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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Forsamlingshuset fylder 50

50 års
Jubilæum
I
Det nye *r. Søby forsamlingshus d. 28 oktober 2009
Dette fejres sammen med høstfesten lørdag d.19.september
kl.18.30 med en 3 retters menu.
Pris kr. 100,00 pr person incl. mad og indgang.
Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser.
Jørn Bavngaard spiller op til dans.
Tilmelding senest onsdag d. 9. september til
Formand Peder Larsen tlf.65902126
MVH
Bestyrelsen

1959 - 28. oktober - 2009
tende formænd har arbejdet videre
med husets indretning, tilbud
m.m., så det i dag stadig er et samlingssted for fester, klubaftener,
dilettant, og hvor der ellers er brug
for et større lokale med køkken og
andre faciliteter – som f.eks. en
god P-plads.

Hvad gør den dato interessant? Jo, vores Forsamlingshus på Rosenvej fylder 50 År.
Og det går naturligvis ikke upåagtet hen. Forsamlingshuset oplyser,
at jubilæumsfesten holdes sammen
med Sensommerfesten (gamle dages Høstfest) – det bliver den 19.
september.

Nørre Søby Forsamlingshus – set i
historisk perspektiv – vil blive beskrevet i særtryk fra Lokalarkivet
for Nørre Søby Sogn.

”Forsamlingshuset” som institution er betydelig ældre. 6. december 1993 fejredes 100 året for indvielsen af huset, som lå på Trekanten, langs med Kirkesøvej. Tiden
indhentede det gamle hus, som
manglede ALT i moderne bekvemmeligheder. Frederik Ellegaard var
den store ildsjæl i forbindelse med
køb af grund og opførelse, og skif-

Indtil da ønskes ”Huset” (som det
omtaltes i min barndom) hjertelig
til lykke med de 50 år.
Aase Reffstrup

Lokalarkivet for *ørre Søby Sogn
Efter et begivenhedsrigt forår og efterfølgende sommerpause er vi klar
til at modtage besøg 2. tirsdag i måneden, 14-17, og 4. tirsdag, 19-21.
Samme åbningstider som Nr. Lyndelse-arkivet – så der er mulighed for
dobbelt gevinst ved besøg på Røjlevej 22.

tog vi fat på indretningen, og der var
indvielse for begge arkiver den 20.
marts – en rigtig festdag, hvor vi
præsenterede de nye lokaler for omkring 180 gæster. Dagen er udførligt
omtalt i SKULDERBLADET, nr. 6,
hvor næste store arrangement også er
omtalt: Forårskulturdagen, som afvikledes 25. april. Også en succeshistorie.

”Det begivenhedsrige forår” begyndte sådan set i december 2008 (!), da
flytningen fra 1. sal til lokalerne i
jordhøjde blev afsluttet. Efter nytår

29. maj var der igen festdag på Røjlevej 22 – Børnehuset Regnbuen inviterede til Åbent hus, for at præsentere
det store ombygnings- og indret-

Så er vi klar igen.
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ningsarbejde, som har gjort Nørre
Søby gamle skole til et pædagogisk
kraftcenter med mange børnerelaterede opgaver (vuggestue, børnehave,
specialpædagogisk børnehave, legestue for dagplejernes børn, gæstedagpleje og base for støttepædagoger i
Faaborg-Midtfyn Kommune). Og da
Lokalarkiverne deler adresse m.m.
med Børnehuset, var det naturligt, at
det Åbne hus også omfattede os. Igen
kunne alle glæde sig over stort fremmøde – dennegang med naturlig
overvægt af forældre med børn i
Regnbuen. Men mest af alt: over alle
de dejlige unger som sang sig ind i
vores hjerter.

dag. Med baggrund i de nye samordnede åbningstider på tirsdage, hvor vi
er klar til at betjene besøgende, har vi
besluttet at gøre ”1. mandag i måneden” til ”Fortælledag”. Vi vælger et
tema for den pågældende dag; det annonceres i SKULDERBLADET og
ved opslag i Brugsen. Det er planen,
at der bliver 4 dage i efteråret
(september, oktober, november og
december) og 4 i foråret (februar,
marts, april og maj).
Mandag den 7. september fortæller
jeg om ”Sportspladsen”; vi har et
righoldigt materiale om pladsens tilblivelse og anvendelse. Så kom og
vær med til at udbygge kendskabet til
dens historie.

Ingen tvivl: Regnbuen er et prima
sted for børnene, vores fremtid. Mange benyttede lejligheden til at
besøge arkiverne. Har måske fået inspiration til fremtidige besøg på vores almindelige åbningstider.

Måske er der en og anden, som har
billeder og/eller viden om Sportspladsen, som de gerne vil dele med
andre.

Der var naturligvis taler – lederen af
Regnbuen, Carsten Stenbye – for forældrene, Klaus Debel Hansen – for
børne- og undervisningsudvalget Jens
Elmgreen – for Kommunen , Torben
Bach-Petersen - og for arkiverne, Aase Reffstrup.

Vel mødt til en ny sæson i de nye lokaler.
Aase Reffstrup
P.S. Jeg modtager gerne forslag til
emner for Fortælledagen; måske er
der et eller andet i Nørre Søby, som
man godt kunne tænke sig at få uddybet. Har vi ikke oplysningerne, vil
det give anledning til at gå på jagt.

************
Og nu er vi så klar til en ny sæson,
som også byder på et nyt indslag i arkivets udadvendte liv.
Siden arkivets start i 1978 har 1.
mandag i måneden været fast arkiv3

HUSK DET NU ………
Karneval i
Nr. Søby Forsamlingshus
lørdag den 20. marts 2010
Dette års karneval var en bragende succes. Det håber vi også det
bliver i næste år, så sæt fantasien i gang og find på en original udklædning.
På gensyn
Festudvalget

Vælgermøde i Forsamlingshuset
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 afholder Skulderbladet for *ørre Søby
og Omegn vælgermøde i *ørre Søby Forsamlingshus.
Alle politiske partier, der stiller op til
kommunalvalget er hermed indbudt
til at deltage. Redaktionen vil i den
nærmeste fremtid sende en skriftlig
indbydelse ud til de forskellige partier. Til vælgermødet vil der blive dannet et panel bestående af en repræsentant for hvert enkelt parti. Der vil
blive afsat tid til en præsentation af
hver enkelt og af det program der
stilles op på.
Alle interesserede fra lokalområdet
indbydes til at deltage og til at komme med ideer og spørgsmål til panelet, så vi kan få en spændende, og
forhåbentligt konstruktiv aften i demokratiets vartegn.

Skulderbladet har to gange tidligere,
heldigvis med stor succes, arrangeret
vælgermøder. Der var dels fyldt godt
op, dels var der en spændende debat.
Demokrati er andet og mere end det
at sætte et kryds på en stemmeseddel,
når der er valg. Det er også at tilkendegive holdninger og synspunkter, og
netop det har der været god plads til
ved de tidligere vælgermøder vi har
holdt, og sådan vil det også blive
denne gang, især hvis der møder lige
så mange op, som ved de andre lejligheder.
Vel mødt
red
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Åbent hus i Børnehuset Regnbuen - 29. maj
over et stort billedmateriale, ligesom
vi gennem udklip følger samtidshistorien, som aviserne ser den. – Det
er ikke kun ”gamle” ting, der har interesse – det er vigtigt at huske på, at
”Det, der sker i dag, er historie i
morgen”.

Ved Aase Reffstrup
Det er en festdag i dag, hvor Børnehuset Regnbuen præsenterer forvandlingen fra Nørre Søby Skole til en alsidig institution med relation til børn
- det er også en festdag for de lokalhistoriske arkiver i Nr. Lyndelse og
Nørre Søby.

Apropos historie - I slipper ikke for
lidt historie! - I 1882 flyttedes Kommuneskolen fra Kirkesøvej 22 til –
Røjlevej 22, som den hedder i dag.
De gamle bygninger eksisterer ikke
mere, de blev revet ned i 1992. Det
eneste, der minder om den tid, er årstallet ”1882”, som i smedejernsbogstaver prydede gavlen på den gamle
skole. Det kan nu ses over døren til
Aulaen (fra arkiv-siden). – Skolen
stod stort set uændret til 1952, hvor
den første tilbygning med gymnastiksal blev opført.

Efter en del usikkerhed om arkivernes lokalesituation i den nye Faaborg-Midtfyn Kommune kunne vi i
sommeren 2008 glæde os over, at
kommunen imødekom vores 1. prioritet: klasselokalerne på vestsiden af
Aulaen – med det resultat, at vi nu
bor dør om dør – akkurat som byerne
har været naboer i hundreder af år og
har været involveret i hinandens liv –
på det private plan (ægteskaber) såvel
som fælles projekter, som f.eks. ”De
Gamles Hjem” – nu ”Humlehaven” –
og en meget vigtig beslutning: oprettelsen af ”Nr. Lyndelse og Omegns
Elektricitetsværk”, i 1914. - Efter den
første kommunesammenlægning i
1970 blev forskellige foreninger i de
to byer lagt sammen.

I takt med udviklingen blev der foretaget yderligere udvidelser – i
1970’erne kom Aulaen med 4 klasseværelser til – det er to af disse, som
arkiverne nu bebor. – ”Regnbuen”
blev opført på nabogrunden, og der
indledtes i 1989 et samarbejde mellem skole og børneinstitution. Vi har
en fyldig fotoreportage fra den begivenhed – kom ind og genoplev den. Velkommen i arkiverne.

Arkiverne er ikke sammenlagt, vi
opererer stadig som to selvstændige
foreninger med egne lokaler. Vi har
et godt og frugtbart samarbejde –
kom ind og se, hvad vi kan fortælle
om fortiden. Begge arkiver råder
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Månedens digt
”Åh – hvor er det kommunalt!! ”
en strofe fra en vise, hvor alting går galt
Snart har vi valg!
det må vel nærme sig noget,
der minder om ”Ophørsudsalg”,
hvor alle hylder er tomme.
Så mangler du en hofte,
er det egen lomme.
Der er blevet skrabet og barberet,
ingen skal regne med at blive serviceret.
For embedsmænd med store hjerner
tæller sammen, streger ud,
hvis!! der sku’ komme et politisk bud!
Hvem er det egentlig vi stemmer på?
Er det et ukendt jakkesæt,
hvor slipset strammer,
eller politiker med kuglerammer.
Hvis vi alle skal trække på samme hammel,
skal det ikke være ydmygende at være gammel
eller bare ikke rigtig passe
i en ”Stor kommunes kasse”.
Måske sku’ vi alle som ”Maren i Kæret”
slå krøllerne ud, le af besværet.
Vi er her endnu, trækker vejret.
og deri ligger megen magt,
det har andre kloge hoveder sagt!
Tænk!! hvis det at le blev kommunalt!
Så var det i grunden slet ikke så galt!
H.C! - Huspoeten
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Varmestuen
Tilmelding fra den 1. september til
Else Larsen Telefon: 65901129

Fællesspisning
Så starter vi igen, fredag den 11. september kl. 18.

Et helt specielt guldbryllup hos et helt specielt par.
Lørdag den 18. juli 2009 fejrede Hanne og Birger guldbryllup. At komme til
fest er
altid en
dejlig
oplevelse; men
denne
her var
nu en
helt
speciel
oplevelse. Det
var venner og
familie,
der hyldede
Hanne
og Birger denne dag,
men det var også Nørre Søby, der
gjorde
det. Og det var velfortjent.
Velfortjent ikke mindst på baggrund af
begges
store engagement i byen og dens
trivsel.
Menighedsråd, skolenævn, Varmestuen, Læseforeningen, Carl Nielsens Barndomshjem, mm. For slet ikke at tale om
Hannes
vidunderlige digte,
der hver
måned
glæder
Nørre Søby og Omegn.
Hjertelig tillykke til jer begge to!
red
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Kalenderen
September—oktober 2009.
Fre.
Lør.
Tor.
Lør.

11. Sep.
19.
29. Okt.
20. Mar.

18.00
18.30
19.00
2010

Fællesspisning
Høstfest
Vælgermøde
Karneval

Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

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

10.00
18.00
19.30
19.15
19.00
10.00
10.00
14.00

-

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

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

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

*ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
*ørre Søby Forsamlingshus
*ørre 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
*æste nummer udkommer den 1. oktober 2009. Deadline : 15. september
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