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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Orientering om lokalrådets møde med lokalområdets foreninger
Lokalrådet havde den 5. november
indkaldt alle foreninger i lokalområdet
til et inspirationsmøde med temaet:
Hvordan kan foreningslivet og lokalrådet i fællesskab hjælpe hinanden
med at udvikle lokalområdet?
Lokalrådets invitation skulle ses som
en inspirationsaften for foreninger og
borgere i Nr. Lyndelse-Nr. Søby. Ideen
er, at vi sammen ser på, hvordan mulighederne er for at drive foreningsliv
anno 2007 og hvilken betydning lokalrådet kan have i denne forbindelse.
Der var inviteret 47 foreninger, hvor vi
forventede min. 2 deltagere fra hver
forening, der mødte 33 deltagere op.
Hvilket må siges at være tilfredsstillende på det første møde af denne art i
lokalområdet.
Formanden Carsten Jensby bød velkommen og orienterede samtidig om at
Else Larsen med øjeblikkelig varsel er
indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jan
Rechendorff.
Formanden orienterede om foreningens formål med at invitere foreningerne, man vil have en dialog i gang foreningerne og lokalrådet imellem, samtidig fortalte han om de igangværende
opgaver, som lokalrådet arbejder med:
• Skolebørn, der skal krydse Langagergyden

Øvrige trafikproblemer i området
Anvendelse af den tomme Nr. Søby skole
• Opslagstavler i lokalområdet
Kulturhus på Nr. Søby skole.
Formanden orienterede samtidig om et
brev fra Fåborg – Midtfyn Kommune
vedrørende retningslinjer for udviklingspuljen til støtte for projekter i lokalområderne i Faaborg-Midtfyn som nu
endelig er faldet på plads, og at der er
mulighed for at søge puljen.
Oplægget til udviklingspuljen ser
sådan ud i sin helhed med overskriften:
Støtte til lokale projekter og ildsjæle
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne
sikre attraktive landsbyer og landdistrikter gode udviklingsmuligheder.
•
•

Udviklingen af et lokalområde skal være båret af Lokalråd, foreninger og lokale ildsjæle.
Faaborg-Midtfyn Kommune har taget
initiativ til at oprette en udviklingspulje
på 250.000 kr.
Udviklingspuljen skal støtte lokale ildsjæle og foreninger der arbejder med
projekter der giver nyt liv til lokalområderne.

Udviklingspuljen igangsættes i tæt
samarbejde med kommunen og Fynsland.
Fynsland vil være med til at motivere
de enkelte projekter
I 2007 er målet at dække mange forskellige projekter, med en stor geografisk spredning.
Fynsland ansøgte i september Faaborg-Midtfyn kommune om midler til
arbejdet med udviklingsplaner for 11
lokalområder.

dets beboere, om problemer forskellige steder i området.
Der blev på mødet efterlyst en arrangementskalender, så man ikke overlappede hinanden med forskellige arrangementer. I den forbindelse kom
der forslag om at slå de forskellige foreningsblade sammen til et. God ide,
som man kan arbejde videre med.
Med hensyn til opslagstavle, kom der
forslag om, at den kunne laves billigt
enten på Søbysøgaard eller i jobcenteret.
Formanden for Nr. Søby Forsamlingshus var utilfreds med, at man kunne
leje sig ind til fester i kommunens kulturhus Skullerodsholm i stedet for at
bruge forsamlingshusene, som har en
anstrengt økonomi.
Et medlem af menighedsrådet mente
at der var et tomrum for unge efter
konfirmationen, hvis man ikke dyrker
sport. Et forslag var at oprette et fitnesscenter,. Det arbejder man rent
faktisk hårdt på i halbestyrelsen for
C.N. Hallen. Foreningerne blev opfordret til at finde på andre tiltag til de unge.
Man har også tomme lagre fra det
gamle foderstoffirma Hempler. Har lokalområdet mulighed for at de kan bruges til nogle lokalarrangementer?
Efter en del debat om mange af disse
gode emner sluttede mødet med en
aftale om at alle arbejder videre i denne gode samarbejdsånd.
Der var ligeledes stor enighed om, at
det var godt at mødes en gang om
året.
Carsten Jensby takkede for fremmødet
og de forslag, der var kommet frem, og
mente at dette møde havde været et
godt og inspirerende møde, med mange gode input og en god og positiv
stemning, Det vil lokalrådet så arbejde
videre med.

Faaborg-Midtfyn Kommune bevilligede
120.000 kr. til projektet.
Der vil for 2007 være 130.000 kr. til
fordeling til udviklingsprojekter.
Har du, din forening eller lokalråd forslag eller projekter skal disse sendes
til Plan og Kultur i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Ansøgningsfrist til udviklingspuljen er
9. december
Ansøgninger behandles på 1. økonomiudvalgsmøde i 2008, derved gives
der tilsagn om opnået medio februar
2008.
Ansøgningsskema findes her, eller ved
henvendelse til Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktskoordinator
For 2008 er der ligeledes afsat
250.000 kr. til udviklingsprojekter.
Forventet ansøgningsfrist bliver 25.
maj og 31. okt. 2008.
Dette gav anledning til en god debat,
og der var flere foreninger som ville gå
hjem og tænke tanker omkring, hvordan kunne man være med til at udvikle
området og dermed få del i puljen.
Lokalarkivet i Nørre Søby fortalte i den
forbindelse om deres arbejde med at
få fælles lokaler på Nr. Søby skole.
Vedr. trafikproblemer: Lokalrådet har
fået rigtig stor respons fra lokalområ2

Kommunal udlejning af lokaler til private fester
En stor tak til Carsten Jensby for et godt og inspirerende møde den 5. november.
Under mødet blev det fra Nørre Søby Forsamlingshus fremført, at Fåborg Midtfyn
kommune udlejer lokaler til private fester
på Skullerodsholm, og at det næppe kunne
være lovmedholdeligt.
Spørgsmålet om kommunernes erhvervsmæssige aktiviteter er reguleret gennem
Kommunalfuldmagten.
Kommunalfuldmagten er ikke en egentlig
lov; men en række cirkulærer og afgørelser, der tilsammen afstikker rammer og
grænser for kommunernes aktiviteter, herunder mulighederne for at drive virksomhed.

For at undgå spild må kommunal virksomhed udnytte overskudskapacitet; men denne må ikke have til formål at dække ikke
kommunale opgaver. Hvis en overskudskapacitet overstiger det kommunale behov i
spidsbelastningssituationer, er virksomheden ulovlig.
Om Skullerodsholms udlejning af lokaler
til private fester er lovlig eller ej afhænger
således af ret mange faktorer; men der kan
ikke herske tvivl om, at det skal ske på
markedsvilkår. Prisen må således ikke være symbolsk; men skal fastlægges ud fra en
beregning af alle de udgifter, der er forbundet med at drive Skullerodsholm: Husleje, varme, vedligeholdelse, løn til ansatte, bygningsafskrivninger, bygningsvedligeholdelse, rengøring, henlæggelser, skatter og afgifter, og hvad der ellers er forbundet med at drive erhvervsmæssig virksomhed.
Kan udlejningen betragtes som biproduktion, overskudsproduktion eller accessorisk
virksomhed ? Næppe, så den må umiddelbart betragtes som ikke lovmedholdeligt.

Som udgangspunkt, må kommunerne ikke
yde støtte til eller drive erhvervsvirksomhed. Heller ikke udlejning af lokaler til private formål. Der opereres i kommunalfuldmagten med begrebet ”lovlig erhvervsvirksomhed” og det dækker: Produktion til
eget forbrug, biproduktion, accessorisk
virksomhed og udnyttelse af overkapacitet.
Produktion til eget forbrug, kan for eksempel være planter til udsmykning, mad til
kommunale kantiner og havebænke til
kommunale parker.
Biproduktion er afledt af en kommunal
egen produktion og sigter på at sikre en
rationel produktion. En kommunal skov
eller planteskole må derfor sælge planter
og træer til private: men kun i begrænset
omfang og biproduktionen må ikke have
karakter af en selvstændig produktion. Der
må kun være tale om en mindre biproduktion. Biproduktion må kun sælges til markedspris.
Accessorisk virksomhed er virksomheder,
der er knyttet til anden kommunal virksomhed. For eksempel en café i en kommunal idrætshal.

En række mennesker lægger et stort arbejde i at få forsamlingshusene til at fungere.
Det er ikke let og økonomien er alt andet
end blomstrende. Valgstedsnedlæggelsen
har ikke gjort det bedre, og det er forståeligt, at man føler sig trådt på, af en ulige
kommunal konkurrence.
Hvis en henvendelse til kommunen er resultatløs, kan denne indklages for:
Statsforvaltningen Syddanmark
Storetorv 10
6200 Aabenraa
red
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KARNEVAL
i forsamlingshuset
Sæt X i kalenderen allerede nu
Lørdag d. 8. marts 2008
Det er tid til at prøve noget nyt, derfor holder forsamlingshuset
karneval for voksne, med spisning, dans og tøndeslagning.
Mød op udklædt!
Ta’ venner, naboer, familie med til en hyggelig aften.
Nærmere omtale i næste skulderblad.
Eller ring på 65902126
På festudvalgets vegne
forsamlingshuset

JULETRÆ
I
NR. SØBY
FORSAMLINGSHUS
Pris:
Voksne
Børn:

Tilmelding:
65 902126
65 902265

10 kr.
30 kr.

Der er godteposer og sodavand til børnene.
LØRDAG DEN 29. DECEMBER KL. 18.30 – 22.00
Vores indsamlere kommer rundt i december måned, tag godt imod
dem.
4

yt fra Varmestuen
UDFLUGT TIL FLENSBORG
Mandag d.10 december bliver vi afhentet
af Frørup Rejser`s bus på P-pladsen ved
Dagli`Brugsen kl. 9.l0.
Vi er retur samme sted kl. ca 20.00.
Husk at medbringe pas:)
JULEFROKOST
Årets julefrokost finder sted fredag
d.14.december.Vi starter som sædvanligt
kl.-18.00, og bliver jo nok ved lidt længere
ud på aftenen end til "hverdag"!
Husk at medbringe en pakke pr. person til
at spille om!

Vi har i år, med stor glæde og takket være
rundhåndede sponsorer, kunnet udskifte
lyskæderne på træerne på Trekanten til
nogle, som er langt mere funktionsdygtige
end de gamle.
Her skal lyde en meget stor tak til nedenstående sponsorer:
Dagli`Brugsen, Nørre Søby v. Casper Andersen - 500,00 kr.
Nørre Søby Smedeforretning v. Arne Holm
- 500,00 kr.
Nørre Søby Kød En Gros v. Jørn Nielsen 500,00 kr.
Nørre Søby Blik Og Rør
v. Henrik Svop - 1.000,00 kr.
Tusind tak til jer alle fire!

Husk også tilmelding som sædvanligt til
Else Larsen, tlf. 65 90 11 29.

Lokalarkivet har modtaget et foreløbigt svar fra Faaborg-Midtfyn Kommune
les og handicapvenlig adresse er god, ikke
mindst da arkiverne i forvejen har et nært
samarbejde og dækker to nabosogne.

Vores ansøgning om fælles adresse for Nr.
Lyndelse- og Nørre Søby-arkiverne på
Nørre Søby Skole har været på dagsordenen den 31.10.2007; her er hvad der står i
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutningsprotokol:
Punktet blev grundigt drøftet, og udvalget havde stor forståelse for arkivernes
ønske.

Indstilling
Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:
at der på nuværende tidspunkt gives afslag
på ansøgningen om tildeling af lokaler på
Nørre Søby Skole, da der endnu ikke er
truffet en kommunalbestyrelsesbeslutning
om, hvad den nu lukkede skole skal anvendes til. Der forventes en afklaring i foråret
2008, og arkivernes ønske om nye fælleslokaler vil indgå heri.

Sagsfremstilling
Nr. Lyndelse Lokalhistoriske arkiv og Nørre Søby Lokalarkiv, der nu har lokaler på
hhv. Carl Nielsen Skolen og Nørre Søby
Skole, ansøger om at få tildelt nye fælles
lokaler i stueetagen på Nørre Søby Skole,
f.eks. det tidligere skolebibliotek.
Begge arkiver har lokaler på førstesalen på
de to skoler. Da en stor del af brugerne af
de lokalhistoriske arkiver er ældre og
gangbesværede, vil de to arkiver gerne
flytte sammen i fælleslokaler i stueetagen
på den nu lukkede Nørre Søby Skole.
Ideen med at samle de to arkiver på en fæl-

Beslutning - Indstillingen godkendes.
_______________________________
Der er nu kun tilbage for arkiverne at væbne sig med tålmodighed, indtil Nørre Søby
Skoles skæbne kendes. Vi vælger at hæfte
os ved den positive udmelding:
At der er forståelse for arkivernes ønske, og
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At man finder ideen med at samle arkiverne på en fælles handicapvenlig adresse god, f.eks. i det tidligere skolebibliotek.

14.30 – 17 på 1. sal på den gamle skole.
Jeg kan træffes på 65 90 11 00, hvis der er
spørgsmål, som kan stilles over telefonen,
eller om man ønsker at besøge arkivet
”efter aftale”. Velkommen.

Vi krydser fingre for et positivt resultat for
lokalhistorien – og indtil videre er vi for
Nørre Søbys vedkommende som sædvanlig at træffe 1. mandag i måneden fra kl.

Aase Reffstrup

get. Lad det være sagt straks: de forløbne
11 år kan opvise stor hjælpsomhed, givet
med ønsket om at holde mindet om Carl
Nielsen og hans families tilknytning til egnen levende. Ikke mindst: at synge hans
dejlige sange.

E FT E R LY S . I . G
Jeg har før - med held - bragt en efterlysning. Det var dengang om en bog (P. Mahler: Tysk Fange …) – den befinder sig nu i
Frøslev Museet.

Tiden går, og vi bliver alle ældre; det er
også tilfældet for den oprindelige gruppe.
Nogle er flyttet langt bort, og for andre er
kræfterne reduceret i takt med alderens
komme. Vi efterlyser derfor unge eller
yngre kræfter, som kunne interessere sig
for at blive en del af Vennekredsen. Tænk
over det, giv dit telefonnummer til:
Hanne Christensen, 65 90 17 19 - Henny
Munk Jensen, 65 90 12 18 - Aase
Reffstrup, 65 90 11 00.
Ring og hør nærmere – vi er også interesseret i at høre, om du måske brænder for at
få realiseret et eller flere gode projekter i
forbindelse med Carl Nielsen og hans families liv.

Dennegang drejer det sig om MENNESKER – personer som kan – eller vil – interessere sig for at give vores lokale kulturhus en hjælpende hånd. Kort sagt: være
med i ”Vennekredsen omkring Carl Nielsens Barndomshjem”. Vennekredsen er
ikke en egentlig forening; der er ikke noget
medlemskab. Det er en kreds af lokale
personer, som interesserer sig for Carl
.ielsen, familien og huset, og som er
indstillet på at hjælpe, når et eller andet
arrangement planlægges for at få det
lille hus til at leve – nu og da også i de
mange måneder, hvor det sover vintersøvn.
I 1996 mødte 15 personer frem, alle besjælet af tanken om at yde en indsats på den
ovenfor skitserede baggrund. Og det er
lykkedes, sådan som det er beskrevet i Lokalarkivets særtryk for 2006. Enten ved
egne arrangementer eller som støtte for
Odense Bys Museers arrangementer. Der
er flyttet mange stole og borde frem og tilbage – rejst pavilloner - bagt mange kager
- lavet meget kaffe/te – hentet øl og vand –
sat plakater op. Al det trivielle arbejde,
som altid er nødvendigt, når arrangementer
skal løbe af stabelen for et beskedent bud-

Når SKULDERBLADET udkommer i december, har der netop været et før-jularrangement i Barndomshjemmet – måske
var du der og fornemmede den særlige atmosfære, der er i det lille hus. Måske kan
det have inspireret dig til at blive en del af
Vennekredsen. – I så fald: benyt et af
ovenfor nævnte telefonnumre for at høre
nærmere.
På Vennekredsens vegne
Aase Reffstrup
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Månedens digt
Så blev det atter 1. december,
En dato med så stor magi,
At vi bli’r kulret indeni.
Vi ser nisser, engle, gaver, mad, konfekt,
Glemmer alt om mål og vægt.
Jul!! Ordet gør os rent perpleks.
________
Men først var der lige et valg i november,
Som mindede lidt om ”Vild med dans”,
En Quickstep, en Klinkevals, en Avet-om,
Benarbejde – den rette holdning –
Kan gøre en til ballets dronning eller prinsgemal.
Hvis ikke en ny alliance med hopsatrin
Får dommerpanelet med på et grin.
________
Julen vi alle drømmer om,
Trods Klinkevals og Avet-om,
Er ikke nem at få styr på.
Det skyldes måske – blandt meget andet –
At ingen af os kan gå på vandet.

”Huspoeten”
December 2007
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ørre Søbys kalender
December 2007 - januar 2008.
Søn.
Man.
Fre.
Lør.
Lør.

2. Dec.
10.
14.
29.
8. Mar.

16.00
09.10
18.00
18.30

Lysene tændes på Trekanten
Udflugt til Flensborg
Julefrokost
Juletræ
Karneval

Trekanten
Brugsens p-plads
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
Bob/Petanque
Banko
Træning - .SB
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - .SB

10.00
18.00
10.00
19.15
19.00
10.00
14.00
19.00

- 11.00
- 21.00
- 12.00
- 12.00
- 16.00
-

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 18.00
12.00

Røjlevej 22
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

.ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
.ørre Søby Forsamlingshus

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 1. januar 2008. Deadline : 15. december
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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