
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Beretning om 2008 i Lokalarkivet 

Et nyt år er begyndt – og et nyt liv 

for Lokalarkivet. Sommeren 2008 

blev det bekræftet, at Nr. Lyndelse- 

og Nørre Søby-arkiverne fik tildelt de 

ønskede lokaler. Alt er nu flyttet ned i 

jordhøjde, og vi er i gang med at ind-

rette os.  – Stor tak til de mange, der 

har hjulpet med alle de praktiske ting 

i forbindelse med en flytning. 

 

En vigtig vinkel på flytningen er: den 

økonomiske. Igennem de senere år 

har vi været påpasselige med udgif-

terne; formålet var: udgivelse af en 

bog om Nørre Søby. – Med tildeling 

af et nyt, godt lokale blev det nød-

vendigt at overveje at ændre på di-

spositionerne. Vi stod her med mulig-

heden for – for første gang i 30 år – 

at indrette et arkiv på en måde, der 

tilgodeser de besøgende såvel som 

historien og arkivmedarbejderne. Be-

styrelsen besluttede derfor at give 

indretningen 1. prioritet. Et nyind-

købt reolsystem er – om jeg så må si-

ge – rygraden i indretningen; det gi-

ver groft taget en afdeling for besø-

gende og en afdeling for arkivarbej-

det. Vi skal nu i den kommende tid 

se, om det virker efter hensigten. 

 

Jeg vil ridse baggrunden for økono-

mien op: Vores paraplyorganisation, 

”Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke”, 

repræsenterende 21 arkiver, har med 

Jens Willumsen som formand for-

handlet gode ordninger hjem med 

kommunen. Udover fri husleje incl. 

el, varme og vand refunderer kom-

munen vores udgifter til forsikringer, 

faglige kontingenter, ligesom vi får 

adgang til internettet. Kommunen be-

taler også licensen til det webbasere-

de registreringssystem, Arkibas 4, 

som vi nu tilslutter os.  Derudover får 

vi et kontant tilskud, beregnet efter 

beboerantal i dækningsområdet, altså 

det gamle Nørre Søby sogn. Vi er 

omkring 1092 sjæle i Nørre Søby, og 

det udløser minimumstilskudet – p.t. 

1500 kr. Hvad vi derudover har be-

hov for til arkiveringsmaterialer, eks-

tra edb-udstyr, blad- og bogudgivel-

ser, ma vi selv gøre udvej for. 

 

Efter kontingentindbetalinger og 

kommunalt tilskud for 2008 var kas-

sebeholdningen kommet op på ca. 

60.000 kr. – et svimlende beløb, sam-

menlignet med de mange magre år. 

Med baggrund i bestyrelsens priorite-

ring har vi nu anvendt ca. 40.000 kr. 
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til arkivets indretning. En stor opgave 

bliver at få kassebeholdningen øget 

igen, så Nørre Søbybogen kan se da-

gens lys. Det kan gøres ved øget 

medlemstal og/eller forhøjet kontin-

gent. 

 

Medlemstallet var 1.1.2008: 151, her-

af er 40 ”udensogns” – det er perso-

ner, som er interesseret i at støtte ar-

bejdet med Nørre Søbys historie. – 

Med omkring 460 husstande i Nørre 

Søby området (ca. 1092 personer) er 

øget antal medlemmer ikke utopi. 

Måske vil mange, når de læser dette, 

have lyst til at støtte arbejdet med et 

medlemskab. Kontingentet har i flere 

år været beskedne 50 kr./år/person. 

 

For at se hvad der søges opbakning 

til, er der fra januar 2009 ændrede 

åbningstider. Placeringen ved siden 

af Nr. Lyndelse-arkivet åbner bekvem 

mulighed for besøgende for at orien-

tere sig i de to sognes historie. Vores 

fælles åbningstider er: 
2. tirsdag i måneden (14-17) – sid-
ste tirsdag i måneden: (19-21).  
Med aftenåbningen bliver der mulig-

hed for ”det arbejdende folk” for at 

besøge os. Foreløbig holder %ørre 
Søby også fast i ”1. mandag i må-
neden, fra 14.30”. Den dag tænkes 
anvendt som ”fortælledag”, hvor vi 

henter historier fra Nørre Søbys for-

tid frem. De skal jo ikke bare ligge 

der, men bruges, så vi bliver lidt klo-

gere på, hvad der rørte sig i vores lil-

le samfund. 

 

Jeg håber, at de nye lokaler og bedre 

åbningstider vil inspirere flere søby-

nitter til at støtte arbejdet med Nørre 

Søbys historie med et medlemskab. 

Alle er velkommen til at besøge os. 

Vel mødt i Lokalarkivet på Røjlevej 

22. 

 

Aase Reffstrup 

Skulderbladet for %ørre Søby og Omegn 
Afholder ordinær generalforsamling mandag den 2. marts 2009 kl. 19.30 i 

Varmestuen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

I februar holdes fællesspisning fredag d.13, kl.18.00, og med tilmelding som 

sædvanligt til Else Larsen, tlf. 6590 1129. 

%yt fra Varmestuen 

Generalforsamlingen den 20. januar 

var vel besøgt. Så det var et godt 

grundlag, en kontingentforhøjelse 

blev vedtaget enstemmigt på – den 

Lokalarkivet  
var for øvrigt foreslået af forsamlin-

gen. Kontingentet er nu 75 kr./år/

person. Samtidig blev alternativet, et 

husstandskontingent på 130 kr., fore-
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Som det ses, kan alle deltage. Gå derfor ikke glip af dette års karneval. Vi ga-

ranterer at det bliver alle tiders fest.  

Som det kan ses var der en rigtig god stemning.  

Tilflytter til %r. Søby. 

Så vil vi godt fortælle lidt om hvad 

der sker i huset på kirkesøvej 2 efter 

snart 2 år i byen 

Vi er som skrevet på huset fra Mster-

slagteren på Faaborgvej i Odense , 

hvor de til dagligt er 13 ansatte. 

Vi er flyttet her til med vore køkken/

catering, da der ikke var mere plads 

på Faaborgvej. Det var kun tænkt 

som et supplement til Butikken i 

Odense; men det er nu gået meget an-

derledes. 

Vi er startet med en bil og 2 ansatte 

til at lave færdig retter og smørrebrød 

til butikken og 70 faste kunder. 

I dag er vi 9 fastansatte og 4 afløsere 

til 3 biler og laver mad til 700/800 

personer om dagen, lige fra firmafro-

koster til bryllupper. 

slået og vedtaget. Bestyrelsen ser det 

som en anerkendelse af vores arbejde 

og en hjælp til, at vi igen kan blive på 

økonomisk forkant med udviklingen 

og være klar til nye projekter. 

Bestyrelsen ser nu sådan ud: 

Aase Reffstrup, formand, Kirkesøvej 

2 – 65 90 11 00 

Lene Christensen, kasserer og næst-

formand, Radbyvej 3 – 65 90 16 86 

Jens Kristoffersen, Odensevej 3 – 65 

90 12 94 

Asta Juul, Røjlevej 8, 65 90 21 22 

Ove Larsen, Kirkesøvej 22 – 65 90 

18 78 

Helmuth Jensen, Røjlevej 40 – 65 90 

15 73 

Har man lyst til at støtte arkivarbej-

det og dermed Nørre Søbys historie, 

så kontakt et af bestyrelsesmedlem-

merne.  For at se, hvad det er, vi øn-

sker støtte til, så aflæg besøg i arkivet 

på Røjlevej 22. Tiderne er angivet an-

detsteds i bladet. 

 

Aase Reffstrup 

Stemningsbilleder fra sidste års karneval 
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NR. SØBY FORSAMLINGSHUS 
 

Søndag, den 22.februar 
kl. 14.00 – 16.00 
Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger & katte-
dronninger 

Sodavand og fastelavnsboller 
til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
 

Entre 20,00 kr. pr. barn 
 

På gensyn 
Bestyrelsen 



 

5 

og de små glas dukker frem  -  så 

hyggesnakker vi alle. 

 

Jeg har af og til 

tænkt på: at be-

gynde med en 

adventgudstje-

neste  -  fortsæt-

te ned på Tre-

kanten  —  op i 

Forsamlingshu-

set til gløgg og 

sodavand  —  

måske orienteres 

lidt om, hvad 

det nye år vil 

bringe både i 

kirken og 

Varmestuen. 

 

 

Hjælper vi 

hinanden, vil 

det ikke være 

så besværligt 

og bekoste-

ligt  -  og så 

kan vi så-

mænd nok nå 

at komme 

hjem og se TV-avisen kl. 18.30! 

Jeg hører lige i den berømte øresnegl, 

at vores hjælpsomme lysmester run-

der ”et hjørne” lige om lidt. Stort til 

lykke. 

Hvor er det dog hyggeligt, at denne 

tradition stadig videreføres. 

 

Vi ser glade til, når vor trofa-

ste lysmester Egon begynder 

at sætte lyskæderne på træer-

ne  -  så er vi sikre på, der er 

lys i morgenmørket og i tus-

mørket om aftenen. 

I år var 

vi rigtig 

mange 

til at 

danse 

om de 

lysende 

træer  -  

først et 

par jule-

sange  

—  derefter lidt 

sanglege, som 

børnene absolut 

deltager ivrigt i. 

 

Der var nok flest 

mindre børn i år  

-  de noget større 

skulle sikkert no-

get andet  —  

men en ting er sikkert, den samme 

unge mand, der nu bor i Ringe, kom-

mer trofast kørende på sin knallert 

hvert år for sammen med os at nyde, 

lysene bliver tændt. 

Det er jo også dejligt, når slikskålen 

Trekanten med lyskæder i decembermørket 

Af Henny Munch Jensen  -  foto: Egon Christensen 
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Karneval 
Gå ikke glip af et knald godt 

Karnevals-arrangement i  
Nr. Søby Forsamlingshus 

 
Den 7. marts 2009 kl.18.00 – 01.00 

    

Mød op i en sjov og festlig udklædning 
eller kom som du har lyst du bestemmer selv 

  
Det er kun dig selv der sætter grænsen.  

Der er præmier til de 2 bedst udklædte 
 og konger og dronninger  

 

Pris 250 kr. 
 

Prisen for hele aften indeholder 

Indgang, velkomstdrik, stor buffet m/ forret, dessert og kaffe, 

tøndeslagning m/ præmier 
Og et 2 mands orkester m/ Morten Holmegård  

Vi glæder os til at se jer alle sammen  
   

Øl – vin – vand – spiritus  
Købes til fornuftige priser 

 

Tilmelding og betaling skal ske senest den. 24/2 
 

Gerda Larsen   65902126  
Dorte Pedersen   65901418   

Pia Korsgaard   65901558 

    

                                                     Mvh. 
                             Festudvalget Nr. Søby Forsamlingshus                                                 
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Månedens digt 

  Jeg burde ikke skrive 

  i Skulderblads regi !!  fordi 

  min sjæl har taget ferie – 

  den sidder i min lænestol 

  og ler, hver gang jeg går forbi. 

  Den lokker ”Kom og sæt dig, 

  nyd en stribe sol”. 

  Jeg vender mig og snubler, 

  forbandet gamle stol. 

  Så sidder jeg på gulvet, 

  siger mange grimme ord, 

  som om jeg var beslægtet 

  med Fandens oldemor. 

 

  Måske sku’ Fandens oldemor og jeg 

  tag en tur ad Poesiens landevej. 

  Med fremskudt bagdel og uden barm 

  ku’ vi to sagtens gå arm i arm. 

  Hun ku’ plukke en buket 

  af familiens arvestykker. 

  Jeg ku’ gå og tænke  

  på min gamle lænestol, 

  som stadig står og lokker 

  i en lille stribe sol. 

 

  Hvem ved!  til næste gang 

  i Skulderbladets spalter, 

  der står måske et digt 

  med smukke ord, 

  helt uden skarpe kanter. 

 

         Huspoeten 
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Kalenderen 
Februar  -   marts 2009. 

22. 
3. 
7. 

Feb. 
Mar. 

14.00 
19.30 
18.00 

Fastelavnsfest 
Skulderbladets generalforsaml. 
Karneval 

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

Lokalarkiv 
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 1. marts 2009. Deadline : 15. februar. 

Søn. 
Man. 
Lør. 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

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

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 
19.00  - 

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 
Stadion 


