varme-

stuen. 
Med dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Ansøgninger vedrørende  

del af overskuddet fra byfesten 2008. 
Kan kun ske ved personligt 

Frem møde til generalforsamlingen. 

Varmestuen arrangerer en sjov og 
spændende aften (håber vi) 
Torsdag den 20. november 2008 kl. 
19.30. 
Aase Reffstrup har samlet stof til en 
omgang ”Hvornår var det nu det 
var i �ørre Søby?”. 
 
Vi ved alle sammen lidt, får nu chan-
cen til at opfriske og udbygge kend-

skabet til sognets historie. Måske kan 
deltagerne fortælle noget, som ikke 
findes i arkivet! 
 
Det hele kan ”skylles ned” med et 
godt glas rødvin – eller to! – For kun 
20 kr. 
 
Bestyrelsen 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Byfestkomiteen 

Hvornår var det nu det var i �ørre Søby? 

Søndag den 23. november fra kl. 10 
til 17. 
Huset slår dørene op til den årlige ju-
lemesse, med ca. 20 stande, hvor der 
kan købes alt til den forestående høj-
tid. Vi har blandt andet dekorationer, 
smykker, blomster, vin, dukketøj, 
kort, tøj, nisser med mere og Lokal-
historisk Arkiv er også at finde her 
denne dag. 

Stor børnetombola, lotteri hele dagen 
med gevinster sponsoreret af diverse 
handlende og udstillere. 
 
Kom og hav en hyggelig dag i For-
samlingshuset. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 

Indkomne forslag   
skal være formanden i hende 
 senest den 18/11-2008. 

 
Mikael Pedersen 

Radbyvej 20, Nr. Søby 
5792 Årslev 
nsb@mikp.dk 

Byfestkomiteen  

Julemesse i �ørre Søby Forsamlingshus 
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I Danmark er der hvert 4. år valg til 
menighedsrådene, i år er det den 
11.november. 
 
Der er i mange sogne, tradition for at 
man holder aftalevalg, hvilket er ens-
betydende med at man ikke skal op 
og stemme. Aftalevalg sker de steder 
hvor der kun er indleveret 1 gyldig 
kandidatliste. 
 
Den 8.september havde Nr. Søby og 
Heden indkaldt til et orienterings mø-
de angående valg, valgregler og den 
kommende sammenlægning til fælles 
menighedsråd, grunden til sammen-
lægningen er at vi er fælles om at an-
sætte og bruge samme personale til 

begge kirker. Man kunne samme af-
ten lave en kandidatliste som skulle 
afleveres hos enten Lene eller Svend 
mellem den 23.september og 
30.september 2008. 
 
Den 30.september var der ikke indle-
veret flere kandidatlister end den ene 
som skal bruges til valget. I den for-
bindelse er valget for �r. Søby og 
Heden aflyst den 11.november. Så 
vi får det der hedder aftalevalg. 
 
På menighedsrådenes vegne vil jeg 
gerne takke afgående rådsmedlem-
mer for godt samarbejde og samtidig 
byde nye rådsmedlemmer velkom-
men. 

Menighedsrådsvalg 2008. 

Fra den 14. oktober er Camilla Bals-
lev Fage-Petersen ansat som vikar for 
Anders Kjærsig, som har studieorlov 
til 1. december 
 
Fra den 14. oktober er Mai Drost Ni-
elsen ansat som vikar for vores kirke-
sanger Kristina Hedelius Strikkert-
sen, som er gået på barselsorlov. 
 
Munkene fra �ørre Søby. 
 
I Nørre Søby kirke vil de kutteklædte 
"munke" være centrum i en times un-
derholdning med gennemgang af den 
ældgamle musikform med det katol-
ske tonesprog. 

�yt fra kirken 

Der bliver også fællessang af gamle 
folkeviser.Temaet gennemgås af ko-
rets dirigent, Rasmus Balslev. 
Orgelet betjenes Af organist Povl 
Balslev fra Vor Frue kirke i Svend-
borg, som har skrevet arrangementer 
til strygekvartetten, der ledsager fol-
kevisesangen. 
Nørre Søby kirke torsdag den 6. no-
vember kl.  
19.30. 
 
Gratis adgang for alle. 
 
Venlig hilsen 
 
Helmuth 
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Afgående rådsmedlemmer: 
 
Steen Christensen, Lars Gram, Mette 
Rask, Carsten Burmeister, Hans Ja-
cobsen og Grethe Frederiksen. 
 
�ye rådsmedlemmer: 
 
Mogens Riber, Dorthe Helsinghoff 
og Beritt Jessen 
Det nye menighedsråd som træder i 

kraft 1.søndag i advent 2008 bliver 
med følgende rådsmedlemmer: 
 
Helmuth Jensen, Ove Larsen, Ellis 
Larsen, Lene Christensen, Asta Juul 
Larsen, Erik Ellebæk, May-Britt Al-
strøm, Svend Abel, Dorthe Hel-
singhoff, Mogens Riber, Lisbeth Ber-
thelsen og Beritt Jessen. 
                                                                      

May-Britt Alstrøm 

�ørre Søby lidt fra oven 

Skulderbladet har, ved Aase 
Reffstrups mellemkomst, modtaget 

disse spændende billeder, 
der viser Nørre Søby i fug-
leperspektiv. 
 
Billederne er taget af  
Jens Bertelsen 
Søvænget 2 
 
Den 12. september 2008 

Der er ikke lige den side, vi normalt 
ser byen fra, så det er lidt af en ople-

velse. 
 
Det er lidt tankevækkende, 
at det der for ca. 40 år si-
den var en lille ø ude i sø-
en, nu er landfast område. 
 
Tusind tak for billederne 

red 
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kvm., som må være 3 m dyb;  her i 
oktober er der allerede godt 1 m vand 

i. Naturens forunderlige væsen for-
nægter sig ikke, fuglene har allerede 

fundet 
den, og 
forleden 
morgen 
kunne Bo 
hilse 5 
blishøns 
velkom-
men – de 
skulle li-
ge afprø-
ve det 
nye vand. 
 
Til lykke 
med det 
gode ini-
tiativ; det 

bliver spændende at følge udviklin-
gen omkring ”Lillesø” – eller kan der 
findes et bedre navn? 
 
Aase Reffstrup 

Lokalarkivets udflugt gik som be-
kendt i år til Kathe og Bo Thuelund, 

”Toftebo”, Gartnervænget. En skøn 
juniaften nød vi udsigten til Søby Sø 

og Søbysøgård – ren idyl.  Bo fortal-
te, at hans ansøgning om tilladelse til 
at etablere en sø midt på toften ned 
mod søen var imødekommet. 
 
Den er nu en kendsgerning: 1500 

�y sø på gammel tørvebund  
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Søndag morgen i Nr. Søby; mange af 
byens borgere henter morgenbrød i 
Brugsen. Jeg indhenter på hjemvejen 
en ældre 
kvinde, 
som går 
med sin 
rollator ude 
på vejen. 
Hun er glad 
for, at det 

er søndag, for 
så er der ikke 
mange biler og 
man kan gå på 
kørebanen. 
 
På grund af 
hendes svagt-
synethed vil hun nødig gå på forto-
vet. Hun kan ikke undgå at køre ind i 
de mange hundelorte, og så skal hun 

stå og vaske hjul på rollatoren, 
når hun kommer hjem. 

Jeg blev 
simpelt-
hen så 
flov på 
hunde-
ejernes 
vegne! 
 
Den sik-
kert me-
get yngre 

hundeejer kan jo langt 
nemmere bukke sig ned - 
og hundelorten er og bli-
ver jo ejerens ansvar. Ri-
sikoen for faldskader hos 
ældre mennesker er stor, 
og helt urimelig når det 

nu så nemt kunne undgås. 
Morale: Hundeejer – husk posen 
og brug den! 

En flov historie 
Skulderbladet har modtaget denne beretning fra Merete Skamling. Tak 
for din indsats, og du har helt ret, det er en flov historie, når der er nogen, 
der ikke forstår at rydde op efter deres dyr. En kort vandring langs Røjle-
vej og Odensevej gav blandt andet den gevinst billederne her viser, hun-
deefterladenskaber af både nyere og ældre oprindelse. 
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Månedens digt 

�yt fra Varmestuen 

Fællesspisning 
Tilmelding til november måneds fællesspisning , fredag d.14, til Else Larsen, 
tlf.6590 1129. 
 
Juletur 
Til Varmestuens tur med Frørup Rejser til Den Gamle By i Århus torsdag 
d.4.december skal man møde op på Dagli Brugsens p.plads kl.9.00.  Hjem-
komst ca.kl.18.00. 
        Lene 

�ovember har det med depressioner, 

     især er den farlig for hjemmekoner. 

     Man føler sig nemt både trist og grå, 

     nøjagtigt som træer uden blade på. 

 

Men i stammerne lever en underfuld magt, 

     fra rødderne hentes jo sommerens pragt. 

     Så husk mine damer, når safterne stiger, 

    Forvandles vi atter til dejlige piger. 

 

 

Huspoeten 
Fra digtsamlingen Mors Egne 
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Kalenderen 
�ovember  2008 - marts  2009. 

14. 
20. 
20. 
23. 

4. 
7. 

�ov. 
 
 
 
Dec. 
Mar. 

18.00 
19.30 
19.30 
10.00   
  9.00 
2009 

Fællesspisning 
Generalforsamling Byfesten 
Hvornår var det nu det var  
Julemesse 
Juletur til Den Gamle By 
Karneval 

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

Lokalarkiv 
Skulderbladet 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste ugentlige 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. december2008. Deadline : 15. november. 

Fre. 
Tor. 
Tor. 
Søn. 
Tor. 
Lør. 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

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

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 
19.00  - 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
�r. Søby Skole 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

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 
Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Dagli’ Brugsens P 
Forsamlingshuset 

Faste månedlige aktiviteter 


