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Nr. Søby Forsamlingshus
afholder i år
Høstfest

Lørdag d.10. september kl.18.30
Medbring selv maden
Drikkevarer skal købes
Pris for deltagelse kr. 75,00
Musik af Morten Holmegård
Tilmelding senest d.2. september
På tlf. 40463506
Tilmeldingen er bindende
Bestyrelsen
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Skulderbladets generalforsamling
2015 har været et meget turbulent og spændende år, med de 2 ekstraordinære generalforsamlinger og nye vedtægter der skulle implementeres og virke som det er meningen, dette er lykkedes, men det eneste som i dag mangler for at komme endeligt
på plads er min. 2 redaktionsmedlemmer mere, så vi kan gøre bladet mere beboer
orienteret, forstået på den måde, at jeg har et ønske om at finde en person som kan
lave nogle interviews med folk i byen, så vi kan få nogle af de mange historier som
ligger gemt hos mange af jer som bor i Nr. Søby og omegn, frem og bør kunne læses
i bladet.
Jeg ved godt at bladet har været stort og fyldigt i gennem hele 2015, men det gør ikke noget at bladet har meget stof. Og det skyldes ikke kun at bladet nu kun har 5+1
nummer, men også den kendsgerning at der er kommet meget mere stof udefra.
Vi kan måske blive nødt til at ændre på datoen for indkomne artikler til bladet, som
i dag er senest den 15 i lige måneder, til et sted mellem den 1 og 15 i lige måneder,
men dette skal redaktionen have op på et redaktionsmøde i den nærmeste fremtid,
da det jo også afhænger af om der kommer flere medlemmer i redaktionen.
Regnskabsmæssigt ser det også ud til at være i gode hænder, og styret af Pia Sejersen, med et udmærket overskud, ser fremtiden for bladet fornuftig ud.
Vi skal også i redaktionen i den nærmeste fremtid have en snak omkring evt. større
udgivelser i området, til en god pris, eller at kunne tilbyde et internet abonnement,
hvor bladet bliver sendt direkte ud til abonnenter på E-mails, så der er flere muligheder.
Skulderbladet har i dag en flot og fornem hjemmeside, www.skulderbladet.dk, som
er styret og redigeret af Mikael Pedersen, der gør et stort og flot stykke arbejde med
at få den til at fungere, både med kalenderen, aktiviteter i Nr. Søby, og med bladene
som alle årgangene nu er flyttet over på.
Naturligvis har vi også en god skribent til at fortælle om naturen i og omkring Nr.
Søby og skovene som støder op til området samt en af Fyns smukkeste søer, med
slottet som ligger tæt på og er smukt oplyst om aftenen, Disse mange naturoplevelse
skriver Jørgen Nielsen meget medrivende om.
IDE
Kunne måske også være en ide om Jørgen, på Skulderbladets, vegne ville invitere
interesserede med ud på en af sine mange natur ture i området. Med Skulderbladet
som vært ved en gang varmt at drikke på ture om efteråret og vinteren eller en gang
koldt at drikke om foråret og sommeren.
Og man skal ikke blive forbavset hvis vores annonce tegner m.m. Allan Rasmussen,
kommer forbi og gerne vil tegne en annonce til bladet, Dette er måske mest henvendt
til de erhvervsdrivende i området, men hvis du som privat har noget du gerne vil
fortælle om og vil sælge, så kan du naturligvis også tegne en annonce.
Henvend dig til Allan og hør om det falder indenfor rammerne af en annonce i bladet.
Med håbet om at det nye blad er blevet godt modtaget i byen, vil jeg sige en stor
tak til redaktionen/bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, og håbe at
Skulderbladet må bestå i de næste mange år.
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Lokalarkiverne
Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby
Arkivalier og inventar er nu opmagasineret. Når vi kommer på plads til
efteråret i de nye lokaler, som også ligger på Røjlevej 22, melder vi ud. –
Er der i mellemtiden brug for oplysninger, eller ønsker man at aflevere
arkivalier, kan vi kontaktes på telefon:
Nr. Lyndelse-arkivet: Jens Willumsen – 65 90 18 12
Nørre Søby-arkivet: Aase Reffstrup – 23 67 83 55 eller
Birgit Rasmussen – 51 51 67 12
Nr. Lyndelse-arkivets samlinger af fotos, kort og arkivalier kan som hidtil søges og ses på internettet under www.arkiv.dk - Vælg ”Udvidet søgning” og under ”Arkiv” skriv Nr. Lyndelse Sogn og dermed søge specifikt i Nr. Lyndelse Sogns samlinger.
Jens Willumsen - Aase Reffstrup

Lokalrådet
Hilsen fra Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegne!
Du kan stadigvæk nå at forny dit medlemskab af Lokalrådet.
Har man fortsat lyst til at støtte Lokalrådets arbejde, med f, eks.
100 kr. pr. husstand, og 200 kr. pr. forening og virksomhed, vil
Lokalrådet være meget taknemlig.
Konto: Reg. Nr. 6845 Konto 1 092 362.
Du kan altid få mere at vide om lokalrådets arbejde ved at gå
ind på lokalrådets hjemmeside, eller kontakte et af bestyrelsens
medlemmer, som du også finder navnene på i lokalrådets
hjemmeside.
www.nrlyndelse-nrsoeby.dk
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Meddelelser Varmestuen

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

Fællesspisning i Varmestuen.
Som hidtil vil der være fællesspisning i Varmestuen den anden fredag i
måneden. Tilmelding senest tirsdag før fællesspisningen.
Vi har aftalt med Anne-Lise (kendt fra Cafeteriet i Carl Nielsen Hallen),
at hun vil stå for madlavningen for os i Varmestuen.
Prisen som tidligere: 70 kr. inklusiv ”husleje”.
Slip for madlavning!
Kom og nyd Anne-Lises gode mad og vær med til fælles hygge
fra kl. 18 – ca. 21

Første fællesspisning: Fredag den 9. september, kl. 18.
Tilmelding senest tirsdag den 6. september til
Kirsten Pindstofte tlf. 51317604 eller
Kris Skadborg tlf. 30667961
Asta, Kirsten og Kris
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Varmestuen fortsatRengøringsdag i Varmestuen.
Rengøringsdagen i Varmestuen bliver i år lørdag den 27.
august, hvor vi mødes kl. 9.00.
Varmestuen giver morgenkaffe med tilbehør.
Når rengøringen er overstået, er der lørdagsfrokost som
sædvanlig, og i dagens anledning giver Varmestuen 1
snaps og 1 øl til maden.
Varmestuens udflugt, torsdag den 18. august 2016.
Vi mødes ved Varmestuen kl. 14.30. Vi fylder bilerne op, og betaler chaufføren 20 kr. hver for kørslen.
Vi kører til De Japanske Haver ved Vøjstrup, hvor vi skal være kl.
15.
Der serveres kaffe og lagkage i cafeteriet, og der vil indehaveren
af haven holde et kort foredrag om havens tilblivelse og pasning.
Efter kaffen går vi rundt i haven, og nyder alle de smukke planter
og buske. Haven er rollatorvenlig!
Når vi har set den smukke have, kører vi stille og roligt til Brobyværk Kro, hvor vi skal nyde den berømte Sorte Gryde, som består
af mørbradbøf med cocktailpølser og champignon. Drikkevarer til
maden på kroen er for egen regning. Efter at have nydt denne dejlige ret, får vi serveret en kop kaffe med småkager. Herefter retur
til Nørre Søby.
Prisen for alt dette er kun 150 kr., idet Varmestuen sponsorerer ca.
halvdelen.
Tilmelding til Else på tlf. 24 85 11 29 senest 10.august.
Venlig hilsen
Bestyrelsen, Varmestuen
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Formandens beretning Varmestuen
Formandsberetning til generalforsamling i
varmestuen den 15 april 2016
15.juni: Udflugt til Faabor g. Vi kør te i egne biler til Faabor g, hvor vi så
lidt på byen, og spiste ved ” Frk. Jensen”(et stort Stjerneskud) kørte så til
Svanninge bakker, hvor nogle af os spillede ”Minigolf” og andre købte kaffe
eller en is. En rigtig god dag!
16 stk. Deltog.
(Ved sportspladsen)
23. juni: Sankt Hans aften, ca. 150 deltog, både børn og voksne. Det er efterhånden blevet en tradition for mange af byens borgere at komme. Jørgen
solgte øl. Vi solgte vin og kaffe sodavand. Børnene bagte snobrød som sædvanlig. Anne Møllegaard holdte bål talen, en rigtig god tale. Det var ikke
nemt at høre hende, hun havde ellers fået en mikrofon! I år var vi heldige, det
var rigtig fint vejr. Allan og Knud sørgede for bålet i år igen. Og vi fik kun et
hurtigt glimt af heksen, da det futtede af i en fart!
29. august: Rengøringsdag, hvor vi startede kl. 9.00 med morgenkaffe, sluttede med frokost. Vi var 10-16 stk.
28.. november: Julepyntedag, lavede juledekorationer, startede med kaffe og
sluttede med lørdagsfrokost sammen med mændene, 16-18 stk.
1. søndag i advent: Lystænding på trekanten, en r igtig god tr adition. Vi
var over 100 stk. Mange børn var mødt og de fik slikposer, de voksne et lille
glas. Og vi fik tændt de mange lys. Og dansede om træerne. Vi er så heldige
at Peter Jepsen og Bent Kristensen nu har overtaget ansvaret for kæderne og
sørger for at få dem sat op til tiden. Tak til dem. Varmestuen betaler for strøm
til Peter Jepsen. I år har lysene været tændt til 1. februar, det er hyggeligt i
den mørke tid! En stor tak for det!
december: Julefrokost, fuldt hus, rigtig hyggelig aften. Vi spillede pakkespil.
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Marts: J acob Peder Dauer høj holdt et interessant foredr ag, ”Usynlige
Spor” han fortalte om hele sit liv, det var rigtig godt, vi var 20 stk.
Fællesspisning: Næsten fuldt hus hver gang. Tak til J ohannes, som spiller
for os, En aften havde vi bankospil. Mange havde sponsoreret gaver og vi havde et overskud på næsten 720 kr. Tak til Anne og Jørgen som arrangerer dette.
Vi fik gule ærter fra slagteren, da Jørgen jo var sygemeldt
Mandag formiddag
Tirsdag formiddag
Onsdag formiddag
Torsdag formiddag

16.stk.Gymnastik(Lis fra Odense leder)
11. stk. Bobspil
5. stk:Kaffemik, strikkeklub og bibliotek
6. stk: (Petanque om sommeren)

Der er stadig lørdagsfrokost, (sidste lørdag i måneden,) hvis nogen har lyst.
Huset har i alt været brugt af 1364 personer til aktiviteter i løbet af året.
Og 332 i alt til fællesspisning og lørdagsfrokost.
Ting omkring huset: Vi har fået skiftet lidt flere vinduer ud, og havde planer om resten senere! Men nu skal vi lave ny parkeringsplads og senere finde
penge til kloakering! Så det må vente, til vi får sparet penge sammen igen!
Huset har været lejet ud 7 gange til fester og 4 gange til generalforsamlinger.
Tak til Kristian, fordi han har slået vores græsplæne hele sommeren. Kristian
stopper nu, efter flere år! Jeg har selv gjort rent her. Tak til bestyrelsen! Særlig
tak til Ketty som har været med i flere år, men har nu valgt at stoppe! Jeg synes, det har gået rigtig godt!
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder.
Else Larsen
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Kræmmermarked

Søndag d.4.september 2016
Fra kl. 10-16
I
Nr. Søby Forsamlingshus
Lej en stand ude eller inde
Kr. 200,00
Tilmelding senest d.24. august til
Peder Larsen tlf.40 46 35 06
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Tanker efter Kulturdagen
Det er opløftende at blive præsenteret for al det, som Nr. Lyndelse og Nørre
Søby har at byde på. På andet sted i bladet, kan vi læse, hvor mange besøgende der har været rundt omkring. Dagen sluttede på ”Skullerodsholm”, hvor 33
– ud over lækkert smørrebrød – nød Agnethe Bjørn og Lisbeth Sylvests glimrende musikalske causeri: ”Er vi de UNGE GAMLE eller de GAMLE UNGE?”
”Alder er som at bestige et bjerg / man bliver nok lidt forpustet / men får en
langt bedre udsigt.”
Det er derimod ikke så opløftende at konstatere, at journalister ikke er (eller
kan være), hvad de var tidligere. Der var ingen omtale eller billeder af selve
begivenheden – hverken i Fyens Stiftstidendes Faaborg-Midtfyns afdeling eller i Midtfyns Posten. Jeg har fået at vide, at aviserne da gerne vil bringe billeder og omtale – vi skal bare selv sørge for at sende det ind – helst via edb! –
Fagre nye verden!
Aase Reffstrup

Servicetilbud fra Forsamlingshuset
For medlemmer af
Nørre Søby
Forsamlingshus
Du kan leje op til 5 borde inkl.. stole
Der er plads til 5-8 personer ved hvert bord.
Pris for medlemmer Kr. 100,00
Hvis du ikke er medlem kr. 175,00
( uanset antal borde og stole)

Henvendelse til:
Børge Mose
Tlf. 66 17 00 98 eller mobil 42 19 33 38
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Den Fynske Spilfabrik
Den Fynske Spilfabrik er et projekt som jeg har stablet på benene (officielt
påbegyndt d. 1. marts), støttet af Film Fyn, Faaborg-Midtfyn Kommune, landdistriktsmidlerne og helhedsplan Årslev.
Det går dybest set ud på at lave et undervisningsforløb der kan klæde een på
til at komme til at leve af at udvikle spil til erhvervslivet.
Hvert kursusforløb varer et halvt år med 12 timer om ugen, og indeholder to
erhvervsprojekter. Erhvervsprojekterne en indbygget mulighed for at kursisterne kan blive betalt for deres arbejde, hvis kontraktbundne succeskriterier
bliver opfyldt - og desuden beholder kursisterne selv de intellektuelle rettigheder, som f.eks. kan sælges på en IP-børs.
For efteråret her 2016, handler det første erhvervsprojekt om at koble virtual
reality og filmmediet ind i en spilsammenhæng; i samarbejde med filmuddannelsen 18Frames, hvor studerende fra 18Frames sammen med kursisterne skal
udforske krydsfeltet mellem det filmiske spil og den interaktive film.
Det andet erhvervsprojekt for efteråret er i samarbejde med alle bibliotekerne
i Faaborg-Midtfyn kommune. Her skal kursisterne udvikle et spil der kan tiltrække nogle flere unge knægte mellem 14-16 år til bibliotekerne.
Til hvert erhvervsprojekt håndplukker vi de bedste oplægsholdere fra branchen og sammensætter en unik undervisning.
Mantraet er at vi ikke lærer vores kursister at lave spil, men at kunne leve af
det.
Den Fynske Spilfabrik rummer derfor også et iværksættermiljø med tilknyttet
revisor, produktionsteknonom og advokat (Danmarks eneste computerspilsadvokat fra IntegraLaw i Kbh.). Og en stor del af undervisningen handler om at
gennemskue værdiskabelse med spil i erhvervslivet, at sætte en hurtig demo
op og hive pengene hjem inden man bruger et år på at lave en Angry Birds
klon, som ingen interesserer sig for.
Så man lærer at finde ud af at der f.eks. i Polen er mange talentfulde billige
programmører som man kan hyre til alt håndværket.
Det vi er gode til i Danmark er at idéudvikle, og det med at sidde 10000 timer
og lære et nyt håndværk fra bunden af, er ikke nødvendigt for at kunne overleve i spilbranchen i dag
Konceptet til Den Fynske Spilfabrik er helt nyt, så vores kursusforløb ikke er
akkrediteret, og man får derfor ikke et officielt eksamensbevis. Og derudover
så er kursusforløbene også selvfinansieret - men koster her i opstartsfasen kun
kr. 12.500.
Spilfirmaer er dog som regel ikke interesseret i eksamensbeviser, men på erfaring.
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Det er dog ikke målet at vores kursister skal ansættes til at modellere surfbræts hos Kiloo, men i stedet at de skal blive dygtige til at komme på værdiskabende digitale interaktive oplevelser for både offentlige institutioner og
for det private erhvervsliv.
De ting du lærer på Den Fynske Spilfabrik handler mere om at gennemskue
spilbranchen inden for værdiskabende til (applied games), og om hvordan du
finder de rigtige resurser til at eksekvere et spilprojekt, end om hvordan du
bruger Unity til at kode Hitman.
Der sker i det hele taget meget inden for spil-uddannelsessektoren. Den Fynske Spilfabrik har på blot et par måneder startet valgfag i spiludvikling på
folkeskolen Broskolen, efterskolen Rantzausminde, HF Faaborg, og Faaborg
Gymnasium.
Det vi giver vores kursister er:
1 - Et stærkt netværk inden for spilbranchen
2 - Brugbar erhvervsrettet innovativ viden
3 - Et produkt som implementeres og som potentielt kan give økonomisk
grundlag for at kickstarte en selvstændig karriere inden for spilbranchen
Om Morten
Morten er ny tilflytter til Nr. Søby, men kommer oprindeligt fra Fyn. Han har
de sidste 10 år studeret og været iværksætter i Aarhus, men har nu valgt at
komme tilbage og sætte Fyn på landkortet inden for den hastigt vækstende
spilbranche.
Om Spilbranchen
Spilbranchen omsætter for langt over det dobbelte af filmbranchen og har en
eksplosiv global vækst på 8%. Spil er blevet allemandseje efter at smartphonen har invaderet samfundet og er nu ved at rykke ud af den rene underholdning til at blive værdiskabende og effektiviserende værktøjer, der kun lige er
begyndt at vise overfladen af det sande potentiale.
Bedste hilsner,
Morten Barfod Søegaard
Formand for Den Fynske Spilfabrik
CVR: 37 26 19 47
Tlf: +45 60 62 66 79

SkypeID: mortenfrafremtiden
http://www.denfynskespilfabrik.dk/
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Støt vore annoncører
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Støt vore annoncører

Jens Arndal
Christian Fogh
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Dans på Carl Nielsen Skolen
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Nr. Søby Mandegilde
Nr. Søby Mandegilde inviterer dig til at blive medlem.
Nr. Søby mandegilde er en flok mænd fra Nr. Søby og Nr. Lyndelse, eller
mænd der på en eller anden måde har tilknytning til området, som mødes
første fredag i hver måned, kl. 10.00 til kl. 12.00, dels for at hygge med en
pils eller to, men også for at tale om, hvad vi kan finde på af aktiviteter,
hvor måske også vore kvinder kan deltager. Vort kontingent er 50 kr. pr. år,
og vi ville meget gerne have mange flere medlemmer. Du behøver selvfølgelig ikke at være ”gammel”. Spørg bare gildemester Carsten Jensby tlf.
2177 4632.
Generalforsamlingen er en fast begivenhed hvert år, hvor vi finder et hyggeligt sted at afholde mødet, et møde som ikke er overdrevent langt, idet vi
bag efter går til bordet med damer for at indtage en god frokost.
Ligeledes afholder vi hvert år julekomsammen, hvor en god gang gule ærter
med øl og snaps er ved at være tradition. Her deltager damerne også.
I vinterens mulm og mørke mødtes vi hos gildemesteren til en overdådig
gang spændende øl/spiritus eller hjemmelavet dram smagning. De der ikke
bryder sig om skarpe drikke, kan følge med i smagningerne på sidelinjen
med en squash eller et glas vand. Efter smagningen vil der diskes om med et
pølsebord med absolut alt godt fra slagteren.
Vi forsøger også at gøre os bemærket under byfesten i Nr. Søby. Mandegildet står for en fiskekonkurrence for børn i det lokale gadekær, og det har de
sidste tre år været en succes. Om aftenen har vi rigget en pølsebod an lige
uden for hovedteltet, hvor vi hygger os sammen med byfestens fredagsgæster, og har en rigtigt god aften.
Sommerfesten i år holdes igen nede ved boldklubbens klubhus, hvor vi også
afholder vore møder. Den 13. august 2016 fyres der op i grillen og ingen
ved endnu hvad der lægges på, men vi ved alle at det bliver lækkert. Inden
vi får lov til at gå til truet, skal der dystes i flere forskellige og til dagen passende idrætsgrene. Gildemesteren har i sit sløjdlokale frembragt et fem hullers minigolf. Endvidere i Maxi Mikado – Petanque – Kongespil og Champagne Kroket. Jeg vil tro, at de fleste herefter er i stand til at æde en halv ko
i karry.
På tegnebrættet ligger en udflugt til de Japanske Haver og ulmer.
Den kommende generalforsamling i oktober er også under planlægning.
Som I kan læse, er det ikke et mandegilde, som sidder på fingrene. Der er
hele tiden noget i gang og under forberedelse, Som f.eks. fisketure, en tur på
skydebanen eller en anden mande aktivitet, og som den flittige læser måske
har observeret ender det altid godt og som regel med en god maveopstrammer.
Så vi vil også gerne byde dig velkommen i Nr. Søbys Mandegilde
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Kulturdagen 2016
Lørdag den 21. maj 2016 var for den nordlige del af Faaborg Midtfyn Kommune, nærmere betegnet Nr. Lyndelse, Nr. Søby, Dømmestrup, Freltofte,
Lumby og Søsted en dag ud over det sædvanlige. Tre års forberedelse skulle
nu munde ud i en omfattende kultur– og aktivitetsdag, hvor det hidtil største
antal deltagere lukkede døre, stuer og institutioner op.
Med et deltagertal på ca. 50, var det desværre ikke muligt at nå rundt til alle,
uanset god vilje og efterfølgende dårlig samvittighed.
Første stop på rundturen var Bramstrup, hvor en veloplagt Sophy fortalte om
stedet og fremtidsplanerne. Som hvordan det hele skulle se ud bagefter. Planer, der rækker ikke blot 5 eller 10 år ud i fremtiden, men adskillige generationer, hvor der gradvist vil opstå et område for kultur oplevelser og aktiviteter, der formes og bruges af mennesker i et planlagt samspil med naturen.

Rundturen sluttede med et kig på udgravningerne. Der er i virkelighede tale om en
proces, hvor gruset suges op og sendes gennem rør til forarbejdningsstedet. Fra forarbejdningsstedet returneres vandet, når gruset er filtreret fra.

Næste stop var Carl Nielsens Barndomshjem, hvor der var mulighed for at
se udstillingerne og
lytte til Carl Nielsens
musik og få sig en
snak om stedet og
komponisten.
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Symfonien husede i dagens anledning et lille
loppemarked, hvor forskelligt inventar, der
ikke længere behøvedes i institutionen kunne
købes for en billig penge. Som det fremgår af
billedet, blev det grundigt afprøvet forinden.
I Symfonien var der også løbende fortælling
om stedet og dets fremtid.
I Brugerhuset Varmestuen
var der udstillinger af
kunst, kunsthåndværk og
forskellige former for
håndarbejde.

Fornemt kunsthåndværk fra udstillingen i Brugerhuset Varmestuen.
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Fængselsmuseet på Søbysøgård var
som ved de tidligere kulturdage åbent
og velbesøgt. Omkring 75 besøgende
fik lejlighed til at se museets spændende samlinger, der både viser en udvikling fra det ungdomsfængsel Søbysøgård
indrettedes til i 1933 til det moderne
fængsel, det er nu med både åben og
lukket afdeling. Museet vidner også om
den utrolige fantasi indsatte i tidens løb
har udfoldet for at omgå reglerne, både
med hensyn til ikke autoriserede nydelsesmidler, til våben og til kommunikation med omverdenen.

Der blev passet godt på os i Fængselsmuseet.
Et par veloplagte og granvoksne betjente tog
imod ved indgangen.
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En svensk viking fra Sverrig, der farver med planter ved et Jenni komfur
fra ca. 1950.
Vikingens fru moder
leverede garnet til
farvningerne
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Hestehavegaards Hverdagsmuseum havde også sat alle sejl til og allerede inden klokken slog 10 og kultur– og
aktivitetsdagen formelt begyndte, havde de første besøgende indfundet
sig.
I museets nyindrettede samlingsrum var der i dagens anledning maleriudstilling med en stor samling spændende billeder malet af Karen Margrethe
Spejlborg. Kunstneren selv var også til stede og arbejdede koncentreret
på nye værker.

Derudover var der patchwork, knipling, strikning,
uldspinding. Omkring 80 besøgende lagde deres vej
forbi museet. Museet havde i dagens anledning indforskrevet en svensk viking fra Sverige til at forestå
farvning af uldgarn med plantefarver,
og hun benyttede også lejligheden til at lave en lille
forbrugeranalyse. De mange forskelligartede aktiviteter og udstil- var årsagen til, at de havde valgt at
besøge Hverdagsmuseet, så det ved vi til en anden
god gang, forhåbentligt til en gentagelse af dagen om
tre år.
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Længere nede ad Søstedvej holdt Søsteds Miniature til, med køreture og
fremvisning af miniatureheste,
Også her kom der rigtig mange besøgende og interessen for de små firbenede var tilsvarende stor. Når man ser billedener er det fuldt ud forståeligt.
Superbrugsen havde gode tilbud på tapetet i dagens anledning, og et af dem
var et fornemt blæserorkester fra Carl Nielsen Skolen. Vejret var smukt og
musikken god. Det var en herlig oplevelse på en smuk dag, og hvilken skole
er vel nærmere til at byde på musik end netop den, der har taget navn efter
den store komponist, der fødtes i byen og tilbragte sin barndom her?
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Og mere musik skulle komme, for Carl Nielsen Skolen har også et kor. En
af sangene handlede om, at de ikke sang så godt, men det passede bestemt
ikke, tværtimod, og i en præstegårdshave med sol og blomstrende æbletræer
kunne det ikke blive bedre.

Efter skolekoret, var det Harmoniorkesterets tur, dirigeret af Ib Roland.
Det er højst beklageligt, at det trykte medie ikke kan gengive musik, og uanset hvor mange billeder, kan de kun antyde den oplevelse det var, at være
med til en så fornem koncert i så smukke omgivelser. Solen var så tilpas diskret fremme, at lys og temperatur var perfekt og med de mange blomster
kunne det ikke blive bedre. Jeg overdriver næppe, når sitrende æbletræer,
hvor kronbladene ja, jeg påstår, at de i takt til musikken dryssedes stille
ned, kunne det ikke blive fornemmere i en koncertsal.
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På Nr. Lyndelse Friskole var der også
aktiviteter. Desværre skulle der lukkes
tidligt, så det var i sidste øjeblik, men
takket være en flok engagerede elever,
der bare ikke kunne få sig til at holde
op, lykkedes det også at få et glimt af
aktiviteterne her. Der havde været
mange besøgende, så også her kunne
dagen meldes ud som en succes.
Gerkens have er et af de smukkeste steder jeg har set i vores nabolag.
Jeres redaktør besøgte haven på kulturdagen, og jeg er normalt ikke til og
har ikke forstand på haver, men her var der smukt og en fantastisk ro, så det
var næsten ikke til at løsrive fra stedet, og jeg kan fornemme at ”den gamle
redaktør” har haft det på samme måde da han besøgte haven.
Og han skriver:
Haver går almindeligvis ingen steder, så her nogle uger efter kultur– og aktivitetsdagen inviterede jeg mig selv på havebesøg og nød at blive vist rundt
af Grete Gerken. Det er svært at beskrive haven retfærdigt, for det er et utroligt spændende sted. På selve dagen kom en lille halv snes på besøg og fik
lejlighed til for eksempel at opleve denne spændende skulptur, hvor en efeu
har bygget et smukt relief af et træ uden på et andet træ.
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Salen” havde ikke mindre end to arrangementer i forbindelse med kultur– og
aktivitetsdagen. Allerede torsdag den 19. maj var der et arrangement for beboerne på Humlehaven. I alt 20 kørestolsbrugere deltog, hvor Humlehavens
venner ved Else Larsen havde bagt til lejligheden.
Lørdag den 21. maj var der udstillinger, dels ved Hedvig, dels ved lokalarkiverne fra Nr. Lyndelse og Nr. Søby, og der serveredes vafler til de besøgende.
Ved denne lejlighed var Glashuset fra Humlehaven også inviteret med.

I kirken var der rundvisning og
fortælling om stedet og dets historie og også her var det velbesøgt.
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Det er lidt af problematikken med et så omfattende program som det
var tilfældet denne gang. Meningen var nu heller ikke, at alle skulle
kunne nå det hele. Meningen var, at man kunne vælge ud og komme
til det der lige passede bedst med hensyn til tid, tidspunkt og interesse.
De andre aktivitetssteder var også velbesøgte, men desværre kunne jeg
ikke nå dem alle. Jeg havde håbet på lidt assistance fra den fynske verdenspresse, men den glimrede ved sit absolutte fravær. Der var vigtigere ting at tage sig til, og det må vi selvfølgelig respektere.
Kultur– og aktivitetsdagen 2016 afsluttedes på festlig vis med en fællesspisning i samlingsrummet på Skullerodsholm. En ikke navngiven
deltager kunne berette om hvordan han i sine unge dage havde slæbt
sin Velo Solex op på et af værelserne af bare bekymring for at den
skulle blive væk, mens han var på besøg. Sådan har minderne det med
at knytte sig til de mange forskellige steder vi kommer i løbet af et
langt liv. Til afslutningsfesten var der underholdning ved Agnethe
Bjørn og Lisbeth Sylvest, med fokus på alder og de glæder og sorger
alder giver. Ingen gør det bedre end de to. Det var oplivende, eftertænksom, morsom og vidunderligt underholdende underholdning, der
ikke kunne have passet bedre til afslutningsfesten.
En stor tak til de to kunstnere og en stor tak til alle de mange fra lokalområdet der gennem tre års forberedelse, gennem at være aktive på
dagen, gennem at stille lokaler til rådighed, gennem at åbne for have
og stuer, gennem at være til stede og gennem at komme på besøg på
dagen har støttet op om vores lokalområde.
Peter Albrekt
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”Naturligvis”
Af Jørgen Nielsen

På en måde synes jeg, at vi er meget privilegerede med den dejlige natur. Midt i
maj måned cyklede jeg gennem Røjle skov, der fløj en masse lysorange sommerfugle med nogle brune og enkelte sorte aftegninger, jeg mener ikke at jeg har set
den art før. Og jeg må nok også indrømme, at insekter ikke er den dyregruppe, jeg
ved mest om. Jeg kiggede længe på de flotte sommerfugle, da jeg senere på dagen
bladrede i mine bøger, fandt jeg frem til, at det var vejrandøjer.
Vi sad en eftermiddag på gårdspladsen og drak eftermiddags the, et par råger skreg
arrigt, så jeg kiggede op, og der kom en havørn flyvende lige over vores ejendom.
Den havde hel hvid hale og hals, så det var ikke en vi havde set før her.
Da Søbygårds personale slog græs til de grønne plastikpakker ude ved Hov Lung,
fløj der 5 musvåger og 2 røde glenter. De var nok på udkik efter muselig. Det er ikke lykkedes mig at lokalisere glenternes ynglelokalitet.
Der har også været en masse stæreunger i de sidste 14 dage, sidste år så jeg kun
ganske få.
Lige nu blomstrer både valmuerne og kornblomsterne, jeg husker fra min barndom
de smukke havremarker med ovennævnte blomsterflor. Jeg tror at jeg vil prøve at
lave et lille bed til næste år.
Ellers er der jo masser af vilde planter, der står i blomst både i skoven og langs vejene, de er ikke store og dominerende, men alligevel smukke og også af og til velduftende.
Tak for en hyggelig fugletur, desværre så og hørte vi ikke så mange forskellige
stemmer. Jeg foreslår at vi prøver igen til næste år. Måske lidt tidligere på både året
og dagen, men kun hvis interessen er der.
NaturligvisJørgen Nielsen

Fugletur med Jørgen Nielsen – ”naturligvis”.
Lørdag den 28. maj mødtes en lille flok morgenfriske mænd og kvinder ved Nyvej, for sammen med Jørgen og hans kone, Merete, at gå en tur i skoven og høre
og se nogle af områdets fugle.
Vejret var fint, og vi havde en dejlig tur.
Tak til Jørgen og Merete, der førte os gennem skoven og ad den snart tilgroede
jernbanedæmning, der dog endnu anes i landskabet.
Vi prøver at arrangere en tur igen til næste forår, gerne med flere deltagere, vi vil
annoncere tid og sted i god tid.
Else Larsen og Estrid Christiansen.
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Skulderbladet og bladets interessenter
ønsker alle vore læsere en god sommer.
Kalenderen
Torsdag 18 Aug.

Varmestuens udflugt

Kl. 14.30

Mødested Varmestuen

Lørdag 27 Aug.

Rengøring Varmestuen

Kl. 09.00

Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Nr. Søby Løberne
Øve aften N.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Træning - NSB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00

Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
Varmestuen
Konfirmandstuen
Varmestuen

- 12.00
- 16.00
- 12.00

Faste månedlige aktiviteter
Midlertidig lukket
Midlertidig lukket
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

for kontakt se side 3 inde i bladet.

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegildet
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

10.00
10.00 10.00 - 12.00
18.00
12.00

Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen
Varmestuen

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

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
Næste Ordinære nummer af Skulderbladet udkommer den 01. Juli 2016. Deadline : 15. Juni 2016
Næste nummer af Skulderbladet er Byfestbladet hvor der er begrænset plads til artikler.
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