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26. Årgang nr. 6     1. Oktober. 2016  - 1 december 2016        ISN0906-6519 

 
Efterårs billede over  Søby Sø 

Med Slottet i baggrunden 
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Ændringer i Skulderbladets datoer  

Ændringer i Skulderbladets udgivelses datoer. 
Vi har i redaktionen gennem længere tid talt en del om udgivel-
sesdatoerne for Skulderbladet, bl.a. på baggrund af byfestnum-
meret og af sommerferien samt udgivelsen omkring julen, at det 
ikke helt er så hensigtsmæssigt, i de måneder at det ordinære 

Skulderblad udkommer. 
Vi gentager derfor lige de ændrede udgivelsesdatoer 

September 2016 
Oktober 2016 

December 2016 
Februar 2017 

April 2017 
Midt i Maj 2017 byfest nummeret 

Juni 2017 
August 2017 
Oktober 2017 

December 2017 
Osv. 

Der er således deadline senest den 15 i måneden før et blad ud-
gives. 

Der er derfor deadline for december 2016 nummeret den 15. no-
vember 2016. 

Husk at indsende dine artikler på mail: mail@skulderbladet.dk 
Redaktionen 

De annoncerede afskedsgudstjenester den 2. oktober i Nørre 
Søby og Heden kirker, er aflyst. 
I stedet holdes samme dag gudstjeneste i Heden kl. 9.00 og i 
Nørre Søby kl. 10.00 
Vores nye præstevikar, Hans Vestergaard Jensen, bliver indsat i 
begge kirker denne dag. 
I Nørre Søby er der kirkekaffe efter gudstjenesten. 
 
Venlig hilsen 
Menighedsrådet 

Orientering fra menighedsrådet 
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Kommentar til Skulderbladet den 1-9 2016. 
 

Jeg har boet i Nr. Søby i 48 år, og mindes med glæde, da 
vi første gang fik "Skulderbladet" i vores postkasse, tænk, 
helt gratis! vi kunne nu følge med, i hvad der skete i vores 
lille, dejlige by. Men sidste gang, blev jeg virkelig rigtig 
ked af det. Rigtig trist! Var det virkelig nødvendig, at bru-
ge vores lille, gode blad til den slags, at vi alle skal læse 
det! Anders Kjærsig rejser jo nu! Behold det på Facebook! 
Jeg deler bladet ud på "Odensevej", det var med en under-
lig fornemmelse, jeg kørte rundt med det den dag. Jeg ta-
ger ikke stilling til nogle af de implicerede! Det er ikke 
det, det drejer sig om! Men, som Anders skriver i sit ind-
læg, er der mange søde og rare mennesker her. 
En lille tilføjelse til slutningen af mit indlæg! 
 

jeg tror, der er mange, som gerne ville hilse af med Anders 
Kjærsig, men det bliver der jo ikke noget af nu! 
 
Else Larsen Dømmestrupvej nr.1  
Tidligere Odensevej nr. 6. 
 

Jeg er blevet anbefalet ikke at kommentere på dette indlæg, 
og at videre behandling af emnet ikke er nødvendigt, så min 
sidste bemærkning må derfor være: 
Den der tier samtykker ikke altid.  
Carsten Jensby. 

Kommentar til september nummeret af Skulderbladet  
af Else Larsen. 

Kommentar fra redaktøren på dette indlæg. 
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Servicetilbud fra Forsamlingshuset 

 Julemesse 
 I                 

Nr. Søby Forsamlingshus 
Søndag d.20. november 2016 

Kl.10.00 til 17.00 
Alt til julen 

Børnetombola 
Lotteri 

Trækning på indgangs bon hver time. 

Hovedgevinsten trækkes kl.17. 
på dagens indgangs bon 

Alle gevinster er sponseret. 
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand 

             Vel Mødt 
  

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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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 Røj-
levej 22, melder vi ud.  – Er der i mellemtiden brug for oplys-
ninger, eller ønsker man at aflevere arkivalier, kan vi kontak-

tes 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. Lyn-

delse Sogns samlinger. 

Jens Willumsen  -  Aase Reffstrup 
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Støt vore annoncører 

Støt vore annoncører 
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Meddelelser fra 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 Hal-
len), 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 

 
Datoer for fællesspisning:  fredag den 14. oktober. 
Tilmelding senest tirsdag den 11. oktober til   
Kirsten Pindstofte: tlf. 51317604 eller 
Kris Skadborg: tlf. 30667961 
 

 fredag den 11. november. 
Tilmelding senest tirsdag den 8. november til 
Kirsten Pindstofte: tlf. 51317604 eller 
Kris Skadborg: tlf. 30667961 

 

Asta, Kirsten og Kris 

 

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. 
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Arrangementer i Varmestuen 
 

Fællesspisningen er fredag den 14. oktober og fredag den 11. 
november. 
Tilmelding til Kris, tlf. 30 66 79 61, eller Kirsten Pindstofte, tlf. 
51 31 76 04, senest 3 dage før. 
 
Juledekorationer. 
Lørdag den 26. november mødes alle, som har lyst til at lave de-
korationer. Ler, gran og andet grønt haves. Tag selv lys, bånd og 
skåle med. 
Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe, som Varmestuen sponsorerer. 
Kl. ca. 12 slutter vi med lørdagsfrokost. 
Selv om man ikke har været med fra begyndelsen, er man natur-
ligvis velkommen til at deltage i lørdagsfrokosten, som man selv 
er med til at betale. 
 
Lysene på træerne ved Trekanten tændes 1. søndag i advent, 
den 27. november kl. 16. 
Ved lystændingen er Varmestuen vært med en lille en til halsen, 
og godter til store og små! 
Johannes spiller, og vi synger og danser om træerne. Vi håber, at 
I, som tidligere, vil bakke op om vores lille, hyggelige sammen-
komst. 
 
Julefrokost (fællesspisning) fredag den 9. december kl. 18. 
Også i år sørger Varmestuens bestyrelse for julefrokosten, som er 
årets sidste fællesspisning. Varmestuen giver en øl og en snaps. 
Husk at medbringe det gode julehumør, og en lille pakke, værdi 
ca. 20 kr., som vi spiller om. 
Tilmelding til Else på tlf. 24 85 11 29, senest 3 dage før. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Varmestuen. 
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Kloakering i Nr. Søby 

FFV spildevand A/S arbejder med at separere regn- og spilde-
vand i Nr. Søby. Det er et projekt til 25 millioner kr. i anlægs-
udgifter som udføres i 2016 og 2017. 
Projektet har været ramt af dårlige jordbundsforhold på 
Odensevej og dette har gjort at arbejdet på Odensevej har ta-
get længere tid end forventet. Men det er vi ude af nu og 
fremdriften er rigtig fin. 
Faaborg Midtfyn kommune har valgt at udskifte fortovet på 
store dele af Odensevej i forbindelse med kloakarbejdet. Når 
den nye kantsten er sat kan der asfalteres. 
FFV spildevand A/S forventer at der asfalteres på Odensevej 
fra Stadionvænget til Røjlevej og på Røjlevej fra Odensevej 
til Gammelgårdsvej i uge 41 og 42. 
Tidsplan: 
Sidst i uge 38 vil Skolegyden blive spærret og der vil være 
omkørsel for beboere via Lindelyvej og Gammelgårdsvej. 
Hvis der ikke kommer hårdfrost og arbejdet kan fortsætte 
vinteren over, forventes Lindelyvej, Odensevej, Kirkesøvej 
øst, Radbyvej øst, Røjlevej, Skolegyden, Søvænget og Tre-
kanten at være separeret i 2016.   
Gartnervænget, Hestegangen, Kirkesøvej Vest, Radbyvej 
vest, Rosenvej, Smedevænget forventes udført i 2017 
Når FFV Spildevand A/S har afsat de nye stik til jeres ejen-

dom, kan i begynde at separere inde på egen på grund. Mi-

chael Jensen ved FFV Spildevand A/S skal dog kontaktes in-

den arbejdet igangsættes.      
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Ny frisør i Nr. 
Søby 

 

50% på 1. klipning i hele 
2016.  

Jeg kan godt lide at blive udfordret fagligt,  
 så jeg klipper både små og store, farver og krøller 

alle typer. 
Skal du til fest skaber jeg gerne en flot opsætning  

i dit hår.  
(Jeg holder gerne åbent søn- & helligdage for brude og  

konfirmander) 

 
 

Åbningstider:                                                Priseksempler: 
Mandag  09.00 - 15.00 Dameklip inkl. vask 365,-  
Tirsdag  12.00 - 20.30 Herreklip     250,-    
Torsdag  09.00 - 17.30 Børneklip 0-9 år  200,- 
Fredag  09.00 - 17.30 Børneklip 10-12 år 230,- 
Lørdag  08.00 - 12.00 Farve i kort hår fra 475,- 
Onsdag & 4. lørdag i måneden Lukket. Permanent & klip  795,- 
 

 
 

Røjlevej 12, Nr. Søby, 5792 Årslev 
Online booking på www.anneleneb.dk 

Tlf. 51 86 27 42 

Støt vore annoncører 

Månedens  
Tilbud: 

500 ml shampoo 
Til fint, krøllet 

eller 
farvet hår, kun 

150 kr. 

http://www.anneleneb.dk
http://www.anneleneb.dk/
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19. november 2016 – kl. 19.00 
I år er det 5. år, vi arrangerer en flot og festlig koncert på Sø-
bysøgård.  Programmet vil som ved de tidligere koncerter væ-
re en blanding af operaer, operetter og i år: Poul Henningsen-
viser. 
Det er Mette Christensen, som igen i år får det gamle klaver til 
at lyder som i fordums tid. 
Så er der Tine Jarl, med en i år ny ”første-elsker”, Henrik 
Lund Petersen, mangeårigt medlem af operakoret ved Det 
Kgl. Teater samt koret Ars Nova under Bo Holten. 
 
Kommer man i god tid til koncerten, vil Fængselsmuseet være 
åbent. 
I pausen vil der være en lille forfriskning –.  -  Billetpris: 100 
kr. 
Tilmelding fra 15.10.2016 til 65 90 17 19 

Vel mødt 
Kurt Rosenfeldt   -   Hanne Christensen 

Koncert i Riddersalen på Søbysøgård 
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Nyt fra Hverdagsmuseet. 

Sommeren går på hæld, ifølge kalenderen i hvert fald. I skri-
vende stund, den 15. september, skinner solen fra en skyfri 
himmel, og jeg er netop blevet færdig med at male det sidste 
af de nye vinduer, der blev sat i stuehuset i starten af somme-
ren. 
Det er noget siden, der sidst er fortalt nyt fra museet, og da 
her jævnligt kommer besøgende med spændende ting fra 
skuffer og skabe, må det være på tide med en lille opdatering. 
I forbindelse med kulturdagen i foråret, fandt Aase Reffstrup 
sin brudekjole frem, og sammen med den lå to små kjoler, der 
efterfølgende fik lov til, at få fast bopæl her på museet. 
Aases mors spadseredragt er ligeledes flyttet ind, og kan i 
øjeblikket ses i stadsstuen. 
I halvtredserne gik ingen kvinde i byen uden at være stands-
mæssigt påklædt, til dragten medfulgte matchende handsker 
og tørklæde. 
Aase skriver: 

 

Historierne bag mine 2 lyserøde 
kjoler til Hverdagsmuseet.  

 
Den lille fløjlskjole  blev syet til mig, 
da jeg ca. 2 år gammel var på ferie på 
Korinth Central. Alene!!  - Jeg er født 
på Nørre Søby Central, hvor min mor 
var bestyrer. Det var nødvendigt med 
medhjælp, og de unge piger blev en 
del af familien.  I 1923 var Jenny fra 
Fangel ansat; men da det blev klart, at 
der var småfolk i vente, meddelte hun, at så rejste hun ved 
næste skiftedag! Hun brød sig ikke om børn!  
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 Det gik, som det så ofte gør:  da først den lille pige havde gjort 
sin entre, varede det ikke længe, før det ændrede sig.  Imidlertid 
havde Jenny fundet en kæreste i Korinth (jeg tror, han hed Ver-
ner), så da der blev en ledig plads på Korinth Central, søgte og 
fik hun den. Forbindelsen mellem os blev ikke brudt. Jeg kom på 
ferie i Korinth, og her blev jeg forkælet. Bestyreren, fru Carsten-
sen og Jenny syede den lille kjole til mig. Også en lille underkjo-
le (kommer, hvis jeg finder den). 
Jenny overtog Korinth Central efter fru Carstensen.  -  Jeg hu-
sker, at jeg var med til Jenny og Verners bryllup i Brahetrolle-
borg Kirke – efterfølgende fest på Korinth Kro, hvor jeg opleve-
de mit første Overflødighedshorn – 
det var SÅ FLOT – jeg har aldrig 
glemt det. 
 

Denne lyserøde crepe de chine – 
kjole har også sin historie. 
Et år fik jeg i jule- og fødselsgave et 
STORT stykke stof (syntes jeg).  
Der blev syet en kjole til mig med 
rundskåret nederdel. Jeg har vel væ-
ret 3-4 år. Størrelsesmæssigt klarede 
den en eller to sæsoner, så var den 
for lille. Nu viste det sig praktisk 
med det store stykke stof. Nederde-
len blev klippet fra (den blev i øv-
rigt til 2 ”friserslag” – et til mor og 
et til mig).  – Så begyndte en ny til-
værelse for overdelen; den fik ne-
derdel af flæser, og den kunne vok-
se i takt med mig i flere år. 
Disse kjoler har fulgt mig igennem livet, og det glæder mig, hvis 
de og historierne kan finde plads i Hverdagsmuseet. 

Hverdagsmuseet   fortsat 
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Hæklede handsker var også på mode, de afbil-
lede er hæklet af min mor. 
 

En klassisk spadseredragt, syet til Dora Mikkelsen, Nørre Søby Central, i 
1950’erne.   
Den er syet af skrædder Valdemar Jensen, Nr. Lyndelse.   
Hertil fik mor syet den hvide silkebluse hos Fru Christiansen i Højby – 
hun som syede min brudekjole.  -  Grønne skindhandsker + matchende 
tørklæde – blev også anskaffet.  På den tid gik man med handsker, når 
man skulle være velklædt.  
Aase Reffstrup 
Juli 2016 

Hverdagsmuseet   fortsat 

Jens Arndal  
Christian Fogh  
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Støt vore annoncører 

Fiber er noget der skal i brødet...? Nej, Det skal i jorden.. 
Vi er så tæt på vores målsætning om at nå nok antal husstande til at 
begynde fibernet udrulning i Nr. Søby. Vi mangler bare lige de sidste 
husstande.  
Men hvad holder dig tilbage? Hvis du er en af dem der ikke er til-
meldt endnu! En fibernet forbindelse vil gøre området attraktivt for 
tilflyttere, ikke kun dit eget hus, men også naboens hus. Ja det koster 
noget at få det lagt ind og ja der er noget med at få gravet kablet ned 
fra skel og til din husmur. Ja – der er en besparelse om året og nej den 
besparelse giver ikke overskud til en rejse sydpå. Men til gengæld er 
alt ved det gamle, der er bare 10 x kraftigere internetforbindelse .  
Det giver brød på bordet, ikke mindst for erhvervsdrivende, men også 

iform af et attraktivt lokalområde. Er du i tvivl må du gerne ringe til 

Mikael Pedersen 40167302 fra Skulderbladet og stille dine spørgs-

mål. Evt. Kan du tilmelde dig ved at aflevere en bindende tilmel-

dingsblanket i postkassen, Radbyvej 5, så sender vi den til Årslevnet. 

(Skriv Navn og adresse og at du vil tilmelde dig fibernet i Nr. Søby 

og en underskrift. 

Fiber skal ikke i brødet... 
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Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 
Nørre Søby Lokalarkiv 
Nørre Søby Vandværk 
Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgård 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 
Byfestkommiteen 
Nørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 
Årslev Net 

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  -  11.00 
18.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
18.00 
10.00  -  12.00 

Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Varmestuen 

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 
Næste Ordinære nummer af Skulderbladet udkommer den 01. December  2016.  

Deadline : 15. November 2016 

Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk 

Skulderbladet  

Midlertidig lukket 
Midlertidig lukket  
1. Onsdag 
3. Onsdag 
1. fredag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Mandegildet 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

10.00 
10.00  -   
10.00  -  12.00 
18.00 
12.00 

Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 

for kontakt se side  3 inde i bladet.  

Fredag 
Fredag 
Fredag 
Fredag  
Lørdag 
Søndag  
Lørdag  
Lørdag  
Søndag 
Fredag 

Den 07. oktober 
Den  14. oktober 
Den 04. november 
Den 11. november 
Den. 19 november 
Den 20. november  
Den 26. november 
Den 26. november 
Den. 27. november 
Den. 09. december 

10.00-12.00 
18.00 
10.00-12.00 
18.00 
19.00 
10.00-17.00 
09.00 -12.00 
12.00 
16.00 
18.00 

Klubhuset v/ Stadion 
Varmestuen 
Klubhuset v/ Stadion 
Varmestuen 
Søby Søgård 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Trekanten 
Varmestuen 

Kalenderen 

Mandegildet 
Fællesspisning 
Mandegildet 
Fællesspisning 
Koncert 
Julemesse 
Juledekorationer 
Lørdagsfrokost 
Lys på Trekanten 
Fælles Julefrokost 

Oktober-December 
2016 

Se også kalenderen på 
www.skulderbladet.dk 


