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”Kirkeløkken ” 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Grundejerforeningen ”Kirkeløkken” 

er nu 10 år – 10 år, hvor vi hvert år 

har sparet lidt penge sammen ved 

hjælp af kontingentet.  Tiden var nu 

inde, til at vi kunne få brugt vores 

grønne areal for enden af Kirkeløk-

ken.  Målet var:  at skabe et område 

for både børn, unge og os oppe i åre-

ne. Et område, hvor leg, hygge og 

fællesskab kunne forenes. 

Hvert år først i september har vi ar-

bejdsdag i grundejerforeningen, alle 

fra Kirkeløkken inviteres til at delta-

ge. I år var det lørdag den 6. septem-

ber. Da vi har 10-års fødselsdag i år, 

skulle der gøres lidt ekstra ud af det. 

Der blev købt ind til helstegt patte-

gris, som snurrede fra om morgenen.  

Det var en smuk dag, og der var et 

dejligt stort fremmøde af beboerne 

hele dagen. Det var også vigtigt, for 

der skulle ske en masse ting, for at vi 

kunne nå at blive færdig til kl. 18, 

hvor grisen var klar til tallerkenerne. 

Grundejerforeningen havde bestilt en 

forhindringsbane fra et firma, ”Aktiv 

leg”. Den var i naturstolper og ville 

passe godt til området, som har sko-

ven som baggrund. Folk fra ”Aktiv” 

kom kl. 9 med materialer og maski-

ner. Vi hjalp alle til, og ved middags-

tid stod der så en kvalitets-

forhindringsbane klar, hvor ingen 
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Fællesspisningen er fredag den 14. 

november, kl. 18. 
Tilmelding fra den 1. november til El-

se Larsen, tlf. 65901129 

 

Juledekorationer.  

Lørdag den 29. november mødes al-

le, som har lyst til at lave dekoratio-

ner. Ler, gran og andet grønt haves. 

Tag selv lys, bånd og skåle med.  

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe, 

som Varmestuen ”sponserer”.  

Kl. ca. 12 slutter vi med lørdagsfro-

kost. Selv om man ikke har været med 

fra begyndelsen, er man naturligvis 

velkommen til at deltage i lørdagsfro-

kosten, som man selv er med til at 

betale.  

 

Lysene på træerne ved Trekanten 
tændes 1. søndag i advent, den 30. 

nov. Kl. 16. 

Ved lystændingen er Varmestuen 

vært med en lille en til halsen og 

godter til store og små. 

Johannes spiller, og vi synger og dan-

ser om træerne.  Vi håber, at I – som 

tidligere – vil bakke op om vores lil-

le, hyggelige sammenkomst.  

Varmestuen 

faldhøjde var over 60 cm. 

Der var i ugen før gravet jord af til 

40 m2 fliser og en stor petanque ba-

ne. Der blev fra formiddagen også 

arbejdet med at banke grus klar til 

lægning af fliser og til petanqueba-

nen. Fliserne blev lagt bag legevol-

den af jord. Til disse 40 m2 var der 

bestilt nye borde/bænkesæt, som og-

så blev grundet og malet.  Der blev 

også plads til en trekantet sandkasse 

med 2 fine hængekøjer. Her kan man 

tage en slapper og snakke om vejr og 

vind, eller man kan ligge og kigge på 

bålpladsen, som blev bygget sidste 

år. På det store areal længst oppe 

mod kirken er der i en firkant lagt 

gummifliser ned i græsset, så det ud-

gør en rundboldbane med de fire 

hjørner og opgiversted.  

Udover alt dette blev al bevoksning 

rundt om området beskåret; alt det 

nåede vi inden kl. 18, hvor der var 

fællesspisning i grundejerforenin-

gens store telt – med lækker helstegt 

pattegris og hygge til.  

En god dag var slut med et stort styk-

ke arbejde, der skal bruges og holde i 

mange år. Et stort legeområde, som 

vi er stolte af og meget gerne vil de-

le. Vi håber derfor også, at alle der 

bruger stedet, passer på det og vil 

rydde op efter sig. 

 

Med venlig hilsen  

fra alle beboerne på ”Kirkeløkken”. 
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NB! Bente Kyvik, som sidst arrange-

rede, at vi kunne komme med Ny-

borg Rejser til Hvidsten, har i år 

modtaget nyt tilbud til os fra Nyborg 

Rejser, nemlig en tur til Dyrehavs-

bakken, København.  Kom med den 

28. maj 2015 og oplev stemningen fra 

Matador på Bakken. Turen koster 

647 kr. inkl. frokost på ”Postgården”. 

Som det ses, er det først til foråret, at 

turen finder sted, så der vil komme 

opslag med mere herom senere.  

I anledning af 

Byfornyelse i Nr. Søby. 

Carl Nielsen er et barn af krigen 

1864. Hans far, Niels Maler, deltog. 

Man ved, han vendte hjem til famili-

en ude på Sortelung omkring august 

1864. Den 9. juni 1865 blev Carl 

født. De 12 børn, som familien vok-

sede til, kom som perler på snor frem 

til 1874. Deres stærke mor var 21 år 

og deres far 19, da de i 1854 startede 

deres liv sammen – det kunne have 

gået gruelig galt. Men det skulle vise 

sig, at de to mennesker var og forblev 

et godt mix. 

De tog deres liv på sig, der hvor de 

nu engang var sat, og ydede deres op-

timale hver eneste dag. Carl Nielsens 

far var en arbejdsom og ædruelig 

mand – han var især efterspurgt som 

spillemand, og da foreningslivet 

blomstrede op efter nederlaget i 

1864, var der bud efter ham. Hans 

rytmesans var meget fin – han var en 

mand, man havde tillid til.  Han spil-

lede også sammen med andre spille-

mænd, bl.a. Chr. Larsen fra Bellinge 

(klassisk musik). Sidstnævnte kunne 

ud på natten, når ingen orkede at val-

se mere, rejse sig og spille et sådant 

stykke musik, og der blev så stille 

som i en kirke blandt tilhørerne. 

Carl Nielsens mor var en stærk og 

smuk kvinde; hun var uden tvivl 

hjemmets omdrejningspunkt. Hun 

havde sine drømme – måske var det i 

dem, hun fandt sit overskud – drøm-

men om det gode liv for sig og sine, 

som bl.a. førte til købet af det lille 

hus ved landevejen en dag i 1878, 

hvor kartoflerne stod i blomst inde i 

haven. Et palads af sol, lys og glæde 

… 

Hanne Christensen  

Så blev Nr. Søby gl. Brugs solgt, og 

efter en snak med køberen af bygnin-

gerne, Lars T Hansen (Lars Rende-

graver) vil han renovere bygningerne 

og lave lejligheder og måske lagerlo-

kaler i bygningerne. Han har ikke 

planer om at der skal indrettes bu-

tikslokaler. 

Og om han vil inddrage noget af par-

keringspladsen eller den bagvedlig-

gende grusplads har han ikke udtalt 

sig om til redaktionen om.  

Vi glæder os til at der igen kommer 

liv i de efterhånden grimme og ikke 

vedligeholdt bygninger. 

Carsten Jensby 
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Nr. Søby Mandegilde 

Traditionen tro holder vi Julearrange-

ment i Carl Nielsens Barndomshjem. 

Datoen er den 22. november kl. 14-

16.  – Der vil, som det hører sig til, 

blive serveret gløgg og det berømte 

hjemmebag! – Entre: kr. 30 pr. per-

son, incl. traktement. 

Alle er velkomne. 

Venlig hilsen - Vennekredsen 

Som nævnt i sidste udgave af 

”Skulderbladet”, skulle Mandegilde 

på udflugt til København for en rund-

visning på DFDS’s oslobåd ”Crown 

Seaways” Turen blev gjort den 16 

september i et pragtfuldt efterårsvejr. 

Den 29. november kl. 19 vil der igen 

i år være mulighed for en dejlig mu-

sikalsk oplevelse i Riddersalen på 

Søbysøgård. Programmet er endnu 

ikke helt på plads, men festligt bliver 

Jul i Museet 

Koncert på Søbysøgård  
det.  I pausen kan nydes lidt, men 

godt. Kurt Rosenfeldt vil i lighed 

med de andre år åbne fængselsmuseet 

kl. 18.30. 

Kurt Rosenfeldt /Hanne Christensen  

Lidt om udflugtens mål.  ”Crown” er 

bygget i det tidligere Jugoslavien og 

leveret til DFDS i Trieste den 12. maj 

1994. Hun blev sejlet til Bremerha-

ven for ombygning til DFDS-

standard og gik i rute på København 
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Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

– Oslo  den 26. juli 1994. Hun er på 

35285 Brutto Registerton, har plads 

til 2136 passagerer i 637 kabiner. På 

bildækket er der plads til 450 person-

biler. Besætningen er alt afhængig af 

sæson på 150 til 180. De fire hoved-

motorer skaber ca. 32000 hestekræf-

ter og giver er fart på ca 21 knob (40 

kmt). Nogle vil nok hævde, det er en 

gammel dame, men DFDS har løben-

de opgraderet skibet, så det i dag 

fremstår som et nyt fuldt moderne 

passagerskib, med alt hvad der skal 

til for at man kan nyde et minicruise. 

Prøv selv, DFDS har altid et godt til-

bud, som kan findes på deres hjem-

meside. 

7 mand fra gildet samt 2 hustruer, alle 

i udflugtsskrud og forventningsfulde, 

tog af sted fra parkeringspladsen ved 

Nr. Søby Brugs i en lejet transporter. 

Allerede her blev vi lidt forsinket, da 

vi fandt ud af, at udlejeren havde 

glemt at lægge en brobizz i bilen. 

Passagerer og lidt proviant til turen 

blev lastet, og afsted gik det ind til 

Odense efter brobizz og derefter di-

rekte mod Dampfærgevej for fulde 

sejl. Vi ankom altså ”Crown” noget 

forsinket, hvor kaptajn Jens Knud-

sen ventede os. Så snart vi var om-

bord gik vi i gang med rundvisnin-

gen, som startede på broen. Jens vi-

ste rundt og forklarede samtidigt lidt 

om brandmeldere, sprinkleranlæg, 

evakuering, vandtætte døre og navi-

gationsinstrumenter. Ellers lå hele 

København for vore fødder, med ud-

sigt over hele byen. 

Herefter gik turen til skibets Com-

modore Lounge med tilhørende ud-

vendige kabiner med egen altan.  

Det var noget der satte gang i fanta-

sierne hos de lidt aldrende deltagere. 

Havde der været en billetluge, var 

de første billetter allerede solgt. 

På dækket under Commodore ligger 

konferencefaciliteterne. Især nord-

mændene ynder at holde konference 

om bord, da det i forhold til deres 

økonomi hjemme, er billigere og gi-

ver dem en masse fordele. Man skal 
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live optrædener af diverse musiske 

berømtheder. Ellers er det her de un-

ge får afløb for deres energi. I nat-

klubben er der hver aften musik fra 

skibets eget orkester, som for det lidt 

mere voksne publikum spiller popu-

lær musik fra før og nu. De små barer 

i arkaden betjener de, der blot ønsker 

at blive lidt ”røde om næsen” i al 

fredsommelighed. I skibets to store 

restauranter, kan der spises Ala’ Carte 

med et stort udvalg eller fra en buffet 

så lang som Strøget, så sult er et 

fremmedord. Inden man spiser Ala’ 

Carte er det måske en god ide lige at 

aflægge vinbaren et besøg, og få 

regne med, at skibet er et flydende 

hotel med muligheder for komfort, 

hygge og underholdning, som en 

mindre by. Så var første del af turen 

forbi, og vi skred til den mere alvorli-

ge del af arrangementet, nemlig fro-

kosten. Der var arrangeret en frokost-

platte med såvel lune som kolde ret-

ter til os. Maden var rigelig og snap-

sen på 6 cl, så her tilbragte vi desvær-

re mere tid en beregnet, men kaffen 

skulle jo også svælges ned. 

Herefter gik turen til skibets disko-

tek, natklub og barer, hvor snart sagt 

alt ud i drikkekunstens navn bliver 

serveret. I diskoteket arrangeres bl.a. 
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smagt på vine som eventuelt kan væ-

re rette valg til middagen.  Vinene 

kan alle købes og tages med hjem. 

Vi var for resten også lige et smut 

forbi min gamle arbejdsplads. Det 

var sjovt at gense den og hilse på 

gamle bekendte. Nå, men turen fort-

satte igennem skibets forretnings-

kvarter, hvor der kan købes alt lige 

fra bolsjer til smøger hen over spiri-

tus, smykker, parfume, tøj og andre 

mærkevarer. Tager du din hustru 

med, så er det  her, hun skal slippes 

løs mens du selv nyder friheden i ba-

ren.  Kursen blev nu sat på badeland, 

for et sådant findes også i dette 

prægtige skib. Man kan levende fore-

stille sig at især børn her nyder det 

lune vand og legefaciliteterne, mens 

forældrene slapper af i de hyggelige 

Julemesse i 

Nr. Søby Forsamlingshus 
Søndag d.23. november 2014 

Kl.10.00 til 17.00 

Alt til julen 

Børnetombola 

Lotteri 

Trækning på indgangs bon hver time. 

Hovedgevinsten trækkes kl.17. 

på dagens indgangs bon 

Alle gevinster er sponseret. 
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand 

Vel Mødt 

omgivelser med en forfriskning. 

Desværre var tiden blevet meget 

knap, og benene hos nogle næsten 

følelsesløse og meget trætte, så den 

ellers planlagte tur i maskinrummet 

måtte opgives, og vi gik direkte i 

messen for at drikke en sidste kop 

afgangskaffe. 

En stor tak til Jens Knudsen, som 

tålmodigt viste os rundt i ”hans” 

skib. Klokken 1530 forlod vi 

”Crown” for i myldertiden at krydse 

gennem hovedstaden med kurs mod 

Nr. Søby. Der var ikke meget snak 

på denne del af rejsen, det var tyde-

ligt at trætheden i benene havde sat 

sig i kæberne. Et held var det, at vi 

havde vådproviant med, som var til-

trængt og gjorde sit til at alle kom 

godt hjem. 
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Det var en rigtigt hyggelig og begi-

venhedsrig dag. Næste arrangement 

bliver  ?????????  Det vil vi tale om, 

når vi mødes næste gang den første 

Kære lokalsamfund og naboer  

fredag i en måned kl 10.00 nede i 

klubhuset. 

Regner 

Opførelsen af de nye 42 lukkede 

fængselspladser skrider hastigt frem, 

og selve bygningerne og sikkerheds-

hegnene m.v. rundt om er nu opført. 

Hele sikkerheds- og byggeprojektet 

skal stå færdigt til aflevering den 25. 

november 2014, og efter en måneds 

testperiode, afleveres det samlede 

byggeprojekt færdigt til ibrugtagning 

den 23. december 2014, hvorefter 

klienter skal kunne modtages til afso-

ning i afdelingen. 

Om den lukkede afdeling bliver taget 

i brug netop denne dag er endnu ikke 

bestemt, men ellers bliver det kort 

derefter. 

Det er blevet et funktionelt, fremtids-

sikret og sikkert fængselsbyggeri, 

med mulighed for studie på de enkel-

te celler efter konkret godkendelse, 
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fra forskellige personalegrupper, der 

skal gøre tjeneste i den lukkede 

fængselsafdeling, er ansat og starter 

den 1. november. 

Udvidelsen af fængslet med den luk-

kede afdeling kommer i øvrigt ikke 

til at kunne mærkes i lokalsamfun-

det, og Statsfængslet på Søbysøgård 

håber på fortsat godt samarbejde 

med samarbejdspartnere m.v. i lokal-

samfundet. 

 

Mulighed for at se vor nye lukkede 

afdeling: 

 

Som vi har orienteret om tidligere, 

bliver der mulighed for at se dele 

af den nye lukkede fængselsafde-

ling, lørdag den 29. november 

2014 fra kl. 10.00 til 12.00.  

Der vil være personale til stede, 

som vil svare på spørgsmål m.v. 

mulighed for sektionering af et af de 

3 belægsafsnit i 2 x 7 pladser, metal 

og samleværksted samt undervis-

nings- og behandlingsrum m.v. 

 

Den lukkede afdeling er bygget og 

sikret som et lukket fængsel bortset 

fra, at mur er erstattet af hegn.  

Klientellet i den lukkede afdeling vil 

efter hovedreglen være klienter med 

dom på 5 års fængsel eller derover. 

Derudover kan anbringes klienter, 

der undviger eller på grund af adfærd 

m.v. ikke er egnet til afsoning i åbent 

fængsel. Det vil blive et blandet 

mandligt klientel, både med hensyn 

til straflængde og kriminalitet. 

 

Den fysiske udfoldelse for klienterne, 

sker i mindre konditionstræningsrum 

på de 3 afdelinger suppleret af en 

udendørs multiboldbane og løbebane. 

Hovedparten af de ca. 35 personaler 
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Varmestuen  
meddeler  

Gennemgangen i afdelingen tager 

ca. en halv time. 

Der kan parkeres på p-pladsen 

udenfor det åbne fængsel for en-

den af Søvej, men af hensyn til be-

boerne på Søvej, opfordrer vi jer 

Borgere i Nørre Søby 

kan nu leje lokaler i 

Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 

6b.  

Max 25 personer. Hen-

vendelse 3 uger før 

brug til  Else Larsen  

tlf. 65 90 11 29  -  

23 25 11 39 

Vi er efterhånden mange enli-

ge.  Her er et 

Forslag:   en telefonkæde 

Formål:   at skabe en form 

for tryghed med en daglig 

opringning.  ”God morgen. Er 

alt vel hos dig?” 

Når der så – forhåbentlig – 

Telefonkæde 

svares: ”ja tak”, ønsker vi 

hinanden en god dag.  – Er 

svaret ”nej”, giver det mulig-

hed for hurtig hjælp. 

Interesserede (ikke bare enli-

ge) kan henvende sig til  

Ketty Andersen – tlf. 28 15 

90 52 

til at gå eller cykle herned.  

Gå gennem bommen og følg skilt-

ningen. 

Med venlig hilsen 

Lars S. Vinther 

Fængselsinspektør. 
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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. 14 – 17     

************************  

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

*********************************** 

Mandag den 3. november 2014, kl. 14.30 

dykker jeg på opfordring ned i maler Guldbrandsens fortællinger 

Mandag den 1. december 2014, kl. 14.30 

Julemåneden tager sin begyndelse; 

jeg genopfrisker nogle af de mange gode historier, 

som i tidens løb er afleveret til arkivet 
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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 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øveaften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 

 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

16.00  -  18.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

18.00 

10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgaard 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

 

Faste månedlige aktiviteter 

3. 

14. 

22. 

23. 

29. 

29. 

29. 

30. 

1. 

Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. 

14.30 

18.00 

14.00 

10.00 

09.00 

10.00 

19.00 

16.00 

14.30 

Fortælledag 

Fællesspisning 

Jul i museet 

Julemesse 

Juledekorationer 

Åbent hus 

Koncert 

Lysene tændes 

Fortælledag 

Man. 

Fre. 

Lør. 

Søn. 

Lør. 

Lør. 

Lør. 

Søn. 

Man. 

Lokalarkivet 

Varmestuen 

Barndomshjemmet 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Søbysøgård 

Trekanten 

Lokalarkivet 

Kalenderen        november   -  december     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 

Næste nummer udkommer den 1. december 2014. Deadline : 15. november 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


