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SKULDERBLADET
For Nr. Søby og omegn

Opgaven blev løst - Skulderbladet fortsætter
overraskelse for de tilbageværende
bestyrelsesmedlemmer, og da så også
bladets annonce sælger Ove Larsen
valgte at stoppe, da blev det da først
spændende om bladet kunne fortsætte. Men der skal selvfølgelig også lyde en stor tak for jeres store indsats i
Skulderbladet, for redaktørens vedkommende også igennem 25 år, og til
Ove for din indsats, for uden dine evner til at sælge, havde bladet måske
haft eksistenskrise for nogle år siden.
Og den nye bestyrelse håber også at I
vil bidrage med indlæg og artikler til
bladet engang imellem.
Den tilbageværende bestyrelse har så
måttet arbejde hårdt for at få samlet
en ny bestyrelse (se andet sted i bladet) og har måttet indkalde til 2 ekstraordinære generalforsamlinger, men
det er lykkedes at få samlet en ny bestyrelse, sådan at Skulderbladet stadig
kan læses i Nr. Søby og resten af verden.
Redaktionen.

Ved den ordinære generalforsamling
i marts måned 2015, gik der en bølge af undren og lidt panik gennem
flere af bestyrelsesmedlemmerne, da
ikke mindre end 4 af de siddende
bestyrelsesmedlemmer valgte at
stoppe.
Det var dog kendt at 2 af bestyrelsesmedlemmer Hanne Christensen
og Aase Reffstrup ville stoppe efter
25 års frivilligt arbejde i Skulderbladet, og at de begge har gjort et stort
og flot stykke arbejde i bestyrelsen,
og der skal da også lyde en stor tak
for det, og Skulderbladets læsere er
jer meget taknemmelige for de mange dejlige artikler, eftertænksomme
historier, anekdoter, digte og vers
om og fra Nr. Søby, som I, gennem
disse mange år, har leveret, og den
nye bestyrelse håber selvfølgelig
også på at I til stadighed vil skrive
til bladets læsere.
Men at Redaktøren/formanden Peter
Albrekt også valgte at forlade bestyrelsen, kom som noget af en stor
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Lokalarkivets udstilling i Aulaen
Kalenderen viser 6. maj 2015 – det
er dagen derpå! Det er tid at gøre
status over forløbet af Lokalarkivets
udstilling om tiden 1940-1945, altså
¨Besættelsen og Befrielsen. Som annonceret i SKULDERBLADETs
april-nummer kunne den ses fra 2. til
og med 5. maj, alle dage fra kl. 1117.
I tidens løb har arkivet modtaget meget forskelligt materiale – erindringer, billeder, bøger, blade, forskellige
genstande – om tiden i Danmark, og
hvordan den oplevedes i Nørre Søby.
Lærer P. Mahler, Nørre Søby Skole,
ledede en modstandsgruppe i området, blev arresteret og sendt til forskellige koncentrationslejre. Om opholdene der skrev han en bog, ”Tysk
Fange – i Frøslev, Dachau,
Neuengamme og Møgelkær”, illustreret med egne tegninger. Søn Ejgil Mahler har igennem årene overdraget det store personlige arkivmateriale til Lokalarkivet. Og det var
denne samling, som blev hentet frem
+ alt det andet fra arkivet. Dermed
fik søbynitterne en mulighed for at se
et stykke Danmarkshistorie, og hvordan den oplevedes i Nørre Søby.
Med de gode udstillingsmuligheder
vi har i Aulaen og med stor, entusiastisk hjælp fra arkivets venner
(afhentning og returnering af udstillingsrammer på Carl Nielsen Skolen,
opstilling af borde, udsmykning af
Aulaen) præsenterede arkivet for 4.

gang, hvad der gemmer sig på hylderne om tiden. I 1985 markeredes
40-året for befrielsen (på Nørre Søby
Skole og i Årslev Hallen)– 1995, 50året (i Forsamlingshuset) - 2005, 60året (i Konfirmandstuen) – og nu
2015, 70-året (i Aulaen). Hver gang
er arkivet blevet beriget med mere
materiale.
Da vi lukkede den 5.5.2015, kunne vi
notere, at ca. 40 havde besøgt udstillingen. Dertil kommer et meget oplivende og muntert besøg af ældste
gruppe af børn fra ”Regnbuen” (ca.
20). Det er selvfølgelig begrænset,
hvad arkivet kan vise af interesse for
denne gruppe, m e n ------ vi havde
et par ting. Tørv! - hvad er det?? og et par fløjter, benyttet af Det private Vagtværn, som trådte til efter
den 19. september 1944, da tyskerne
arresterede det danske politi. Fløjterne blev ivrigt afprøvet. - Og så gjorde et spørgsmål fra et af børnene det
klart, at vi mangler et væsentligt billede. Spørgsmålet lød: ”Hvordan så
Hitler ud?” Der kom vi til kor t!
Her og nu kunne vi ikke finde et! –
Ved senere ihærdig gennemgang af
vores ret store samling af litteratur
om tiden blev der fundet et lille billede af Hitler (i civilt tøj), ligesom han
også fandtes i karikatur. – Det skal
vi nok få rettet op på, så det er på
plads ved næste udstilling. – Han,
som var årsag til hele tragedien!
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Tak til alle: de entusiastiske hjælpere
og de besøgende, (hvis antal vel godt
kunne have været lidt større). Der har
måske været så meget omtale af tiden
i den sidste måned – i TV og aviser –
at man har følt, at der ikke kunne været noget at komme efter her. Men vi
har ting, som medierne ikke kender til.

Med denne udstilling afsluttede jeg
den serie af ”Fortælledage”, som har
været afviklet siden 2009. Udstillingsmaterialet er nu tilbage på hylderne og
kan ses ved besøg på arkivet i de to
månedlige åbningsdage, hvor alle er
velkomne.
Aase Reffstrup

Månedens digt er fra april nummeret 2011
Her kommer så det nye blad,
Vågn op hver husstand og vær glad.
I bladet kan du nemlig se,
alt hvad i byen, der vil ske,
Om stort og småt om skidt og godt,
Hver måned lige til din dør Så drop kun roligt Se og Hør!
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: Begge arkiver har lukket fra 15. juni til 15. august
Besøg kan aftales med arkivlederne:
Nr. Lyndelse: Jens Willumsen, tlf. 65 90 18 12
Nørre. Søby: Aase Reffstrup, tlf. 23 67 83 55
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Mindeord
De første måneder af 2015 måtte jeg tage afsked med 3 gæve Nørre Søbypiger, som på hver sin måde har bidraget til arbejdet med Nørre Søbys historie. Jeg har kendt dem alle, fra de blev født.
I februar døde Inga Herluf Nielsen, f. 1934. Som medlem af den gamle smedeslægt tilbragte Inga barndommen og ungdommen i Nørre Søby. I 2010 fulgte Inga Lokalarkivets opfordring til at skrive slægtens historie, afsluttende
med historien om Nørre Søby Kino. En meget skattet fortælling.
I marts døde Aase Brandt Nielsen (Tagehus), f. 1927. Efter flere år i Odense
flyttede Aase tilbage til Nørre Søby, hvor hendes store energi og hjælpsomhed
kom mange til gode, bl.a. Lokalarkivet, hvor Aase betegnede sig selv som
”praktiske gris” – og det var hun. Også med bidrag til historien med billeder
og erindringer.
I april sov Gerda Sig, f. 1933, stille ind. Gerda var – om ikke den sidste – så
en af de sidste repræsentanter for de gamle gårdmandsslægter. Gerda har igennem årene været storleverandør af billeder m.m. til Nørre Søbys historie.
Gerdas liv – såvel som Ingas og Aases – blev smukt erindret i talerne ved deres bårer. Lokalarkivet mindes dem med stor taknemmelighed.
Æret være deres minde.
Aase Reffstrup

Nyt fra Varmestuen
Rengøringsdagen bliver i år, lørdag den 29. august, hvor vi mødes kl. 9.00.
Varmestuen giver morgenkaffe med tilbehør.
Når rengøringen er overstået, er der frokost som sædvanlig, og i dagens anledning giver Varmestuen 1 snaps og 1 øl til maden.
Husk, at vi starter op med fællesspisning til september. Det bliver fredag den
11. kl. 18.
Tilmelding som sædvanlig til Else på telefon 24 85 11 29.
Vi ønsker alle en god og varm sommer!

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Varmestuen
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De nye Vedtægter for Skulderbladet
§ 1. Formål, navn og hjemsted
Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til aktiviteter i Nr. Søby gennem udgivelse af
mindst 6 blade, som udkommer i ulige måneder. Bladets navn er
''Skulderbladet for Nr. Søby og omegn'' Foreningen, der er stiftet den l4.
marts l99l, har hjemsted i Nr. Søby
by og sogn.
§ 2. Medlemmer
Som Interessenter kan optages kontingent betalende foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner i Nr. Søby.
§ 3. Kontingent
Kontingentet fastlægges hvert år på
generalforsamlingen og betales i 4 rater, første betaling senest een måned
efter generalforsamlingen og efterfølgende rater den 15. i kvartalets første
måned. Udmeldelse skal ske til kassereren med mindst 3 måneders varsel til en første i måneden.
§ 4. Ledelse
Foreningens arbejde og bladets udgivelse ledes af en redaktion på 5 – 7
medlemmer, der vælges bredt blandt
interessenterne på generalforsamlingen. Redaktionen vælges for 2 år ad
gangen, eventuelt ved skriftlig afstemning. Redaktionen skal bestå af
en ansvarshavende redaktør, som er
formand, en næstformand, en kasserer og 2 - 4 andre redaktionsmedlemmer. Redaktør og to redaktionsmedlemmer vælges i år med ulige årstal
og i år med lige årstal vælges næstformand og kasserer samt evt. 2 re-

daktionsmedlemmer. Desuden vælges to suppleanter for 1 år ad gangen.
Redaktionen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig
selv. Gennemgang af forretningsordenen indgår i årsberetningen. Redaktionen er ansvarlig over for presseloven og er berettiget til suverænt
at behandle indhold og omfang af
stoffet med tilbørlig hensyntagen til
interessenterne.
§ 5. Foreningens regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af de valgte
revisorer. Bladets midler skal være
anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
To revisorer og een suppleant vælges
på generalforsamlingen for et år ad
gangen. Revisionen har tilsynspligt.
§ 6. Generalforsamlingen
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af
marts måned og indkaldes ved meddelelse i bladets januar nr. ledsaget af
en dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når redaktionen finder det nødvendigt, men ethvert medlem kan med mindst een
måneds varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Den/de, der
indkalder, er forpligtet til at arrangere
generalforsamlingen ledsaget af
dagsorden.
§ 7. Myndighed
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.
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§ 8. Dagsorden
Generalforsamlingens dagsorden
skal indeholde mindst følgende
punkter:
l. Valg af dirigent og referent (og
evt. stemmetællere)
2. Beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af redaktion og suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleanter
8. Ideoplæg fra interessenterne
§ 9. Stemmeberettigelse
Hver kontingentbetalende Interessent
har højst to stemmer hver blandt de
tilstedeværende. Kvittering for betalt
kontingent er medlemsbevis.
§ 10. Lovændring
Til ændring af foreningens love kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslag til lovændring
udsendes til Interessenterne senest 3
uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves 2/3
majoritet af samtlige Interessenter.
Er 2/3 af Interessenterne ikke tilstede
ved generalforsamlingen, kan redaktionen - senest tre uger efter - indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværende stemmer. Ved opløsning går foreningens midler til aktiviteter i Nr. Søby og omegn til fordel
for almenvældet.
§ 12. Tegning - Hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift
af tre redaktionsmedlemmer, hvoraf
den ene skal være formanden eller
næstformanden. Foreningen hæfter
kun for sine forpligtigelser med den
foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer eller redaktionen nogen
personlig hæftelse.
Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 20 maj 2015.
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Fællessang ved Carl Nielsens Barndomshjem
Carl Nielsen må glæde sig i sin himmel, når han i denne tid hører sin
klassiske musik og de folkelige sange tone ud fra koncertsale og forsamlingshuse – alle former for samlingssteder – også i det fri.
Lørdag den 9. maj inviterede Foreningen Norden (Årslev-afdeling) og
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn til
fællessang i haven ved Barndomshjemmet, Odensevej 2. Der gik ængstelige blikke til udviklingen i vejrsituationen i løbet af dagen. Det tegnede ikke for godt; paraplyerne blev
fundet frem. Arrangørerne spekulerede meget på, hvor mange der ville
trodse blæsten og den overtrukne
himmel. Uro blev til glæde vendt:
Endnu engang trak Carl Nielsen folk
af huse – og tak for det. Forsynet
(eller Carl!) belønnede fællessangen
med tørvejr, ja, endog sol. Med vokalensemblet MandHatten.dk fra
Kolding som forsangere gik det løs
med mange af de kære, kendte sange.
Vi kan bare det med fællessang.
Så gik turen ned til Hedvig i ”Salen”,
hvor Inge Christensen var klar med
”Retter fra Carl Nielsens tid”: kødbudding med grønærter – kartofler
med dyppelse og rødbeder – fedtemadder – spegepølse – rygeost –
prossekage – romfromage med syltede kirsebær. Dertil ”Carls Special” –
på dåse ! (anakronisme) – og æblemost. Det var så lækkert, og sangen i
det fri havde givet appetit.

Der var livlig trafik ved Ta’-selv’bordet. Stor tak til Hedvig Rasmussen, som altid bakker op om lokale
arrangementer.
Kl. 19.30 var MandHatten.dk klar til
aftenens koncert. Første afdeling
indledtes med fællessang, ”Som dybest brønd gi’r altid klarest vand”.
Derefter Carl Nielsen-sange, kædet
sammen af aftenens dirigent, Jørgen
Andersen, der absolut var ”på hat
med Carl Nielsen”, som er overskriften på aftenens koncertarrangement.
Jørgen udtalte dog en vis bekymring
mht at fortælle om Carl Nielsen i
hans fødeby; men ingen grund til bekymring. – I anden afdeling fik vi et
udsnit af deres omfattende repertoire: afrikansk velkomstsang – svensk
vise og populære sange fra den anglikanske verden. Danmark repræsenteret med ”Jeg sætter min hat, som
jeg vil –” - og det gjorde de så! Hattene (sorte) er deres
”varemærke”.
Aftenen sluttede med endnu en fællessang, ”Underlige aftenlufte” jeg fornemmede, at Carl Nielsen
nikkede anerkendende fra sin himmel. Hans fødeby og omegn har ikke glemt ham i 150-året for hans
fødsel på Sortelung.

Aase Reffstrup
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Skulderbladet i fremtiden
I de, på ekstra – ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter, blev det vedtaget at skulderbladet
fremover kun udkommer 5 gange +
byfestbladet altså 6 gange om året.
Skulderbladet udkommen fremover i
de ULIGE måneder, og har derfor
deadline for artikler og annoncer senest den 15 i LIGE måneder.
På den ekstra – ekstraordinære generalforsamling blev der fra den nye
bestyrelse foreslået nogle ændringer
af vedtægterne.
Der var 2 vigtige ændringer, nemlig
omkring udgivelsen af bladet og
hvordan skulle et evt. overskud af de
penge som måtte være hvis Skulderbladet må lukke, fordeles. Og derud-

over var der en del redaktionelle ændringer der burde rettes til.
Når du læser vedtægterne et andet
sted i bladet, vil du opdage at de vedtagne nye vedtægter er understreget,
sådan at de er nemme at finde og
sammenligne med de gamle vedtægter.
Redaktøren.
Errare humanum est =
Det er menneskelig at fejle.

Omnia Vincit Amor =
Kærligheden overvinder alt
cogito ergo sum. =
Jeg tænker, altså er jeg
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Andre oplysninger vedr. Skulderbladet
Ændringer til kalenderen følger den normale deadline for indleveringen til
bladet. Det er arrangørens ansvar at skulderbladets redaktør for meddelelsen i
rette tid.
Interessenter har også fremover ret til at få annonce og artikler med i bladet,
her gælder også de normale deadlines.
Skulderbladet har nu også fået sin egen hjemmeside: www.skulderbladet.dk,
samt 2 mailadresser som vi gerne vil have at I bruger til de rigtige mails.
mail@skulderbladet.dk til artikler og annoncer.
redaktionen@skulderbladet.dk til korrespondance med Skulderbladets redaktion.
Hvis I mangler noget på eks. Hjemmesiden så send os en mail, og vi vil se
om der kan rettes op på dette.
Skulderbladets nye redaktion/bestyrelse
Ansvarshavende redaktør/Formand
Carsten Jensby
Næstformand/Webmaster
Mikael Pedersen
Kasserer
Pia Sejersen
Annoncer/Fundraiser
Allan Rasmussen
Naturligvis
Jørgen Nielsen
Skulle der sidde nogen af bladets læsere som savner at kunne have indflydelse på hvad og hvordan bladets udvikling kan være, er du velkommen til at
henvende dig til redaktionen@skulderbladet.dk.
eller har du tid til lidt frivilligt skrivearbejde, så kan vi sagtens bruge dine artikler, dine historier eller anekdoter i bladet.
Redaktøren

Jens Arndal
Christian Fogh
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Referat fra Ex-Ekstraordinær generalforsamling
i Skulderbladet
Ekstraordinær generalforsamling for
Skulderbladet for Nr. Søby og omegn
20. maj 2015
Dagsorden:
Valg af dirigent og referent (og evt. stemmetællere)
Behandling af indkomne forslag
Valg af redaktion og suppleanter
Ad. 1.: Mogens Riber dirigent, Kris Skadborg referent.
Ad.2: Forslag om vedtægtsændringer.
§ 1. Månedlig udgivelse af Skulderbladet ændres til udgivelse mindst 6
gange årligt (i ulige måneder)
§ 3. Kontingent betales i 4 rater ændres til kontingentbetaling 1 gang årligt.
Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen og betales senest en
måned efter.
§ 4. Antallet af redaktionsmedlemmer ændres fra 5 til 5-7 svarende til 1 ansvarshavende redaktør (formand), 1 næstformand, 1 kasserer og 2-4 andre medlemmer.
§ 9. ”Foreninger” ændres til ”interessenter”.
§ 11. I tilfælde af opløsning af Skulderbladet anvendes dets midler til aktiviteter i Nr. Søby og omegn - til fordel for almenvellet.
Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 3: Ingen af de fremmødte ønskede at indgå i redaktionen eller som suppleant.
PS:
Inden afstemning om ændring af § 1 efterlyste Pia godkendelse af sidste generalforsamlings referat vedrørende økonomi. Godkendelse finder sted senere, men omdelt bilag vedrørende økonomi viste, at det forventede resultat ved ændring vil blive økonomisk fordelagtigt -sammenlignet med resultatet fra 2014.

Omdeling af Skulderbladet tages op til revision.
Kristine Skadborg
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Kræmmermarked i Nr. Søby
Søndag d. 13/9-15 fra kl. 10.00 – kl. 16.00
I og ved forsamlingshuset
Pris for bod 200 kr.
Hvis man ønsker en bod enten inde eller ude
Ringes der til Peder tlf. 40463506 eller
Gerda tlf. 24988630
Vær i god tid da det er efter først til mølle princippet.
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Nr. Søby´s Børnefond
Børnefonden er på en måde genopstået, selv om den aldrig var nedlagt eller
omkonverteret. Måske vidste du slet ikke at der er en pengefond i Nr. Søby
som akkumulerer renter som kan uddeles til værdige formål. Altså historien er
kort sagt at man i 80erne og 90erne oprettede en fond som skulle understøtte
børne og ungelivet i Nr. Søby. Der er rundtregnet et afkast på 3000- 5000 årligt, og de sidste par år har der ikke været uddelt midler.
Den gamle bestyrelse som havde siddet en del år er blevet udskiftet med nye
friskere kræfter. Dvs. At der indenfor overskuelig fremtid vil være mulighed
for at ansøge børnefonden om midler til børnevenlige formål i Nr. Søby. Den
nye bestyrelse har konstitueret sig og består nu af Kirsten Jensen- Formand,
John Skaarup- kasserer, Søren Bech- næstformand, Carsten Stenbye og Sven
Caning.
Vi er uerfarne i fondsarbejdet og er ved at finde vores lovmæssige fodfæste og
berettigelse. I sensommeren skulle vi være klar til at modtage ansøgninger om
uddeling og efterfølgende være klar til en uddeling af midler. Imellem tiden,
skal vi så arbejde med spørgsmålet om vi kun uddeler afkast af vores formue
eller om vi laver en nedsparing af fonden så vi kan uddele lidt mere end normalt. Måske kommer det hele også lidt an på de ansøgninger der kommer ind.
Bestyrelsen for Nr. Søby Børnefond.

Bolden triller i Nr. Søby
Hver tirsdag triller bolden i den grad
på Nr. Søby stadion. Vores børnehold
er efterhånden etableret på den måde
at vi har omkring 14 faste unger der
kommer og triller bold, drikker vand
og spiser kage. Vi spiller hyggebold,
men alligevel går vi alle efter at ende
som Messi i en Champions League
finale. Dvs. Træningen er tilrettelagt
relativt struktureret og vi går efter at
lære ungerne at spille bold og fungere
som en teamplayer på et fodboldhold.
Ungerne udvikler sig og bliver hele
tiden bedre og bedre, forældrene til
ungerne udvikler sig også og er nu
nået til at drikke kaffe sammen under
træningen, træneren udvikler sig også,

og er nået til at være på fornavn med
alle spillere uanset om vi så mødes i
brugsen, børnehaven eller i baren
ved byfesten. Børnene ved nok hvem
der er den ægte fodbold ekspert og
det har et par bedsteforældre måtte
lægge øre til.
Vi drømmer om at lave et børnefodboldstævne der involverer vores naboklubber, og godt for det, så har vi
noget at arbejde hen imod.
Hvis du godt kunne tænke dig at gå
til fodbold og er 4-7 og kender en
voksen der vil tage med dig på stadion hver tirsdag kl 16.45, så er du bare så velkommen. Det er rigtig sjovt
når man får mange nye venner.
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Nr. Søby´s Legepladsudvalg
aktiviteter.... Arealet skal kunne bruges af ALLE i byen, små børn, teenagere, voksne og ældre.
Derfor håber vi på alles opbakning
private og erhvervsdrivende, så det
atter kan blive sjovt at lege på området i byen for stor og små.
Ønsker du på den ene eller anden
måde, at bidrage med stort eller småt
(økonomisk støtte eller andet) til
etableringen af et nyt og attraktivt
areal, så kontakt os på mail camillarune@mail.dk eller tlf. 2277 6531.

Hej alle medborgere i Nr. Søby.
Vi er nogle stykker, der er gået sammen om at få sat nyt liv i legepladsen
mellem Gammelgårdsvej og Lindelyvej. Legepladsen har set bedre tider
og der er behov for nogle nye og intakte legeredskaber.
Til dette søger vi forskellige fonde
samt Faaborg-Midtfyn Kommune om
økonomisk støtte til projektet med at
skabe et dejligt og attraktivt legeområde og samlingspunkt midt i byen.
Det er vores store ønske, at området
kan blive et udflugtsmål for alle børn og barnlige sjæle hvad end det
er børnefødselsdage, en fodbolddyst
når familien er på besøg, stedet hvor
naboer/lokale mødes, daglige gåture,
dagplejemødrenes eller børnehavens

Venlig hilsen
Legepladsudvalget
Stine Haugland Rojh, Maike van der
Made, Signe Sofie Westerboe Larsen
og Camilla Møllegaard-Kjærulff
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Formandsberetning til generalforsamlingen i varmestuen
den 10. april 2015
Arrangementer:
23. maj: Kr istian J uhl og Mogens Riber plantede et nyt ahor ntr æ i haven.
Da vores gamle birketræ, blev ødelagt af stormen så vi var nødt til at fælde
det. Vi var samlet til en lille festlighed, ca. 15 stk. vi fik et lille glas og hyggede os.Vi havde samlet ind til det ved generalforsamlingen 800.00 kr.
23. juni: Sankt Hans aften, Ved sportspladsen, hvor ca. 150 deltog, både børn
og voksne. Det er efterhånden blevet en tradition for mange af byens borgere
at komme. Vi bagte og solgte vafler, øl, vin og sodavand. Børnene bagte snobrød som sædvanlig. Anders Kjærsig holdte bål talen, en rigtig god tale. 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!
30. august: Rengøringsdag, hvor vi startede kl. 9.00 med morgenkaffe, sluttede med frokost. Vi var 10-16 stk.
30. november: Julepyntedag, lavede juledekorationer, startede med kaffe og
sluttede med lørdagsfrokost sammen med mændene, 10-16 stk.
1. søndag i advent: Lystænding på trekanten, en rigtig god tradition. 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. Vi har nu en måler sat på hos Peter
Jepsen, og varmestuen betaler så elregningen. En stor tak for det!
13. december: Julefrokost, fulde huse, rigtig hyggelig aften. Vi spillede pakkespil.
Fællesspisningerne: Næsten fuldt hus hver gang. Tak til J ohannes, som
spiller for os, og Kristian kræver penge ind. 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. Jørgen kogte guleærter til os til fællesspisningen.
Mandag formiddag

:Gymnastik (Lis kommer fra Odense, hver
mandag og leder det)
Tirsdag og torsdag formiddag :Bobspil (Petanque om sommeren)
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Der er stadig lørdagsfrokost, (sidste lørdag i måneden,) hvis nogen har lyst.
Huset har i alt været brugt af 1326 personer til aktiviteter i løbet af året.
Og 290 i alt til fællesspisning og lørdagsfrokost
Ting omkring huset: Vi har købt nyt fyr (30500,-), vi har fået 5500,- fra Naturgas Fyn. Vores gamle fyr var 25 år gammelt, så vi håber nu vi kan spare lidt
varmepenge. Vi kan nu se på varmeregningen, at den er 10.000,- mindre end
sidste år. Så har vi købt ny opvaskemaskine og støvsuger, da de var i stykker.
Vi har købt 3 nye vinduer ud mod gavlen til parkeringspladsen, plus 2 nye i
biblioteket. Så vi har rigtig brugt penge, men har stadig lidt på kontoen.
Huset har været lejet ud 10 gange til fester og 4 gange til generalforsamlinger.
Til de forskellige aktiviteter i Varmestuen 2014, har der været følgende antal
deltagere ca. hver gang:
Gymnastik: 17 deltagere
Bob-spil: 11-12 deltagere
Kaffemik: 6 deltagere (damer)
Strikkeklub. 10 deltagere (damer)
Tak til Kristian fordi han har slået vores græsplæne hele sommeren. Jeg har
selv gjort rent her. Tak til bestyrelsen!
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder.
Else Larsen

Tak for en kanon byfest
Tak til alle for en kanon byfest.
Hermed en lille opsummering til dem der var med ved årets byfest. Vi er alle i
byfestudvalget godt tilfredse med den succes vi har med byfestweekenden og
specielt lørdag aften.
Selve arbejdet med at planlægge byfesten er ikke den store udfordring, en del
af vores planlægning består af mindre justeringer, og i høj grad "same procedure as last year" og vi planlægger nogle nye aktiviteter for at udfordre programmet lidt. Derimod er selve afviklingen af weekenden noget der trækker søm ud
hos udvalgets medlemmer og vi knokler for at have det hele klart fra start til
slut. Der er rigtig mange småopgaver der hele tiden skal løses for at det kører.
Derfor vil jeg gerne give et kæmpe klap på skulderen til mine med byfestudvalgskollegaer og sige." sindssygt godt kæmpet og godt arbejdet". Egentligt er
det ikke en kæmpeopgave, men vi er lidt underbemandede og hvis det skulle
være helt perfekt så var vi 2-3 ekstra i udvalget. Vi har på en måde bygget det
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op så hver mand i byfestudvalget har sine ansvarsområder. Når der så mangler
et par ansigter, så er opgaverne fordelt ud på andre. Så måske derfor har det
trukket lidt ekstra søm ud hos enkelte udvalgsmedlemmer i år. Selvom de fleste melder retur at man nærmest var i topform mandagen efter byfest. Har du
lyst til at være en del af hjernen bag byfesten så er du så velkommen, vi forsøger hele tiden at headhunte nye ”aktiver” til udvalget, men måske har vi overset dig. Så hiv fat i os på Facebook, mail eller til generalforsamlingen.
Fordi vi er lidt underbemandede oplever man også i år lidt forsinkelse i programmet, lidt manglende opmærksomhed på enkelt aktiviteter i programmet
og måske lidt udfordringer med at være synlige nok. Naturligvis kan vi forbedre os og løse de udfordringer der er med teknikken og varmen, eller temperaturen på øllet. Men vi mangler folk i byfestgruppen og kan ikke altid nå alt,
eller svare på alle spørgsmål, når teltet koger. I den sammenhæng skal vi også
takke vores hjælpere, i leverer en uvurderlig indsats og gør det i kan for at løse
opgaverne. Vores succes med de enkelte aktiviteter i programmet vil vi så til
førstkommende møde diskutere og diskutere hvordan vi kan forbedre os selv.
Desværre kan vi jo ikke tvinge vores publikum til at deltage i det vi programsætter så vi må finde nogle aktiviteter der tiltrækker både publikum og deltagere. F.eks. er det set med mine briller, noget skuffende at der til vores kagekonkurrence kun er en enkelt kage. Jeg mener helt bestemt at aktiviteten har
sin berettigelse, men den type aktivitet er kun en succes hvis publikum deltager aktivt. Derfor må vi opfordre til at man som besøgende ved byfesten selv
leverer en aktiv indsats for at der er indhold i aktiviteterne og at aktiviteterne
kan berettiges. Dvs. Hvis man har evner til at bage en kage, så gør det, uanset
om du har en chance for at vinde eller ej. Hvis du har et dyr, så tag det med,
uanset om det er en præmie ko eller en vandrende pind. Det er publikum der
gør vores byfest til en succes, det er ikke byfest udvalget der skal komme med
kager og husdyr, enhjørning osv. osv.
Årets byfest vil sandsynligvis igen bringe et overskud til bl.a. de foreninger
der har hjulpet til og til disse foreninger skal også lyder et stort tak. I det hele
taget er der en masse faktorer der gør at vi kan lave byfest, bl.a. vores sponsorer der bidrager med alle præmier, mad og annonce kroner. Byfesten vidner
om et lokalsamfund der er sundt og det er rart at bo et sted hvor man passer på
hinanden og dyrker fællesskabet. Nu går byfestudvalget i dvale og sover
"branderten" ud og kommer til hægterne, til næste år. Tak for supporten. Over
and out.. ZZZ
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Varmestuen
meddeler
Borgere i Nørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej 6b.
Max 25 personer.
Henvendelse 3 uger før brug til Else Larsen tlf. 24851129
Husk, at vi starter op med fællesspisning til september.

Til borgerne i Nr. Søby.
juni 2015
NU FÅR DU OGSÅ MULIGHEDEN FOR TILSLUTNING AF ET
FREMTIDSSIKRET FIBERNET.
Du tilbydes fibernet der omfatter TV, radiosignal, Internet og telefoni til billig
samtaletakst.
Årslev Net tilbyder nu alle borgere i Nr. Søby der bor i byzonen dvs. indenfor
byskiltet, medlemskab af foreningen, og dermed adgang til ovenstående infrastruktur.
Det vil påvirke; antallet af mulige TV kanaler, bosætninger i området, nye erhvervsdrivende, og ikke mindst ejendomspriserne.
Du kan også vælge internet uden TV abonnement.
Borgere udenfor byskiltet tilbydes naturligvis også medlemsskab, og vi giver
gerne et individuelt tilbud herpå.
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For at gennemføre projektet, er det nødvendigt med minimum 90 bindende tilmeldinger før arbejdet kan sættes i gang, så tilmeld dig snarest til Årslev Net
eller i varmestuens postkasse inden 1. august.
Så starter Årslev Net gravearbejdet, med udrulning af fiber til dig.
Du skal kun betale tilslutningsafgift på kr. 2.500,- og kr. 500,- for en standard
husinstallation.
I alt kr. 3000,- inkl.. moms, der omfatter alt nødvendigt udstyr, inkl.. første tilslutningspunkt, hvor der skal være 230V til rådighed. For modem til internettet, må erlægges kr. 300,00 i depositum.
Det eneste du selv skal bidrage med, er gravearbejdet fra skel til din ejendom.
Vi tilbyder at skabe kontakt mellem dig og den entreprenør der skal grave i dit
område, hvis du ikke selv ønsker at grave.
Det er aldrig for sent, at tilmelde sig til Årslev Net.
Ønsker du på et senere tidspunkt at blive medlem, vil der altid være mulighed
for tilslutning for den til enhver tid gældende tilslutningsafgift.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Årslev Net

Holder du festen derhjemme
Nr. Søby forsamlingshus
Udlejer borde og stole
Pris for medlemmer 100,00 kr.
For ikke medlemmer 175,00 kr.
Kontaktperson:
Børge Mose tlf. 66170098 eller 60882935
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Skulderbladet ønsker alle en god sommer.
Næste blad udkommer 1 september 2015.

Kalenderen

juli—august 2015

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque
Træning - NSB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
10.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00
- 12.00
- 16.00
- 12.00

Varmestuen
Konfirmandstuen
Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
Varmestuen
Konfirmandstuen
Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
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

Kom bladet ikke, så ring til : 65961333 - 40167302 - 65902475
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Carsten Jensby.
E-mail: redaktionen@skulderbladet.dk
Næste nummer udkommer den 01 september 2015. Deadline : 15. august
Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk
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