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Lidt om ”Varmestuen” 

  Af og til hører man, at nogen mener, 
at Brugerhuset Varmestuen kun er for 
en lukket kreds af Nørre Søby-
borgere, og at selve navnet 
”Varmestuen” får en til at tænke på 
letlevende damer og bumser!  Intet er 
mere forkert; Varmestuen er et åbent 
tilbud for alle – og et gratis tilbud, 
blot man udviser ansvarlighed over-
for huset og de regler, den siddende 
bestyrelse har vedtaget. 
 
Fra Brugerhuset Varmestuen så da-
gens lys i 1988 har mange initiativer 
fundet sted og mange frivillige hæn-
der været i brug, f.eks. er der blevet 

passet mange børn efter skoletid. De 
kunne se ind og få saft og kage. - Der 
blev i den anledning anlagt små sko-
lehaver. 
 
Dagplejemødrene har også fundet vej 
til Varmestuen for hyggeligt samvær, 
både for børn og voksne. For de æl-
dre er der gymnastik – der er formid-
dagskaffe med sang og oplæsning – 
der er en strikkeeftermiddag for både 
unge og gamle. Varmestuen havde 
Ungdomsklub, indtil Skullerodsholm 
blev købt; af de tomme lokaler op-
stod Læseforeningen. Stadig alt sam-
men ved hjælp af frivillige hænder; 

Lukkes sportspladsen? 

Ved en omfattende fælles indsats i forrige århundrede fik nogle fremsynede 
mennesker i Nørre Søby skabt en usædvanlig smuk sportsplads. Det var længe 
før livsstilssygdommene hærgede sundhedsbudgetterne. Motion var der rige-
ligt af og overvægt var ikke et samfundsmæssigt problem, tværtimod. 
Nu, hvor udgifterne til sygdomme, der er en følge af mangel på motion, nær-
mest eksploderer, skal sportspladsen øjensynligt nedlægges  -  af sparehensyn. 
Undskyld! Men hvad er der blevet af almindelig sund fornuft og fremsynet-
hed? I bogstaveligste forstand, er vi ved at spare os selv ihjel. 

Red  
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det samme gælder rengøring og have-
arbejde, og jeg er nødt til at skrive, at 
de hænder sidder på folk mellem 65 
og 90 år – selv da man flyttede Ung-
domsklubben, dukkede ingen foræl-
dre op til de i SKULDERBLADET 
annoncerede møder. 
 
Der holdes en smuk Skt. Hansaften i 
haven – med stor succes, ligesom 
mange gode fortælleaftener finder 
sted.  – Så er der Fællesspisning en 
gang om måneden; den bliver annon-
ceret i SKULDERBLADET – ca. 32 
personer kan huset rumme. 
 
I SKULDERBLADET har der været 
efterlyst nye initiativer – f.eks. fæl-
lesspisning for familier med små 

børn, eller gå ned at lave pizza med 
de lidt større. Der kræves kun, at 
nogle ansvarlige voksne tager kon-
takt til Varmestuens bestyrelse. 
 
Nørre Søbys røde tråd er blevet noget 
tyndslidt med årene. Brugerhuset 
Varmestuen er et beskedent hus; men 
vi har det endnu!  - Og læser man 
SKULDERBLADET, har man gen-
nem alle årene kunnet se, hvad der er 
sket og stadig sker i Brugerhuset Var-
mestuen. 
 
Med venlig hilsen fra en af de 
”letlevende” damer 
 
Hanne Christensen. 

Det besluttede ”De lystige koner i 
Nørre Søby”. Og så blev der truffet 
aftale med 
vokalen-
semblet 
MandHat-
ten.dk fra 
Kolding. 
Det blev til 
en dobbelt-
koncert lør-
dag den 1. 
maj. De hat-
tebærende herrer (deres kendings-
mærke) sang først i Carl Nielsens 
Barndomshjem, som netop åbnede 
sæsonen den dag. Carl Nielsen må 
have frydet sig i sin himmel over at 

” Det skal være sjovt at bo i  !ørre Søby” 

høre sine sange fremført så smukt i 
de små stuer. 

Videre til vo-
res lokale ån-
dehul, 
”Varmestuen”, 
hvor koret 
kvitterede for 
kaffe og Hen-
nys hjemme-
bagte boller 
med ”Ain’t 
she sweet”. 

Var vi ikke i godt humør før, så blev 
vi det. Der var skabt forventninger til 
koncerten i Aulaen. Og de blev fuldt 
ud indfriet. 
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Et veloplagt publikum lyttede til det 
meget varierede program, serveret 
med indlevelse, humor 
og præcision. Vi blev ta-
get med i sangens mang-
foldige verden. Fra ”Jeg 
ved en lærkerede” – ”I 
Østen stiger solen op” – 
”Aftenstemning” – over 
”The lady is a tramp” – 
”My way” – ”Yes sir” 
o.m.a. 
Og sandelig om vi ikke 
også fik ”Jeg sætter min hat, som jeg 
vil” – og det gør de! Den passer rig-
tig godt til dem, både på den ene og 
den anden måde. – Afsluttende lytte-
de vi til Paul Simon’s ”Homeless”, 
hvor tristheden fornemmedes gennem 

den musikalske indlevelse. 
MandHatten.dk var på sit andet be-

søg i Nørre Søby. Første 
gang sang de på Carl Niel-
sens fødselsdag den 9. juni 
2007. Vi håber, der bliver 
mulighed for et 3. besøg, så 
de, der var forhindret i at 
være med den 1. maj, kan få 
oplevelsen – og vi andre et 
genhør. 
 
Aase Reffstrup 

 
”Varmestuens” ildsjæle var igen med 
på ”at gøre det sjovt at bo i Nørre Sø-
by”. Der var kaffe og kage til besø-
gende – på vej fra Barndomshjemmet 
til Aulaen. 

Arrangementer:  

 

Kulturdag 25. april: Arrangeret sam-
men med kirken, museet, Søby Sø-
gaard og lokalarkiverne. Varmestuen 
have kaffecafé, (vi solgte hjemme-
bagt kage). Godt besøgt, ca. 40 stk. 
Ulla solgte nogle stykker af Birgers 
bøger. 
 
Skt. Hans aften: var godt besøgt ca. 
80-90 stk. både børn og voksne, vi 
har fint vejr. Anders Kærsig holdt en 
rigtig god tale, vi sang og brændte 
bål. Egon som noget nyt solgte pøl-
ser, det blev en succes, som vi genta-

Formandsberetning til generalforsamling i Var-
mestuen d 9. april 2010 

ger i år igen + øl, vand og vin. Chris 
havde været ude i børnehaven og 
fået børnene til at lave heksen!  
 
Rengøringsdag: i august, vi startede 
med morgen kaffe, gjorde huset rig-
tig godt rent, sluttede med frokost. 
Vi var 12-14 stk. 
 
Juletur med Frørup rejser: de hente-
de os ved brugsen om morgenen, vi 
var 24 med her fra Nr. Søby. Kørte 
først til Løgumkloster, vi spiste en 
dejlig middag, kørte så over til 
grænsen, hvor jeg tror alle handlede 
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ind til jul! Videre til Tønder, der var 
så festligt pyntet til jul på torvet, og 
det gamle apotek, var pyntet på alle 
etager, med alverdens juleting. En 
rigtig god tur. 
 
Lystænding på trekanten: 1. søndag i 
advent en god tradition, rigtig mange 
børn og voksne ca. 70 stk. Der var 
slik til børnene og et lille glas til de 
voksne. Johannes spillede, trods kul-
den! Vi sang, og dansede om træerne. 
 
Julepyntedag 1. december: lavede ju-
ledekorationer, startede med kaffe kl. 
9.00 og sluttede med frokost som 
mændene havde arrangeret. Ca. 10-
12 stk. deltog. 
 
Filmaften 25. februar: Ullas bror Ja-
cob Dauerhøj viste glimt af gamle 
film, som han så, som barn i biogra-
fen i Fåborg. Rigtig god aften, vi var 
20 stk. 
 
Fællesspisning: der er fulde huse 
hver gang. Vi kan være 32 stk. Tak til 
Kristian, som hjælper mig med bord-
dækning og kræver penge ind. 2 har 
meldt sig til at lave mad i september.  
 
Lørdagsfrokost: sidste lørdag i måne-
den. Vi mødes kl. 12, går ind og kø-
ber ind i brugsen deler på udgifterne, 
hygger os et par timer, ca. 12-14 stk. 
 
Bob-spillerne: Tirsdag og torsdag 
formiddag. 
Gymnastik:    Mandag formiddag. 
Kaffemik:    Onsdag formiddag. 

Bibliotek:    Torsdag fra 14.00-
16.00. 
 
Strikkeklub:    Torsdag fra 14.00-
16.00. (Ny startet, vi er 13 damer, når 
alle er mødt. Det er rigtig hyggeligt). 
 
Ting omkring huset: vi har mistet 3 
ildsjæle det forløbene år, Edwin, Bir-
ger og Gunnar, det er et stort savn. 
Ved Birgers bisættelse havde Hanne 
og Birger bestemt, at Varmestuen fik 
penge i stedet for blomster, det blev 
til 4.625.00 kr. Vi i bestyrelsen har 
bestemt at bruge lidt af pengene, til 
nye gardiner her i stuen og et sæt ha-
vemøbler, så kan alle få glæde af det, 
og på den måde mindes Birger. 
 
Sanghæfter: Kristian og Chris takker 
vi for det store arbejde! En tak til 
Knud og Egon, som holder det hele 
pænt her udenfor. 
 
Biblioteket: En stor tak til Ulla, som 
bruger så mange timer her. Vi i besty-
relsen har bestemt, at der fremover 
kun er åbent den sidste torsdag i må-
neden, der er ikke mange, der låner. 
 
Nyt skilt: Egon vil have et skilt, så vi 
fremover kan se, hvor Varmestuen er. 
Mange foreninger holder deres mø-
der og generalforsamlinger her. Nog-
le har svært ved at finde hvor det er. 
 
Reparationer: Vi har planer om at 
male udvendig i år, da vi skal have 
stillads til gavlene, som skal have nye 
vindskeder. Kristian og jeg vil male 
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Kan Nørre Søby igen blive en blom-
strende by? På borgermødet og vores 
generalforsamling gik diskussionen 
på, hvad vi kunne gøre for at få fart-
begrænsning igennem byen og ud ad 
Røjlevej og få byforskønnelse i Nørre 
Søby. Nogen synes så galt, det mange 
steder ligner socialt byggeri. Jeg sy-
nes da heller ikke selv, at det er en 
fryd for øjet at køre gennem byen, 
når jeg tænker tilbage på vores fine 
posthus, møllen og sparekassen, som 
dog nu er ved at blive sat fint i stand. 
Men en gammel campingvogn, som 
næsten står ude på fortovet hele året, 
forskønner heller ikke. Og farten er 
alt for høj igennem byen og ud ad 
Røjlevej. 
Hvad ønsker borgerne her i byen, at 
Lokalrådet skal arbejde for?  Eventu-
elt som i Heden: ”bump” og 40 km-
skilte – eller skal vi have chikaner 
med køn beplantning som på Radby-
vej?  Her ved mig på Odensevej 6 har 
jeg tænkt, at vi måske kunne få Nørre 
Søby-skiltet længere ned mod Røde-
ledvej; kunne det måske tage lidt af 
farten ind i byen? 
Ved kommunesammenlægningen for 
4 år siden blev der oprettet 22 lokal-
råd i Faaborg-Midtfyn Kommune, 
hvor Fynsland er en paraplyorgani-

!yt fra Lokalrådet for !r. Lyndelse og !r. Søby 
sation for alle lokalrådene. Der blev 
ansat en koordinator, Jens Peder Ja-
cobsen, til at hjælpe rådene i gang 
med projekter og søge penge. Det 
blev bestemt, at der hvert år ville væ-
re 250.000 kr. i en landdistriktpulje, 
hvor lokalrådene kunne søge til loka-
le projekter. Mange af lokalrådene 
har fået penge til udviklingsplaner og 
mange andre ting til glæde for alle i 
landsbyerne. Se nedenfor. - Skal vi 
ikke også have del i de penge? Tro 
ikke, at politikerne kommer her og 
finder på ting for os; det er kun, når 
der skal spares!  Hanne Hansen, 
Plan- og kulturafdelingen arbejder 
med byforskønnelse, byfornyelse – 
lad os bruge de muligheder. I år vil vi 
prøve at søge 50.000 kr. til Varmestu-
en; den trænger for isolering og nyt 
tag. 
Du behøver ikke at være medlem af 
lokalrådet for at give din mening til 
kende. Jeg modtager gerne både ris 
og ros, men allermest dine gode ide-
er. Så vil jeg tage dem med på vores 
bestyrelsesmøder. Kontakt mig per-
sonlig eller send mig en mail.   e-
larsen@privat.dk 
 
Else Larsen, næstformand i Lokalrå-
det 

garagen. Jeg har selv gjort rent her 
det sidste år. Med Egons hjælp vil jeg 
prøve, at lakere gulvet her. 
Tak til alle som har hjulpet, uden det 
kunne vi slet ikke drive Varmestuen! 

Tak til bestyrelsen for et godt år, vi 
har haft det rigtig rart! 
 

Else.    
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!yt fra Varmestuen. 

Odensevej 6, Nørre Søby, 5792 Års-
lev  -  tlf. 65 90 11 29 
 
 De har fået penge – (der er ansøg-
ningsfrist to gange om året). 
Faaborg-Midtfyn Kommune har i 
alt fordelt 150.000 kr. i 2009 til pro-
jekter i landdistrikterne. De er fordelt 
sådan her: 
Horne Lokalråd: 15.000  som skal 
bruges til et seminar om kvinders be-
tydning for det gode liv på Horne-
land. 
Korinth Bypark: 10.000 til møbler 

til handicappede i Byparken. 
Lokalrådet for Pejrup, Vester Åby 
og Åstrup: 35.000 til projektet ”Den 
røde tråd”, bl.a. en petanquebane i 
nærheden af Vester Åby skole. 
Ryslinge Lokalråd: 15.000 til men-
tal byomdannelse i Ryslinge. 
Lyø Kultur- og Besøgscenter: 
25.000 til udstyr og inventar til kul-
tur- og besøgscentret. 
Dyreborg Beboer- og Kulturhus: 
50.000 – støtte til opførelsen af bebo-
erhuset. 

 

Efter generalforsamlingen ser besty-
relsen sådan ud: 
 
Else Larsen, formand – Kirsten 
Pindstofte, kasserer og sekretær – Ul-
la Abildgaard – Egon Christensen – 
Ketty Andersen. 
Suppleanter: Kris Skadborg – Børge 
Mose 
 
Sct. Hans aften kl. 20.00 Traditionen 
tro, er der bål på pladsen bag ved 
Brugsen. Anders Kjærsig holder ta-
len, vi synger, Johannes spiller og vi 
brænder bål. Vi sælger pølser, øl, vin 
og vand. Børnene er der snobrøds-
bagning til. Vi håber igen på en hyg-
gelig aften. 
 
Rengøringsdag:  
 
Reserver allerede nu den 10. august. 

Vi starter kl. 9.00 med morgenkaffe 
og slutter med frokost. 
 
Biblioteket:  
 
Ulla har fremover kun åbent den sid-
ste torsdag i måneden fra 14 til 16. 
Hvis der er nogen, der vil låne på an-
dre tidspunkter, kan I ringe til hende, 
og aftale tid på telefon: 65901971. 
 
Lørdagsfrokost:  
 
Vi fortsætter hele sommeren sidste 
lørdag i måneden kl. 12. Vi mødes i 
Varmestuen, går i Brugsen og køber 
ind, og hygger os sammen over en øl 
og en snaps.  
 
Fællesspisningen holder ferie til 10 
sep. 
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Kom maj du søde milde,  

i Søby bor de vilde.  

De håber nemlig atter på  

en byfest kommer op at stå,  

med hoppetelt og discodans,  

man glemmer rejsen udenlands -  

og frem med portemonnæen,  

så bedstemor og ungerne,  

de rigtig kan gå te' en -  

med kaffe, is og sodavand  

man blir så hurtigt dagens mand. 

 

 

 

Månedens digt 

Fredag den 11. juni kl. 18.30: Årets 
udflugt går i år til Ellen Roug, !y-
markslund, Søgårdsvej 24.  For 3. 
gang vil fru Roug tage os med på tur 
i skoven.  Første besøg var i 2000 – 
hvor vi kunne se 1999-orkanens øde-
læggelser. Næste besøg var i 2003, 
og nu får vi igen muligheden for at 
følge med i livet i Nymarkslund-
skoven. – Vi mødes på Søgårdsvej kl. 
18.30. 
 
Tirsdag 8. juni den, kl. 14-17, er 
sidste ordinære åbning inden som-
merferien.  –  
Vi begynder igen tirsdag den 10. au-

gust, kl. 14-17. 
 
Mandag den 6. september, kl. 
14.30, har vi første Fortælledag i ef-
terårssæsonen. Emnet bliver: 
Overfaldet i Røjle Skov på posten i 
1930.  – Som tidligere opfordrer jeg 
til, at interesserede medbringer erin-
dringer (mundtlige eller andet) om 
den voldsomme episode, der rystede 
vores lille samfund. 
Jeg ønsker en god sommer for os alle 
– vi har hårdt brug for det. – Vel 
mødt i august. 
 
Aase Reffstrup 

Lokalarkivet meddeler  

På pladsen ved den grønne sø  

vi håber på en kæmpekø.  

Så kom og nyd din næstes glæde,  

og lad os sammen dansen træde,  

for pengene der kommer ind,  

de gi'es igen med samme sind.  

 

 
Huspoeten 

 

 
Fra digtsamlingen Mors Egne i an-
ledning af Byfesten på Nørre Søbys 
Sportsplads i 1991. 
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Kalenderen     -     Juni  -  september  2010. 

4. 
5. 
6. 
7. 

11. 

Jun.  
 
 
13.00 
18.30 

Byfest 
Byfest 
Byfest 
Menighedsrådets udflugt           
Lokalarkivets udflugt 

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

Lokalarkiv ”fortælledag” 
Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 

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

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
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. september 2010. Deadline : 15. august 

Fre. 
Lør. 
Søn. 
Man. 
Fre. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  !SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
!r. Søby Koret  -  øveaften 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  -  21.00 

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

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

!ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
!ørre Søby Forsamlingshus 
!ørre Søby Koret 

Stadion 
Stadion 
Stadion 
Kirken 
 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Aulaen Røjlevej 22 

Husk byfesten første weekend i juni 


