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Generalforsamlingen for Nr. Søby Byfest
i år sagt farvel til 2 stærke og
kun indtil videre kun fået en i
bytte. I princippet mangler vi
dermed 3 personer, og gerne
kvinder. Det er i udvalget at vi
træffer de store beslutninger og
der er helt klart plads til nye ideer og ny arbejdskraft. Er du tilflytter er det et rigtig godt sted at
møde sine naboer. Arbejdet inkluderer ca 4 møder årligt, et par
timers hjemmearbejde og naturligvis selve byfesten og et par
dage op til byfesten. Det er en
god stemning i byfest udvalget
og vi stresser ikke arbejdet igennem.

Så er generalforsamlingen for
Nr. Søby Byfest veloverstået. Vi
har igen i år haft et pænt overskud. Det kan kun lade sig gøre
fordi vi har så mange frivillige
kræfter at trække på. I 2015 har
alle gjort en fantastisk indsats,
ikke mindst alle vores besøgende, der har drukket mange flere
øl end sidste år. Så flot klaret. Vi
håber vi kan få jer til at drikke
20% mere næste år og så tage
20% flere venner med. I 2016
samler vi ind til en ny legeplads
i "det gamle" parcelhuskvarter
omkring Lindelyvej i Nr. Søby.
I år fandt vi blandt mange andre
gode formål, også plads til at
støtte dette nye tiltag. Økonomien er naturligvis vigtig, men det
er også vigtigt at byfesten repræsenterer nye som gamle beboere i byen. Byfestudvalget har

Mvh Nr. Søby byfest
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Velkomstpakke til alle nye borgere i lokalområdet.
Nr. Lyndelse-Nr. Søby Lokalråd deler velkomstpakke ud
til nye borgere i vores lokalområde.
Uanset hvor man kommer hen, så er det rart at blive budt velkommen, så føler man sig godt tilpas.
Det gør man i hvert fald, hvis man vælger at flytte til Nr. Søby eller Nr. Lyndelse-området. Her får tilflyttere nemlig besøg af en lille komité, som foruden at byde velkommen også
har en velkomstpakke med til de nye borgere.
Det er Nr. Lyndelse/Nr. Søby Lokalråd, der står bag initiativet
Det er for at gøre reklame for de erhvervsdrivende, forretninger og foreninger, dermed håber Lokalrådet at få de nye borgere inddraget i fællesskabet fra starten af.
Velkomstpakken indeholder ud over en masse information
(bl.a. Tågen Letter og Skulderbladet), gavechecks, gratis indgang til vores lokal museer og rabatter til flere lokale forretninger.
Lokalrådet har allerede uddelt og besøgt 21 nye familier, her i
blandt flere børnefamilier.
Hele artiklen findes www.fyens.dk under Faaborg-Midtfyn
(udgivet d. 6.august)
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Du er udtaget!
Kender du fornemmelsen af at være en del af en hold?
Vi har lige fodboldholdet til dig. Du er 40+, mand og har mod på at spille
fodbold.
I NSB, Nr. Søby boldklub, starter vi et nyt Super Old boys hold. Planen
er at vi skal spille på 11 mands bane.
Vi søger dig som ny spiller til vores 11 mands hold. Kom til prøve træning om torsdagen, vi har rammerne hvis du finder støvlerne frem .
Fordi vi ikke tidligere har haft Superoldboys på 11 mandsbane betragter
vi holdet som nystartet. Derfor håber vi også vi kan tiltrække en del nye
ansigter. I klubben findes allerede en del spillere i aldersgruppen 40+
som har spillet 7 mands fodbold eller på serie 4 holdet.
Indtil foråret træner Superoldboys hver torsdag aften på Nr. Søbystation
kl 19. I forvejen træner senior hver tirsdag aften. Torsdags træningen er
derfor beregnet for superoldboys, hvorfor tempo og træning vil være tilpasset til dette.
I Løbet af foråret skulle vi gerne være 15 mand fast til træning om torsdagen.
Vel mødt vi ses førstkommende Torsdag kl 19 på stadion.
De bedste hilsener fra Bestyrelsen I NSB.
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NYT fra Forsamlingshuset

Annonce

Til festen derhjemme.
Nr. Søby forsamlingshus
Udlejer borde og stole
Pris for medlemmer 100,00 kr.
For ikke medlemmer 175,00 kr.

Her kunne du have din
annonce, som kunne give
dig en mulighed for at
fortælle alle Skulderbladets læsere om dine produkter/ydelser.

Kontaktperson
Børge Mose
tlf. 66170098 eller 60882935

Prisen for en annonce i
denne størrelse er:

300,00 kr. for et helt år.

Med venlig
hilsen
Bestyrelsen

Se også alle annonce priser og størrelser andet
steds i bladet.

Lokalarkivet
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn
”Vi passer på historien - kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
************************
Tirsdag den 1. december 2015 inviterer vi til ”Julehygge” kl.
14.30 i Arkivet.
Vi finder Malvinas julehjerter frem – og læser op fra vores samling af julehæfter.
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Julemesse


Nr. Søby Forsamlingshus
Afholder julemesse
Søndag d.22. november 2015
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
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Koncert på Søbysøgård
Søndag den 15. november 2015
kl. 19 i Riddersalen
Der er lagt op til en festlig aften med en blanding af operettemelodier, Kaj Normann Andersen og lidt opera.
Mette Christensen tryller på det gamle klaver, Steffen
Bruun og Tine Jarl lægger stemmer til.
De er alle 3 uddannet på Konservatoriet i København.
I pausen vil der være en lille forfriskning – kommer man
i god tid til koncerten, vil der være mulighed for at besøge museet på Søbysøgård ved Kurt Rosenfeldt.
Billetterne til koncerten koster som sædvanlig 100 kr. og
kan bestilles hos
Hanne Christensen 65 90 17 19
Hanne Osbirk 51 51 84 75
Vel mødt
Hanne Christensen - Hanne Osbirk Kurt Rosenfeldt (medarrangør)
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Byfesten i Nr. Søby bliver i 2016, 3-5 juni.
Fordeling af byfest midler
Den 8/10-2015 holdt vi generalforsamling i byfest komiteen.
Og regnskabet viste et overskud på 42.000 Kr.
Vi er nok i komiteen til at lave en Byfest i 2016, men skulle der være nogle, der har lyst til at hjælpe os, på den
ene eller anden måde, er de meget velkomne til at kontakte os på nsb@mikp.dk også hvis de vil med i bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen uddelte vi penge fra årets byfest.
Det bliv til 32.000 Kr:
Boldklubben
10.000 Kr.
Dilettant
5.500 Kr.
Forsamlingshuset
2.500 Kr.
Petanque
1.000 Kr.
Varmestuen
2.000 Kr.
Dagplejerne
2.500 Kr.
Jagtforening
1.000 Kr.
Lokalarkivet
1.000 Kr.
Mandegilde
1.500 Kr.
Løberne
500 Kr.
Tennis
1.000 Kr.
Og til sidst til arbejdsgruppen bag ”det grønne område
på Lindelyvej/Gammelgårdsvej”. 3.500 Kr.
Med venlig hilsen Byfestkomiteen.
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Støt vore annoncører, dit støtter dit blad

Jens Arndal
Christian Fogh

Nr. Søby It forum og Datastue
Åbningstider
Undervisning hver tirsdag kl. 16.00 til 18.00
Åben IT forum hver torsdag kl. 13.00 til kl. 15.00
På Nr. Søby Gl. Skole
(indgang gennem aulaen)
Alle er velkomne
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Meddelelse fra Skulderbladet
På grund af julen og nytåret ser vi os nødsaget til at sætte
deadline for næste og dette års sidste nummer af skulderbladet, frem til den :

05. December 2015
Så hvis du har noget der skal i bladet i dette år, bedes du
være opmærksom på dette nye deadline tidspunkt.
Redaktionen

Skulderbladets annoncepriser
Annonce priser:
1/1 side
1/2 side
1/4 side
1/8 side

1200,00 kr. pr. år
800,00 kr. pr. år
500,00 kr. pr. år
300,00 kr. pr. år

Interessent kontingent:
Interessent kontingent pr. år 1100,00 kr.
Interessenter har ret til en halvsides annonce
pr. år
Interessenter har mulighed for at få artikel/
læserbrev med i hvert nummer af Skulderbladet.
Henvendelse til:
Allan Rasmussen 20 29 00 59
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Varmestuen meddeler
Fællesspisningen er fredag den 13.november kl. 18.
Tilmelding til Else fra 1. november på tlf. 24 85 11 29
Juledekorationer.
Lørdag den 28. november mødes alle, som har lyst til at lave dekorationer. 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 naturligvis
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
29. 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 sammenkomst.
Julefrokost (fællesspisning) fredag den 11. december kl. 18
Også i år sørger Varmestuens bestyrelse for julefrokosten, som er
årets sidste fællesspisning.
Husk at medbringe det gode julehumør og en lille pakke (værdi ca.
20 kr.), som vi spiller om.
Tilmelding fra den 1.december til Else på tlf. 24 85 11 29
Vi siger mange tak for i år, og ønsker alle en rigtig glædelig jul.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Varmestuen
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Mesterslagteren
Det er med stor beklagelse, at vi har hørt, at Mesterslagteren
på Kirkesøvej er kommet i unåde hos nogle af de omkring liggende naboer, som føler sig generet af duften fra frikadellerne
og støj i forbindelse med varelevering.
Klageren har desuden brugt adresser som medklagere, uden
disse adressers vidende, og dette er nu også meddelt Fåborg–
Midtfyns kommune, således at disse adresser ikke involveres
yderligere i noget som de ikke er deltagere i.
Vi håber, som flertallet af Nr. Søbys beboere, at der bliver fundet en løsning, så vi kan beholde vores slagter som fremstiller
veltillavede og velduftende måltider – og som i øvrigt er en af
de få tilbageværende virksomheder i Nørre Søby, der har ansat
personale, med bopæl i Nr. Søby.
Seneste udvikling i sagen:
Faaborg-Midtfyn kommune har været på besigtigelse hos slagteren, og fundet at alle forskrifter er overholdt og at alt er i orden.
Mesterslagteren har derudover aftalt med leverandørerne, at de
ikke skal levere varer førend efter kl. 07.00 om morgenen,
hvilket er normal start på en arbejdsdag for mange.
Så burde der vel ikke være mere i den sag, men klageren har af
uransalige årsager desværre anket sagen.

Hanne Christensen, Aase Reffstrup og Ove Larsen
og Carsten Jensby (som privat person og ikke som redaktør.)
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JULETRÆ
I
NR. SØBY
FORSAMLINGSHUS

Pris:
Voksne: 10 kr.
Børn: 30 kr.

Tilmelding:
40463506
Der er godteposer
Og sodavand til
børnene.

Tirsdag DEN 29. DECEMBER
KL. 18.30 – 21.30
Vores indsamlere kommer rundt i
december måned, tag godt imod dem.
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Lidt af Søby Søgårds historie
Kilde: Slotte og Herregårde på Fyn og er redigeret af Carsten Jensby

Hovedbygning
Søbysøgårds oprindelige hovedbygning har formentligt bestået af fire bindingsværksfløje, som blev opført i 1559 af daværende ejer Axel Urne.
Slottets nuværende udseende:
Nordfløjen er opført 1641, østfløjen ca. 1710, vestfløjen 1768. Avlsbygninger fra 1911.
Søbysøgård tilhørte mellem 1618 og 1642 den rige danske adelsmand Hans Johansen Lindenov.
Daværende ejer Hans Lindenov opførte i 1641 et grundmuret hus i to etager i renæssancestil.
Omkring 1710 og i 1768 blev hovedbygningen udvidet med to sidefløje, og Søbysøgård er i dag et trefløjet anlæg.
Dette anlæg blev imidlertid revet ned i 1641 af Hans Lindenov, der i stedet lod opføre en enkel grundmuret bygning, der udgør hovedfløjen i det nuværende anlæg. Lindenovs fløj blev opført i renæssancestil af røde mursten i krydsskifte på en sokkel af kampesten. Bygningen er i to etager og opført over
hvælvede kældre.
På sydsiden er der en række hvælvinger, som danner en lang gang, mens der mod nord er særskilte
hvælvede kælderrum, der oprindeligt rummede økonomirum og borgstue. Huset blev herudover udstyret
med vælske gavle, og på nordsiden er der to karnapagtige udbygninger. Midt for sydfacaden blev opført
et rundt trappetårn i tre etager.
Over tårnets hovedindgang sad oprindeligt en sandstensplade, der bærer årstallet 1641 samt Hans Johansen Lindenovs og hans hustrus, Lisbeth Sophie Rantzau, våben. Denne er i 2013 placeret på vestfløjens
gavl.
Omkring 1710 opførte daværende ejer Ivar Krabbe hovedbygningens østlige fløj. Den nordlige del af
fløjen er i to etager, mens den sydlige del kun er i en. Den havde oprindeligt røde mure og takkede gavle.
I 1768 lod daværende ejer Axel Rosenkrantz, vestfløjen opføre og omdannede således hovedbygningen
til et trefløjet anlæg. Bygningen er i to etager, men noget smallere end hovedfløjen. Den har hvidkalkede
mure og afvalmet tag. Endvidere blev de resterende bygninger restaureret, og en stentavle med Axel Rosenkrantz' og han hustrus våben blev anbragt over indgangsdøren. Denne befinder sig i 2013 over nordfløjens indgang.
I begyndelsen af 1800-tallet lod daværende ejer Søren Hillerup hovedbygningen ombygge. Han delte
den øvre etage i midterfløjen i to lave etager, hvor han indrettede nogle små stuer, hvilket bl.a. betød, at
den gamle riddersal forsvandt. Samtidig nedbrød han gavlene og Hans Johansen Lindenovs trappetårn
med spir, da det var for dyrt at vedligeholde.
Omkring 1850 lod daværende ejer Enevold de Falsen hovedbygningen ombygge og restaurere. Alle murene blev hvidkalkede, og han opførte et nyt tårn ved vestfløjen. Hovedbygningen er siden blevet restaureret og indrettet til fængsel i 1931 ved arkitekt Thorvald Andersen. Den anvendes nu til undervisningslokaler, bibliotek og kontorer.
Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger:
Daværende ejer Christian Urne og hans hustru Anne Sophie Iversdatter Krabbe lod i 1664 opføre en ny
avlsladegård. Det trelængede anlæg åbnede sig mod hovedbygningen mod nord og stod helt frem til
1910, hvor det nedbrændte. Nye avlsbygninger blev opført i 1911 på samme sted som tidligere.
Til Søbysøgård hører herudover funktionærbygninger i gule sten og et gartneri.
Fredningsstatus 2013: Ingen af ovennævnte bygninger er fredede.
Fr. Herman Chr. de Falsen Lensbaron Zytphen Adeler
Ejer 1867-1908
Dyre holdet bestod i ca. år 1900 af: 124 køer, 64 kalve, 9 tyre, 24 heste, 11 føl, 19 får. Der blev solgt ca.
226 svin om året.
Folkehold: 1 forvalter(e), 1 fodermester(e), 1 forkarl, 5 karle, 5 piger, 8 daglejere, 2 ekstra daglejere under høsten.
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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

HUSK
Lyset tændes på
trekanten den 1
søndag i advent.
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Nov.—Dec. 2015
Fre.
Søn.
Søn.
Lør.
Tirs.
Søn.
Fre.
Tirs.

13.
15.
22.
28.
01.
29.
11.
29.

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Dec.
Nov.
Dec.
Dec.

18.00.
19.00.
10.00.
09.00.
14.30.
16.00.
18.00.
18.30.

Kalenderen

Se også kalenderen på
www.skulderbladet.dk

Fællesspisning
Julekoncert
Julemesse
Juledekorationer
Julehygge Lokalarkiverne
Lysene tændes på Trekanten
Julefrokost (fællesspisning)
Juletræs fest

Varmestuen
Søby Søgård
Forsamlingshuset
Varmestuen
Røjlevej 22
Trekanten
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

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

10.00 - 11.00
18.00
19.00
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
19.00 19.15 14.00 - 16.00
18.00
10.00 - 12.00
13.00—15.00

Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Røjlevej 22
Stadion
Forsamlingshuset
Varmestuen
Konfirmandstuen
Varmestuen
Røjlevej 22

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen
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

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Skulderbladets interessenter
Nørre Søby Kirke
Nørre Søby Lokalarkiv
Nørre Søby Vandværk
Nørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgård
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

Nørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
Nørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet
Årslev Net

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 nummer udkommer den 01 januar 2016. Deadline : 05. december 2015
Skulderbladet på nettet: www.skulderbladet.dk
16

