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25. Årgang nr. 3     1. marts   -  1. april           2015                ISN0906-6519 

Koncert med Københavns Drengekor  

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Lørdag d. 11. april kl. 15.00 syn-

ger Københavns Drengekor i Nr. 

Lyndelse Kirke.  
Københavns Drengekor består af 60

-80 veluddannede drengesangere og 

30 professionelle mandskorsangere.  

Drenge fra 3. og 4. klasse med spe-

cielt gode sangstemmer og med stor 

musikalitet udpeges på de køben-

havnske folkeskoler og friskoler og 

får tilbuddet om at blive overført til 

Sankt Annæ Gymnasium, Køben-

havns Kommunes sangskole. Her 

modtager de daglig stemmetræning, 

sangundervisning, undervisning i 

musikteori og musikhistorie. I løbet 

af de få år, inden stemmerne går i 

overgang udvikler drengene en fan-

tastisk stemmebeherskelse, kordisci-

plin og repertoirekendskab.  

Koret er berømt for sin enestående 

vellyd, som bygger på mange hund-

rede års kirkelig drengekors-

tradition. Korets repertoire er over-

vejende klassisk kormusik fra de 

ældste tider over danske sange til 

vore dages nyere kompositionsmusik.  

Københavns Drengekor hører til et af 

Europas fineste drengekor på linje 

med Wienersängerknaben m.fl. Dren-

gekoret optræder over hele verden. 

En måned efter koncerten på Fyn ta-

ger koret til New Zealand, hvor koret 
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skal give en lang række koncerter.  

Koncerten i Nr. Lyndelse Kirke ar-

rangeres af Nr. Lyndelse Kirke, Ven-

nekredsen omkring Carls Nielsens 

Barndomshjem og musikforeningen 

Musik på Midtfyn. Koncerten er et 

led i de mange arrangementer, som 

afholdes i 2015 i anledning af 150-

året for Carl Nielsens fødsel. Der vil 

derfor også ved denne koncert blive 

sunget kormusik af Carl Nielsen, 

bl.a. de tre motetter op. 55. Fra dyb 

fortvivlelse til jubel og lovprisning 

folder disse tre korværker sig ud med 

en kraft, som gør dem til noget af den 

ypperste musik Carl Nielsen skrev.  

Der venter tilhørerne en stor oplevel-

se i Nr. Lyndelse Kirke d. 11. april!  

Entré: kr. 100,-  
Forsalg af billetter: Billetter kan kø-

bes hos Expert i Ringe og hos Kasse-

rer John Sørensen, Skolegyden 19, 

Nr. Søby, mobil 20207868 fra den 1. 

marts.  

 

Byfest er 29-31/5-15. 

Bladet udkommer 13/5 

 

Vi har uddelt penge fra sidste år : 

 

Fodbold 9000 

Badminton 3000 

Dilettant 2500 

Petang 1000 

Lokal arkiv 1000 

Jagt 1000 

Tennis 1000 

Forsamlingshus 2500 

Dagplejerne 2000 

Mandegilde 1500 

Varmestuen 1500 

Løberne 1000 

  

Og vi takker alle vores hjælpere, og 

håber på et lige så godt samarbejde / 

opbakning i 2015. 

  

Nr. Søby byfest kalder! 

Vi mangler nogle folk der gerne vil 

Byfesten 

deltage i bestyrelsesarbejdet med at 

forberede byfesten. 

 

Vi søger dig som er M/K, måske til-

flytter, måske har du børn, måske er 

du ung og bor i Nr. Søby eller et an-

det sted. 

 

Hvis du er til fest og farver og allige-

vel kommer til byfesten. Så lad os 

høre fra dig. KOM NU. 

  

Venlig hilsen. 

  

Mikael Pedersen 

  

Nr. Søby Byfestkomité 

Radbyvej 20 

Nr. Søby 

5792 Årslev 

40 16 73 02 

nsb@mikp.dk 

www.nsbyfest.dk 

  

mailto:nsb@mikp.dk
http://www.nsbyfest.dk
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I anledning af  

I foråret 1878 køber Carl Nielsens 

forældre det lille hus ved landevejen, 

mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby – 

Paladset af sol, lys og glæde.  Hans 

mors drøm om det gode liv – et stort 

trin op ad den sociale rangstige må 

det have været.  Hele herligheden ko-

stede (skriver Carl Nielsen selv) 

1200 kr. med 200 kr. i udbetaling.  

De flytter ind, 8 børn og forældre.  

Forældrene bliver i huset indtil sep-

tember 1891; de 13 år blev nok de 

mest stabile i familiens liv, selv om 

de langt fra bliver sparet for sorger 

og bekymringer.  I 1878 kommer den 

ældste søn, Jørgen Peter, hjem fra sin 

plads for at sige farvel – han har købt 

billet til Australien.  Han var, skrev 

Carl Nielsen, den stærkeste af brød-

rene; ellers havde han nok ikke over-

levet Australien 1878 !  Men det 

gjorde han. Han endte mange hårde 

år senere op med en sukkerplantage i 

Queensland.  Men sin mor så han al-

drig igen – hun dør i 1897.  Han 

kommer først på besøg i Danmark i 

1912, hvor han genser sin gamle far, 

som først dør i 1915. 

Det er også på et eller andet tids-

punkt i 1878, at den smukke ældste 

søster, Karoline, som Carl Nielsen 

skriver så helt vidunderlig smukt om 

i Min fynske Barndom, kommer hjem 

fra sin plads i København – hun ho-

ster, har fået tuberkulose og dør i 

maj 1879. 

Sorger og bekymringer, ja – men og-

så mange, mange dage med fynsk 

forår, høj himmel, hans fars violin og 

Blinde Anders’ klarinet. 

 

Hanne Christensen 

Vintergækker og erantis har allerede 

sat små farvepletter på jorden, og an-

dre af vårens planter/blomster er på 

vej. 

I den sidste tid har jeg ofte nydt vild-

gæssenes uharmoniske, dobbelte for-

mationer og sangsvanernes skingre 

”samtaler”.  Ellers er foderpladsen i 

haven dagligt velbesøgt af alle de 

sædvanlige fuglearter. 

Nogle af de dage, hvor der lå et tyndt 

lag sne, havde jeg glæde af at få øje 

på ræven. Den fangede vistnok mus. 

Men det må jo også være parringstid.  

Foråret så sagte kommer  

Rådyrene ser jeg også hver dag, og 

en dag sad der en duehøg; den har 

jeg et ambivalent forhold til grundet 

mit racefjerkræ og mine duer; men 

det er dejligt at se den. 

Her kommer et lidt surt opstød: Lige 

meget hvor man går langs offentlig 

vej – og også af og til i skoven – lig-

ger der affald.  Jeg ved godt, at det 

ikke er alle mennesker, der er glade 

for naturen ”det billige skidt”; men 

hvis vi ikke passer på den, så ender 

den som noget  ”billigt skidt”.  Hvad 
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har 4 bildæk, murerbaljer halvt fyldt 

med mørtel og fragmenter af mur-

sten, tomme øldåser og burgerind-

pakninger at gøre i vores vejkan-

ter???  Tag det venligst med til aner-

kendte affaldsdepoter. 

I sidste nummer havde der indsneget 

sig en lille fejl: Der er ikke noget, der 

hedder ”grønmejse”, der skulle have 

stået gråmejse – det er menneskeligt 

at fejle: errare humanum est.   

NATURligvis. 

 

Jørgen Nielsen 

markeres mange steder – også i sog-

net, hvor han fødtes. 

 

Lørdag den 11. april kl. 15.00  -  

Københavns Drengekor synger i Nr. 

Lyndelse Kirke. 

Arrangør: Se beskrivelse på side 2. 

 

Lørdag den 9. maj inviterer For-

eningen Norden og Lokalarkivet for 

Nørre Søby Sogn til 

 

1.  Fællessang/Alsang ved Carl Niel-

sens Barndomshjem kl. 17.00.  Vo-

kalgruppen ”MandHatten.dk” fra 

Kolding synger for. Gratis deltagelse. 

Ingen tilmelding. 

 

2. Efterfølgende, kl. 18.30, er der 

spisning i ”Salen”, Nr. Lyndelse, hvor 

der serveres retter fra Carl Nielsens 

tid. Efter spisningen underholder 

MandHatten.dk med bl.a. Carl Niel-

sen sange. 

 

Af praktiske grunde er der tilmelding 

Carl Nielsens 150-års fødselsdag – 9. juni 2015  
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Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

Som I måske for længst  

holdes fredag den 10. april kl. 18 (i 

forbindelse med fællesspisningen). 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Even-

tuelle punkter til dagsordenen skal 

være formanden, Else Larsen, i hæn-

de senest 1. april. 

 

Tilmelding til fællesspisning fra den 

1. marts til Else Larsen på tlf. 

24851129. 

 

BEMÆRK Elses nye tlf.nr! 

til spisningen. Spisning og drikkelse 

for voksne: kr. 50 – børn gratis.  -  

Tilmelding senest 1. maj 2015  til 

Kirsten Jensen – 30 25 79 45  eller  

kirsten@fista.dk 

Aase Reffstrup  -  23 67 83 55  eller  

aase.reff@post.tele.dk 

Hanne Christensen  -  65 90 17 19 

 

Tirsdag den 9. juni 

1.  Kl. ca. 9 hejser elever fra Carl Ni-

elsen Skolen flaget på ”Sortelung”. 

2.  Kl. 19  tager Vennekredsen flaget 

ned , og som sædvanlig synges Carl 

Nielsen-sange, hvorefter vi går til 

”Salen”, hvor kaffen og mere sang 

venter. 

 

Hanne Christensen   

Aase Reffstrup  

har bemærket, kom der sidste år nye 

vinduer i Brugerhuset Varmestuens 

syd -gavl, både forneden og foroven. 

Når I får dette blad er også vinduerne 

forneden i nordgavlen blevet fornyet. 

Udskiftningerne har været tiltrængt i 

længere tid, så sammenholdt med det 

forholdsvis nye fyr og det rimelige 

vintervejr, håber vi også på en rime-

lig varmeregning. 

 

Varmestuens generalforsamling af-

mailto:kirsten@fista.dk
mailto:aase.reff@post.tele.dk
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

Så er chancen der !! 
Mød frem til generalforsamlingen den 9. marts 2015 kl. 19.30 i Varmestuen                      

med ny inspiration og en positiv indstilling til valg af nye redaktionsmed-

lemmer.  

Hanne Christensen  -  Aase Reffstrup 
 

Generalforsamlingen den 19. januar 

havde god deltagelse.  Der arbejdes 

energisk i arkivet, og økonomien er 

også god.  Årsberetning og regnskab 

kan læses ved besøg i arkivet.  Der 

var genvalg over hele linjen til besty-

relsen, som efterfølgende konstitue-

rede sig med Aase Reffstrup, for-

mand og arkivleder – Birgit Rasmus-

sen, næstformand  -  Lene Christen-

sen, kasserer – Asta Juul – Ove  Lar-

sen - Tage Nielsen.  

 

P.b.v.  – Aase Reffstrup  
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Generalforsamling i Lokalrådet  

for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og om-

egne. 

 

Der holdes generalforsamling i Bru-

gerhuset Varmestuen Røjlevej 6 B  

Nr. Søby 

Mandag den 23 marts kl. 19.00. 

 

Efter generalforsamlingen vil Aase 

Refstrup og Hanne Christensen 

fortælle om aktuelle planer for 

Carl Nielsen året. 

 

Lokalrådet er vært ved et stykke 

smørrebrød . 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsesmedlemmer Sven Caning 

og Karen Brandt er på valg. 

 

Suppleanter Arne Christophersen og 

Hanne Christensen er på valg. 

Forslag som ønskes behandlet på ge-

neralforsamlingen bedes være 

formand Erik Nielsen Egevej 16 Nr. 

Lyndelse i hænde senest 14 dage før. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Ved indvielsen af Humlehaven den 

21. januar 2015  holdt socialudvalgs-

formand Herdis Hanghøj fra Faaborg

-Midtfyn Kommune denne tale: 

”Det er en meget stor glæde for mig 

at kunne stå her i dag og tale ved ind-

vielsen af det nye Humlehaven. Et 

stort og flot byggeri, som vi kan være 

stolte af i Faaborg-Midtfyn Kommu-

ne.   

 

Byggeriet har været længe undervejs.  

Helt tilbage i 2010 godkendte kom-

munalbestyrelsen analysen af pleje-

boliger i FMK. En af anbefalingerne i 

analysen pegede på, at der burde byg-

ges et nyt og større plejehjem i Nr. 

Lyndelse til erstatning for det 

”gamle” Humlehaven.  

Året efter blev der afsat 1 mill. kr. til 

 Humlehaven   

en forundersøgelse, der skulle afdæk-

ke mulighederne for opførelsen af et 

nyt plejehjem.  Der blev nedsat en 

arbejdsgruppe med bred repræsenta-

tion fra ældrerådet, socialudvalget, 

medarbejdere, plejehjems- og områ-

deleder og arkitekt + en række fag-

personer.  Arbejdsgruppen var bl.a. 

på inspirationstur til flere plejehjem i 

Kolding og Sønderborg, hvor vi i 

hvert fald blev klar over, hvordan det 

ikke skulle være.  Drøftelserne i ar-

bejdsgruppen mundede ud i en anbe-

faling af, at der skulle opføres et nyt 

plejehjem på den eksisterende grund.  

Og det blev godkendt i kommunalbe-

styrelsen. 

 

Samtidig blev det besluttet, at 

”Præstekærgård” i Horne skulle luk-
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Generalforsamling i Skulderbladet for Nørre Søby og 

omegn afholdes mandag den 9. marts kl. 19.30 i Varmestuen. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Eventuelle punkter til dagsordenen skal fremsendes 

senest en uge før til redaktionen på: peter.albrekt@mail.dk. 

red 

kes, og at det i byggefasen skulle 

genhuse beboerne fra Humlehaven.  

Mange var mødt frem den dag, gra-

vemaskinen gik i gang med nedbryd-

ningen, og flere fældede en tåre; et 

par medarbejdere fik vist en mursten 

med hjem som et kært minde.  -   

 

Byggeriet kom i gang, og det blev 

fulgt med stor interesse af ikke 

mindst byens borgere.  Og det var 

helt overvældende, så mange der 

mødte frem både til 1. spadestik og 

til rejsegildet. 

Det har været en lang og til tider 

hård periode på ca. 2 år for både be-

boere, pårørende, medarbejdere og 

for Humlehavens Venner.  I skal alle 

have en stor tak for jeres indsats med 

at få denne periode til at fungere på 

en god måde. 

 

Som jeg nævnte har arbejdet med at 

genopføre Humlehaven, som vi nu 

står i, varet ca. 2 år.  Det er næsten 

færdigt; men som i mange andre og 

store byggeprojekter mangler der li-

ge, at de sidste detaljer kommer på 

plads.  Men det arbejdes der ihærdigt 

på.  Efter min bedste overbevisning 

har vi fået opført det plejehjem, vi i 

fællesskab fik skabt ideerne og teg-

ningerne til i arbejdsgruppen.  Et ple-

jehjem, der opfylder kravene til et 

moderne og fremtidssikret plejehjem, 

hvor der skabes en hjemlig atmosfæ-
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re, et sikkert og godt arbejdsmiljø til 

gavn for beboerne og medarbejderne. 

Det er ligeledes min klare forvent-

ning, at Humlehaven vil spille en 

central rolle i udviklingen af arbejdet 

med Ældreområdet i Nr. Lyndelse og 

omegn, hvilket bl.a. vil ske i et tæt 

samarbejde med Humlehavens Ven-

ner og gerne alle lokale ildsjæle, som 

har lyst til at deltage i arbejdet.  Jeg 

vil – sammen med socialudvalget – 

med stor interesse følge med i, hvor-

dan dette samarbejde videreudvikles, 

og jeg vil ønske alt det bedste for hu-

set her.  

 

Med disse ord vil jeg hermed erklære 

Humlehaven for officielt indviet. ” 

 

Herdis Hanghøj 

 

Byggeriet af Humlehaven har kostet 

78 mill. kr. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har fi-

nancieret 40 mill. kr., som dækker 

servicearealer. 

Boligselskabet Domea har financieret 

38 mill. kr. 

 

Der er i alt 40 boliger – heraf er 4 bo-

liger til ægtepar. 

 

Indskud i bolig til ægtepar udgør 

35.000 kr. 

Husleje pr. md. 8.500 kr. 

 

Indskud i én-mandsbolig udgør 

31.000 kr. 

Husleje pr. md. 7.300 kr. 

 

Kost, pleje m.m. 3.414 kr. pr. md. 

Rengøringsartikler 68 kr. pr. md. 

 

HH 
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Varmestuen  
meddeler  

Borgere i Nørre Søby 

kan nu leje lokaler i 

Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 

6b.  

Max 25 personer. Hen-

vendelse 3 uger før 

brug til  Else Larsen  

tlf. 65 90 11 29  -  

23 25 11 39 
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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 

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

 

Fortælledag 

Mandag den 2. marts 2015 kl. 14.30 

Af Ellen Jørgensens erindringer  (Ellen Christiansen fra Rødeledvej) 

Ingen Fortælledag i april 

Lørdag 2. maj 2015  kl. 11-17 

 

Udstilling i anledning af 70-året for befrielsen 

Udstillingen vil også være åben 3., 4. og 5. maj; tider bekendtgøres i 

april.nr. 
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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 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øveaften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 

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 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgaard 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

1. 

23. 

9. 

10. 

11. 

9. 

9. 

29. 

30. 

31. 

Mar. 

 

 

Apr. 

 

Maj 

14.00 

19.00 

19.30 

18.00 

15.00 

17.00 

18.30 

Englefabrikken 

Generalforsaml. Lokalrådet 

Generalforsaml. Skulderbladet 

Generalforsamling 

Københavns Drengekor 

Fællessang + MandHatten 

Spisn. i ”Salen” + MandHatten 

Byfest 

Byfest 

Byfest 

Søn. 

Man. 

Man. 

Fre. 

Lør. 

Lør. 

Lør. 

Fre. 

Lør. 

Søn. 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Varmestuen 

Varmestuen 

Nr. Lyndelse Kirke 

Barndomshjemmet 

”Salen” Nr. Lyndelse 

Stadion 

Stadion 

Stadion 

Kalenderen        marts  -  april        2015 

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 

Næste nummer udkommer den 1. april 2015. Deadline : 15. marts 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


