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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Hvad sker der i vores lokalsamfund
I forbindelse med kommunesammenlægningen er der ting på børnepasningsområdet, som vi ikke forstår. Den førhen så højt besungne
søskendegaranti – hvad er der blevet
af den.
Man taler meget om frit valg til alverdens ting, men det gælder åbenbart ikke på børnepasningsområdet.
Børn fra Nr. Søby området bliver afvist, når de ønsker Regnbuen og bliver i stedet sendt til Toppen i Nr.
Lyndelse. Dette gælder også for søskende.
Hvordan kan man allerede nu sige,
at der ikke er plads i Regnbuen til
september?? Man får næsten den
tanke, at der måske opereres med en
skjult dagsorden, hvor både børnehave og skole lukkes. Men det er
nok bare os forældre, der har fået
paranoia, eller!!!!!!
For at få budgettet til at hænge sammen, blev der sparet gevaldigt på
børnepasningsområdet. Specielt føler vi forældre fra Årslev os bortdømt, med den normering, som vores institutioner havnede på.

Bliver der overhovedet tid til børnene eller er daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn kun ren og skær anbringelse?
Når man så samtidig ved, hvilke
krav der stilles fra centralt hold om
forældresamarbejde, læseplaner,
indskoling, individuelle vurderinger
og meget mere.
Hvad med personalet?? Det kan vel
ikke være et formål i sig selv, at vores dygtige personale skal gå helt
ned med ”flaget” pga. stress, vel??
Man hører så meget for tiden om, at
stress er en meget væsentlig faktor
på arbejdsmarkedet og er skyld i
meget sygdom.
Hvorfor gør vi så hvad vi kan for at
forstærke den?? Hvad gør de børn,
der har problemer eller som måske
bare skal have lidt hjælp til en praktisk ting. Skal de vide 10 min. før, at
de skal tisse, så de kan bestille tid
hos en pædagog?
Et højdepunkt for børnene er ture i
skoven, ture til brugsen og selvfølgelig ture hjem til en fødselsdag.

Dette er nok, ligesom egentlige ture
ud af huset, noget der var engang.
Det er der desværre ikke tid til mere
for slet ikke at tale om afslutningsture med overnatning. Uha, da,
da hvad var dog det for et fy-ord.
Hvad kan vi forældre gøre for at beholde det kanon team af personale,
som vi har i dag? Hvor det netop er
fordelingen på faglighed og alder
samt deres forskelligheder, der gør
dem kanon.
Måske burde vi som forældre gribe i
egen barm. Er der noget som vi selv
kan gøre?? Måske er tiden inde til,
at vi alle sammen forsøger, om vi
kan ”sælge” vores dejlige lokalsamfund til andre. Lad os gøre noget
mere reklame for Regnbuen og skolen. F.eks. ved at opdatere internettet
eller ved at lave en lille folder, som

fortæller, hvilke værdier vi har i vores lille samfund.
Man må som forældre til et barn i en
daginstitution spørge sig selv om,
hvad var det egentlig lige fordelene
ved kommunesammenlægningen
var.
Såfremt der måtte være nogen for os
ude i de små lokalsamfund, så kan
vi da konstatere, at det i hvert fald
ikke er vores børn, der bliver satset
på.

Hovedformålet med kommunesammenlægningen, var først og fremmest at forsøge at opnå forvaltningsmæssige fordele ved stordrift.
At afstanden mellem borger og folkevalgt blev større, var til at forudse
og det var netop for at råde bod på
dette, der blev gjort store anstrengelser for at få lokalrådene op at stå.
Der er generalforsamling i lokalrå-

det for Nr. Lyndelse og Nr. Søby
den 28. marts i Varmestuen, så det
kan kun anbefales at melde sig ind
og møde op.
Det er blandt andet spørgsmål som
disse lokalrådene er skabt for at tage
sig af.

En gruppe fortvivlede forældre
fra Lokalsamfundet i r. Søby
På gruppens vegne
Susanne Loubjerg
Radbyvej 17, Nr. Søby
5792 Årslev

red

Af ørre Søbys Dagbog
Telefonen ringede. Det var en forespørgsel, om jeg havde hørt, at
”Møllen” lukker pr. 1. april 2007.
”Nej, det har jeg ikke; men jeg vil

spørge Hans Christian Hempler, for
sådan et rygte bør be- eller afkræftes.” - Og det gjorde jeg. Hans
Christian kunne bekræfte og sendte
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venligst en notits til SKULDERBLADET. Den kommer her.

samfundet fungerede. Man kunne få
de fleste ting, man skulle bruge, i
byen.. – Der var mange håndværkere, forretninger og andre næringsdrivende og en del gårde med kvæg og
svin, med deres jord liggende uden
for byen.

”Møllen” - Røjlevej 1 og 4
Ja, det er rigtigt: Møllen lukker. De
nuværende ejere SAB, Landbrugets
Andel, har besluttet ikke længere at
bruge den som afdeling. I stedet skal
bygninger og grundarealer finde anden anvendelse. I skrivende stund
kan man ikke sige, hvad det bliver.

I dag er der kun få næringsdrivende
og ingen gårde tilbage i byen. En
del bygninger er enten nedrevet eller
ombygget til gode boliger for familier, som har deres arbejde uden for
byen. Men der er også bygget mange parcelhuse, og det er glædeligt at
se, at byen stadig udvikler sig med
spændende nye udstykninger og
dermed mulighed for flere beboere.

Der har været drevet handel og mølleri fra ejendommen i mere end 130
år, og virksomheden har løbende tilpasset sig udviklingen gennem alle
disse år. Lokalarkivet har mange oplysninger derom.
Jeg har været med til at drive den i
25 år, og i de sidste 10 år er det gået
stærkt; der er sket en stor koncentration i landbruget og afledt heraf også i vores branche. Tidligere var der
en grovvarehandler indenfor en afstand af ca. 5 km. I dag er der en
håndfuld store udbydere på det fynske marked.

Udviklingen kan ikke standses; men
det er vigtigt, at man tager del i den.
Hans Christian Hempler
_______
Som Hans Christian skriver, har Lokalarkivet mange oplysninger om
”Nørre Søby Mølle”; her var noget,
der skulle følges op – og jeg kontaktede igen Hans Christian. Derved
fandt jeg ud af, at nutidshistorien på
dette område er blevet noget forsømt fra min side, idet jeg ikke har
noteret, at Carl Rasmussen &
Hempler A/S pr. 1. maj 2006 afhændede deres virksomhed til SAB,
Landbrugets Andel. – Hans Christian oplyste endvidere, at afdelingen
Røjlevej 1 indtil 1. december 2006
producerede økologisk foder til

De år, jeg har været med, har været
spændende med mange udfordringer
handels- og produktionsmæssigt
med gode relationer til vore kunder
og ligeledes gode relationer til vore
naboer og øvrige beboere i byen.
Men – udviklingen sker jo i hele
samfundet. Da jeg var dreng i begyndelsen af 50-erne, syntes jeg, at
byen var stor og havde alle de funktioner, som skulle til, for at lokal3

Dansk Økofoder. - ”Torben og jeg er
rykket med over til SAB ved ejerskiftet; Torben sidder i ekspeditionen i Gamby, og jeg sidder på ho-

vedkontoret i Skamby.
Februar 2007
Aase Reffstrup

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
med kommunen..
Der var tilslutning fra generalforsamlingen til, at Lokalarkivet i Nørre Søby melder sig ind i arkivsamvirket, og at Jens Willumsen fortsat
er vores repræsentant.

Lokalarkivet havde en velbesøgt
generalforsamling den 23.1. Udover beretninger om arbejdet i arkivet, en pæn økonomi (resultatet
af gaver og påpasselighed) orienterede formanden om de nye, stadig ikke afklarede, forhold i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der
er 21 arkiver / folkemindesamlinger. Kort efter kommunesammenlægningen nedsattes i 2005 et samarbejdsudvalg, der tæller 5 medlemmer, 1 fra hver af de 5 gamle
kommuner. De 4 Årslev-arkiver
har valgt Jens Willumsen, arkivleder i Nr. Lyndelse, som vores repræsentant i Faaborg-Midtfyn
Arkivsamvirke, som har stiftende
generalforsamling den 8.3.07 i
Faaborg. Arkivsamvirkets vigtigste opgave er via samarbejdsudvalget: at forhandle tilskud og lokaler

Der var genvalg til bestyrelsen, som
består af: Aase Reffstrup, formand
og sekretær – Lene Christensen,
kasserer – Aase Brandt Nielsen –
Asta Juul Larsen – Ove Larsen –
Jens Kristoffersen.
Arkivet har ved udgangen af 2006
145 medlemmer. Det er inspirerende
for bestyrelsen med så stor opbakning – og der er plads til flere. Vi
er gået en lang vej fra de første 11 i
1978.
Aase Reffstrup

Varmestuen
Næste fællesspisning finder sted
d.9. marts. Vi ved allerede nu hvad
menúen er, - nemlig gule ærter!
Denne oplysning nærmest til gavn
for de, som eventuelt vil afstemme
de medbragte drikkevarer.

For "iøvrigt" ,(som mit barnebarn
siger) har vi stadigvæk frokost cafe
den sidste lørdag i hver måned, for
de som møder op.
Med venlig hilsen
Varmestuen
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Dagli’ Brugsens årsmøde
Fredag den 30. marts kl. 19.30 i Nr.
Søby forsamlingshus. Spisebiletter
kan købes i Brugsen til 50 kr.

til Carl Nielsen Museet onsdag den
9. maj kl. 18.30.
Vi mødes på Brugsens parkeringsplads. Brugsen giver kaffe og kage.

Dagli’Brugsen arrangerer en gåtur

Moderne kommunikation
Som nyetableret grundejerforening
for 60-70 husstande på Kirkeløkken
har en af vores opgaver været at
skaffe grundejerne tv-, internetforbindelser m.m. I den forbindelse
har vi bl.a. stiftet bekendtskab med
Energi Fyn’s tilbud om fibernet,
som er fremtidens kommunikationslinier. Vi synes, at dette tilbud skal
tilbydes alle Nørre Søbys beboere;

derfor vil vi, hvis der er interesse,
gerne formidle et informationsmøde
for Nørre Søbys beboere vedrørende
ovenstående.
Alle interesserede kan henvende sig
til bestyrelsesmedlem Birgit Sørensen, tlf. 65 90 13 56 eller
e-mail: jb@postkasse.net
Bestyrelsen for Grundejer- og Antenneforeningen Kirkeløkken.

Fra Nørre Søby og Omegn
http://www.museum.syssel.dk/anna.htm
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Indkaldelse til generalforsamling i lokalrådet for r. Lyndelse
og r. Søby.
Onsdag den 28. marts 2007 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i Varmestuen, Røjlevej 6B, r.
Søby.
Dagsorden ifølge lovene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent og eventuelle stemmetællere.
Formanden aflægger beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Det kommende års aktiviteter.
Godkendelse af budget og kontingent for næste år
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder eventuelle vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
9. Valg af revisor samt suppleant
10. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen herunder eventuelle vedtægtsændringer
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Alle er velkomne.
Stemmeret har alle der på generalforsamlingen er medlem af lokalrådet.
Bestyrelsen.

Medlemskab kan oprettes ved henvendelse til Kasserer:
Karen Brandt
Egevej 18
Nr. Lyndelse
5792 Årslev
Eller ved indbetaling til Sydbank i Nr. Lyndelse
Reg. Nr.6845
Konto Nummer 1 092 362
Mærket medlemskab af lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby
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Månedens digt
Dage, der for længst er minder,
Rammer pludselig med en duft,
Befriet for al’ sund fornuft.
Et splitsekund, hvor alt kan ske,
Man kan græde eller le
Over det, man sagde eller gjorde.
Det man ikke turde,
fordi der var så meget andet,
Man netop den dag burde.
Man kan ryste på hovedet af sit humør,
alting bliver jo aldrig som før.
Se !! her har vi en sandhed af stor værdi,
Som der – hvem ved – kunne ligge en fremtid i.

Huspoeten

Skulderbladet - generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i Varmestuen mandag den 26. marts
kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.
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ørre Søbys kalender
Marts - maj 2007.
Fre.
Man.
Ons.
Fre.
Ons.

9. Mar.
26.
28.
30.
9. Maj

18.00
19.30
19.00
19.30
18.30

Fællesspisning
Generalforsamling Skulderbladet
Generalforsamling - lokalrådet
Årsmøde Dagli’Brugsen
Gåtur til Carl *ielsen Museet

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Dagli’Brugsen

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
19.30
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

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 -

Skolen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

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

*ørre Søby Skole
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. april 2007. Deadline : 15. marts
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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