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for Nørre Søby og omegn

Dagli’ Brugsens høstmarked
Lørdag d. 16 August blev der traditionen tro afholdt høstmarked på parkeringspladsen ved DagliBrugsen,
hvor alle havde mulighed for at komme og sælge
deres varer.
Der mødte 5
"kræmmere"
op, foruden
brugsens
egen. Der
blev solgt alt
fra nye
danske
kartofler til
legetøj,
og heldigvis
viste
vejret
sig fra
sin bedste side og solen skinnede hele dagen. Vi havde taget lidt forskelligt
med der trængte til at bliver ryddet
lidt op i, og havde en god dag. Omsætningen lå lidt over hvad uddeleren
havde forventet, til trods for der ikke
var så mange mennesker som der ple-

jer fik jeg at vide. Så alt i alt en god
dag hvor folk gjorde en god handel
samtidig med de fik lidt æggekage,
samt lidt køligt til ganen.
Jeg er blevet bedt om
at skrive
lidt om
hvordan det
generelt går
i DagliBrugsen Nr.
Søby, og
det går godt! Der er sorte tal
på bundlinien, tiltrods for
store udgifter til vores køle/
frostanlæg som desværre
har været driftsmæssig meget ustabilt. Søbysøgård har
midlertidigt lukket 32 celler,
hvilket gør vi har mistet en
del omsætning. Og i øjeblikket ser det ud til at lukkeloven fjernes
helt i 2009, hvilket gør konkurrencen
endnu hårdere for de små landsbybutikker. Vi har i år prøvet at starte op
med en lille lokal flyer med gode tilbud hver anden uge, dette eksperiment stopper med udgangen af uge

39. I stedet vil vi rette nogle af vores
priser til, så de matcher discountbutikkernes. For at man kan følge med i
det, bliver der
sat en
plakat
op ude
foran
butikken,
hvor
man
kan
sam-

menligne vores priser med konkurrenternes. Og vi vil løbende kontrollere priserne så vi altid er konkurrencedygtige på de udvalgte varer.

til manglende arbejdskraft, da vi
ugentlig må sige nej til unge mennesker der gerne vil arbejde i
DagliBrugsen Nr. Søby.
Vi ligger også helt i top
på medarbejdertilfredsen
i vores interne måling,
hvor vi placerer os i top
5 i vores region, og vi
går da helt
klart efter en
topplacering næste gang. Ellers vil
jeg slutte af med sige tak til Butiksrådet for godt samarbejde gennem de 1
års tid her i butikken.

Et af vores mål er at være Nr. Søby
og omegn's foretrukne arbjedsplads,
og i øjeblikket mærker vi ikke noget

Casper Andersen
Uddeler
DB Nr. Søby

Glæde i Lokalarkivet
Fra Faaborg-Midtfyn Kommune –
Plan og kultur – har vi fået svar på
vores henvendelse om bl. a. etablering af et mere handikapvenligt fliseforløb til det nye arkiv. – ”Vi foreslår, at I før arbejdets påbegyndelse
afstemmer det med Carsten Stenbye,
som er leder af Regnbuen, idet institutionen/skolen fremover vil være
hans kontraktområde, og han dermed

fremover vil være den ansvarlige for
bygningen.”
Frivillige hjælpere har meldt sig, og
vi vil nu kontakte Carsten i Regnbuen. Rart at vide, hvor vi fremover
skal henvende os vedrørende lokaler
m.m.
Aase Reffstrup
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Af ørre Søbys dagbog
En solstrålehistorie – i hvert fald
for mig!

ter skulle jeg begynde helt forfra!
Banken beklagede, at den ikke kunne
hjælpe mere. ”Prøv Borgerservice”
lød det sidste råd.

Det er onsdag den 3.9; jeg er lige
kommet hjem fra Ringe. Kørte af
sted med hovedet fuldt af tanker om,
hvordan jeg kunne få løst et presserende problem for arkivet.

Af sted til Tinghøjs Alle, og her blev
mit sædvanligvis gode humør kaldt
frem igen. Louise hørte tålmodigt på
mit problem, så papirerne igennem
og skred til handling. Telefon til Erhvervs- og selskabsstyrelsen
(kontakten for tildeling af det nødvendige CVR-nr.) om problematikken. – Jeg hopper over de mellemliggende faser (og der var mange) og
slutter med at fortælle, at fornyelsen
faldt på plads inden fristens udløb.
Takket være assistancen fra Borgerservice. Louise og Dorthe Lauritzen
levede fuldt ud op til navnet på forvaltningen. Hjertelig tak.

Kort fremstilling: Lokalarkivet skal
som andre have en NEM-konto; det
har vi hos Danske Bank i Ringe. Desuden et CVR-nr., nødvendigt for at vi
kan få udbetalt vores kommunale tilskud. Dette nummer skal fornyes
hvert år, og det kan KUN ske elektronisk. Det lyder enkelt, men det skulle
vise sig at medføre et par dages arbejde ved computer, telefon og postvæsen! Uden positivt resultat.
Gode råd var nødvendige.

Konklusion:Er der problemer/
spørgsmål, som ikke umiddelbart lader sig løse, så følg det gode råd jeg
fik hos Danske Bank: Spørg Borgerservice.

Samlede mine papirer sammen og begav mig til Ringe-banken, hvor
”vores” Birte Nielsen m.fl. gjorde alt
for at hjælpe; men uden held. Systemerne kunne simpelthen ikke kommunikere – tiden var knap, fristen udløb samme dag, altså den 3.9 – deref-

Aase Reffstrup

yt fra kirken
Anders Kjærsig har orlov fra 1. september til 30. november 2008.
Karin ebel vikarierer.
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Revideret Gudstjenesteliste *
14. september til og med 7. december 2008
Dato
14.09
21.09

ørre Søby

Heden

9.00

10.00

10.00 Høstgudstjeneste

9.00

28.09

9.00

10.00

5.10

10.00

9.00

12.10

11.15

Ingen

19.10

9.00

10.00

26.10

10.00

9.00

2.11

11.15

Ingen

9.11

9.00

10.00

16.11

10.00

9.00

23.11

9.00

10.00

30.11
7.12

Høstgudstjeneste

14.00 Advent

Ingen

Ingen

14.00 Advent

* 7.9: Bekendtgjort fra prædikestolen, at der var ændringer, og at liste
var fremlagt i Våbenhuset.

Forsamlingshusets loppemarked
Det var en dag som så mange andre,
og dog. Vi
havde set frem
til den i et
stykke tid, af
flere forskellige årsager, og
nu var den der.
Vi burde selvfølgelig have

været klogere, og ikke ladet anhængeren stå hjemme; men pludselig var det tid til
at tage af sted. Vi
havde nok snakket lidt for meget
over morgenkaffen, en vane der
synes at tage til
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med alderen, måske fordi der bliver
mere og mere at snakke
om.

”Det er min farmor, der har broderet
det stykke”

Et af morgenens emner
var en form for indkøbsliste:
Vi kunne godt bruge lidt
flere stole, til når her
kommer nogen på besøg,
og en enkelt reol eller en
lille kommode ville heller ikke være så dårligt.
Måske der kunne findes
et hjemløst stykke håndarbejde, der kunne få et
trygt opholdssted oppe i museet.
Listen kunne hurtigt blive lang. For
slet ikke at tale om glæden ved at hilse på og snakke med gamle naboer,
venner og bekendte fra Nørre Søby.

Det giver i høj grad en
ekstra dimension, at få
lidt at vide om hvorfra
tingene kommer og om
deres historie.
De bliver på en måde
lidt mere levende, til
forskel fra de ting vi i
måske alt for stort omfang køber ind i supermarkederne og møbelforretningerne.
Det vil nu også nok vare lidt inden de havner på et museum.
Jo! Der blev gjort mangen en god
handel til nogle rigtig gode priser og
med mange gode oplevelser på Forsamlings-husets loppemarked.

”Har du købt de stole? De kommer
hjemme fra mig”

Tak fordi I gider!
red

ørre Søby-Fonden for børn og unge
I arkivets store samling af Nørre Søby-billeder kan jeg se, at vi netop har
passeret en vigtig 20-årsdag i Nørre
Søbys historie: 18. september 1988
oplevede ørre Søby den store
Børnefestival i Forsamlingshuset,
”Se hvad vi kan”. Formål: at skaffe
penge til oprettelse af ”ørre Søby
Fonden for børn og unge”. Mange
kan sikkert huske den. Har man ønske om at genopfriske mindet – eller
som nyere beboer i Nørre Søby, der

spekulerer over, hvad Nørre SøbyFonden er for en størrelse – anbefales
et besøg på arkivet. Alt sammen sat i
gang og afviklet af entusiastiske søbynitter med det gode formål: ”at have en pengekasse midt i byen” til
gavn for børn og unge. Det kunne på
de tider være problematisk at skaffe
offentlige midler til dækning af ønsker.
Pr. 20.11.1988 var der indgået
122.200 kr.; den magiske grænse for
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oprettelse af fonden var 200.000 kr.,
så der skulle mere arbejde til for at nå
målet. Den 30. september 1990 arrangeredes igen en børnefestival ”Vi gør
det igen” i Nørre Søby Skole. Arkivet har også billeder herfra. Kontoen
i banken øgedes, og i SOGNET,
1/1991-1992 kan læses følgende (i
uddrag):
”Endelig, langt om længe, kan vi
komme med den glædelige meddelelse, at Børnefonden nu er en rigtig
fond, og nu kan der deles penge ud til
glæde og støtte for børn i 'ørre Søby.
På et møde i oktober [1991] besluttede bestyrelsen, som består af Birte
'ielsen [bank], Anne Bodil Larsen
[borgerrepræsentant)], Kjeld Dollerup [skolebestyrelsen], Henrik Pedersen [erhverv] og Henrik BrandtPedersen [menighedsråd], følgende:
Ansøgninger til Børnefonden kan
indsendes to gange om året: Inden 1.
marts eller inden 1. september. Snarest efter hver af disse to datoer vil
bestyrelsen tage stilling til de indkomne ansøgninger.
Man kan søge om alt mellem himmel
og jord – bare det er indenfor 'ørre
Søbys himmel og jord. Der er altså
ingen grund til at holde sig tilbage
med ansøgninger, for Børnefondens
bestyrelse afgør, hvad der kan støttes,
og hvad der ikke kan støttes.” (Henrik Brandt-Pedersen, fmd.)
Første uddeling fandt sted på skolen
den 29. april 1992 – en festdag. Der
uddeltes i alt 15.400 kr.
Ifølge §2 i vedtægterne er fondens
formål ”i prioriteret rækkefølge at

støtte:
1. Aktiviteter for og blandt børn og
unge i Nørre Søby sogn.
2. Almennyttige formål i Nørre Søby
sogn.”
I 1993 ændredes reglerne igen; stamkapitalen skulle hurtigst mulig op på
250.000 kr. Det klarede bestyrelsen
ved kun at foretage en uddeling om
året. Kapitalpleje og renter hjalp også
til. Ifølge regnskabet pr. 31.12.2007
er stamkapitalen nu godt 300.000 kr.
(nøjagtigt beløb følger i næste nummer). Det er renterne heraf, der fordeles.
Hvem har så nydt godt af fondsmidlerne?
KFUM-spejderne – KFUK-spejderne
– Nørre Søby Skole, eleverne – Varmestuen (var dengang specielt for
børn og unge) – Biblioteket (teater/
cirkus) – ”Regnbuen”– Dagplejerne
(legeplads) – Beboerne på Lindelyvej
(vedligehold af legeplads) – Nørre
Søby
Dilettanterne
(børnemedvirken) – Nørre Søby Badmintonklub
–
Indvielsesfest/
Kastanjetræer/Trekanten (212,-). Fra
1992 til 2001 uddeltes 123.550 kr. Listen ajourføres i næste nummer af
SKULDERBLADET.
Er der interesse for at læse mere om
Nørre Søby-Fondens historie, findes
den på www.nr-søby.dk og på Skulderbladets hjemmeside.
Her findes også vedtægterne i sin
helhed.
Aase Reffstrup
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Månedens digt
I denne sommer har jeg lært at gå på line.
Ser man op eller ned,
Man er nær at besvime.
Og du hører engle synger,
Mens linen ganske stille gynger.
Så gælder det om at finde balancen
Og håbe på, man står distancen.
Godt nok synger engle smukt,
Men tænk! om man røg lige ”lukt”.
Huspoeten

ye siddepladser på Trekanten
Og så mangler vi bare en flagstang
Tidligere fik vi en henvendelse fra
Byfestkomiteen om, at de ville skaffe
en flagstang til Trekanten. Opmuntret
af disse gode nyheder søgte og fik
Carsten et flag fra DanmarksSamfundet.
Det hentede vi
Valdemarsdag
og fik på den
måde lejlighed til at deltage i et festligt arrangement i Den
Fynske Landsby.
Nu har vi både flag og siddepladser,
så nu venter vi bare på noget at hænge flaget op på, en flagstang.
red

Carsten Jensby har i al ubemærkethed sørget for lidt flere siddepladser
på Trekanten.
Takket være et par kraftfulde søbynitter, lykkedes det at få det ikke helt
lette
bord/
bænkesæt læsset af og
anbragt
på et strategisk
sted i ly
af kastanietræerne, så ungdommen
kan romantisere i de lyse sommernætter og de lidt ældre kan få vendt
og drejet verdenssituationen i Nørre
Søby.
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Kalenderen
Oktober 2008 - marts 2009.
Lør.

7. Mar.

2009

Karneval

Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
Bob/Petanque
6r. Søby Koret - øveaften
Banko
Træning - 6SB
Bob/Petanque
Læseforeningen

10.00
18.00
10.00
19.30
19.15
19.00
10.00
14.00

-

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
6r. Søby Skole
Forsamlingshuset
Stadion
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen
11.00
21.00
12.00
21.30

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 18.00
12.00

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

Røjlevej 22
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
6ørre Søby Kirke
6ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

6ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
6ørre Søby Forsamlingshus
6ørre Søby Koret

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
6æste nummer udkommer den 1. november2008. Deadline : 15. oktober.
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