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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

ørre Søbys Kronjuvel
Så er der igen kommunalt bud efter
Sportspladsen. For mange søbynitter
indbegrebet af sammenhold og samarbejde om en god sag for alle aldre.
Smuk beliggenhed – sikkert af vejen
for trafik. Boldbane og tennisbane,
som danner basis for god motion, og
som giver oplevelser for tilskuerne.
Og årets store begivenhed: BYFESTEN, som bl.a. Boldklubben m.fl.
hjælper med al det praktiske.
I september-nummeret fortalte jeg
om dens tilblivelse. Jeg gentager gerne hovedpunkterne – måske er der
nykommere, som ikke kender historien. Altså,
- et projekt, der startede under 2. Verdenskrig,
- arealet købt gennem tegning af aktier,
- bragt i stand til brug for boldspil
ved frivillig arbejdskraft, bistået af
genboerne på den anden side
af søen, Søbysøgård,
- indviet 1. juli 1945, stor deltagelse
af indensogns såvel som udensogns
gæster.

- flaghejsning,
Og begivenheden blev omtalt af
Gunnar NU Hansen i aftenens
sportsudsendelse:
”Danmarks smukkeste Sportsplads”
Den har givet plads til mange forskellige oplevelser ud over fodbold
og tennis. – Friluftsspil, Skt. Hans
bål, Faldskærmsudspring, Rideopvisninger bl.a. og alle Byfestens
mange aktiviteter. – Og sig nu ikke,
at ”det kan da fortsætte” – det vil blive en svær opgave, måske ikke mulig, når forholdene for Boldklubben
forringes. Det fortjener den ikke. Der
er lagt et stort arbejde i træning, resulterende i god placering i serierne.
Et incitament for udøvere såvel som
tilskuere.
Ødelæg / forring nu ikke mere i
Nørre Søby. Lad os i stedet ”pudse
kronjuvelen” til gavn for Nørre Søby
som et godt sted at bo.
Aase Reffstrup
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Nu og da opfanger jeg en vis træthed
hos læserne af SKULDERBLADET det er der måske ikke noget at sige
til; flere af redaktionens medlemmer
har været aktive siden starten i 2000.
Jeg har et godt råd: grib pennen og

skriv; redaktionen vil hilse det velkomment. Mød op på SKULDERBLADETs generalforsamling mandag den 3. marts kl. 19.30 i Varmestuen.
AaR

Varmestuen
Fællesspisning i Varmestuen
fredag den 14. marts kl. 18.00.
Tilmelding fra den 1. marts til Else
Larsen, tlf. 65901129

de muligheder, vi har.
Derfor er vi nogle stykker, der hver
onsdag fra kl. 10.30 - i marts måned - befinder os med vore computere i Varmestuen. Vi kan lidt om det
meste ☺, og vi vil meget gerne være
behjælpelige, hvis du har noget, du er
i tvivl om ved anvendelse af pc. Så
kik ind! Måske kan vi lære hinanden
noget!
Det koster 10 kr. (husleje).
Du er velkommen til at høre nærmere
på tlf. 65901951 eller mob. nr.
30667961.

Generalforsamling
i Varmestuen afholdes fredag den 11.
april kl. 18.00.
Indkomne forslag skal være formanden, Else Larsen, i hænde senest den
1. april.
Data – ”hjælp til selvhjælp”
Som nævnt i sidste nummer eksisterer ”Datastue” i Varmestuen ikke mere. MEN, da vi har investeret i netforbindelse, vil vi gerne, om flere
kunne få glæde og gavn af at benytte

Håber, vi ses.
Bestyrelsen

Lokalrådet
Hjertestarter indsamling!
Indsamlingen til Hjertestarter går rigtig godt.
Der er på nuværende tidspunkt indkommet 6830 kr.
På konto i ”Sparekassen Faaborg” 0828-23610

En stor tak for alle bidragene.
Lokalrådet og Hjertestarter indsamlerne!
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Foråret så sagte kommer
Hvis vinteren er slut nu, har det været
den mærkeligste vinter i de godt tres
år, jeg kan erindre. Det har været lidt
frostvejr – en smule sne, men lige
meget hvor vi går, kan vi se, at der
også kom en del regn.
Grågæssene har været her næsten
hele vinteren; jeg har mange gange
nydt synet og lyden af dem, når jeg
har gået forbi Hovlung mose. Den 4.
februar vil for mig være en god dag
at huske. Jeg kunne høre gæssene,
men syntes, at de var lidt skingre i tonen. Først troede jeg, at det var en,
der var ude at lufte sin hund, der
skabte den tumult. Men der var ingen
hund eller person at se. Jeg oplevede, at alle gæssene så den samme vej,
og pludselig forstod jeg hvorfor. I et
af de af stormen skændede træer i
mosen sad der en meget stor fugl. Da

jeg havde beset den lidt, lettede den,
fløj en æresrunde og satte sig længst
væk fra mig. Det var en ung havørn.
Halen var stadig mørk, derfor tør jeg
aldersbestemme den.
Vintergækker og erantis er begyndt
at vise farve, og andre af vårens
smukke blomster er begyndt at bryde
jordens overflade, så jeg håber og
tror: Foråret er på vej. Jeg havde
glemt nogle fuglearter i mit sidste
indlæg. Hele året har vi haft kærnebidere i haven. Parret fik unger, og
de kommer her stadig. I haven har vi
også jernspurve, og så er luften ofte
fuld af skrig fra storm- og hættemågerne. Hvis det bliver forår nu, så
nyd det – gå en tur og saml sanseindtryk: lyd, farve og duft:
ATURligvis.
Jørgen ielsen
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HUSK DET NU
Uigenkaldelig sidste tilmelding til premieren på Nr. Søby Dilettanternes vinterstykke ”Rundt på gulvet” lørdag den 8. marts eller søndag den 9. marts er
tirsdag den 4. marts. Tilmelding til Dorte 40 15 14 18 eller Pia 20 28 85 15.
Så hvis I ikke allerede er tilmeldt, så skynd jer nu ☺

Køernes forårsfest.
Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet på Søbysøgård
søndag den 13.april 2014 kl. 10.00 til 14.00. hvor de økologiske malkekøer bliver lukket ud på græs for første gang efter vinteren.
Dansende køer - økologiske smagsprøver og andre spændende aktiviteter er
blevet et tilløbsstykke så kom og se køerne bliver sluppet fri præcist kl.
12.00.
Fængslets museum holder også åbent.
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Generalforsamling!
Lokalrådet for r. Lyndelse – r. Søby
og Omegne!
Der holdes generalforsamling på Skullerodsholm Smedestræde 2 Nr. Lyndelse,
Mandag den 17 marts kl. 19.
Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød efter generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Erik Nielsen, Else Larsen og Flemming Holm er på valg.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes være
formand Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse i hænde senest 14 dage før.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jens Arndal
Christian Fogh
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Ringe, d. 02.12.12

r. Søby Fonden
Til mødet var Jørn Nielsen, Birte Nielsen og Anders Kjærsig
Vi havde kun et punkt på dagsordenen, og det var Nr. Søby Børnefonds fremtid.
Vi diskuterede den frem og tilbage og blev enige om, at vi ville foreslå at nedlægge fonden. Det gør vi ud fra forskellige omstændigheder.
-Fonden er ved at udhule sig selv økonomisk. Vi får færre og færre penge til
uddeling pr. år samtidig med, at udgifterne stiger i forhold til ansøgere.
-Vi har mere regnskabsmæssigt og registreringsmæssigt arbejde, fordi staten
vil nedlægge de små fonde.
-Vi er ikke længere i stand til at overholde fundatsens målformulering, hvad
angår bestyrelsens sammensætning – det gælder ikke mindst efter Nr. Søby
Skole blev lukket.
-Der er heller ikke så mange ansøgere, som der var tidligere, fordi flere af børne- og ungeaktiviteterne er flyttet til Nr. Lyndelse.
Vi mener derfor, pengene vil gøre mere gavn ved at blive udbetalt som en hel
og fuld pulje og brugt til børnene i Nr. Søby ved eksempelvis at restaurere og
udvide legepladsen omme ved Lindely. I den sammenhæng vil vi foreslå dagplejerne og Regnbuen med Carsten Stenbye i spidsen at afgøre, hvordan pengene konkret skal bruges på legepladsen. De kan eksempelvis nedsætte en arbejdsgruppe. På denne måde har vi stadig fonden hos os. En udvidelse af legepladsen vil holde de næste 25 år. Og så opfylder vi fondens målsætning. At
støtte børn og unge i Nr. Søby.
Vi har derfor besluttet at indkalde til et fælles åbent møde om fondens videre
skæbne tirsdag den 18. marts kl. 19.00 i konfirmandlokalet i Nr. Søby. Er
der andre, som vil noget andet med fonden, lytter vi gerne.
Men under alle omstændigheder skal der gøres noget, for den siddende bestyrelse trækker sig. Det gælder for Jørn Nielsen, Birte Nielsen og Anders Kjærsig.
Anders Kjærsig
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Månedens digt
En stribe af gæs mod en himmel blå,
det var det dejlige syn jeg så.
Jeg følger med øjnene vingernes slag,
og det bliver med et en dejlig dag.
Tænk om man selv kunne komme der op,
forløse sit sind, sin sjæl og krop,
at mærke som gæssene vingerne bære,
hvor må det dog være en fryd at lære.
Huspoeten
(Fra samlingen Mors Egne - 1991)

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn
”Vi passer på historien - kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
Bemærk - 4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 - Bemærk
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag
*************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
*************************
Fortælledage
Mandag den 3. marts 2014 kl. 14.30 i Arkivet.
sognefoged Rasmus Godskes erindringer (1. afd.)
Mandag den 7. april 2014 kl. 14.30 i Arkivet.
sognefoged Rasmus Godskes erindringer (2. afd.)
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NR. SØBY FORSAMLINGSHUS
Søndag, den 2.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

Skulderbladet for
ørre Søby og
omegn
indkalder til generalforsamling mandag den 3.
marts 2014 kl. 19.30
i Varmestuen. –
Dagsorden i henhold til
vedtægterne.
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Det legede vi med, dengang i halvtresserne
Fra Annelise Jensby, Odensevej i
Nørre Søby har vi modtaget en stor
samling påklædningsdukker.

fra kladdebogen som
skillerum
mellem dukkerne.
I mit barndomshjem
spiste vi
Foska havregryn, og jeg

Annelise gik på Kauslunde skole.

Indpakningen fortæller
også historie.
Kauslunde forskole lå foran kirken, hvor
der i dag er grønt område, skolen blev
bygget i 1889 og nedlagt i 1962, herefter
flyttedes børnene til den nybyggede Hyllehøjskole.
Kilde: Kauslunde - Gamborg Lokalhistoriske Arkiv.

Endog Buko Smelteost havde sine egne
påklædningsdukker.

var derfor umiddelbart afskåret fra de
flotte Christel dukker på
Solgrynspakkerne, der var Annelise
heldigere, de handlede nok i Brugsen.
Der kunne ikke være så meget tøj på
siden af en havregrynspakke, men da
dukkerne passede tøj indbyrdes gik
det endda.

På skolebilledet her ses Annelise siddende
i midten på forreste række.

Det var praktisk at have påklædningsdukkerne anbragt i æsker når de
skulle transporteres med rundt til
vennerne, typisk skotøjsæsker, som
her hos Annelise, med afrevne sider

Else-Marie.
Læs mere på:
http://www.hverdagsmuseum.dk/
Det_legede_vi_med.htm
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Varmestuen
meddeler
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
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Kalenderen
Søn.
Man.
Man.
Lør.
Søn.
Fre.
Man.
Tir.
Søn.

2. Mar.
3.
3.
8.
9.
14.
17.
18.
13. Apr.

14.00
14.30
19.30
18.30
14.00
18.00
19.00
19.00
10.00

marts - april 2014

Fastelavnsfest
Fortælledag
Generalforsaml. Skulderbladet
Dilettant
Dilettant
Fællesspisning
Generalforsamling Lokalrådet
,r. Søby Fonden Møde
Køernes forårsfest

Forsamlingshuset
Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skullerodsholm
Konfirmationslokalet
Søbysøgaard

Faste ugentlige aktiviteter
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
18.00
19.00
10.00
15.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00
17.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 17.00 Røjlevej 22
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
- 12.00 Varmestuen
- 18.30 Røjlevej 22

Faste månedlige aktiviteter
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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

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. april 2013. Deadline : 15. marts
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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