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HIP  -  HIP  -  HURRA  
I 2000 blev der udskrevet en konkur-
rence om at blive Årets Landsby.  
For at deltage skulle følgende kriteri-
er være opfyldt:   
Alle landsbysamfund med omkring 
1000 beboere og med fungerende 
skole, forsamlingshus, nærbutik og 
kirke – Landsbyens hovedhjørne-
stene – kan deltage i konkurren-
cen.  
På det tidspunkt kunne vi deltage – 
siden har vi mistet skolen og Brug-
sen.  Kirken og vores Forsamlingshus 
er her endnu.  Og beboerantallet er 
gået lidt i vejret (er nu ca.1100).  Det 
første forsamlingshus lå på hjørnet af 
Odensevej og Kirkesøvej – i 66 år, 
fra 1893 til 1959, hvor huset på Ro-
senvej blev indviet ved en stor fest – 
det har altså allerede 55 år på bagen. 
Og af disse 55 år har Peder Larsen 
været med i bestyrelsen i 25 år, heraf 
19 som formand. Det er en rekord, 
som bliver svær at slå.  En gennem-
gang af listen over formænd i de 120 
år viser, at 8 har beklædt formands-
posten i 5-10 år (og her er det Fr. El-

legaard, som topper med de 10 år) – 
30 har haft den i 1-3 år. Det fortæller, 
at det er en krævende post, som har 
været vanskelig at kombinere med 
andet erhverv. 
Peder kom tidligt med i bestyrelses-
arbejdet, først som suppleant og fra 
1989 i bestyrelsen. 1995 blev han 
formand og er blevet genvalgt igen 
og igen. Som der stod i avisomtalen 
– og bedre kan det ikke siges:: (citat) 
”Peder har i alle år ydet en meget 

stor frivillig indsats for Forsam-

lingshuet, og i bestyrelsesarbejdet er 

han en altafgørende drivkraft. Det 

gælder såvel vedligeholdelsesarbej-

der som kontakter til husets leveran-

dører og håndværkere samt hans ide-

er til udvikling af Forsamlingshuset. 

Peder styrer med stor erfaring og 

kyndig hånd planlægningen af husets 

egne arrangementer, som fastelavn 

og juletræsfest for byens børn, høst-

fest, julemesse – og ikke mindst de 

ugentlige bankospil. 

Peder brænder særligt for bankospil 

– og det er ikke uden grund, han er 
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kendt som ”Banko-Peder”, for han 

er tirsdag efter tirsdag året rundt at 

finde som opråber til ugens banko-

spil, og Peder klarer selv al det prak-

tiske med indkøb af præmier, bestil-

linger af slagterivarer, øl, vin m.m. 

Vi er i bestyrelsen meget taknemmeli-

ge for Peders langvarige og utrætte-

ligt store indsats, og det er helt for-

tjent, at Peder i år har været nomine-

ret til årets kulturelle ildsjæl i Faa-

borg-Midtfyn Kommune.” 

Der er al mulig grund til at takke Pe-
der for indsatsen. I en tid, hvor vi i 

avisen kan læse om lukkede forsam-
lingshuse, lever Nørre Søby Forsam-
lingshus sit eget aktive liv med Peder 
som frontfigur. ”Du er med til at hol-
de Nørre Søby på landkortet i en tid 
med store forandringer. 
På historiens vegne ønsker Lokalar-
kivet dig hjertelig til lykke med din 
indsats igennem 25 år.  Tak fordi du 
sørger for, at Nørre Søby stadig har et 
forsamlingshus tilpasset tidens krav.  
Vi håber, du har lyst og kræfter til at 
fortsætte mange år endnu.” 
Aase Reffstrup  

Jeg har jo i mange år været fascineret 
af naturen; jeg indrømmer gerne, at 
den – set over en længere årrække – 
måske har syntes lidt monoton; men 
alle aspekterne: lyd – syn og duft  
kan jo kombineres på mange måder, 
som alle nuancerer vores liv. 
For en del år siden var jeg meget op-
taget af at sætte smag på snaps. P.V. 
Glob havde udgivet en bog om bræn-
devin; han anbefaler en del planter 
fra den danske fauna som smagsgive-
re. Jeg holdt især meget af smagen af 
skovmærke, perikon og valnød. 
Hvert år den 8. august plukkede jeg 8 
valnødder, som jeg delte i 4 stykker. 
Så stod de i 8 uger og trak i snaps, og 
det smagte pragtfuldt.  Vi plejer at få 
brændenældesuppe en gang hvert 
forår; det smager dejligt, og det giver 
”et los i røven” af vitaminer. 
Men nu er den varme årstid da så 
småt kommet i gang. Stærene er lidt 
mere talrige end sidste år – både 

	aturens glæder 
landsvale  og bysvale er kommet. 
�attergalen sang om aftenen den 12. 
maj.  Når man går en tur gennem 
skoven, kan man høre flere forskelli-
ge sangere, og flagspætterne passer 
deres territoriale grænser med banke-
lyde. 
Jeg stod på Nyvej og beundrede en 
tårnfalk ”muse” en dag – en bil 
standsede, og en person spurgte om, 
hvad jeg kunne se. Jeg fortalte om 
tårnfalken; han kunne godt se, at det 
var en fugl; men jeg tror, at han sta-
dig tvivler på mine udsagn!  - Både 
musvågen og tårnfalken ”muser” 
ofte herude over engen, men på hver 
sin nuancerede måde. 
Tag børn eller børnebørn med ud og 
vis dem nogle af de mange smukke, 
enkle ting i vores lokalområde. Det 
kan måske inspirere. – Og så skal 
samværet også nydes – NATURlig-
vis. 
Jørgen �ielsen 
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i varmestuen d 11. april 2014. 

 

Arrangementer: 22. april: Affalds-

dag sammen med lokalrådet, blev 

igen en succes. Vi samlede 300 kg & 

310 dåser mod sidste års 350 kg i he-

le området. Vi var ca. 20 til kaffe i 

varmestuen efter. I år var vi kun 15 til 

at samle ind.                      

( Ved sportspladsen) 23. juni: Sankt 

Hans aften, ca. 150 deltog, både børn 

og voksne. Det er efterhånden blevet 

en tradition for mange af byen borge-

re at komme. Vi solgte øl, vin og pøl-

ser, Carsten Jensby grillede pølser. 

Børnene snobrød.  Karsten Stenby 

holdt bål talen, en rigtig god tale, om 

hvordan skolen fungere i dag. Vi var 

heldige, det var igen rigtig fint vejr. 

Men vi fik ikke bålet brændt af. Selv-

om Allan og Michael gjorde et stort 

arbejde lykkedes det ikke, så jeg hå-

ber vi er mere heldige i år.   

12. august: Rengøringsdag, hvor vi 

startede kl. 9.00 med morgenkaffe, 

sluttede med frokost. Vi var 10-16 stk.  

Vi havde ikke nogen speciel tur for 

varmestuen i år, da Bente Kyvik hav-

de arrangeret en tur til Hvistenkro. 

Den 26 juni. Hvor mange af os var 

med, det var en rigtig god tur!  

30. november: Julepyntedag, lavede 

juledekorationer, startede med kaffe 

og sluttede med lørdagsfrokost sam-

men med mændene, 10-16 stk.  

1. søndag i advent: Lystænding på 

trekanten, en rigtig god tradition. Vi 

var over 100 stk. Mange børn var 

mødt og de fik slikposer, de voksne et 

lille glas. Og vi fik tændt de mange 

lys. Og dansede om træerne. I år var 

vi igen nødt til at købe nye lyskæder 

da kommunens folk havde klippet kæ-

derne over oppe i træerne. Vi fandt 

så igen heldigvis gode sponsorer her 

i byen. Stor tak til dem! Så vi fik gjort 

det hele klar. I år blev kæderne taget 

ned nytårsaftensdag, for ikke at risi-

kere hærværk. Vi er så heldige at Pe-

ter  og Bent vil overtage ansvaret for 

kæderne frem over. Tak til dem. 

13. december: Julefrokost, fulde hu-

se, rigtig hyggelig aften. Vi spillede 

pakkespil. 

Fællesspisning: >æsten fuldt hus 

hver gang. Tak til Johannes, som 

spiller for os, og tak til Kristian, som 

hjælper med borddækning og med at 

kræve penge ind. En aften havde vi 

bankospil. Mange havde sponsoreret 

gaver og vi havde et overskud på 800 

kr. Tak til Anne og Jørgen som arran-

gerer dette.  

Mandag formiddag :Gymnastik 

(Lis kommer fra Odense, hver man-

dag og leder det)   

Tirsdag formiddag :Bob-spiller 

Onsdag formiddag :Kaffemik, 

strikkeklub og bibliotek 

Torsdag formiddag :Bob-spiller 

(Om sommeren Petang) 

Første fredag i hver måned er der 

startet mandeklub.   

Der er stadig lørdagsfrokost, (sidste 

lørdag i måneden,) hvis nogen har 

lyst.  

Formandsberetning til generalforsamlingen  
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Varmestuen 

Huset har i alt været brugt af 1755 

personer i løbet af året. 

Ting omkring huset: Vi har købt nyt 

fyr (30500,-), vi har fået 5500,- fra 

>aturgasfyn. Vores gamle fyr var 25 

år gammelt, så vi håber nu vi kan 

spare lidt varmepenge. Så har vi købt 

ny opvaskemaskine, da den gamle 

var i stykker. Så vi har rigtig brugt 

penge, men har stadig lidt på konto-

en.    

Huset har været lejet ud 16 gange(6 

gange til fester).  

Tak til Jørgen som vi fik brug for 

igen, han har pudset væggen op i 

baggangen, som jeg så har malet. 

Tak til Kristian for hjælp ved fælles-

spisninger, og han har slået vores 

græsplæne! Jeg har selv gjort rent 

her. Tak til bestyrelsen!                                                                    

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder. 

Else Larsen  

SA�KTHA�SAFTE�: 
Også i år holdes sankthansaf-
ten ved søen i Nr. Søby.  
Sidste år blev det fint vejr i 
sidste øjeblik, og det var fan-

tastisk dejligt at se så mange menne-
sker samlet på pladsen ved søen. En 
flot aften, som vi håber vil gentage 
sig.  
Johannes vil gøre sit dertil med har-

monikamusik - også til mid-
sommervisen. 
Fra kl. 20 kan børnene bage 
snobrød (gratis), og der kan 
købes øl, vin, vand og is. 
KL. 20.30 vil vores præst, Anders 
Kjærsig holde båltalen. 
Kl. 21 tændes bålet, og heksen sen-
des af sted - håber vi da!  
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hører.  
Efter rengøringen er der lørdagsfro-
kost på ”vanlig vis”, dog giver Var-
mestuen en øl og en snaps til maden. 
 
På dejligt gensyn – og god sommer 
fra bestyrelsen i Varmestuen 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

 Sidste år blev den jo nogle dage for-
sinket 
Rengøring: 
I forbindelse med lørdagsfrokosten 
den 30. august indlægges rengøring i 
Varmestuen. 
Vi mødes kl. 9.30, hvor Varmestuen 
giver morgenkaffen og hvad dertil 

Søvej i lyst og nød  

Som gammel – meget gammel – be-
boer på Søvej har det længe været en 
glæde at se den store aktivitet, der 
lægges for dagen. Bare det, at der er 
lys i vinduerne, er dejligt – at Søvej 
har fået liv igen. 
Så skulle I få  nej til ”Bøgehækken”, 

ville jeg nok plante den alligevel. For 
intet er da mere smukt og fynsk end 
sådan en lysegrøn sag. Jeg er ked af, 
at I ikke føler jer rigtig velkomne, for 
det er I. Nørre Søby har brug for folk 
med kampgejst. 
I Lokalarkivet kan de fortælle jer alt 
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mere end nydelig, den er pæn”. 
Hanne Christensen, Søvej 23 
 
P.s.: Slaget om bøgehækken synes af-
gjort til bøgehækkens fordel, der 
oven i købet kan få selskab af fliser 
og murede garager.              red 

Da 	ørre Søby blev oplyst 

om Nørre Søby før og nu.  I  SKUL-
DERBLADET   hører vi meget gerne 
om nyt fra jer. 
Søvej og området her rummer en stor 
herlighedsværdi for os alle – jeg har 
glædet mig over den, den har gjort 
mig glad i 52 år.  -  Den er, som H.C. 
Andersen ville have sagt: ”Den er 

Efterhånden er vi ikke så mange til-
bage, der husker tiden før gadebelys-
ning. Men en del af Nørre Søbys be-
boere 2014 kommer til at opleve situ-
ationen.  Faaborg-Midtfyn Kommune 

har slået ned på gadebelysning som 
et af spareområderne. Det rammer 
bl.a. Rødeledvej;  beboerne må nu 
huske at have lommelygten med, når 
de går på vejen i mørke. Husk også 
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refleksbrikker. 
Der er altså kommet en ekstra over-
vejelse ind, når der skal skiftes bolig:  
”Hvordan er det med gadebelys-
ning?” – Rødeledvej, f.eks., må så si-
ges at blive ”udkants-Nørre Søby” 
om aftenen.  Men i dagtimerne kan vi 
stadig nyde den smukke del af Nørre 
Søby. 
Beslutningen, som ikke umiddelbart 
synes at stå til at ændre, får mig til at 
dykke ned i historien og genfortælle, 
hvordan Nørre Søby blev oplyst. Det 
var pionertider. – Kan vi håbe på, at 
kommunen besinder sig? 
I Lokalarkivet har vi tegningslister, 
forhandlingsprotokol, kassebog 
m.m., der fortæller, at �r. Søby Ga-
debelysning blev stiftet på en gene-
ralforsamling 3. januar 1951. Det var 
en forening, oprettet på privat initia-
tiv.  –  Ifølge tegningslisterne betalte 
93 personer et indskud på 10 kr. hver. 
Kommunen og Søbysøgård bidrog 
med større beløb. I kommunens bi-
drag var inkluderet det provenu, som 
fremkom ved jordsalg i forbindelse 
med nedlæggelse af det gamle anlæg 
”Trekanten” – der hvor nu Røjlevej 
går af fra Odensevej. -  Gadelyset 

Lokalarkiverne  har lukket   

Fra midten af juni til midten af august 
I den tid kan henvendelse rettes til arkivlederne 

�r. Lyndelse: Jens Willumsen, 65 90 18 12 
�ørre Søby:  Aase Reffstrup, 65 90 11 00 

Fortælledagene i �ørre Søby 

 begynder mandag den 1. september 2014 kl. 14.30 

tændtes antagelig første gang i efter-
året 1951. Der var truffet aftale med 
Nr. Lyndelse og Omegns El-værk om 
levering af gratis strøm i aftentimerne 
efter skema. Udover de deri fastsatte 
tider, kunne der bruges strøm til beta-
ling efter måler. Kontroluret blev op-
sat hos købmand Johs. Christensen. 
Og Fr. Ellegaard passede levering og 
udskiftning af pærer. 
Medlemmerne betalte 4 kr. – om året 
– frem til 1961; da blev kontingentet 
hævet til 5 kr. om året. I 1960 gik 
man fra jævnstrøm til vekselstrøm; i 
den forbindelse blev der opsat lys-
stofrør nogle steder, således at gade-
belysningen i februar 1961 rådede 
over 51 almindelige lamper + 5 lys-
stofrør. Kontroluret blev – efter 10 år 
hos købmand Christensen – flyttet til 
transformatortårnet. 
I forbindelse med kommunesammen-
lægningen i april 1966 sendte besty-
relsen en anmodning til Årslev kom-
mune om at overtage drift og vedli-
geholdelse af Nr. Søby Gadebelys-
ning. Nr. Søby var da den eneste by 
under den nye kommune, som havde 
privat gadebelysning.  Der var da 125 
medlemmer, som for første og sidste 
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gang betalte 10 kr. i medlemsbidrag. 
Sidste indføring i forhandlingsproto-
kollen: 
”Bestyrelsesmøde afholdt i Cafe 
”Clubben” den 31.8.1967. 
Dette møde er det sidste, der bliver 
holdt i Nr. Søby Gadebelysning, da 
kommunen har overtaget gadebelys-
ningen fra 1. april 1967. – Kassebe-
holdningen udgjorde pr. 1.8.1967 
177,42 kr., men i den forløbne måned 
er der indkommet regninger, som 
kommunen har lovet at udrede. 
    Eigil Frost – Peter Ringsing – Fre-
derik Hougaard – Michael Jensen – 
Harry Vognstoft Rasmussen” 
Et stykke Nørre Søby-historie var af-
sluttet i 1967. – Og i 2014 ser det ud 
til, at et stykke af Nørre Søby bliver 

Fødselsdagen falder i år sammen med 
2. Pinsedag.  Vennekredsen står for 
morgenhejsning af flaget ved minde-
stenen i ”Sortelung” kl. 9.00 – og 
sørger for, at det tages ned  kl. 19.00. 
Der synges traditionen tro nogle af 

”aflyst”. 
Aase Reffstrup 
 
Oplysningstiden, der lå fra ca. 1690 
til 1800, er navngivet efter Immanuel 
Kant:”Hvis nogen spørger, lever vi i 
en oplyst tid? Ville svaret være. Nej 
vi lever i oplysningstiden” 
Noget kunne tyde på, at vi nu lever i 
aflysningstiden, hvor først sports-
pladsen, dernæst gadebelysningen, 
ting som fremsynede mennesker 
kæmpede hårdt for at få indført, nu 
afskaffes over en kam. Dengang var 
der ikke det samme overskud og de 
samme rigdomme som nu, så det er 
bestemt ikke let at finde mening i af-
lysningerne. 
red 

Carl 	ielsens fødselsdag – 9. juni 2014  

Carl Nielsens sange. Igen i år er der 
bagefter kaffe hos Hedvig i ”Salen”. 
Her bliver der mere fællessang og 
musik. 
Alle er velkomne. 
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Eftersommertur til Odense  

Menighedsudflugt mandag den 16. juni 2014 

I år har vi valgt at besøge Skovsgaard 
Gods på Langeland. 
Vi vil få en guidet rundvisning på 
godsets 1.sal og kælder, der er indret-
tet som et tyende-museum. 
 
Efter rundvisningen går vi ind i Ca-
feen, hvor vi skal nyde kaffen med 
dejlig lagkage. 
Bagefter bliver der lejlighed til at se 
vognmuseet med 25 arbejds-og her-
skabsvogne. 
 
Der er også skovbrugsmuseet, som 
beskriver udviklingen i skovbruget 
fra omkring 1900 til 1980erne. 
Herefter køres videre mod syd, hvor 
vi skal se de vilde heste. Vi slutter af 
ved Dovns Klint, som er Langelands 
sydligste punkt. Her vil vi nyde en 

lille forfriskning. 
Så køres der direkte til Nørre Søby 
forsamlingshus, hvor vi skal nyde en 
lækker 2-retters menu. 
 
Pris pr. deltager: 150 kr. som betales i 
bussen 
Busafgang fra Heden Forsamlings-
hus kl, 12.45 
Busafgang fra �ørre Søby Forsam-
lingshus kl. 13.00 
 
Tilmelding til Helmuth på tlf. 65 90 
15 73. Svares der ikke, vil I blive rin-
get op snarest! 
Tilmeldingsfrist: 10.juni 
 
Venlig hilsen 
Nørre Søby-Heden menighedsråd 

Foreningen Norden, Årslev, Nr. Lyn-
delse Sogns Lokalhistoriske Forening 
og Arkiv og Lokalarkivet for Nørre 
Søby Sogn arrangerer en guidet rund-
visning i Nordatlantisk Hus, Prome-
naden 1, 5000 Odense C, lørdag den 
6. september 2014.   
 
Rundvisningen begynder kl. 11.00. – 
Efter rundvisningen kører vi til den 
nyindviede Odins Bro, spadserer over 
og finder til sidst et godt sted til at 
spise den medbragte mad. 
 
Der arrangeres samkørsel fra Kirke-

pladsen i Nr. Lyndelse med afgang 
kl. 10.15. 
 
Turen er gratis, bortset fra et lille be-
løb til kørslen. 
 
Tilmelding inden 1. september 2014 
til 
 
Kirsten Jensen 30 25 79 45  (mail: 
kirsten@fista.dk)  eller 
Aase Reffstrup  65 90 11 00  (mail: 
aase.reff@post.tele.dk) 
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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 

9. 
16. 
23. 
30. 

Jun. 
 
 
Aug. 

9.00 
13.00 
19.30 

9.30 

Carl ,ielsens fødselsdag 
Menighedsudflugt 
Sct. Hans aften med bål 
Rengøringsdag 

Man. 
Man. 
Man. 
Lør. 

Sortelung 
Forsamlingshuset 
Ved Stadion 
Varmestuen 
 

Kalenderen        juni  -  september     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. september 2014. Deadline : 15. august 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


