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Varmestuen 
mangler isolering. Vi vil gerne have 
smeden til at installere et nyt fyr og 
isolere gamle rør – det vil blive et 
samlet beløb på 275.000 kr.; derfor 
har vi også søgt Fionia Fonden, som 
deler ud i februar måned. Vi håber 

også at være heldige der.  Vi har fået 
lov af kommunen til at optage et lån 
på højst 100.000 kr., som vi mener, at 
vi kan afdrage ved at få en mindre 
varmeregning. Vi søger også støtte 
fra andre fonde. 

Årets første fællesspisning er fredag 
den 13. januar 2012 kl. 18. – Til-
melding fra 1. januar til Else Larsen 
på telefon 65 90 11 29. 

********** 
Der var stor glæde i bestyrelsen, da 

vi fik besked om, at vi var indstillet 
til at få 100.000 kr. fra LAG  (Lokal 
Aktions Gruppe) , som vi havde søgt 
til hjælp til nyt tag på Varmestuen.  
Vi havde sidste år en varmeregning 
på over 30.000 kr.  Taget er utæt og 

Lysene tændes på Trekanten foto: Egon 
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19. november var der julesammen-
komst i Carl Nielsens Barndoms-
hjem, også i år var der ”fuldt hus” – 
godt og vel.  Ida-Marie Vorre, OBM,  
og Vennekredsen står sammen om 
dette arrangement. Ida-Marie og 
Hanne Christensen fortalte træk fra 

Carl Nielsens liv, især med relation 
til julen. Der var oplæsning og mu-
sikunderholdning – og ingen sam-
menkomst i Barndomshjemmet uden 
sang, kendte såvel som knap så kend-
te fra Carl Nielsens store sangskat.  – 
Gløgg og Astas klejner, brune kager 

I Fyens Stiftstidende var der skrevet 
forkert årstal om, hvor mange år vi 
har tændt lys på Trekanten: det var 
første gang i år 2000, altså 11. gang 
vi kan nyde det smukke syn med alle 
de mange lys.  Brugerhuset Varme-
stuen har vi haft siden 1989, altså 

over 20 år. 
Rigtig godt nytår til alle – med tak 
for året som svandt. 
 
Else Larsen 
formand for Varmestuen 

Af ørre Søbys Dagbog  

Et sjældent set billede: Carl Nielsens Barndomshjem med værksted før huset flyttedes til sin nuværende 

placering. Udlånt af Nr. Lyndelse Lokalarkiv. 
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m.m. hører også til. Efter et par timer 
i godt selskab gik jeg ud i november-
aftenen, kastede et blik tilbage på 
”Paladset af sol, lys og glæde” – også 
ved vintertide er det en oplevelse. På 
gensyn i 2012. 
20. november løb den 26. julemesse 

af stabelen i Forsamlingshuset. Det 
begyndte i 1986, hvor det hed 
”Julemarked”. Et godt initiativ der 
tog sigte på at skaffe nye stole til Hu-
set.  År efter år er samtlige stande 
”solgt”; her findes alt, hvad et 
”julehjerte” begærer.  Bestyrelsen ar-
bejder hvert år energisk på at skaffe 
gevinster til det store lotteri; det er en 
glæde i løbet af dagen at høre, hvor 
mange, der bakker op om Forsam-
lingshuset på denne måde  – her kan 
vi virkelig ”risikere” at komme hjem 

med mange nyttige ting - eller ingen-
ting; men vi har støttet en god sag, 
hvor overskuddet går til forbedring af 
Huset  – den sidste af de gamle folke-
lige hjørnestene i Nørre Søby, når vi 
ser bort fra kirken, som endnu er her. 
Den må siges at hvile på et lidt bre-

dere grundlag. 
 
Lokalarkivet har med stort ud-
bytte haft en stand siden 1987 
– vi var ikke med i 1986; in-
gen tænkte på, at vi salgsmæs-
sigt kunne bidrage med noget 
– det er der grundigt rettet op 
på. Der tegnes nye medlem-
skaber; men den største ge-
vinst for os er kontakten til 
folk, som ikke lige har anled-
ning til besøg  i arkivet i åb-
ningstiderne. 
Siden 2010 har Lokalrådet 
været med, haft lejlighed til at 
fortælle om, hvad der arbejdes 
med. Jeg tror, at rådet vil hø-
ste de samme erfaringer som 
Lokalarkivet: Julemessen i 

Nørre Søby Forsamlingshus er et 
godt sted at møde lokalbefolkningen. 
27. november tændte Varmestuen 
igen lysene på Trekanten: det bliver 
smukkere og smukkere for hvert år, 
og de omkringboende bidrager også 
til det festlige syn i en mørk tid. 
 
Lokalarkivet ønsker alle et godt nytår 
– tak for interesse for og støtte til vo-
res arbejde i 2011. 
 
Aase Reffstrup 

Lokalrådet og Lokalarkivet ved julemessen I Nr. Søby For-

samlingshus 
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Så er jul og nytår snart overstået og 
2012 er på vej. 
Vi har sidste år haft flere rigtig gode 
fællesspisninger. Både indendørs og 
udendørs. Hver gang har vi haft en 
god stemning og børnene har hygget 
sig gevaldigt. Nye bekendtskaber er 
dannet, og der snakkes videre til an-
dre arrangementer i byen. 
Jeg håber at vi i 2012 vil kunne af-
holde endnu flere fællesspisninger, 
og at det hver gang vil være for fulde 
huse. 
Vi plejer at få grinet en masse og få 
fortalt alle de "røverhistorier" man 
ellers ikke hører i byen.  
Personligt skal jeg lære at lave lidt 
mindre mad! Vil sige at Landsbyko-
nen var noget bedre end mig til at be-

regne portionsstørrelse. Mange tak 
for din hjælp i starten af året Ane-
Marie, held og lykke fremover. Men 
når nu jeg får lavet alt den mad, er 
der selvfølgelig også rester at tage 
med hjem for alle. 
Vi lægger hårdt ud i januar med en 
ny dato, som hedder: Onsdag d. 11 
januar 2012 kl. 17.30-22.00 
Jeg laver maden. Du og din familie 
kommer med drikkelse til eget for-
brug. Prisen er 100 kr pr familie, be-
talt på dagen. 
Lyder det som noget I kunne tænke 
jer at deltage i, så tilmeld jer til Lene 
Jensen, Røjlevej 5 på mob; 26170093 
senest mandag d. 9 januar. 
Vi ses. 
Lene Jensen 

Fællesspisning for børnefamilier! 
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Ove Larsen. 
 
I de år jeg har haft museet her på 
Hestehavegaard, har jeg fra tid til an-
den spekuleret over, hvorfor det 
meste af legetøjet er udpræget pi-
georienteret. 
Ved en sammenkomst for nyligt, 
fabulerede jeg over, om det måske 
var manglende påpasselighed fra 

drengenes side, jeg mener, endog de 
skrøbelige papirsdukker er bevaret 
gennem generationer. 
 
Ove Larsen, tilstede ved bemeldte 
sammenkomst, indfødt Nr. Søbyboer 
med en dåbsattest der siger 1942, 

mente nu nok  at kunne fremvise et 
og andet stykke legetøj, og ville 
vende tilbage til det ved lejlighed. 
Nu har Ove så været i gemmerne, og 
det er ikke blevet ved bilerne, som 
ellers er spændende nok, og meget 
velbevarede. 
 
Låget på en medbragt grøn 
skotøjsæske åbner sig, og åbenbarer 

et gulnet bryllupsbillede, og  
et brev, hvorpå der med sirlig 
skrift står at læse, at det er 
tilstilet frk. Erna Lyth Nørre 
Søby St., det er sendt den 22. 
februar 1927, og underskre-
vet Karl. Indholdet af brevet 
vil vi lade forblive en hem-
melighed mellem de to, men 
de blev gift i Nørre Søby 
kirke 1929. Bryllupsbilleder 
viser det lykkelige par 
stående under æresporten ved 
døren til det gamle forsam-

lingshus på Trekanten, hvor festen 
blev holdt. 
Under brev og billede ligger, sirligt 
indpakket i slørets blonder, brude-
buketten. 
Erna og Karl Lyth Larsen blev 
forældre til to drenge, hvoraf den ene 

yt fra Hverdagsmuseet 
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altså er Ove, der mener, at hans 
gamle legetøj, og moderens om-

hyggeligt gemte minder, vil kunne få 
et godt videre liv her på Hestehave-
gaard, og det vil vi naturligvis gøre 
hvad vi kan for, at de får. 
 
Vi er vældig glade for, at så mange, 
ikke mindst i Nørre Søby, 
tænker venligt på os, og vores mu-
seum, og er interesseret i, at hjælpe 
os med, at gøre det endnu bedre, det 
vil vi gerne takke Jer alle for. 
 
Jeg håber, at I en gang imellem vil 
kigge indenfor til en kop kaffe, hvor 
vi så kan tage en lille rundtur, og se 
hvordan det hele udvikler sig. 
 
Rigtig godt nytår til alle Skulder-
bladets læsere. 
 
Else-Marie. 
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Lokalrådet  

for �r. Lyndelse – �r. Søby og om-
egne, orienterer. 
Efter den ekstraordinære generalfor-
samling i maj måned, har bestyrelsen 
drøftet hvilke arbejdsområder eller 
tiltag, vi synes kunne være til glæde 
og gavn for området borgere. 
Disse drøftelser endte med de 4 teser 
(ring-4) TRAFIK - MOTION – KUL-
TUR – ERHVERV, som tillige kunne 
være grundelementerne i den udvik-
lingsplan for ” Nr. Lyndelse – Nr. Sø-
by og omegne”, som vi er blevet an-
modet om at udarbejde af Fåborg – 
Midtfyn Kommune, hvis vi ellers vil 

på kommune - landkortet, og det vil 
vi, for området heroppe skal ikke vis-
ne hen!! 
Udviklingsplanen skulle gerne have 
rod i lokalområdets borgeres menin-
ger og ideer for området. Derfor, in-
den den planen laves/skabes, vil be-
styrelsen gerne have/hører jeres me-
ninger og ideer, på et borger-møde 
torsdag den 9.februar kl. 19.30 2012 i 
Aulaen på Nr. Søby Gl. Skole.  SÆT 
KRYDS I KALENDEREN NU!! 
 
 I ønskes alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 

Vi nærmer os nu afslutningen på 
2011, og hvordan er så status på byg-
geriet Odensevej 33, har flere spurgt. 
Vi er er nu meget tæt på at være fær-
dige, men mangler dog stadigvæk no-
get af det indvendige arbejde og lidt 
af det udvendige arbejde færdiggjort. 
Jeg skulle selv gøre det meste af det 
indvendige tømrer og snedker arbej-
de færdigt, men på grund af at den 
nye hofte jeg fik i januar ikke er helt 
på plads endnu, kan jeg ikke selv gø-
re arbejdet færdigt, så jeg lavede en 
aftale med den entreprenør som hav-
de resten af entreprisen om også at 
gøre huset færdigt indvendigt. 
Vi blev for så vidt angår prisen enige, 
men kunne ikke enes om kvaliteten 
og hastigheden af arbejdet, så efter 
nogle meningsudvekslinger tog han 

sine maskiner, sine medarbejdere og 
forsvandt fra pladsen, og er ikke set 
eller hørt fra siden. 
 Nu er det så sådan at når der forelig-
ger en entreprisekontrakt så skal for-
malia være i orden inden vi kan tage 
nogle nye håndværkere til at gøre ar-
bejdet færdigt. Vi sendte derfor et an-
befalet brev til entreprenøren hvori vi 
bad ham om at gøre arbejdet, eller 
frasige sig at gøre arbejdet færdigt. 
Dette anbefalede brev fik efter ca. 8 
dage retur, med påtegningen adressa-
ten nægtede modtagelsen. 
Nu kunne vi så begynde at få tilbud 
hjem på færdiggørelsen af byggeriet. 
Men dette er ikke så let, når vi står 
med et godt og vel halvfærdigt byg-
geri, samt har vi naturligvis haft byg-
gesagkyndige til at vurdere arbejdet 

Byggeriet på Odensevej 
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der indtil nu er udført, med et meget 
nedslående resultat, nemlig at der er 
en del fejl og mangler. 
Vi har heldigvis fundet et tømrer og 
snedkerfirma som vil lave dette ar-
bejde færdigt samt udbedre fejl og 
mangler og en lokal entreprenør som 
vil grave forureningen op og få den 
fjernet, så det eneste vi nu mangler er 
at få varmen til at fungere i den nye 
tilbygning, og her håber vi også på at 
vi kan finde en VVS/blikkenslager 
der vil påtage sig dette arbejde, også 
selvom de ikke er startet på at lave 
varmen i tilbygningen. 
Jeg har altid og mener stadigvæk at 
det kun kan være en fordel at få en til 
at tage hovedentreprisen, og som så 
enten har eller finder de håndværkere 
som han har et godt og tæt samarbej-
de med, men i vores tilfælde kan jeg 

godt se at der har vi ikke været heldi-
ge, når entreprenøren ikke laver sit 
arbejde færdigt. Og vi har på denne 
måde så desværre ingen indflydelse 
på de håndværkere som laver arbej-
det. 
For at fuldende historien om den 
olieforurenede jord vi har og som gav 
os alle problemerne i starten. Er hi-
storien at medens jeg var indlagt på 
OUH, blev jeg ringet op af kreditfor-
eningens udlånschef, som kunne for-
tælle mig at der var sket en misforstå-
else, og da vi jo havde et miljøråd-
givnings og ingeniør firma på sagen, 
kunne de ikke se at der skulle være 
flere hindringen, for at vi kunne få 
det lån som  vi gennem næste et helt 
år havde kæmpet for, dog ville de ik-
ke belåne med det beløb som de først 
havde tilbudt, men en mindre beløb. 
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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. 19 – 21 
************************* 

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

 
Der indkaldes til generalforsamling   

mandag den 23. januar 2012 kl. 19.00 
i arkivets lokale på Røjlevej 22. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Den første Fortælledag i 2012 bliver mandag den 6. februar kl. 14.30. 

”Hvad gemmer der sig bag betegnelsen ”Hospitalet” ? 
Det fandtes i de fleste landsbyer. 

Vi sagde naturligvis ja tak, og har 
derfor måttet ændre på byggeriets ud-
seende, hvilket vil sige et par kviste 
og en terrasse samt en terrassedør, 
dette må så komme en anden gang. 

Med frysende hilsen og glædelig jul 
samt et lykkebringende nytår 
Annelise og Carsten Jensby 
Odensevej 33 
Nr. Søby 
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Er fællesskabet gået på nettet? 

I 2011 kunne Skulderbladet fejre sin 
20 års fødselsdag, til trods for at det 
fik en spådom om et kort liv. Hvorfor 
en så pessimistisk vuggegave? Måske 
fordi vores tid ikke er selvopofrel-
sens, fællesskabets og indordningens, 
men derimod selviscenesættelsens, 
individeringens og butlerbørnenes, 
hvor selv moralen kan privatiseres. 
Eller hvad? 
Når en trofast flok år efter år skriver, 
distribuerer og i øvrigt medvirker ak-
tivt til at sikre bladets økonomi, uden 
selv at forlange andet end glæden ved 
at yde. 
Når lokalarkiver, forsamlingshuse, 
brugerhuse og hvad vi ellers har at 

byde på i landdistrikterne alligevel 
overlever år efter år og byder på soci-
alt fællesskab, oplevelser og aktivt 
samvær er det måske fordi fællesska-
bet og behovet for fællesskab i det 
fysiske rum, som alternativ til Face-
book og Twitter, har sin gang på jor-
den og I Nørre Søby og omegn. 
Det er måske netop fordi glæden ved 
at mødes med mennesker man har 
kendt størstedelen af sit liv og sam-
men med dem skabe fælles mulighe-
der og fælles oplevelser ikke kan 
værdisættes, at vi alligevel overlever. 
 

Med ønsket om et godt nyt år! 
Red 
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�ytåret 2012 

 

Der bliver helt sikkert, en masse at se og skrive om. 

At magt korrumperer og forkvakler. 

At isen på �ordpolen står og vakler. 

At vores kost er fyldt med skidt og møj. 

At det er små kineserbørn der syr vores tøj. 

At vi hellere vil nyde end yde. 

At det er blevet en folkebevægelse at snyde. 

Alt har vi hørt til bevidstløshed. 

I Tv kan vi se! 

At kan man danse kroppen halvt af led, 

Eller synge folk ind i åndløshed, 

Så har man X-faktor og må sige bevingede ord, 

Om hvad man sådan føler og tror. 

 

Et helt nyt år 2012 

Vi har, en masse at tale om. 

Vi behøver ikke stille op til en avet om. 

Vi kunne starte med en Klinkevals, 

Den er fuld af trin vi alle kender. 

Vi kunne snuppe en lancier den er man fælles om. 

2012 hvad mener I om en eftertænksom fællessang i 

mol! 

 

Huspoeten 

Månedens digt 
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Kalenderen          januar   -  februar      2012 

11. 
13. 
23. 

Jan. 17.30 
18.00 
19.00 

Fællesspisning for børnefamilier 
Fællesspisning 
Generalforsamling Lokalarkivet 
 

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

Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 

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

Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
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 : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 

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

8æste nummer udkommer den 1. februar 2012. Deadline : 15. januar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Ons. 
Fre. 
Man. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  8SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
 

Skulderbladets interessenter 
8ørre Søby Kirke 
8ørre Søby Lokalarkiv 
8ørre Søby Vandværk 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

8ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
8ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Varmestuen 
Røjlevej 22 
 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


