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26. Årgang nr. 2   1. marts 2016 — 1. maj 2016         ISN0906-6519 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

 

 
Køernes forårsfest.  

  

Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet på Søbysøgård 
søndag den 17. april 2016 kl. 10.00 til 14.00. hvor de økologi-
ske malkekøer bliver lukket ud på græs for første gang efter 
vinteren. 
Dansende køer - økologiske smagsprøver og andre spænden-
de aktiviteter er blevet et tilløbsstykke så kom og se køerne bli-
ver sluppet fri præcist kl. 12.00. 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Søbysøgård fængslets museum holder også åbent. 
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Lokalarkivet 
 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 
 

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 19. januar 2016  i 
arkivet. 
20 personer deltog 
 

Ad 1)  Valg af dirigent.  Hans Erik Andersen. 
Ad 2)  Formandens og arkivlederens beretning.  Godkendt. 
Ad 3)  Kassererens regnskab.  Godkendt. 
Ad 4)  Indkomne Forslag. 
           Bestyrelsen ønskede en opdatering af vedtægterne fra     
      2006.  Kun få tilretninger Det fremlagte forslag blev god-             
      kendt.   
Ad 5) Fastsættelse af kontingent.  Uændret. 80 kr./år/person  -        
     130 kr./år/ husstand. 
Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
           Tage Nielsen ønskede ikke genvalg af personlige grunde    
      (problemer med synet). 
           Ingeborg Pedersen blev valgt, da suppleanterne ønskede at  
           fortsætte som sådan. 
          Aase Reffstrup og Lene Christensen blev genvalgt, alle 3 til              
     2018. 
Ad 7) Valg af suppleant til bestyrelsen. Hanne Christensen gen-
valgt til 2018. 
Ad 8)  Valg af revisor. Helmuth Jensen genvalgt til 2018. 
Ad 9)  Valg af revisorsuppleant.  Pia Sejersen er valgt til 2017. 
Ad 10)  Eventuelt. 
              Livlig diskussion, bl.a. om ombygningen m.m. af           
    ”Regnbuen”, som er 
               årsag til arkivernes  flytning til andre lokaler. 
               Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for     
     god orden – måske - ikke så meget ro! 
 

 Hans Erik Andersen   Aase Reffstrup 
 dirigent                     formand 
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Lokalarkivet 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 
”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17     
4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17     

************************  
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

**** 
Bemærk: På grund af flytteplaner anbefales det at forhøre sig hos 
et bestyrelsesmedlem, om den almindelige åbning overholdes.  – 

Eller træf aftale.  –Telefonnumre:  se inde i bladet. 

 

Hilsen fra Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og 
omegne! 

Det er nu tid at forny sit støttebidrag til Lokalrådet. 
Har man fortsat lyst til at støtte Lokalrådets arbejde, med 

f, eks. 100 kr. pr. husstand, og 2000 kr. pr. forening og 
virksomhed, vil Lokalrådet være meget taknemlig.    Kon-

to: Reg. Nr. 6845 Konto 1 092 362. 

Lokalrådet holder generalforsamling 
torsdag den 31 marts kl. 19.00 i Kirkesalen, 

Albanivej 15 Nr. Lyndelse. 

Dagsorden og vedtægter, og herunder forslag til nye 
vedtægter, kan læses på Hjemmesiden: nrlyndelse-

nrsoeby.dk eller rekvireres hos formand: Erik Nielsen 
Egevej 14 Nr. Lyndelse, eller Karen Kiel Brandt Egevej 

18 Nr. Lyndelse. 
Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød efter gene-

ralforsamlingen. 

Lokalrådet 
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Varmestuen meddeler  

 
Søndag den 13.marts kl. 14.00 kommer Jacob Peder 
Dauerhøj og holder et interessant foredrag.  
Jacob kalder sit foredrag: ”Usynlige spor” 
Jacob Peder Dauerhøj har tidligere været borgmester i 
Kerteminde. 
Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag. 
Prisen for foredrag, kaffe og kage er kun 40 kr. 
Husk også vores fællesspisning, fredag den 11. marts kl. 
18 
Tilmelding til fællesspisningen til Else, fra 1. marts, på tlf. 
24 85 11 29 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Varmestuen 

HUSK!! 
Fællesspisning, fredag 
den 11. marts kl. 18.00 

Borgere i Nørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  
Varmestuen, Røjlevej 6b.  
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else 
Larsen.  på tlf. 24 85 11 29 
 

Foredrag i Varmestuen. 



5 

 

DAGSORDEN 
til 

BRUGERHUSET VARMESTUENS 
GENERALFORSAMLING 

Nr. Søby 

 
Fredag den 15. april kl. 18.00  

i Varmestuen 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens fremlægning af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. På valg: Hanne Pedersen, Ketty Andersen og Marianne Johansen.   

Ketty ønsker ikke genvalg 

8. Suppleanter: Kris Skadborg og Jørgen Jespersen 

9. Revisorer 

10. Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være formanden, Else Larsen i hænde senest 1. 

april. Stemmeberettigede er alle, der er myndige og er borgere i Nr. 

Søby Sogn. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning, som bestyrelsen står 

for. 

Tilmelding fra 1. april til Else Larsen: Tlf.: 24851129 

Generalforsamling Varmestuen 

Generalforsamling i Varmestuen. 
Fredag den 15. april kl. 18 afholder Brugerhuset Varmestuen generalfor-
samling. 
Dagsordenen ses på opslag i Varmestuen. Eventuelle forslag skal være for-
manden, Else Larsen, i hænde senest 1. april 
På valg er: Hanne Pedersen, Ketty Andersen og Marianne Johansen. 
Ketty Andersen ønsker ikke genvalg. 
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Gunner Jørgensen in memoriam 
Gunner Jørgensen kom til Nørre Søby i oktober 1948. 
Sammen med Dagny varetog han uddelerjobbet i Nørre 
Søby Brugsforening frem til oktober 1984.  De var såle-
des aktive i efterkrigstidens store forandringer i bl.a. 
dagligvarebranchen. Brugsen udvidede i 1960 og blev 
dermed en selvbetjeningsbutik. Arkivet har en samling 
billeder fra starten på byggeriet og åbningen. Der fulgte 
mange travle år. Gunner og Dagny tog del i livet i Nørre 
Søby. Jagten havde livet igennem Gunners store inte-
resse, sammen med flere nu hedengangne Nørre Søby-
profiler. 
I oktober 1984 sluttede et 36 år langt uddelerjob med 
rod i den gamle brugsbevægelse.  Med Gunners død i 
januar 2016 lukkede Nørre Søby Brugsforening endeligt 
ned. 
Æret være Gunners minde.     Aase Reffstrup 
 

Efterskrift. 
 

Den 6. februar tog familie og venner afsked med Gunner 
i Nørre Søby Kirke ved en smuk højtidelighed, hvor til-
knytningen til naturen og jagten var med – nævnt i præ-
stens tale og ved en smuk trompetsolo, ”I skoven dybe 
stille ro” .  Gunner blev begravet på Nørre Søby kirke-
gård, ved siden af Dagny og et lille barnebarn.  Afslut-
ningsvis blæstes ”Jagt forbi”. 

Mindeord 
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 Nr.Søby Forsamlingshus 
Mandag d.25.april 2016 kl.19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlin-
gen, være bestyrelsesformand Peder Larsen, Lindelyvej 
12. Nr. Søby i hænde, senest 8 dage før generalforsam-
lingen. 
Vi starter kl. 19,30 med generalforsamlingen, efter den-
ne er der kaffe. 

 
Bestyrelsen 

Nr. Søby Dilettanterne afholder generalforsamling man-
dag den 21. marts 2016 kl. 19.30 i Nr. Søby Forsam-
lingshus. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være formand Dorte Andersen, Mørkhøjvej 6, Nr. Sø-
by i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afhol-
des. 

Bestyrelsen 

Forsamlingshusets Generalforsamling  

Generalforsamling i Skulderbladet. 

Indkaldelse til generalforsamling i Skulderbladet. 

Tirsdag den 15. Marts 2016 Kl 19.00  
I Varmestuen 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Redaktionen/Bestyrelsen 

 

Generalforsamling Dilettanterne 
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 Barndommens jul!  
 

Når rengøringen her i starten af december er tilendebragt " på bedste 

vis ", er det tid, at finde kravlenisser og anden julepynt frem fra kister 

og skabe.  

Når flettede julehjerter, lygter med røde cello-fanruder, crepepapirs-

roser og trompetengle breder sig ud over mit køkkenbord, går tanker-

ne på langfart til barndommens december aftner, hvor julepynten, i 

selv samme køkken, blev fremstillet af mine forældres flittige hæn-

der, meget af det beregnet til skolens juletræ i Årslev forsamlingshus 

fjerde juledag, beskrevet i Skulderbladet december 2013.  

Blandt mine mange stilehæfter fra Årslev Friskole, der alle kan ses 

her på museet, har jeg fundet en levende beskrivelse af julen 1960, 

hvor jeg var ni år.  

 

Julen 1960.  

Dagen før juleaften koger vi klejner, jeg vender dem om.  

Næste dag kunne jeg næsten ikke vente, til det blev aften. Så fik jeg 

en malebog, for at få tiden til at gå.  

Endelig blev det aften, men først skulle vi va-

skes og klædes om.  

Nu skulle vi spise, vi fik også budding, der 

var en nød i, og den der fik den, måtte ikke 

spise den, men lægge den. Min far ville have 

først, men jeg ville også have først, jeg fik 

nødden. Min farfar ville drille og så viste han 

mig en kirsebærsten og sagde det var nødden, 

jeg fik så mandlen, ( mandelgaven, red. ) det 

var en garder af chokolade, jeg har spist den.  
 

Else-Marie Rasmussen anno 1960  

 

Jul på Hverdagsmuseet  
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En af de mange lygter med rød cellofan, der blev 

fremstillet her på stedet ind under jul.  

 
Da vi var færdige med at spise, 
skulle der danses om juletræet. 
Jeg tændte lysene og tror , der var 
18. 
Nu skulle vi danse om træet,  
Vi sang mange sange, både Glade 
jul, Højt fra træets grønne top, og 
mange flere. Mor fik en skål af mig, 
farmor et lys i en stage, farfar en 

pakke Golf ( cigarer, red. ), min far en negleklipper. Jeg fik 
støvler af Mor, af far fik jeg legoklodser, af farmor og farfar fik 
jeg et ur, det lå i en hel masse papir, og så har jeg fået blok-
fløjte og meget andet. Kl. tolv gik vi i 
seng, jeg sov med set samme.  
Næste morgen stod jeg op kl. ni, så 
gik vi ind i stuen, der var dejligt 
varmt. Så lagde jeg mig på sofaen, 
den stod henne ved vinduerne, så 
det var nemt at se ( at læse, red. ). 
Bagefter skulle vi spise, det gjorde vi 
i køkkenet. Om eftermiddagen læst 
jeg i julebogen, tredje juledag var det 
farfars fødselsdag. Af mig fik han en 
sæbekop, som han  

er glad for, han har sat den nede i 
kostalden. Om aftenen fik vi chokolade.  
Femte juledag om aftenen skulle vi til juletræ i forsamlingshu-
set, vi blev kørt i bil derop ( den lokale Lillebilchauffør, Laura 
fra Freltofte, blev bestilt til kørslen, vi havde ikke selv bil, 
red. ), vi kom lidt før der blev lukket op, det blev der kl. 7. Ju-
letræet var fint, først skulle der danses om træet og synges.  
 

Hjertekurv lavet af Else-Maries 

mor 
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Bagefter skulle pynten af træet,  

så fik vi hver en sodavand, en-
delig skulle vi lege, vi legede 
tyv og mange andre lege, der 
skulle også danses, vi dansede 
også mange forskellige danse.  
Så skulle vi have en pose slik, 
så satte vi os til at spise af den, 
de voksne var kommet ind 
igen, de havde været inde og 
drikke kaffe. Så skulle de store 
spille, jeg ved ikke rigtig, hvad 
det hed, men det var en konge 
og en datter. Datteren skulle 
giftes, men hun ville ikke, derfor 
satte kongen hende til at være 
kokkepige, men hun kunne ikke 
lave mad, så sagde hun. Her 
står jeg og kan hverken dit eller 
dat, hvad skal mig arme stakkel 
dog gøre.  
Men så kom den fattige dreng og sang, så kan jeg ikke huske 
mere om det.  
Men vi andre skulle også spille en, som hed kjolerne. Jeg var 
grøn, Margit blå, Jonna rød, Bodil hvid, Gerda alle farver, Ka-
ren-Elise gul, Ulla sort. Jeg gik først, og vi skulle synge, da vi 
var færdige, skulle vi hjem.  
Ja, sådan gik den jul.  
Her fra Hverdagsmuseet vil vi gerne ønske Skulderbladets læ-
sere et rigtig godt nyt år og vi håber alle er kommet godt gen-
nem julen.  
 

Else-Marie.  
 

En anden lille pige, to generationer sene-

re. Else-Maries barnebarn Cecilie.  

Samme sted, samme juletræspynt  

men en helt anden tidsalder  
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Nr. Søby Børnefond 
 

Vi har uddelt midler fra Nr. Søby Børnefond på baggrund af de 
ansøgninger vi har modtaget. Bestyrelsen takker for de ansøgnin-
ger der kom. Vi har tilgodeset alle de ansøgninger der kunne op-
fylde fondens formålsparagraf, nemlig at midlerne skal anvendes 
til gavn for byens børn. Dog har vi prioriteret en ansøgning frem 
for andre og vi ser frem til at følge det projekt fremadrettet.  
De økonomiske op-og nedture og renter der er helt i bund, gør at 
afkastet i fonden ikke er så strålende som det har været før i ti-
den. På trods af skuffende udbytter har vi alligevel uddelt en pæn 
sum ialt. Vi håber i bestyrelsen at alle modtagere er glade for det 
de har fået. 

Hvem Har fået i 2016: 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Nr. Søby fond 
Sven Caning 

Legepladsprojektet ”Midten” 
ved Gammelgårdsvej har fået 
et større beløb til at komme i 
gang for, til gavn for alle børn i 
Nr. Søby. 

julelysprojektet på trekanten 
 

Dagpleje gruppen i Nr. Søby 
 

Børnenes fastelavnsfest i Nr. 
Søby forsamlingshus 
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H.C. Andersen besøgte Søbysøgaard i 1836 og 1839.  
Men også Oehlenschläger har opholdt sig her.   Aage 
Gottschalck Rasmussen (sognepræst i Nørre Søby 
1943-1974) skrev i marts 1961 en kronik i Fyens Stiftsti-
dende, hvor han bl.a. fortæller detaljer fra besøget.    -  
Hele kronikken kan læses på Lokalarkivet.  
”Oehlenschlägers kone, Christiane Heger, døde i 1841, 
og fem år senere ramtes digteren af en sødt forgiftet pil 
fra den berømte, livsfarlige bue. Han holdt sommerferie 
på Søbysøgaard og blev forelsket i en ung dame, han 
her var sammen med. 
Vinteren 1845-46 havde Oehlenschläger en tid lang dø-
jet hårdt med sin podagra, ”siddet på grund på podagra
-sandbanken”, som han spørgende sagde.  Omsider 
kom han flot igen, og nu gik hans fartøj for bliden bør.  
Først på sommeren kom datteren Maria Konow med 
mand og tre drenge på besøg fra Norge.  Det måned-
lange familiesamvær afsluttedes hos sønnen, Johannes 
i Sorø, og først i august rejste Oehlenschläger til Nørre 
Søby for at tilbringe nogle sensommerdage på Søbysø-
gaard hos admiral de Falsen, hvis hustru omtales som 
en ungdomsveninde af digteren.  Fru Falsen havde væ-
ret hofdame hos dronning Marie, fremgår det af Biogra-
fisk Leksikon. 
I disse vakre omgivelser spændtes da buen.  Et brev af 
30. august 1846, skrevet da digteren på ny var hjemme 
på Fasangaarden og delvis aftrykt i erindringernes 4. 
bind, fortæller om, hvor godt Oehlenschläger havde be-
fundet sig hos Falsens 

Oehlenschläger på Søbysøgaard  
Af Aase Reffstrup, november 2015                                                                          
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”Fru Falsen er en ungdomsveninde af mig, og i Grethe He-
demann fandt jeg Franciskas søster og en datterlig venin-
de”. 
Franciska var Oehlenschlägers svigerdatter i Sorø, som han 
nylig havde forladt, og her på Søbysøgaard mødte han altså 
hendes søster, der var indkaldt som værtindeforstærkning i 
den gæstetravle sommertid.  Hun var beslægtet med Fal-
sens, og hende var det, som bedårede poeten. Hun stod for 
ham i disse sommerdage, som endnu mere end en datterlig 
veninde. Et par linjer, som Vilh. Andersen citerer, tør formo-
des at være hentet fra dette brev af 30. august, men udeladt 
i erindringerne. De er lidt stærkere:  ”I den tid, jeg var der, 
har denne elskelige pige gjort alt for at erstatte mig savnet 
af Franciska og Maria.” 
Søstrene Hedemann var døtre af søkaptajn I.C. Hedemann, 
der døde som 40-årig i 1826.  Franciska var – siger en note i 
erindringerne – plejedatter af gehejmeråd Adler, men måske 
har søstrene ikke fulgtes ad i deres opvækst.  Oehlenschlä-
ger stod Adlers nær, og dog får man det indtryk, at Grethe 
Hedemann var nyopdaget land for ham. 
Dagene gik hyggeligt på Søbysøgaard. ”En dag kørte vi en 
lille tur. Da vi kom hjem, så jeg lys i haven. ”Hvad er det?” 
spurgte jeg  Fru Falsen, endnu på vognen. ”Det er nok fra 
køkkenet”, sagde hun. Men da vi kom i haven, var hele den 
lange gang fra huset til lysthuset, hvor vi skulle drikke te, il-
lumineret med lamper til begge sider”. 
Så godt Oehlenschläger befandt sig, var det især Grethe, 
som bidrog dertil. Han kunne – med den alder han havde, 
og som digter, hvem meget skal tilgives som i himlen såle-
des også på jorden – nok tillade sig at takke for mad med et 
kys. Så kyssede han da Grethe på munden, og pigen kysse-
de snart igen.   
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Digteren følte sig yngre.  Alt var måske ikke helt forbi – trods 
podagra og andet djævelskab. 
Fra Søbysøgaard besøgte man andre herregårde:  
Christiansdal, Holstenshus og Hvidkilde.  ”Da vi kørte hjem, 
og der på vejen stod en ring af kampesten, et gammelt ting-
sted, som jeg skulle hen og se, forstrakte jeg en sene på den 
højre has – og blev således tvunget til at blive på det skønne 
Søbysøgaard 14 dage længere, end jeg havde besluttet”.  -  
Nu måtte digteren holde sig ”oppe i salen”, men damerne kom 
til ham, og han læste højt for dem af ”Hrolf Krake” og 
”Nordens Guder”.  Fru Falsen spillede skak med ham, og 
hendes broderdatter, Elisabeth Rosenkrantz spillede herligt 
på piano. 
I brevet af 30. august hedder det: ”Her sidder jeg nu hjemme 
igen på Fasangaarden – med alle mine kære erindringer og 
siger ligesom Enkedronningen engang sagde til mig:  ”Jeg le-
ver i erindringerne”.  Han taler spøgende om sine hunde, men 
siger så til sidst: ”Lev vel!  Man spøger lidt med et tungt hjer-
te”. 
Han var med den endte ferie ikke kommet over sin fynske 
sensommerkærlighed. Rygtet om den havde nået Køben-
havn.  Man skulle ikke undre sig, om der kom alvor ud af den 
lette affære. Men betænkeligheder gjorde sig stærkere og 
stærkere gældende hos digteren, og som året hældede, er-
kendte han, at ”for mig vokser der ingen flere roser”.  I øvrigt 
slog den tanke også an hos ham, at den unge dame havde 
”manøvreret ham med lidt for meget rutine”. Sligt hænder. 
Til en af sønnerne sagde Grethe Hedemann siden: ”Jamen, 
jeg troede han kyssede mig som en far”, hvortil sønnen svare-
de: ”Således kysser min far ikke”. 
Ved digterens dødsleje var også Grethe Hedemann til stede. 
Gennem ”en smuk alle” af år ville de ikke have fået lov at van-
dre, hvis det var blevet alvor med dem.  – Hvad der siden blev 
af den sikkert charmerende frøken, er ikke kommet mig for 
øje. Det ved vi dog, at nu er de alle døde, og alt på sin rette 
plads.” 
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Den perfekte English-strong-bitter… 
 

Så er planlægningen for årets byfest 2016 igang. Vi er i fuld gang med 
at udregne hvor meget der skal bestille af bl.a. øl, ale og shots og no-
gen steder skal vi op i dobbelt portion. Der er en del forberedelser før 
at det hele er klart. Blandt andet skal de lokale ølbryggere igang med 
at brygge deres øl der skal smages til festen. I forhold til det konkur-
rencemæssige aspekt, har man besluttet at man skal brygge en 
”English-strong-bitter”, som så bedre kan vurderes i forhold til de for-
skellige bryggere. Hver brygger må så tilføje en hemmelige ingrediens, 
som så gør brygget unik. Hvis du har lyst til at være med i konkurren-
cen, kan du skrive til sc@headsetshop.dk og høre nærmere. (Evt. Kan 
du også finde os på Facebook: Nr. Søby Bryggerlaug). Alle er velkom-
ne og som det ser ud lige nu, tyder det på at der er 6 forskellige bryg-
gere der stiller op. 
Vi glæder og til at smage den perfekte English-strong-bitter... 
 
De bedste hilsener fra Nr. Søbys uofficielle Bryggerlaug 
Med venlig hilsen 
Sven Caning 

Byfestens ølsmagnings konkurrence 

Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

mailto:sc@headsetshop.dk
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Dans på Carl Nielsen Skolen 
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Sæsonen 2015 resulterede i en oprykning til serie 3 for vores herrese-
nior hold. Holdet træner nu henimod at møde velforberedt op til for-
årets serie 3 kampe, som unægteligt vil byde på mere modstand og 
bedre modstandere. Vi forudser nogle intense dramaer på hjemmeba-
nen til vores fokuskampe. Oldboys kæmper videre med at nå at være 
med hele vejen i 1,2 og 3 halvleg. Det er hyggen der er det vigtigste. 
Idet store hele hygger vi os rigtig godt i klubben og vi har et fantastisk 
socialt liv og et godt sammenhold. Vi træner fælles hver tirsdag og har 
du lyst til at være en del af vores hold er det bare at møde op. Der er 
spillere i alle aldersgrupper og på alle niveauer. Vi har folk fra 16 til 65 
og teknisk spænder vi fra fyns serieniveau til boldmongol niveau. For 
ikke at nævne dem der slet ikke spiller fodbold, men kun kommer til fe-
sterne og 3. halvleg. 

Vores mikroput har eksisteret nu et par år og efterhånden har vi 
fundet en rytme. Alle i klubben glæder sig over ungerne og det fri-
ske pust også fra deres engagerede forældre. Holdet er for 3-6 åri-
ge og der har hver sæson været 10-15 spillere. Vi fortsætter igen i 
år hver tirsdag 1645 til 1730. Det er et ganske uambitiøst niveau, 
hvor vi forsøger at lære ganske basale færdigheder. Vi slutter 
hver træning med en snack og en god snak. 
 

I 2015 har kommunen renoveret vores omklædningsrum, nu er det ind-
bydende at klæde om og vandet der kommer ud af bruserne, flyder 
ubesværet og temperaturen kan reguleres som man ønsker det. Så-
dan var det ikke før hen, hvor bruserne havde hver deres speciale in-
denfor punktmassage, regnskovsdryp, eller spredt finregn. 

På stadion har der i en årrække manglet lys fra en central mast, det lys 
er nu også fixet efter årelange diskussioner med kommunen. Så nu 
kan vi også se bolden når mørket falder på. Tidligere har man følt sig 
som en del af en OK reklame, der gør grin med de jammerlige forhold 
der tilkommer lokalsporten. Desværre ikke en reklame, men den virke-
lighed der tilkommer lokalsporten for tiden, ihvertfald i Nr. Søby. 
 

I forhold til kommunen og spareplaner der skulle inkludere en baneluk-
ning, så virker det til at der er ro på beslutningerne. Set fra sidelinjen 
og som erhvervsmand lyder det også tåbeligt at ødelægge et socialt 
aktiv i en velfungerende landsby for at spare 10000,- årligt på et million 
budget. Fra den kant har vi nok ikke set den sidste tåbelighed endnu. 
 

Sven Caning, på bestyrelses vegne i Nr. Søby boldklub. 

Nr. Søby Boldklub 
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For tredje gang afholdes der kul-
tur- og aktivitetsdag i Nr. Søby/Nr. 
Lyndelse og omegn, og denne 
gang er det større og mere omfat-
tende end nogensinde før. Listen 
over deltagere og aktiviteter taler 
for sig selv.  
Programmet vidner om et lokal-
samfund, der er utroligt aktivt og 
hvor kultur ikke kun er et begreb, 
der bruges i overskrifter og ved 
festlige lejligheder. Der udøves 
håndarbejde i stor stil og der 
fremstilles malerier, skulpturer og 
smykker og der dyrkes sport og 
idræt. Kultur- og aktivitetsdagen 
er en god lejlighed til at få det at 
se og opleve det aktive, kreative 
og spændende lokalområde.  
Mange af deltagerne i kultur- og 
aktivitetsdagen har deres egne 
hjemmesider, hvor man kan få en 
lille smagsprøve, en appetitvæk-
ker til selve dagen, hvor man kan 
køre en tur i det smukke område 
og endda få sig en kop kaffe til.  
Fra den fælles hjemmeside:  
http://
www.hverdagsmuseum.dk/
kulturdag_2016.htm, er der lin-
ket til dem.  
I det efterfølgende ses en række 
billeder fra Kulturdagen i 2013. 
Det var den gang den mest om-
fattende kulturdag, men det synes 
som om programmet  
 

bare vokser og vokser - heldigvis 
- og vidner om et utroligt aktivt lo-
kalområde, der nok er værd at 
besøge - og slå sig ned i.  
Der er stort set ikke det, der ikke 
tilbydes: Spændende oplevelser 
med arbejdende værksteder, kør-
sel med miniatureheste, udstillin-
ger med maleri, skulptur, smyk-
ker, kreationer fremstillet med pa-
pir og saks, knipling, garnfarvning 
med naturmaterialer, spinding af 
uld, patchwork og strik, økologi-
ske produkter, fortæller fra fortid, 
nutid og fremtid, museer og arki-
ver, der står vagt om historien, 
musik og børnekulturfestival, lop-
pemarkeder og handlende. 

 Hedvig holdt åbent hus i Salen med en 
spændende udstilling af gamle billeder 
og fortællinger fra lokalområdet. Hedvig 
har en stor viden om lokalområdet og 
dets beboere gennem generationer og 
fortæller gerne og det er altid herlig en 
op-levelse at komme på besøg og kun-
ne gå derfra med en større viden end 
da man kom.  

Kultur- og aktivitetsdagen  
lørdag den 21. maj 2016  
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der markerer dagen på festligste 
vis.  
Der er tæt på 50 deltagende ud-
stillere og arbejdende værksteder, 
der hver især er med til at gøre 
dagen til noget helt specielt, og 
som ikke mindst er med til at vise, 
at kulturen og oplevelserne ikke 
kun er noget, der foregår i storby-
erne, men trives i bedste velgåen-
de i lokalområderne. Når man ser 
på alle de mange deltagere og de 
mange forskel- 
lige aktiviteter der bydes på, er 
det svært ikke at imponeres.  
Blandt de mange deltagere, er 
stort set alle lokalområdets insti-
tutioner. Skolerne, kirkerne, bru-
gerhusene, samlingsstederne,  
museerne, forretningslivet og en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De flittige damer i fuld sving. Dina Ir-
ming til højre, Marie Han-sen til venstre 
og Else Skræp mellem Dina og Bente. 
Udover sel-ve arbejdet med de mange 
former for håndarbejde, blev der også 
rig lejlighed til en hyggesnak både ind-
byrdes og med de mange besøgende. I 
baggrunden ses Bente Kyvik i en norsk 
folkedragt,  
festligt i dagens anledning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De skumle kældre under fængselsmu-
seet på Søbysøgård - med garanti for at 
slippe ud igen - trak besøgende i alle 
aldre til sig. Igen i år er museet åbent 
og giver en spændende mulighed for 
blandt andet at opleve indsattes udfol-
delse af fantasi, når  
det gælder om at omgå regler og de be-
grænsninger et ophold bag tremmer 
medfører.  
 

lang række private, der dels ud-
stiller i institutionerne, dels åbner 
deres døre og haver, for at give 
alle, der måtte have lyst, en ople-
velse for dagen og for erindrin-
gen.  
Det er lidt imponerende, at opleve 
den vækst projektet har haft siden 
2009, hvor det første gang løb af 
stablen, som et resultat af en stil-
le snak om mulighederne for at 
gøre noget for lokalområdet.  
 

Man kan på den baggrund let 
komme til at gøre sig nogle tanker 
om, hvad det vil udvikle sig til næ-
ste gang, i maj 2019.  
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Planlægningen af dagen begyndte 
stort set samtidigt med afviklingen 
af kultur- og aktivitetsdagen  lør-
dag den 4. maj 2013, og det har 
været en spændende og kreativ 
proces, hvor mange gode ideer er 
blevet vendt og drejet. Efterhån-
den som vi nærmede os, blev det 
tydeligt, at også denne gang ville 
projektet slå sin egen rekord, og 
det er med stor taknemmelighed 
overfor alle, der er med, at vi nu 
kan imødese lørdag den 21. maj 
og alle oplevelserne fra 10 til 16 
samt en herlig afslutningsfest på 
Skullerodsholm kl. 18-22.  
Vi glæder os til at se jer alle samt 
jeres venner og familie , som I na-
turligvis er velkomne til at invitere 
med til kulturdagen i  dit eget lo-
kalområde. 
 
For Kulturudvalget  
Peter Albrekt  

Musik, udstilling og fortælling i Carl Niel-

sens Barndomshjem. Carl Nielsens Barn-

domshjem er altid spændende at besøge og 

med sin beliggenhed, er der stadigvæk mu-

lighed for at få en fornemmelse af den ud-

sigt udover markerne, der var der dengang 

Carl Nielsen var barn og boede der.  

 

Lokalarkiverne  

 

På de næstfølgende sider kan 
du se hele programmet for kul-
turdagen. 
 
Du kan her se hvem der har 
en aktivitet og en udstilling og 
hvor det foregår. 
 
Vi kan naturligvis også anbefa-
le at følge med på følgende 
hjemmesider: 
 

www.hverdagsmuseum.dk/
kulturdag_2016.htm,  

og 
www.skulderbladet.dk/

kalenderen  
 

Da der kan ske ændringer i 
programmet eller der kan 
komme flere aktiviteter med i 
programmet. 
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Program kulturdagen 

  

Nr. Søby - Nr. Lyndelse 

Lokalarkiverne  

holder åbent hus. 

Røjlevej 22 kl. 10 - 16 

Symfonien ,  

Røjlevej 22 

Oplæg om ombygninger og de 
muligheder det skaber 

kl. 10 og 12 

Loppemarked kl. 10-13 

Nr. Søby Kirke Fortælling kl. 11 og 13 

Fængselsmuseet,  

Søbysøgård 

Åbent kl. 10-16 

Gartneriet på Søbysøgård, 
salg af egne produkter 

Åbent kl. 12-14 

Nr. Søby Fodboldklub, 

Nr. Søby Stadion 

Åbent hus kl. 10-16 

Fodboldkamp kl. 11 

Varmestuen  

huser udstillinger og giver 
kaffe og kage. 

Røjlevej 6A kl. 10-16 

Kunstforeningen Varmestuen kl. 10-16 

Karin Jespersen, malerier. Varmestuen kl. 10-16 

Mona Vesterborg, smykker Varmestuen  kl. 10-16 

Birthe Søndergård, Ferritslev - 
håndarbejde 

Varmestuen kl. 10-16 

Dorthe, malerier Varmestuen kl. 10-16 

http://nrlyndelse-nrsoeby.dk/kultur/lokalarkivet-for-norre-soby-sogn/
http://symfonien.fmk.dk/
http://nrsoeby-heden.dk/
http://soebysoegaard.dk/Museum-4504.aspx
http://nrlyndelse-nrsoeby.dk/motion/fodbold-klubben/
http://nrlyndelse-nrsoeby.dk/kultur/varmestuen/
http://kunstforeningen-carl-nielsen-af-1977.dk/om_foreningen.html
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Carl Nielsens Barndomshjem Odensevej 2A kl. 10-16 

Nr. Lyndelse Kirke Rundvisning kl. 12.00 

Carl Nielsen Skolen, børnekultur-

festival 
Broskolen kl. 11-14 

Salen, udstilling af gamle foto-
grafier fra lokalområdet. 

Albanivej 22B kl. 10-16 

Bagagerumsmarked ved Salen - 
kom med dine ting og sager og 
sælg løs. 

Parkeringspladsen ved Salen kl. 10-16 

Tove Fuglsang,  

malerier 

Albanivej 27 kl. 10-16 

Husholdningsforeningen 

  
Præstegårdshaven Nr. Lyndelse kl. 10-16 

Harmoniorkesteret Præstegårdshaven Nr. Lyndelse kl. 13-14 

Nr. Lyndelse Friskole, Kir-
kestien´2-4. 
De store elever underholder ved 
afslutningsfesten på Skullerods-

holm 

Markedsdag på skolen kl. 10-13 

Vibeke Johannesen, malerier 

m.m. 
Morbærvænget 4 kl. 10-16 

Birgitte Witting, smykker Bøgevej 17 kl. 10-16 

Spejderne 

holder åbent hus 

Albanivej 71 kl. 10-16 

Skullerodsholm, Smedestræde 2 

Udstillinger og åbent hus kl. 10-16 

Afslutningsfest kl. 18- ? 

http://museum.odense.dk/museer/carl-nielsens-barndomshjem
http://www.nr-lyndelsekirke.dk/
http://carlnielsenskolen.skoleporten.dk/sp
http://bro-skolen.skoleporten.dk/sp
http://tove-fuglsang.dk/
http://nrlyndelse-nrsoeby.dk/kultur/nr-lyndelse-og-omegns-husholdningsforening/
http://www.aarslevharmoniorkester.dk/om-harmoniorkestret/historie/
http://nr-lyndelse-friskole.skoleporten.dk/sp
http://www.art2joy.dk/
http://bywitting.dk/
http://www.spejdervenner.dk/
http://skullerodsholm.dk/om/index.html
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Grænseforeningen Skullerodsholm kl. 10-16 

Inge Sørensen, maleri-
er og tegninger 

Skullerodsholm kl. 10-16 

Elin Djurså 
malerier 

Skullerodsholm kl. 10-16 

Erik Loft Hansen, sten-

hugger 
Skullerodsholm kl. 10-16 

Ella Hansen, maler, 
tegner og stenhugger 

Skullerodsholm kl. 10-16 

Lissy Johanne Larsen, 

smykker 
Skullerodsholm kl. 10-16 

Freltofte - Søsted 

Hestehavegaards Hver-

dagsmuseum 

Udstillinger og arbejdende værk-

steder 
kl. 10-16 

Der vil være mulighed for at købe af produktionen i værkstederne i mindre omfang. 

Gå med Ann-Sofie i 
skoven ved Hverdags-
museet og find materi-
aler til plantefarvning. 

Hverdagsmuseet kl. 11 og 14 

Lis Rasmussen, 
uldspinding og brik-
vævning 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Dina Irming, patchwork Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Kirsten Rasmussen, 
patchwork 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Pia Duvander, knipling Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Marie Hansen, strik-
ning af halstørklæder 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

http://www.graenseforeningen.dk/?q=faaborg-midtfyn-graenseforeningen-faaborg-midtfyn.html
http://skullerodsholm.dk/foreninger/stenhugning.html
http://ljl.dk/index.html
http://www.hverdagsmuseum.dk/
http://www.hverdagsmuseum.dk/
http://www.hverdagsmuseum.dk/Hverdagsmuseets_kulturdag_2016.htm
http://www.hverdagsmuseum.dk/Hverdagsmuseets_kulturdag_2016.htm
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Bente Kyvik, strikning Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Ann-Sofie Albrekt, 

brikvævning, farvning af uldgarn, 
indsamling af naturmaterialer til 
farvning. 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Karen Margrethe Spejlborg, maleri-
er 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Birgitte Erlund, kreationer og billed-
kunst med papir og saks 

Hverdagsmuseet kl. 10-16 

Søsteds Miniature 

holder åbent hus med fremvisning 
af og kørsel på lukket bane med mi-
niatureheste samt besigtigelse af 
små føl. 

Åbent hus kl. 10-13 

Kørsel kl. 10-13 

Helle Rodam, garn og strikketøj Birkebjergvej 3 kl. 10-16 

Gerkens botaniske have Grønmosevej 4 kl. 10-16 

Dømmestrup 

Skyttes gartneri Dømmestrupvej 44 kl. 12-14 

Bramstrup 

Bramstrup Gods 
Oplæg om Kultur og  
Events på Bramstrup 

kl. 10 

De handlende markerer dagen på festlig vis 

   

http://nal-o-trad.blogspot.dk/
http://www.miniheste.syssel.dk/
http://www.skyttes.com/
http://www.bramstrup.dk/
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 Foreningen ”Midten”  

Det grønne område mellem Gammel-
gårdsvej og Lindelyvej står overfor for-
andring.  
I løbet af februar og marts vil der blive 
sat nye legeredskaber op til udfoldelse 
og aktivitet for byens børn og unge. 
Dette er blot de første tiltag i et større 
projekt, hvor området reetableres og 
moderniseres.  
Indtil videre er det Faaborg-Midtfyn 
Kommune og Byfestkomiteen i Nr. Sø-
by, der har hjulpet med midler til forny-
else af området, og der vil fortsat ar-
bejdes med fundraising og brug af fri-
villige kræfter. 
Hvis du ønsker at vide mere om projektet, og evt. blive en del af kræfterne 
bag, så mød op til Stiftende generalforsamling mandag d. 21.3.16. Det 
afholdes i Varmestuen på Røjlevej kl.19.30. Her vil medlemmerne af be-
styrelsen udvælges, vedtægterne fremlægges og nedenstående tegning vil 
blive uddybet. 
 

Maike van der Made 

På vegne af udvalget af foreningen “Midten”  

Det har vist været den mærkeligste vinter i mange år. Med alle de vandpytter, der 
lige nu udfylder næsten alle lavninger i vores landskab, bliver vi vel nødt til at 
dyrke ris. 
Der er stadig let leben ved fugle foderpladsen, nu har vi også haft besøg af et 
par topmejser. Desværre kommer spurvehøgen også forbi, det hænder at en af 
de små fugle ikke når at komme væk, så den bliver transporteret. 
Glenterne er stadig talrige i vores område, deres karakteristiske vinger og hale 
gør dem let genkendelige, hver eftermiddag flyver de ud til Lindholmskoven, hvor 
de overnatter. Musvåger er her også mange af, de sidder ofte på hegnspælene 
ude ved engen på Nyvej. Havørnen er også set over søen nogle gange grågæs-
sene plejer højlydt at gøre opmærksom på dens tilstedeværelse.   
En dag var der kragefugle, der havde fundet en trafikdræbt hare, selv det ene 
par ravne var med. Jeg tror, at der kommer til at yngle 5 par ravne her i vores lo-
kalområde i år, jeg har gang på gang hørt, deres pardannelsesritual på mine cy-
kelture. 
Da det vist tager nogen tid, før der bliver plads til naturen igen, vil jeg bare opfor-

dre til at gå en tur, skærpe alle sanser, så de gode oplevelser kommer med hjem.                 

”Naturligvis” 
Af Jørgen Nielsen 
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2. tirsdag 

4. tirsdag 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegildet 

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 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øve aften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 
Nr. Søby IT forum/datastue 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

16.00  -  18.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

18.00 

10.00  -  12.00 
13.00—15.00 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Årslev Net 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65961333,  40167302,  65902475 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Carsten Jensby. E-mail: mail@skulderbladet.dk 
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13. 

15. 

21. 

21. 

31. 

15. 

17.  

25. 

21. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

Mar. 

April 

April 

April 

Maj 

14.00. 

19.00. 

19.30. 

19.30 

19.00. 

18.00. 

10.00-14.00. 

19.30. 

10.00-16.00. 

Foredrag Jacob Peder Dauerhøj. 

Generalforsamling  Skulderbladet. 

Stiftende Generalfors. ”Midten” 

Generalforsamling Diletanterne 

Generalforsamling Lokalrådet. 

Generalforsamling  Varmestuen 

Økodag-køernes forårsdag 

Generalfors. Forsamlingshuset 

Kulturdagen 

Søn. 

Tirs. 

Man. 

Man. 

Tors. 

Fre. 

Søn. 

Man. 

Lør. 

  

Varmestuen 

Varmestuen 

Varmestuen 

Forsamlingshuset 

Kirkesalen, Nr. Lyndelse 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Forsamlingshuset 

Nr. Søby-Nr. Lyndelse 

lokalområdet. 
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Se også kalenderen på  

www.skulderbladet.dk Marts-Maj. 2016 


