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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Skulderbladet er ikke længere teenager
Skulderbladet kom til verden den 14.
marts 1991 og udkom 1. gang den 1.
april. Skulderbladet har igennem de
forgangne 20 år været et symbol på
Nørre Søbys sammenhold og evne til
at samarbejde. Der er skrevet mangt
og meget i bladet igennem de mange
år og vi glæder os i redaktionen over
den store opbakning, der altid har

været til bladet. Jubilæet fejres med
en reception i Varmestuen lørdag den
9. april kl. 14 til 17, hvor Skulderbladet er vært med et glas, en snack og
en masse hygge. Vi glæder os til at
hilse på vore trofaste læsere og interessenter i Nørre Søby og omegn.
red

r. Søby Boldklub.
Selvom vinteren ikke vil slippe sit
kolde tag i Danmark, så er træningen
i fuld gang på Nr. Søby stadion, hvis
banen ikke er dækket af sne eller er
for hård af frost, bliver der trænet på
stadion. Men hvis vejret driller, er der
let løb rundt om søen.
Vi er stadigvæk i opstartsfasen til den
kommende sæson, og i Nr. Søby
Boldklub (NSB) fortsætter vi med
vores kompetente og velforberedte
træner Sven. Sven vil forsætter med
sit store og positive arbejde i sæsonen 2011.
Sven er indstillet på at træne fast hver
tirsdag og i perioden februar, marts,
april og maj også torsdag.
Tirsdagens træning kommer til at

omfatte: Opvarmning, let konditionstræning, lette tekniske øvelser, spilforståelse, sammenspil med fokus på
boldbehandling, samt spil til 2 mål i
forskellige varianter.
Torsdag aften er en ekstra træningsaften, der skiftes imellem grov konditionstræning, som han siger, er det ikke for svage årgange (mon det er 68
årgangen han mener), skudøvelser på
mål, styrkeøvelser, samt hyggespil til
2 mål.
Så hvis du har lyst til socialt samvær
og noget fodbold så kig ned på stadion en tirsdag aften kl.19.00.
Hvis du har nogen spørgsmål er du
velkommen til at ringe til træner
Sven Caning telefon: 22 54 69 01.

Nr Lyndelse – Nr Søby lokalråd.
Generalforsamling
Onsdag, den 16. marts 2011, kl. 19,00
Sted: ”Varmestuen” - (ved den tidl. r. Søby Brugs)

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og evt. stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
5. Det kommende års aktiviteter
6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år
7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder evt. vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
På valg er: Karen Brandt
Karsten Lindhardt
Asta Nielsen (indtrådt i bestyrelsen i stedet for M. Andersen)
Hanne Christensen (suppleant)
9. Valg af revisor samt suppleant
10. Eventuelt
Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag, den 9. marts 2011
Freddie Ludvigsen, Egevej 11, 5792 Årslev
Bestyrelsen håber den dag at møde repræsentanter for det samlede lokalråd.
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LOKALARKIVET
Generalforsamlingen den 24. januar blev afviklet ”i god ro og orden”. Udover
bestyrelsen deltog 5 medlemmer. Kontingentet er uændret: 75 kr./år for enkelt
person, 130 kr./år for husstand. Der var genvalg af bestyrelsens medlemmer
samt suppleant (Gunner Jørgensen), revisor (Hans Erik Andersen). Ny revisorsuppleant: Tage Nielsen.
Bestyrelsen i 2011 ser sådan ud: Aase Reffstrup (formand og arkivleder) –
Lene Andkær Christensen (kasserer) – Jens Kristoffersen – Asta Juul – Ove
Larsen – Helmuth Jensen.
Årsberetning og regnskab kan ses i arkivet.
Aase Reffstrup

I NR. SØBY
FORSAMLINGSHUS
Søndag, den 6.marts
kl. 14.00 – 16.00
Tøndeslagning – 3 tønder

Præmie til de 3 kattekonger &
kattedronninger
Sodavand og fastelavnsboller
til alle fremmødte børn
Mød op til en festlig eftermiddag
Entre 25,00 kr. pr. barn
På gensyn
Bestyrelsen
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Har I husket at melde jer til karneval i Nr. Søby Forsamlingshus lørdag den 19.
marts 2011 kl.18.00 – 01.00 ?
Der er stadig enkelte ledige pladser, så skynd jer - det uigenkaldelig sidste frist tirsdag den 1. marts.
Gerda Larsen
65 90 21 26
Dorte Pedersen 65 90 14 18
Pia Korsgaard
65 90 15 58

VARMESTUE
Fællesspisningen er fredag den 11. marts kl. 18.00. Tilmelding fra 1. marts
til Else Larsen – telefon: 65 90 11 29.
Generalforsamling
bliver afholdt fredag den 8. april kl. 18.00. – Indkomne forslag skal være
formanden (Else Larsen) i hænde senest 1. april.
Efter generalforsamlingen bliver der fællesspisning med tilmelding fra 1.
april.
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Hvad sker der på hjørnet af Odensevej og Røjlevej?
Ja, dette er et godt spørgsmål, som
både vi og andre i byen stiller sig
selv.
Derfor skriver jeg lige denne artikel
for på denne måde, måske at få forståelse for hvad er det for en verden
som vi lever i, og hvad er det der gør
at udnyttelse af magt på et højere
plan giver tilfredsstillelse.
Lad mig derfor starte ved begyndelsen af det der skulle være vores drøm
og sikring af vores alderdom her i byen.
Efteråret 2009 gik vi til kommunen
for at undersøge hvad vi skulle gøre
for at opføre udestue på havesiden af
vores lille hus på Odensevej.
Her fik vi så at vide at det kunne vi
kun få lov til, hvis vi: 1. nedlagde
carporten, 2. tilkøbte jord, 3. kunne
få dispensation pga. helbred.
Vi valgte så den løsning at forsøge at
tilkøbe jord, vi havde igennem de år
vi har boet på Odensevej set at den
jord som stødte op til vores, og som
ikke blev brugt til andet end at ligge
brak, kunne være et godt tilkøb.
Vi henvendte os derfor til Nr. Søby
mølles nye ejere, Danish Agro i
Skamby, her fik vi at vide at dette
mente man ikke skulle være det store
problem og at de med stor sandsynlighed gerne ville sælge en del af jorden, og at vi ville blive kontaktet af
den Direktør som havde med jord og
bygninger at gøre nemlig Kjeld Nielsen fra Karise afdelingen.
Kjeld Nielsen kontaktede os, og vi

havde det første møde i januar 2010.
Her kunne vi ikke helt blive enige om
grundens størrelse, vi ønskede kun ca
425 kvm. Men de ville kun sælge
hvis vi købte alle de kvm. Som lå ud
for vores grund i alt ca. 700 kvm.
Dette kunne vi så godt forstå, og var
også villige til at købe hele stykket,
hvis prisen så var rimelig i forhold til
forskellen på det vi ønskede og det de
ville have vi skulle købe.
Dette blev der så forhandlet om hele
foråret uden at vi kunne nå til enighed, og slutbemærkningen fra Danish
Agro var, vi ville købe og de skulle
ikke sælge, ”så køb til vores pris eller
lad være”.
Så i juli 2010 købte vi så til deres
pris, og jorden blev overtager pr. 1
september 2010.
Vi havde så igennem foråret drøftet
om vi så ikke skulle bygge en forlængelse af huset og flytte bad og soveværelse ned i stueetage, og i tilgift
kunne få en spisestue, når nu vi alligevel skulle købe de mange kvm.
Vi gik til et arkitekt/
boligrådgivningsfirma, som lavede
flere forslag, og blev også enige om
et af dem, som vi ville gå videre med,
dette indebar at i stedet for en udestue, skulle der laves en terrasse som
så senere kunne udvides til en udestue.
Vi gik nu i banken som sagde god for
planerne, hvorefter vi fik tilbud fra 3
entreprenører.
Priserne lå for de 2 vedkommende
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meget tæt på hinanden, medens den
sidste lå ca. 200.000 over de andre
priser.
Nu er jeg jo selv tidligere tømrermester, og ved nogenlunde hvor priserne
bør ligge, så vi valgte en pris der lå
ca. 10.000 under den pris som jeg
selv var kommet frem til.
Vi gik nu til kreditforeningen med
planerne, og de kom og vurderede
ejendommen, og kom derefter med
tilbud der matchede vores planer.
Vi startede derfor byggeriet op ca. 1
oktober 2010, med det håb at den nye
tilbygning var lukket inden jul.
Dette blev dog bremset af den alt for
tidligt startede vinter, men ingen er jo
herre over vejret, så ingen panik, forsinkelse er til at leve med, bare vi så
er færdige til april.
Men, men, men ingen kan spå om
fremtiden, og ingen kan tilsyneladende ændre på fortiden!!
Nu starter problemerne først!
Da vi købte ejendommen i 2004, fik
vi godt nok at vide at der var en mindre forurening fra en utæt olietank,
men som var blevet foranledet oprenset af Ella Mikkelsen i 1994, så dette
skulle ikke give problemer i fremtiden,
men ak.
Lige efter vi købte ejendommen i
2004 ville vi isætte nye vinduer og
dertil søgte vi om et tillægslån fra
kreditforeningen, de forlangte dog en
jordbundsundersøgelse, som vi satte i
gang igemmen Fyns Amt, og denne
undersøgelse resulterede i at de kortlagde forureningen som en F0 forurening på ca. 12 kvm.ud i haven, der

hvor olietanken havde stået. Og påtegningen om forurening som stod i
BBR meddelsen blev fjernet.
Denne kortlægning gav ingen problemer, og vi fik tillægslånet, nye vinduer og et nyt stoker pillefyr.
Men nu hvor vi arbejder med at bygge til, er denne forurening pludselig
kommet frem igen, og ganske pudsigt
i 2010, hvor vi startede på denne proces er disse ca. 12 kvm. forurening
kommet i tingbogen igen.
Og ved henvendelse til Region Syddanmark på en forespørgsel om hvorfor, er svaret: det er nu Region Syddanmark og ikke længere Fyns Amt
der bestemmer. Og på forespørgslen
om hvorfor det lige netop i 2010 er
blevet tinglyst igen var svaret: tinglysning kan tage op til 6 år.
Så nu står vi her, med afslag fra 3
forskellige kreditforeninger, pga.
olieforurening på grunden, et byggeri
der er i gang, men (heldigvis) pga
tidlig vinter er stoppet, en tilkøbt
grund hvor vi kun har glæden af snerydningen, en masse fældede træer,
en delvis ødelagt have, og en masse
indkøbte byggematerialer som forhåbentligt kun står standby, men forhåbentligt ikke et erstatningskrav fra
entreprenøren.
Vi har en meget dygtig landmåler
som hjælper os med sagen, så vi har
dog et par muligheder lige nu, nemlig
at oprense jorden i 1,5 meters dybde,
dette vil dog koste store summer, både til entreprenør som til kommunekemi for rensning jorden.
Eller fjerne disse 12 kvm. Forurenet
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jord fra den nuværende matrikkel,
og give dem sit eget matrikkel nummer, men det kræver en godkendelse
af kommunen, region Syddanmark
og matrikkelstyrelsen, og koster også en del penge.
Eller køre en sag på Region Syddanmark, men ihukommende om magt
og tilfredsstillelse, er dette nok
umuligt at komme igennem med.
Vi har nu også henvendt os til miljøministeriet, for at høre om det kan
være rigtigt at man er låst og stavns-

bundet, pga. en utæt olietank fra før
1994, som i øvrigt er oprenset og erklæret forureningsfrit af Årslev kommune og af Fyns Amt.
Så derfor står hjørnet af Odensevej
og Røjlevej nu hen som en krigsmark.
Med nabo hilsen
Annelise og Carsten Jensby
Odensevej 33

LOKALARKIVERE
Fra Regnbuens ledelse har vi modtaget meddelelse om skærpet rygepolitik.
Regnbuen følger lov nr. 512 af 6. juni
2007; i henhold til den er der rygeforbud for personer, der opholder sig på
institutionen – indendørs såvel som
udendørs. Rygeforbudet gælder også
uden for normal åbningstid, f.eks.

fordi institutionen benyttes til andre
formål.
Det gælder naturligvis også for Lokalarkiverne, da vi har lokaler i institutionen.
Jens Willumsen - Aase Reffstrup

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.
***************************
Derudover er der FORTÆLLEDAG , hvor vi henter emner fra skatkisten og
håber, at tilhørerne kan bidrage – eller hjælpe med at få rettet fejl..
Mandag 7. marts kl. 14.30: ”Hvem opfandt hyggen? Det gjorde fynboerne.”
Mandag 4. april kl. 14.30: ”Et langt liv i telefonens tjeneste”.
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Kalenderen
Søn.
6. Mar.
Man. 7.
Man. 7.
Fre.
11.
Ons. 16.
Lør. 19.
Fre.
8. Apr.

14.00
19.00
14.30
18.00
19.00
18.00
18.00

marts - april 2011

Fastelavnfest
Generalforsaml. Skulderbladet
Fortælledag i lokalarkivet
Fællesspisning
Generalforsamling, lokalrådet
Karneval
Generalforsamling, Varmestuen

Forsamlingshuset
Varmestuen
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
1., 3. og
4. Fredag

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - 7SB
Banko
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.
7r. Søby Koret - øveaften
Babygymnastik

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00
19.00
09.30

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen
21.00 Aulaen Røjlevej 22
10.30 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag

19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00

Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning

- 17.00
- 21.00
-

Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
7ørre Søby Kirke
7ørre Søby Lokalarkiv
7ørre Søby Koret

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet

7ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
7ørre 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
7æste nummer udkommer den 1. april 2011. Deadline : 15. marts
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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