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24. Årgang nr. 4       1.  april  -  1. maj        2014                      IS�0906-6519 

Kapacitetsmæssig udvidelse af Statsfængslet på 
Søbysøgård. 

I flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 
for årene 2013-2016 blev det politisk 
besluttet, at Kriminalforsorgens ka-
pacitet skal udvides med 200 fæng-
selspladser. 
 
Sideløbende hermed bygges der det 

nye store lukkede fængsel på Nord-
falster, som ikke er en del af de 200 
pladser. Efter den politiske beslut-
ning undersøgte Kriminalforsorgen 
mulighederne for udvidelse af eksi-
sterende fængsler, og det blev beslut-
tet, at nyopføre arrestpladser på Ve-
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stre Fængsel, åbne pladser på Stats-
fængslet ved Horserød, lukkede afso-
ningspladser i Statsfængslet i Nyborg 
samt lukkede fængselspladser ved 
Statsfængslet på Søbysøgård. 
 
Fordelingen af pladserne er blevet så-
dan, at der opføres 42 lukkede fæng-
selspladser på Søbysøgård, vest for 
det eksisterende fængsel, bag gartne-
riet mod Nyvej og Rødeledvej. 
Samtidigt med projekteringen af de 
lukkede fængselspladser, som stod på 
henover sommeren og efteråret 2013, 
søgte Kriminalforsorgen Fåborg-
Midtfyn kommune om de nødvendi-
ge tilladelser til byggeriet. Da tilla-
delserne forelå, blev de arkæologiske 
undersøgelser af byggefeltet igang-
sat, og der blev her fundet spor af 
stolper fra nogle huse fra den tidlige 
bondealder. Odense Bys Museer, som 
forestod udgravningerne, vurderede 
dog, at disse efter udtagning af prø-
ver, billeddokumentation m.v. ikke 
var yderligere bevaringsværdige. 

 
Efter EU-udbud om hovedentreprise 
for opførelse af byggeriet, blev entre-
prenørfirmaet Hoffmann valgt som 

hovedentreprenør. 
 
Hovedentreprenøren gik i gang med 
planering af byggefeltet primo de-
cember 2013, og her ultimo februar 
2014 er der støbt sokkel i hele bygge-
riet og rejst betonelementer, som 
vægge i dele heraf. 
 
Den lukkede fængselsafdeling skal 
indeholde 42 lukkede fængselsplad-
ser med tilhørende beskæftigelses- og 
undervisningsfaciliteter i en separat 
bygning. De 42 pladser er delt i 3 se-
parate afdelinger med et centralt be-
liggende kontor for opsynspersonalet, 
en administrationsgang, en besøgsaf-
deling, en straf-og isolationsafdeling 
samt en hovedportbygning, som ven-
der over mod det eksisterende åbne 
fængsel. Indkørselsvejen til den nye 
lukkede fængselsafdeling bliver som 
nu ad Søvej. 
 
Hele den nye fængselsafdeling med 
beskæftigelsesbygning m.v. bliver 
indhegnet af 3 lag hegn og hele om-
rådet bliver massivt overvåget og sik-
ret mod både indtrængen og undvi-
gelser indefra. 
 
Bemandingen på den lukkede afde-
ling vil være ca. 35 ansatte, og en 
stor del heraf er nyansættelser af pri-
mært fængselsbetjente, som allerede 
pågår. 
 
De nye lukkede pladser skal være 
klar til ibrugtagning ca. 1. december 
2014.  Da det er en lukket fængsels-
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afdeling, bliver der jo herefter ikke 
mulighed for andre end ansatte og 
klienter til at se afdelingen, men 
Statsfængslet på Søbysøgård ønsker 
at inddrage lokalsamfundet, og give 
lokale borgere mulighed for at høre 
mere om Kriminalforsorgens opgave 
og se vores rammer, hvorfor vi vil 
holde en eller anden form for åbent 
hus, inden ibrugtagningen af den luk-
kede fængselsafdeling. Dette vil blive 
annonceret senere. 
 
Udvidelsen af fængslet med den luk-
kede afdeling kommer i øvrigt ikke 
til at kunne mærkes i lokalsamfundet, 
og Statsfængslet på Søbysøgård hå-
ber på fortsat godt samarbejde med 
samarbejdspartnere m.v. i lokalsam-
fundet. 

Da Statsfængslet på Søbysøgård jo 
har en økologisk mælkeproduktion, 
produktion af økologiske krydderur-
ter m.v. og ønsker at være miljøbe-
vidste, opføres der aktuelt tillige et 
halmfyringsanlæg ved gartneriet og 
Rødeledvej. Halmfyret skal i væsent-
lig grad opvarme hele Søbysøgård og 
den nye lukkede afdeling. 
 
Vi er klar over, at byggeriet af oven-
stående og den deraf medfølgende 
transport af tunge lastbiler, særligt ad 
Rødeledvej, fra Søbysøgård kan virke 
forstyrrende for de nærmeste naboer, 
men vi håber, at skiltning, regulering, 
og aftaler med entreprenørerne m.v. 
begrænser disse ulemper. 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne benytte 
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 Generalforsamling i �r.Søby Forsamlingshus 

Mandag d.28. april 2014 kl.19.30 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være 

bestyrelsesformand Peder Larsen Lindelyvej 12, �r. Søby 
i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Vi starter kl.19.30 med generalforsamlingen, efter denne er der kaffe. 
 

Bestyrelsen 

lejligheden til at invitere lokalsam-
fundet til ØKO/Køernes dag søndag 
d. 13. april 2014 kl. 10-00 – 14.00, 
hvor vi i lighed med de sidste mange 
år skal se fængslets besætning af jer-
seykøer blive lukket på græs for før-
ste gang i år. Der vil være en masse 
aktiviteter på statsfængslet denne 

dag, så vi håber, I vil benytte lejlig-
heden til at besøge os. 
 

Med venlig hilsen 
Lars S. Vinther 

Fængselsinspektør. 
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Brændegaard. Der stod flere personer 
med kikkerter; det gav bonus:  2 hav-
ørne – og så den kakofoniske lyd af 
skoven mærkelige ”brummen”. 
Ravneparret er hos os endnu, men 
giver ikke meget lyd fra sig. Hele fe-
bruar måned hørte jeg ofte, at de sad 
og ”larmede” ude ved Tuemosen, så 
jeg formoder, at de er i gang med at 
ruge – jeg har dog ikke lokaliseret 
deres rede. 
Da jeg var dreng, så jeg en vinterdag 
sammen med min morbror en stor 
flok  kvækerfinker   - Jeg tror, der 
var mange hundrede.  I vores have 
har der været et par med deres unger 

Forårets melodi 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

Om aftenen den 7. marts sad der en 
stær i naboens grantræ og øvede sig 
på forårets melodi.  Havde den været 
med i XFaktor, var den blevet ud-
stemt; men det lyder, som om ”øvelse 
gør mester”.  Sidste år så jeg ikke 
mange stære; men indtil nu har jeg 
set 3, så jeg håber, at sidste år var en 
undtagelse. 
Jeg havde været i Århus. Da jeg kørte 
hjem, fik jeg øje på en stor flok vi-
ber, så aktiviteten er stigende ude i 
naturen. 
Vi læste i avisen om  havørnene  ved 
Brændegaard Sø, så vi kørte derned.  
Vi parkerede på en lille plads over for 
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Foråret er i kraftig anmarch – tag hin-
anden i hånden og gå ud for at nyde 
det; det var ingen ordre – kun en op-
fordring.   NATURligvis. 
Jørgen Nielsen 

Hjertestarter! 

fra sidste år hele vinteren – jeg håber, 
at de bliver her. 
I vejgrøfter og skovkanter blomstrer 
violer  og  almindelig guldstjerne – 
violer dufter dejligt. 

For at undgå flere misforståelser, skal det hermed præciseres, at den indsam-
ling til Hjertestarter som er i gang i Nr. Søby og Nr. Lyndelse, går ud på, at der 
skal samles ind til Hjertestarter i begge byer. I Nr. Søby tænkes den opsat ved 

Mesterslagteren. 
Der er den 8 marts indsamlet 10.330 kr. 

Venlig hilsen 
Hjertestartergruppen 
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Månedens digt 

En morgen i marts er gæssene landet.  

De ligger i flokke og vugger på vandet,  

  mens viben dykker i sanseløs svimlen,  

  og lærken stiger og stiger mod himlen  

 

En regnorm af lykke lader sig æde.  

Brune marker i forårsvæde,  

 et genvundet håb stryger hen over landet,  

 den morgen i marts da gæssene landede. 

 

Huspoeten 

 
Fra digtsamlingen ”Mors Egne” 1991 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

Bemærk    -    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    -    Bemærk 
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag 

************************* 
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

*************************  
Fortælledage 

Mandag den 7. april 2014  kl. 14.30 i Arkivet. 
sognefoged Rasmus Godskes erindringer  (2. afd.) 

Mandag den 5. maj 2014  kl. 14.30 i Arkivet 
�ørre Søby som stationsby 
Sidste Fortælledag i foråret 

 

På gensyn tirsdag den 1. september 2014  -  God sommer  
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Mærkedag i !ørre Søby 
Den  22. maj 2014  er det 60 år, siden det sidste tog kørte mellem Odense – 
Faaborg, over �r. Broby, hvor Nørre Søby var en af stationerne.. Og altså 
sidste gang, det passerede Nørre Søby.  Første tur kørtes 2. oktober 1906. 
”Nørre Søby som Stationsby” - blive emnet ved forårets sidste Fortælledag, 
mandag den 5. maj 2014. 
 
Aase Reffstrup 

!ørre Søby Fonden for børn og unge lever 
  - og tak for det  

 
Mødet den 18. marts i Konfirmandstuen resulterede i nedsættelse af en ny be-
styrelse, som vil arbejde videre med fonden.  Det er den korte version af mø-
det.  20 + bestyrelsens 3 medlemmer mødte frem.  Og gudskelov:  6 personer 
repræsenterede det unge Nørre Søby.  Stor tak til denne gruppe, som giver nyt 
håb for tanken om ”at have en pose penge midt i byen”, som kan glæde med 
bidrag (også beskedne) til gavn for børn og unge. 
 
Nærmere præsentation følger senere. 
 
Aase Reffstrup 
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Varmestuen 

Ved Varmestuens fællesspisning i fe-
bruar blev der – som annonceret – 
afholdt banko ved Anna med Else og 
Jørgen ”på gulvet”. Det var meget 
hyggeligt, og mange og fine sponse-
rede gevinster bevirkede et overskud 
på ca. 800 kr.  

 

Tusind tak til alle sponsorerne, som 
Else havde kontaktet og fik nævnt i 
aftenens løb. Overskuddet var lige på 
sin plads, da vi har måttet købe ny 
opvaskemaskine og fået installeret 
nyt fyr. 

Samme aften nød vi den gode mad 
fra slagteren og nåede da også lidt 
syng-sammen til Johannes´ spil. 

 

Desuden blev rygter angående brand
(u)sikkerheden J ved udlejning af 
Varmestuen manet i jorden, idet Ket-
ty havde inviteret brandinspektøren 
på besøg nogle dage forinden, og han 
godkendte alle forhold. 

 

Alt i alt en dejlig aften. 
 
Data – ” hjælp til selvhjælp” 
I april måned vil vi - der kan lidt med 
vore pc´er - være at træffe hver tirs-
dag i april måned fra kl. 14. Hvis 
du er i tvivl om noget vedrørende an-
vendelse af pc, så kik ind. Måske kan 
vi lære hinanden noget.  
 

Hør evt. nærmere på tlf. 
65901951 /30667961 
 

 

Næste fællesspisning bliver fredag 
den 11. april kl. 18. Tilmelding til 
Else Larsen fra den 1. april på tlf. 
65901129. 
 
Bagefter afholdes generalforsam-
ling: 
 

Dagsorden 
Valg af dirigent 
Valg af referent  
Fremlæggelse af formandens og 

kassererens beretninger 
Mælkespanden revideres 
Behandling af indkomne forslag  
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 
 

På valg:  

Ketty Andersen og Anne Steen 

Suppleanter: Marianne Ander-

sen og Børge Mose 

 
Valg af 2 revisorer 
Eventuelt 
 
Indkomne forslag skal være for-
manden (Else Larsen) i hænde se-
nest d 1. april. Stemmeberettigede 
er alle, der er myndige og er bor-
gere i Nr. Søby Sogn.  
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Borgere i �ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  
Varmestuen, Røjlevej 6b.  
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else Larsen  
tlf. 65 90 11 29  -  
23 25 11 39 

Varmestuen  

meddeler  
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
1. fredag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Mandegilde 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
14.00  -  17.00 
10.00 
10.00  -   
10.00  -  12.00 
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
 
Onsdag 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
,r. Søby Løberne 
Øveaften ,.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
,r. Søby IT forum/datastue 
Træning  -  ,SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
,r. Søby Løberne 
Bob/Petanque 
,r. Søby IT forum/datastue 

10.00  -  11.00 
18.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
15.00  -  17.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
18.00 
10.00  -  12.00 
17.00  -  18.30 

Skulderbladets interessenter 

,ørre Søby Kirke 
,ørre Søby Lokalarkiv 
,ørre Søby Vandværk 
,ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

,ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
,ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

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

Faste månedlige aktiviteter 

7. 
11. 
13. 
28. 

5. 

Apr. 
 
 
 
Maj 

14.30 
18.00 
10.00 
19.30 
14.30 

Fortælledag 
Generalforsamling Varmestuen 
Køernes forårsfest 
Generalfors. Forsamlingshuset 
Fortælledag 

Man. 
Fre. 
Søn. 
Man. 
Man. 

Lokalarkivet 
Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forsamlingshuset 
Lokalarkivet 
 

Kalenderen        marts  -  april   2014 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Annoncering : 1,50 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 1. maj 2013. Deadline : 15. april 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


