
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Kender I jeres by ?   
Kære Søbynitter  -  Kære Omegns-

beboere 
-  Kender I �ørre Søby ? 

 

Som i andre byer er der to befolk-

ningsgrupper:  de ”gamle” og  tilflyt-

terne. Den første gruppe vil nok sva-

re, ”Ja, det gør vi da”; den anden 

gruppe, ”Ikke rigtigt – vi vil gerne 

lære mere om det sted, vi har valgt at 

slå os ned.”   - Det bliver der nu mu-

lighed for, og samtidig kan de 

”gamle” finde ud af, om de nu også 

kender mulighederne i deres by. 

Lørdag den 25. april 2009 arrange-
res en 

FORÅRS-KULTURDAG. 
Kurt Rosenfeldt, leder af museet på 

Søbysøgård, foreslog Lokalarkivet, at 

vi skulle have en fælles åbningsdag 

her i foråret for at give beboerne lej-

lighed til besøg.  En rigtig god ide, 

som udviklede sig til at omfatte andre 

af sognets kulturelle tilbud.  Fore-

spørgsler resulterede i positive tilken-

degivelser fra  

 

• Varmestuen,  Røjlevej 6 
•  Museet på Søbysøgård,  Søvej 27 
• Kirken med Konfirmandstuen, 

Kirkesøvej 20 

• Carl (ielsens Barndomshjem, 
Odensevej 2A 

• Hestehavegårds Hverdagsmuse-
um, Søstedvej 19 
Lokalarkiverne, Røjlevej 22  -  (r. 
Lyndelse-arkivet er også med 

 (ørre Søby Koret, Røjlevej 22 
 Forsamlingshuset, Rosenvej 22 
 Dagli’ Brugsen, Røjlevej 6 
 

Lokaliteterne, mærket med *, vil 
være klar til at modtage besøgende 
mellem kl. 13 og 17.        
Relevante spørgsmål kan besvares, så 

man med opladt sind kan begive sig 

videre på turen. 

 

(ørre Søby Koret vil være i Aulaen 

på Røjlevej 22 og giver prøver på 

det, der er indøvet i vinterens løb. 

Forsamlingshuset er optaget af pri-

vat fest, men vil gerne bidrage til da-

gen på anden måde.  – Det vil 

Dagli’ Brugsen, Røjlevej 6, også. 

 

Se kort med forslag 

til rundtur.  Man kan 

selvfølgelig også ud-

vælge sig de steder, 
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Forår, over Kaj Normann Andersen 

til Anton Dvoraks musikalske uni-

vers, mens der kan nydes et par hånd-

madder og et glas vin/øl/vand til et 

beskedent beløb af kr. 50 pr. person 

(børn fri entre). 

Vi håber på stort fremmøde. – Nørre 

Søby har virkelig noget at byde på – 

for gamle såvel som for nye søbynit-

ter.   

Velkommen  til  Forårs-
kulturdagen  25. april  2009. 

 
Hanne Christensen                            

Aase Reffstrup  

 

P.S.  Hvor gerne vi end ville, må selv 

vi indrømme, at kultur og penge ikke 

kan skilles helt ad. Skulle der blandt 

læserne være nogen, som kunne tæn-

ke sig at støtte Forårs-kulturdagen, 

modtages store såvel som små bidrag 

med taknemmelighed.  – Hanne Chri-

stensen (65 90 17 19)  og  Aase 

Reffstrup ( 65 90 11 00)  tager gerne 

imod. 

Generalforsamling  

som måtte have særlig interesse. 

Starter man f.eks. sin forårstur i Var-

mestuen, kan man lægge ud med en 

kop kaffe og et stykke brød, mens 

man ser på bøger og eventuelt giver 

et bud på Læseforeningens store 

overskudslager af bøger under kyn-

dig vejledning af Læseforeningens 

leder, Ulla Abildgaard. – Samtidig er 

der mulighed for at høre om Varme-

stuens øvrige aktiviteter. 

 

Et godt råd kunne være at slutte turen 

i de to Lokalarkiver efter den smukke 

tur ude fra Hestehavegaards Hver-

dagsmuseum. Pust så ud i Lokalarki-

vernes spændende verden. 

 

Efter at have indåndet duften af det 

gamle Nørre Søby og Nr. Lyndelse 

fastholder vi historiens røde tråd i 

Aulaen fra kl. 17 – ca. 18.30, hvor 

Tine Jarl (gammel elev fra Nørre Sø-

by Skole; uddannet som operasanger, 

nu bosat i København) sammen med 

sin pianist Lindy Rosborg vil lede os 

ind i vor egen Carl Nielsens Fynske 

i NR.Søby forsamlingshus mandag 

den 27.april 2009 kl 19.30 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag skal, for at blive behandlet på 

generalforsamlingen, være  

bestyrelsesformand Peder Larsen 

Lindelyvej 12.Nr.Søby, i hænde se-

nest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

  

Vi starter kl 18.30 med spisning, og 

til denne del af arrangementet bedes  

i tilmelde jer til Peder Larsen på tlf. 

65902126 eller 40463506 senest den 

20.april 

  

Bestyrelsen 
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Torsdag d. 31 oktober 2008, fik vi 

besked om at Statsfængslet Søbysø-

gård ikke længere ønskede at handle 

lokalt, men i stedet ville tage til Nr. 

Lyndelse og handle fremover. Det 

kom som lidt af et chok for os, da der 

ikke havde været nogen indikationer 

på utilfredshed fra fængslets side. 

Men da vi desværre ikke bestemmer 

hvor statsfængslet skal handle henne 

kan vi ikke rigtigt gøre så meget ved 

det, da de havde indgået en ny aftale 

med SuperBrugsen Nr. Lyndelse in-

den kontrakten med os blev opsagt. 

Men vi ønsker de to parter held og 

lykke med deres fremtidige samar-

bejde. Og selvfølgelig er fængslet 

velkommen til at komme tilbage og 

handle hvis deres nye aftale mod for-

ventning ikke skulle fungere opti-

malt. 

 

Fremtidens DagliBrugs i Nr. Søby er 

nu blevet endnu mere afhængig af lo-

kalbefolkningens opbakning. Nu har 

man ikke fængslet til at give en god 

omsætning, så nu skal landsbyen Nr. 

Søby vise om de ønsker at have en 

dagligvarebutik i byen, hvor man kan 

DagliBrugsen holder årsmøde fredag den 03.04.2009 i Nr. Søby Forsamlings-

hus kl. 19.  

få udleveret medicin, spille tips/lotto 

samt betale regninger ved posthuset. 

Byens butik blev i sin tid reddet af 

fængslets omsætning, nu er den der 

ikke mere, så derfor skal det vise sig 

om byen er stor nok til at trække en 

DagliBrugs rundt, og det kræver at 

lokalbefolkningen bakker op og lig-

ger noget af husholdningsbudgettet 

lokalt. 

 

Men DagliBrugsen Nr. Søby lukker 

altså ikke fordi fængslet ikke handler 

her mere, DagliBrugsen vil kun kom-

me til at lukke hvis beboerne i Nr. 

Søby ikke handler her. Så jeg kan 

kun opfordre til at man en gang imel-

lem vælger at handle lokalt. Og der-

ved sikrer at man har en lokal daglig-

vareforretning at mødes i. Og på 

trods af de snart sædvanlige rygter 

om at butikken ikke tjener penge, kan 

jeg forsikre at der er positiv drift i 

DagliBrugsen Nr. Søby som der har 

været gennem de seneste 5 år. 

 

Casper Andersen 
Uddeler 

DagliBrugsen Nr. Søby 

DagliBrugsen �r. Søby lukker ikke… 

Varmestuen 
Den årlige generalforsamling afholdes fredag d.17.april, kl.18.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne, samt-efterfølgende fællesspisning. 

Husk - tilmelding til Else Larsen på tlf. 65 90 11 29. 
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Når man som beboer i Nr.Søby derfor 

har en rekreativ mulighed, som er 

blevet andre forundt, i form af et 

smukt stykke fædreland omkring Sø-

bysøgård, giver det trods alt, mulig-

hed for noget mildhed og håb i sin-

det. 

Da jeg forleden var inviteret til et lil-

le møde på Søbysøgård kørte jeg na-

turligvis gennem byen og så alle de 

gamle og velkendte huse. Så mødes 

man af en ro og glæde over at sådan-

ne steder stadig findes. Nogen vil 

hævde at sådanne steder findes man-

ge andre steder, alligevel er området 

omkring Søbysøgård noget helt spe-

cielt med det rige fugle og dyreliv. 

Så glædes jeg over, at der var engang 

hvor Nr.Søby var rammen om famili-

ens liv på en dejlig måde. Alle de go-

de landsbyting var der, Skolen, Bør-

neinstitutionen, Forsamlingshuset, 

Sportspladsen, Kirken, Varmestuen. 

Noget mere brugt end andet, alligevel 

vil jeg mene, at det gode liv bedre 

kan leves i Nr.Søby. 

 

Men som i alle andre af livets for-

hold, skal vi nok passe lidt mere på 

hinanden, især når tristheden og 

modløsheden dukker op. 

Mange hilsner til jer alle 

 

Hans Biering 
 

Når vi åbner avisen eller tænder for 

TVet bombarderes vi dagligt med al-

verdens ulykker. Nogle er meget blo-

dige og har relation til ekstremisme 

og terror handlinger. Andre ulykker 

er mere af materiel karakter og har 

rod i den globale finanskrise. 

I disse dage er der mange familier 

som mister betydelige formuer på de-

res pensionsopsparinger. Pengeinsti-

tutter, kloge mænd og damer i be-

slægtede forretninger har travlt ved 

håndvasken. Dagligt opleves at le-

dende erhvervsfolk forsvinder ud i 

den blå luft med andre menneskers 

værdier. Enkelte dukker senere op de 

mest eksotiske steder på jordkloden 

og som regel under de varmere him-

melstrøg, ofte i ly af gunstige forhold 

for den økonomiske plathed og kri-

minalitet. 

Tilbage er en masse mennesker i dyb 

ulykke, som nu skal revidere deres 

økonomiske fremtid. 

Andre familier rammes af ulykke på 

en anden og mere smertefuld vis. 

Den uberegnelige sygdom. Sygdom 

som ikke tager hensyn til hverken det 

ene eller det andet, men blot rammer 

skånselsløst, pludseligt og hårdt når 

vi mindst venter det. 

Mange har oplevet et offentligt syge-

husvæsen, eller forvaltning, som ikke 

har evnet eller magtet empatien, nær-

været når smerte, støtte og behov for 

hjælp var størst. 

Det gode liv 

Næste nummer er Byfestbladet og det udkommer derfor først den 10. maj 
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På grund af uoverensstemmelser, har vi valgt at stoppe vores arbejde i  

Nr. Søby – Heden menighedsråd. 

Ellis & Ove Larsen 

Nr. Søby Forsamlingshus. 
  

Karneval. 
Så er det overstået, et fantastisk ksrneval. 90 mennesker var mødt op, 
mange flotte og sjove udklædninger. I havde virkelig gjort det festligt, 

En kæmpe succes, en skæg aften, god mad og en dejlig musik,og alle 
hyggede sig. 

Vi harfået mange positive meldinger tilbage, det er dejligt når vi laver 
en fest at så mange har lyst at deltage. 

  

Så vi prøver igen til næste år, datoen er sat, så sæt kryds i kalenderen 
allerede nu, nemlig, 

  

Lørdag d. 20 Marts 2010 

  

Musikken er også på plads, det er den samme 
som i år. 

  

Vi ses , på festudvalgets vegne. 

  

Pia. Dorte. Gerda. 

  

    Nr Søby Forsamlingshus. 

Køernes forårsfest.  
 

Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet på Søbysøgård søndag den 
26.april 2009 kl. 11.00 til 14.00. hvor de økologiske malkekøer bliver luk-

ket ud på græs for første gang efter vinteren. 

Dansende køer og økologiske smagsprøver er blevet et tilløbsstykke så 

kom og se køerne bliver sluppet fri præcist kl. 12.00. 
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I 1977 blev der på grund af et stigen-

de behov for pasning af børn efter 

skoletid oprettet en pasningsordning i 

nogle af skolens lokaler. Ordningen 

var en succes og efter nogle år blev 

ordningen udvidet til også at rumme 

børn under skolealderen. I 1984 fik 

ordningen status af integreret dagin-

stitution med børn i alderen fra 3 til 

10 år og fik navnet Børnehuset Regn-

buen. 

Institutionen havde nu til huse i den 

gamle inspektørbolig. Inspektørboli-

gen rummede også Nr. Søbys ung-

domsklubs aktiviteter på 1. sal og i 

kælderen. Børnetallet steg meget i 

disse år og det medførte at daginstitu-

tion og skole måtte deles om lokaler. 

Det var en løsning som kunne bruges, 

men den var ikke særlig hensigts-

mæssig hverken for skole eller dagin-

stitution. 

Inspektørboligen var gammel og op-

fyldte ikke bygnings og arbejdsmiljø-

krav til funktion som daginstitution 

og samtidig var der et stort pres på 

ventelisterne til en daginstitutions-

plads. Det resulterede i at politikker-

ne besluttede at bygge en ny daginsti-

tution. Den nye institution stod fær-

dig i 1993 og kunne rumme 60 børn. 

Men allerede mens den nye instituti-

on blev bygget stod det klart at den 

ikke var stor nok til at rumme det 

pasningsbehov der var i Nr. Søby.  

Og i 1994 blev Børnehuset Regnbuen 

igen udvidet. Skolens formningsloka-

le der lå i umiddelbar nærhed af insti-

Børnehuset Regnbuen  -  historien frem til nu. 

tutionen blev indrettet til daginstituti-

on. Til gengæld fik skolen bygget 1. 

sal på fløjen ved siden af administra-

tionsfløjen, og her blev der indrettet 

et stort flot formningslokale til erstat-

ning. 

På et tidspunkt var der over 100 børn 

indmeldt i Børnehuset Regnbuen. 

Tiderne forandrer sig, børnetallet går 

op og ned, både for skole og daginsti-

tution. Og da kommunesammenlæg-

ningen skal finde sted er børnetallet 

lavt i Nr. Søby Skole og i Børnehuset 

Regnbuen. For at skabe bæredygtige 

institutioner vælger politikerne i Få-

borg Midtfyn Kommune at nedlægge 

Nr. Søby Skole 1. august 2007 og 

flytte børnene til Carl Nielsen Sko-

len. Fritidshjemsbørnene fra Børne-

huset Regnbuen flyttes Børnebyen 

Toppen der indrettes til SFO. Til gen-

gæld flyttes børnehavebørnene fra 

Børnebyen Toppen til Børnehuset 

Regnbuen. 

Børnehuset Regnbuen omlægges fra 

at være integreret daginstitution med 

børn i alderen 3 – 10 år til en integre-

ret daginstitution med børn i alderen 

0 – 6 år. Fritidshjemsbørnene skiftes 

ud med vuggestuebørn. Samtidig får 

Børnehuset Regnbuen tilknyttet en 

specialpædagogisk gruppe for børn i 

alderen 0 – 6 år. Og derudover bliver 

institutionen base for samtlige støtte-

pædagoger i Fåborg Midtfyn Kom-

mune. 

Det har været nogle store dramatiske 

ændringer for Nr. Søby Skole og Bør-
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�r.Søby Boldklub  

Ja så nærmer tiden sig, for at der igen skal spilles kampe på vores dejlige fod-

bold anlæg. Så hvis du skal nå at komme i form inden der er kamp start så er 

det med at få fundet støvlerne frem, for Serie 4 holdet ligger ud  på ude bane 

den 5/4 i Ollerup mod egebjerg, den første hjemmekamp er en 10/4 kl 10.00 

mod Stenstrup, den næste hjemmekamp er den 25/4 kl 15.00 mod Faldsled/

svanninge. 

  

U17 holdet er også i fuld gang med deres træning og de træner Mandag fra kl. 

15.00 - 16.30 og igen Onsdag kl.16.00 - 17.00. Så mød endelig op hvis du ik-

ke ved hvad du ellers skal lave, hvis du har nogle spørgsmål kan du ringe til 

holdleder Dorthe Johansen 61 16 89 81. 

  

Så vel mødt til alle. 

med sportslig hilsen Vi ses 

 

nehuset Regnbuen. Det har kostet 

blod, sved og tårer at komme igen-

nem disse forandringer, men efter ca. 

2 års organisationsændringer og om-

bygninger er der opstået et pædago-

gisk ”kraftcenter” med mange spæn-

dende muligheder. Og i tilgift bliver 

Nr. Søby Skoles bygninger anvendt 

til et godt formål. Børnehuset Regn-

buen og de bygninger som indeholdt 

Nr. Søby Skole indeholder i dag: 

• Vuggestue til 20 børn 

• Børnehave til 40 børn 

• Specialpædagogisk gruppe til 12 

børn 

• Base for støttepædagoger der har 

støttefunktioner i Fåborg Midtfyn 

Kommunes daginstitutioner. 

• Gæstedagpleje for 10 dagpleje 

børn. 

• Legestue for områdets dagpleje-

mødre. 

• Lokalhistorisk Arkiv for henholds-

vis Nr. Søby og Nr. Lyndelse. 

I støbeskeen er også et projekt hvor 

man vil bruge den tidligere aula til en 

mødesal og man vil bruge nogle af 

aulaens tilstødende lokaler til under-

visningslokaler for Fåborg Midtfyns 

Kommunes administrative personale. 

Børnehuset Regnbuen er i dag en ar-

bejdsplads med 32 ansatte, og heri er 

dagplejen ikke medregnet. Kort sagt 

har tingene ændret sig meget siden 

skolen blev nedlagt i 2007. Stedet er 

genopstået med mange spændende 

funktioner og selvom det ikke kan er-

statte skolen ser jeg det som et stort 

plus for lokalområdet at bygningerne 

udnyttes til ovenstående formål. 

 

Carsten Stenbye 
Daginstitutionsleder 
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Kalenderen 
April  — maj   2009. 

3. 
17. 
25. 
27. 

Apr. 19.00 
18.00 
19.30 

Årsmøde DagliBrugsen 
Generalforsamling 
Forårskulturdag �r.Søby og Omegn 
Generalforsamling Forsamlingsh. 

1. Mandag 
 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiv ”fortælledag” 
Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

�æste nummer udkommer den 10. maj 2009. Deadline : 15. april 

Fre. 
Fre. 
Lør. 
Man. 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
�r. Søby Koret  -  øveaften 
Banko 
Træning  -  �SB 
Bob/Petanque 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
19.30  -  21.30 
19.15  - 
19.00  - 
10.00  -  12.00 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 

Skulderbladets interessenter 
Dagli’ Brugsen 
�ørre Søby Kirke 
�ørre Søby Lokalarkiv 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
�ørre Søby Koret 

Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
�r. Søby Skole 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


