
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

21. Årgang nr. 8    1. oktober  -  1. november  2011                 IS�0906-6519 

I juni inviterede kommunen til delta-

gelse i udviklingsstrategi 2012.  Fra 

Nørre Søby deltog fra Varmestuen 

Else Larsen og Kristian Juul,  fra 

Carl Nielsens Barndomshjem Hanne 

Christensen og undertegnede fra Lo-

kalarkivet; specielt det sociale og 

kulturen havde vores interesse.  – 

Jens Willumsen fra Nr. Lyndelse-

arkivet og jeg sendte et skriftligt ind-

læg til mødelederen Chr. Tønnesen, 

borgmester Hans Jørgensen og Lo-

kalrådets formand, Erik Nielsen. Vi 

ønskede at erindre om, at Nr. Lyndel-

se/Nr. Søby er ”Carl �ielsen-land”, 

og at det ikke må glemmes, når stra-

tegien omkring kulturudviklingen i 

kommunen lægges. – Følger her i ud-

drag. 

 

”Carl Nielsen blev født på Sortelung 

den 9. juni 1865. Fødestedet marke-

res i dag som en  mindeplads med 

sten og flagstang. Gennem mange år 

har 3. klasse i Carl Nielsen Skolen 

om morgenen på fødselsdagen hejst 

et flag, udlånt af privat ejer, sunget – 

og er spadseret hjem igen. – Aften-

sang i Sortelung er en tradition, som 

Vennekredsen omkring Carl Nielsens 

Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Barndomshjem har taget initiativet 

til. Mennesker mødes, sang og for-

tælling afløser hinanden, og den ca. 

halve times samling på det historiske 

sted slutter med, at flaget synges ned, 

hvorefter selskabet mødes i ”Salen” 

til meget mere sang og musik, alt 

sammen til erindring om Carl Niel-

sen. – Et arrangement som år efter år 

trækker 50-70 interesserede; nu og da 

med deltagelse fra udenbys interesse-

rede (udensogns såvel som uden-

lands).  – Vennekredsen søgte i 2009 

Danmarks Samfundet om et flag til 

fødestedets flagstang; det tildeltes – 

så i en alder af 144 år fik Carl Niel-

sen sit eget flag! 

Om eftermiddagen har – ligeledes i 

mange år – Odense Bys Museer ar-

rangeret fødselsdagskoncert i haven 

bag Barndomshjemmet – igen meget 

velbesøgt. Også her støtter Venne-

kredsen med praktiske gøremål.  – I 

årenes løb har der været aftenarran-

gementer i haven, og glemmes må 

heller ikke julearrangementet. – Jo, 

der er liv i ”Paladset af sol, lys og 

glæde”. 

I 1878 købte Niels ”Maler” huset, 

som nu er museum, og familien hørte 
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derefter til Nørre Søby sogn, hvor 

Carl gik i skole et års tid indtil kon-

firmationen i Heden Kirke, som er 

annekssogn til Nørre Søby.  – Der er 

flere berøringspunkter i Nørre Søby. 

Carl Nielsens mor, Maren Kirstine 

Johansen (død 1897) ligger begravet 

på Nørre Søby kirkegård. Anne Ma-

rie Carl-Nielsen skænkede menig-

hedsrådet et relief, som hænger i 

Konfirmandstuen. Som tak passes 

Maren Kirstines grav. 

I et hjørne af præstegårdshaven i Nr. 

Lyndelse står ”Fløjtespilleren” – 

skabt af Anne Marie Carl-Nielsen – 

afsløret på fødselsdagen i 1933. Carl 

Nielsen døde i København den 3. ok-

tober 1931. -  På Nr. Lyndelse kirke-

gård findes Blinde Anders’ grav 

(Anders Jacobsen, Freltofte, som 

Carl Nielsen fortæller om i ”Min fyn-

ske Barndom). – Der synes at være al 

mulig grund til at bringe den lokale 

kulturhistorie ind i planerne om ud-

viklingsstrategien. – I 2015 er det 

Carl Nielsens 150-års fødselsdag; det 

er der planer om at fejre, både i 

Odense og her på hans barndomsegn. 

Når vi nu er i kulturafdelingen vil vi 

også henlede opmærksomheden på 

Lokalarkivernes arbejde med histori-

en. Vi bakkes op af en stor medlems-

skare – til vore arrangementer såvel 

som i indsamlingsarbejdet. Siden 

2009 har vi haft lokaler ved siden af 

hinanden, og det har været et stort 

plus for os begge. 

Vi bør også nævne museet på Søby-

søgård i Nørre Søby og Hverdagsmu-

seet på Hestehavegaard i Søsted. Det 

er alt sammen med til at tegne et le-

vende, kulturelt billede af denne del 

af Faaborg-Midtfyn Kommune – 

værd at tage med, når udviklingsstra-

tegien skal lægges.” 

 

Kommunen fulgte op med en Kul-
turvisionskonference på Ringe 

Gymnasium den 5. september. Hanne 

og jeg deltog – fra 16.30 til 21.30 

kom vi langt omkring. Der var 5 em-

ner:  1) Fortid og Fremtid – 2) Dan-

nelse og Menneskelig udvikling – 3) 

Drenge på Spring – Unge i Fart – 

Forældre i Højt Gear  -  4) Kulturens 

Faciliteter og Tilgængelighed  -  5) 

Faaborg-Midtfyn og Omverdenen. 

Fremtidsforsker Anne Marie Dahl fra 

Aarhus indledte med et inspirerende 

foredrag: ”Kulturens rolle i fremti-
dens samfund – og i fremtidens 
kommune. Om kulturforbrugere 
og udviklingstendenser indenfor 
kulturområdet.” 
Derefter talte afdelingsleder Mai-

Britt Helle Jensen og kulturkonsulent 

Hasse Winther fra kommunen om 

”Kulturlivet i Faaborg-Midtfyn 
Kommune – en status!”.  
 
Vi havde forud tilmeldt os hver to 

grupper, hvor vi deltog i den efterføl-

gende cafedebat. Det var grupperne 2 

og 4, der havde vores interesse. – Der 

kom mange forslag frem, karakteri-

stisk, og vel naturligt, var det udvik-

lingen omkring børn og unge, som 

fik den største interesse. Den ældre 

generation formodes åbenbart at kun-

ne klare sig selv kulturelt – sådan lidt 
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Der var fire ansøgninger og et beløb 

på 16,500,- der skulle uddeles. De 

blev fordelt på følgende måde: 

Forsamlingshuset fik 5.000,- til reno-

vering af toilet. Varmestuen fik 

5000,- til renovering af køkken. Jule-

træsfest i forsamlingshuset fik 3100,- 

og Dagplejerne fik 3100,- til en bus-

tur.  

Næste uddeling bliver først i 2013. Vi 

uddeler hver andet år for på den må-

de at kunne give et større beløb. I den 

Referat fra �r. Søby Fondens bestyrelse 

forbindelse er der nu mulighed for at 

søge fondsmidler også selv om de ik-

ke går specifik til børneområdet. Pen-

gene skal blot gå til aktiviteter eller 

renoveringer indenfor sognets græn-

se.  

Vi er i bestyrelsen på nuværende tids-

punkt kun tre personer. Det vil vi se, 

om der kan gøres noget ved. Vi vil 

gerne være fem. Vi arbejder på det.  

På bestyrelsens vegne 
Anders Kjærsig  

skarpt sat op. – Men det var et godt 

initiativ fra kommunen, og vi gik 

hjem med de mange indtryk fra de-

batterne – men også med tanker om, 

hvordan det nu vil blive fulgt op. – 

Og så har vi da selv lov til at forsøge 

at bringe kulturelle indslag ind i vo-

res hverdag – såvel for ældre som for 

børn og unge. 

 

Hanne Christensen – Aase 
Reffstrup 
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Torsdag den 27. oktober kl. 19 i Varmestuen.  

 

Kom ALLE og vær med! 

 

Anne Marie Fabricius fra Nr. Lyndelse 

kommer og sørger for, at vi får ”et godt grin” 

 

Pris: 30 kr.  

Drikkevarer kan købes. 

 

 

 

Fællesspisning i Varmestuen 

næste gang fredag den 14. oktober kl. 18 

Tilmelding til Else Larsen tlf. 65901129  fra  

den 1. oktober 

”LATTERAFTE�” 
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Torsdag den 13. oktober 2011 – kl. 19.00 

 

�u skal der synges.   
 

I den anledning deltager museumsinspektør Ida-Marie Vorre fra Carl Nielsen 

Museet. Ida-Marie vil være velkendt fra arrangementerne i Carl Nielsens 

Barndomshjem. Hun vil bl.a. fortælle og synge et par sange. Derud over kom-

mer nogle fra det gamle Søllinge Mandskor. De kalder sig ”Herrekoret”. Det 

er lokale mænd fra omegnen, som vil synge og spille harmonika for os. Nørre 

Søby Kirkes organist, Per Hüttel, vil også spille. 

 

Til sidst skal alle vi andre synge nogle fællessange.   

 

Efter sang og musik er der et stykke kransekage og et glas portvin. Det hele 

varer ca. halvanden time. Man kan altså nå hjem og få sin aftenkaffe. Håber, 

så mange som muligt vil komme og synge med. 

 

Venlig hilsen fra  

Lokalrådet for �r. Lyndelse-�r. Søby 

Med Brugsens lukning forsvandt mu-

ligheden for – nemt – at sætte en lo-

kal meddelelse op. Varmestuen trådte 

til, og tak for det. Imidlertid kan vi 

nemt bruge to.  Egon Christensen la-

vede endnu en, og Annelise og Car-

sten Jensby har ”lagt jord til”.  Den 

står med nem adgang fra fortovet på 

Odensevej – nær hjørnet ved Røjle-

vej.  

 

Lokalarkivet har dækket materialeud-

gifterne. – Tag godt imod den. 

 

Vi har nu to steder at sætte meddelel-

ser op.  

 

Ved  brug af Varmestuens opslagstav-

le afleveres meddelelsen til Kirsten 

Pindstofte eller Else Larsen. – Der er 

selvbetjening på den på Odensevej 

33. 

 

Tak til alle, som medvirker til at få 

Nørre Søby til at fungere. 

 

Aase Reffstrup 

 

Sang- og musikaften i �ørre Søby Kirke 

OPSLAGSTAVLE  
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Fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum 

Konfirmationskjoler. 
 
Under denne 

overskrift brag-

te vi i sidste 

nummer af 

Skulderbladet 

et billede af en 

ung Asta Elle-

gaard i sin kon-

firmationskjole. 

Billedet var ba-

re ikke af Asta 

men af Inge Pe-

dersen, en ven-

inde til Asta. 

Det rigtige bil-

lede ses her. 

 

Værktøj 

 

 

 

Vi har overtaget Sigurd 

Andersens værktøjssamling, og den 

er nu udstillet. Blandt de mange red-

skaber ses en gribeklo, monteret på et 

skaft så den  

kan åbnes og lukkes. Hvad har den 

været brugt til? Bedste bud er til op-

tagning af cikorierødder eller peber-

rod, men vi er ikke sikre. Kan nogen 

mon hjælpe os? 

 

Else-Marie. 
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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. 19 – 21 

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

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

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

Mandag den 3. oktober 2011  -  kl. 19.00  -  i Aulaen: 
”�ørre Søby Skole  - specielt i Bodil & Poul Mahlers tid.” 
Ejgil Mahler deltager i historiefortællingen. 

************  
Mandag den 7. november 2011  -  kl. 14.30  - i Arkivet: 
”Gadebelysningen i �ørre Søby” 

Jeg vågner, når lyset kommer 
Ved gæssenes tusindfryds larm. 

I hundredevis har de indtaget søen og engen. 
Mit vækkeur fortæller mig, at jeg bør blive i sengen. 
Jeg ligger så og tænker på den lange våde sommer, 

på vibeskrig, på lærken, på gøgen, 
på jerseykoens blide gumlen. 

Alle lyde når mit åbne vindue og min øregang, 
virker som en vuggesang. 

Jeg tænker på al den sne, der faldt i fjor, 
jeg blev en indefrosset bedstemor. 

Selv min gode cykel stod og mistede luften. 
Mon gæssene mærker efterårsduften, 

er det derfor de samles, prøver vingerne af 
i store formationer, henover søen og byen. 

Tænk!  Hvis man selv, som en ren ”'iels Holgersen”, 
ku’ få en tur henover Fyen. 

 
Huspoeten – oktober 2011 

Månedens digt 
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Kalenderen          oktober  -  november 2011 

3. 
13. 
14. 
27. 

7. 

Okt. 
 
 
 
�ov. 

19.00 
19.00 
18.00 
19.00 
19.00 

Om �ørre Søby Skole 
Sang– og musikaften 
Fællesspisning 
”Latteraften” 
Gadebelysningen i �ørre Søby 

1. Mandag 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 

Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 

19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 

Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

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. november 2011. Deadline : 15. oktober 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Man. 
Tor. 
Fre. 
Tor. 
Man. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

 
1., 3. og 
4. Fredag 

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

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  -  21.00 
09.30  -  10.30 

Skulderbladets interessenter 
�ørre Søby Kirke 
�ørre Søby Lokalarkiv 
 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 

�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
 

Lokalarkivet 
�ørre Søby Kirke 
Varmestuen 
Varmestuen 
Lokalarkivet 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Aulaen Røjlevej 22 
Varmestuen 


