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Håndbold

Meget glædeligt er SIF Håndbold igen med i Søndersø Sport og Fritid.
Også de yngste kan lide at spille håndbold. Se siderne 43-45.
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Nordfyns Brolægning • Nordfyns Tømrerservice
NBH Udlejning

Side 7 Virksomhedsportræt
KIMS
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Fjernvarme Fyn

KONTAKTBLAD FOR
SPORT OG FRITID I SØNDERSØ

KLIK. BESTIL.
BEKLÆD.
ARBEJDSTØJ TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

HVORFOR HANDLE I STARKS
TØJWEBSHOP?

65887

ARBEJDSTØJ PÅ DEN NEMME MÅDE

Vigtig tid bliver spildt, når man bruger timevis foran en skærm på at lede efter det rigtige arbejdstøj til
sine medarbejdere. Derfor har vi gjort det nemt for dig med vores tøjwebshop. Her kan du logge ind
på din egen skræddersyede webshop, kun med dine udvalgte produkter. Når du handler på din tøjwebshop, gemmer den også, hvem der bruger hvilke størrelser. Så faktisk skal du nærmest kun købe
ind én gang – derefter kan du bare læne dig tilbage og genbestille med et enkelt klik. Det eneste du
skal gøre, er at hente dine varer i din STARK-butik, når du nu alligevel er der.

STARK Bogense
Østre Havnevej 6 • 5400 Bogense • Tlf. 6481 1681

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

7.00 - 17.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00

Køb varerne i forretningen eller på STARK.dk

Virksomhedsportræt: Nordfyns Brolægning ApS – NBH Udlejning ApS – Nordfyns Tømrerservice ApS
Sandvadgyden 30 • 5471 Søndersø • Mobil: 2343 6890 • info@nordfynsbro.dk
www.nordfynsbrolaegning.dk • Indehaver: Benny Hansen.

Benny Hansen har tre firmaer
Tekst: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

- Jeg startede Nordfyns Brolægning og Haveservice i september 2001. Jeg var dengang 29
år og havde kræfterne til også at have et fuldtidsjob ved siden af virksomheden, så ofte var
det arbejde fra tidlig morgen til sen aften, fortæller Benny Hansen.

den administrative medarbejder på kontoret,
men er også med ude, når der skal gives tilbud
på nye opgaver. Benny kan ikke mere hjælpe
med praktiske opgaver i marken, da ryggen
ikke kan holde til mere.

I 2006 stoppede vi med haveservicearbejdet og
ændrede navn til Nordfyns Brolægning ApS,
men der har stadig været udvikling.

NBH Udlejning blev startet i november 2019.
Her har både private og firmaer mulighed for
at leje forskellige maskiner, som fræsere, minigravere m.m. Vi lytter til, hvad der er behov
for og har fx købt en græstromle. Flishugger
og brændekløvere er også blandt de nye maskiner, der kan lejes.

I oktober 2020 overtog jeg Fyns Tømrerservice, og den tidligere indehaver, Christoffer
Olsen, er blevet den daglige leder af Nordfyns
Tømrerservice.

Servicerer lokalsamfundet

Med 14 ansatte i brolæggerfirmaet og to i tømrerfirmaet har Benny Hansen fået skabt nogle
gode firmaer. Datteren Charlotte Simonsen er

- Vi har mange gode opgaver, men det er et
stort problem, at det er ekstremt svært at skaffe
faglærte medarbejdere, lyder det fra Benny
Hansen, der fortæller, at det er væsentligt, at
firmaerne er med til at uddanne nye håndværkere. Fra 2005 har vi uddannet 9 inden for brolægning, og vi har i øjeblikket to lærlinge og
skal have endnu en ny lærling til sommer.
Vi servicerer specielt lokalområdet, men har
også mange spændende opgaver andre steder i
Syddanmark. Bl.a. stod vi for brolægningen
ved Middelfart Sparekasse og har også haft
opgaver ved Byens Bro over jernbanen i
Odense. Broen som man kan cykle over. Der er
mange renoveringer af ejendomme og anlægning af terrasser m.m. Vi tilbyder alt inden for
brolægning og tømrerarbejde, fortæller Benny
Hansen.
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Søndersø Sport og Fritid
Dette blad blev omdelt i weekenden den 27.
– 28. februar.
Deadline blad nr. 2-2021: 10. april.
Bladene omdeles: 8.-9. maj.

Kommer bladet ikke (Søndersø by) i
udgivelsesweekenden evt. efterflg. mandag,
kan der ringes til: Anne-Grete Hansen:
tlf. 60 89 14 77.

Annoncer: Aage Winther
27 61 43 29 - apw@saknet.dk
Bladredaktør, layout:
Blæsbjerghus v) Erling Jensen
21 64 78 69 - ej@blaesbjerghus.dk
Foreningsredaktørerne (bladudvalget).
Søndersø Badmintonklub Aage Winther
27 61 43 29 - apw@saknet.dk
Nordfyns Musikforening Carton Sønder
22 85 98 38 - csn@nordfynskommune.dk
Søndersø Boldklub Martin Geisler
99 55 49 97 - camillaogmartin@hotmail.com
De Gule Spejdere Anders Larsen
31 31 11 97 - anderslarsen412@hotmail.com
SAG - teater Per Storm Madsen
51 25 06 04 - psm@fyens.dk
De Grønne Pigespejdere Anne Grete Hansen
60 89 14 77 - agh.spejder@gmail.com

Søndersø Tennisklub Torben Bøg
21 44 40 05 - tbj@saknet.dk
KFUM-Spejderne Søndersø Andreas Rasmussen
28 30 59 77 - tjekliste@hotmail.com
Nordfyns Civile Hundeførerf. Poul Erik Larsen
21 59 16 76 - formand@dch-nordfyn.dk
Søndersø Billardklub John Larsen
81 11 38 83 - eojl@saknet.dk
Mogens - brn-mfn@saknet.dk

Søndersø Borgerforening Ida Tokehøj,
24 46 06 98, sondersoborgerforening@gmail.com
Lions Søndersø Erling Jensen
2164 7869 - ej@blaesbjerghus.dk
Søndersø Krolfklub Tove Jensen
2160 5397 - soendersoekrolf@gmail.com
Folkedans Nordfyn Anne Grete Hansen
60 89 14 77 - agh.spejder@gmail.com
Søndersø Håndbold Jacob Hansen,
40 51 19 30 - mail: jacobmicrohansen@gmail.com

AKTIVITETSKALENDER
• Se de faste arrangementer i Borgerhuset side 16.
• Borgerforeningens årlige generalforsamling er fastsat til søndag den 21. marts,
hvor der bliver underholdning v/Jan Schou. Se side 19.
• Læs om De Gule Spejderes Online loppemarked side 26.
• Fodboldspillerne har fået nyt tøj. Læs side 29.
• Friluftslivet fortsætter hos KFUM Spejderne. Læs side 32.
• De Grønne spejdere har haft et godt juletræssalg. Læs side 33.
• Billard kan tilbyde tre ud af fire spilleformer. Læs side 35.
• De Grønne Pigespejdere har været på Færøerne i efterårsferien. Læs den store rejsebeskrivelse på siderne 38-41.
• Håndbold er kommet med igen i Søndersø Sport og Fritid. Læs side 43-45.
• Krolf håber, at der kan spilles fra 1. april. Læs side 46-47.
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Kom ind til din lokale mekaniker
Hos os tager vi hånd om dig og din bil, og derfor giver
vi garanti på både reservedele og arbejdsløn.

Gratis lånebil

- det’ lige til

Odensevej 58 • 5471 Søndersø
Tlf. 42 83 24 91
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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SAG aflyser revy
Den omfattende corona-nedlukning har også
ramt Søndersø Revyen, der efter planen skulle
have premiere fredag 26. februar. Revyholdet
og SAG’s bestyrelse håber dog, at aflysningen
”kun” bliver en udsættelse.
Hvis corona-restriktionerne ophæves i løbet af
foråret eller til sommer, satser SAG på enten at
opføre revyen eller en musikforestilling til efteråret. Hvis valget falder på revyen, vil den
dels bestå af de tekster, revyholdet har øvet på
i vinter, og som er ”levedygtige” til den tid,
dels af nye numre, som SAG’s teksthold skriver hen over sommeren.
Aflysningen er ekstra ærgerlig, fordi vinterens
prøver gav forventninger om en forrygende

6

Søndersø Sport og Fritid februar 2021

musikalsk og morsom revy, der ville passe perfekt til en genåbningstid, hvor behovet for glad
underholdning må formodes at være stort.
Et af numrene i den aflyste SAG-revy var en
Brexit-parodi med Boris Johnson i centrum.
Men hvem ved? Måske er nummeret med i
SAG-revyen til efteråret.
SAG går nu i dvale i de kommende måneder.
Meningen er at genåbne for fuld udblæsning 1.
august.
På billedet er det fra venstre Marie Ollendorff,
Frank Aldi Nilsson, Pernille Bejder (næsten
skjult) og Lene Ahle, der tager afsked med
Danmark og EU.

Virksomhedsportræt: Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S
Sømarksvej 31-25 • 5471 Søndersø • www.orkla.dk

Overskudsvarme
fra chips-produktion
luner i Søndersø
Tekst: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Vinder af Nordfyns Kommunes
Miljøpris:

Overskudsvarme svarende til 400 parcelhuses
årlige varmeforbrug gjorde, at KiMs i 2020 fik
Nordfyns Kommunes Miljøpris. Varmeforbruget er, hvad Orklas chips- og snackfabrik leverer til Fjernvarme Fyn som led i virksomhedens bæredygtighedsindsats. Det har medført
en reduktion af fabrikkens CO2 udledning på
ca. 600 tons pr. år. Nye initiativer gør, at virksomheden kan levere grøn varme til ca. 200
boliger og reducerer CO2 udledningen med
yderligere 350 tons om året.
Som en lokal spiller på Fyn har det stor betydning at kunne bidrage til lokalsamfundet.
Samarbejdet med Fjernvarme Fyn blev etableret i 2016.

KiMs chipsposer kan genanvendes

Et metalfolie i chipsposer har hidtil været nødvendigt for at beskytte kvaliteten af indholdet.
Takket være en innovativ udvikling lancerede
Orkla Confectionery & Snacks i april sidste år
en genanvendelig chipsemballage uden metalfolie. Det giver forbrugerne mulighed for at
sortere emballagen fra deres KiMs chips som
blød plast.

trykfarver, der gør, at posen kan sorteres som
blød plast og genanvendes. Som en ekstra dimension i skiftet af folie vil flere chipsposer
blive reduceret i højden for at spare yderligere
på mængden af emballage.

Ny overskudsbutik

I slutningen af 2019 åbnede Orkla først en
webshop, der primært sælger overskydende
varer. I starten af 2020 åbnede Orkla også en
butik. Begge steder kan forbrugerne købe varer, som ikke længere kan afsættes til dagligvarebutikkerne. Det drejer sig primært om
overskudsvarer, som f.eks. produkter der nærmer sig ’bedst før’ datoen, eller som er pakket
i udgået emballage, og derfor tidligere ville
blive destrueret. De to nye initiativer er med til
at reducere både mad- og emballagespild.
www.kims.dk/shop
KiMs Outlet,
Ejlskovsgade 13,
5000 Odense C

Emballagen består af plast, lim og metalfri
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Tennis

Der sker ikke meget på tennisfronten, når vi
befinder os i vintermånederne og dog. To ”vikinger” kunne ikke acceptere et stop, og heldigvis har vi på bane 1 et gammel net hængende, så hvis banen er til at spille på og ikke
ødelægges, kan sæsonen forlænges. Det benyttede Klaus og Palle sig af, helt hen til midten af
december. Der var lidt køligt indimellem, men
alligevel skulle der hygges efter kampen,
blandt andet med kalenderlys, m. m. Det fortjener bestemt at blive dokumenteret, selv om
fotografens frosne fingre havde svært ved at
tage billeder.
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Under varmere himmelstrøg kan vi, mens vi
selv venter på at komme i gang, glæde os over,
at nye unge talenter, så som, Mikael Torpegaard, Holger Rune og Clara Tauson, gør sig
positivt bemærket. Mikael skal, hvis coronaen
giver lov, spille med i Australien Open. Alle er
på vej op ad ranglisterne, og vi håber, der igen
kommer dansk deltagelse, når der er transmissioner fra de store turneringer. Måske går der
dog et år eller to.
Sæsonen i Søndersø starter som sædvanligt
omkring 1. maj, og vi krydser fingre for, at der

Virksomhedsportræt: Fjernvarme Fyn
Havnegade 120, 5000 Odense C – Tlf. 6547 3000 – Mail. kontakt@fjernvarmefyn.dk – www.fjernvarmefyn.dk

Fjernvarme er fremtidens
varmeløsning
Fjernvarme Fyn leverer varme til Søndersø og
vil gerne have endnu flere husstande med i varmefællesskabet.
År for år udvider Fjernvarme Fyn forsyningsområdet, og med mere end 2.250 kilometer
fjernvarmerør forsyner virksomheden i dag
over 200.000 fynboer med varme. Og flere er
på vej.
Med klimaaftalen af juni 2020 er partierne blevet enige om, at olie- og gasfyr skal udfases
inden 2030. Og grøn fjernvarme er udpeget til
at være en af fremtidens opvarmningsformer.
Det er ikke uden grund.
Fordelene ved fjernvarme er til at få øje på –
også uden klimabrillerne. Det er en nem, billig
og effektiv måde at opvarme sit hus på. Et
fjernvarmeanlæg har en gennemsnitlig levetid
på 20-25 år, og skifter man til fjernvarme, vil
man i de fleste tilfælde spare penge i forhold til
sin nuværende løsning.

til at lagre energi. Fjernvarme er derfor i høj
grad fremtidens varmeløsning, fordi den kommer til både at kunne udnytte og lagre overskudsvarme samt vind- og solenergi. Og så
kan den udnytte de mange fordele ved at gøre
ting i fællesskab, som individuelle løsninger
ikke kan.
På Fjernvarme Fyns hjemmeside
www.fjernvarmefyn.dk, kan du se,
om du kan blive tilsluttet fjernvarme
ved at indtaste din adresse under
Overvejer du fjernvarme?
Er du endnu ikke tilmeldt fjernvarme,
er du altid velkommen til at kontakte
Fjernvarme Fyn og få et uforpligtende
tilbud.
Telefon 6547 3000
E-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk

Hos Fjernvarme Fyn er den grønne omstilling
i fuld gang, og for hvert år fylder de vedvarende energikilder mere i fjernvarmeproduktionen. Det reducerer CO2-udslippet i stor skala. På Fjernvarme Fyns hjemmeside, www.
fjernvarmefyn.dk, kan man læse om de mange
grønne projekter, der er i gang.
Projekterne tæller blandt andre et kommende
damvarmelager, som med sine i alt cirka
1.000.000 m3 bliver Danmarks hidtil største af
sin slags. Damvarmelageret er vigtigt i forhold
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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ikke kommer noget i vejen for det. Smittetallene falder heldigvis lige nu, hvor dette skrives, lad os håbe det bliver ved med det – og det
gør det, hvis vi passer på hinanden – for vi
trænger til at blive rørt, samt havde lidt mere
socialt samvær igen. Hold øje med facebook
og vores hjemmeside, hvor vi vil lægge informationer ud, om start datoer, børne-/
unge træning, samt generalforsamling.
De bedste ønsker om et godt 2021.
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SÆRSLEV
BLIK & VVS

64841332
A u t . G a s & Va n d me s ter S ø r en Andersen

NBH Udlejning		

128,5 x 88 mm
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Søndersø Badmintonklub
Som start på et nyt år, er det sædvanen tro at
ønske godt nytår. Så det vil jeg benytte mig af
her, da det ikke har været muligt at mødes i
hallen endnu i det nye år. Så det må være tiden
til at tage jahatten på, i håb om at dette her ikke
skal vare alt for længe.
Det var en kedelig afslutning, vi oplevede i december, hvor der blev spændt ben, for at vi alle
ikke kunne ønske hinanden glædelig jul.
Vi trænere havde arrangeret juleafslutning for
vores ungdom, med æbleskiver i cafeteriaet.
Dette måtte vi aflyse, så valgte vi at købe en
stor chokolade nisse med tilbehør til alle vores
børn, som vi ville uddele den sidste træningsdag før jul. Det blev heller ikke gennemført, da
hallen blev lukket ned.
Hvad så?
Jo nissen kunne også komme på besøg, og som
sagt havde jeg lyst og tid, til at besøge samtlige
ungdomsspillere for at aflevere nissen, og ønske glædelig jul fra os trænere.
Så snart coronaen giver grønt lys for, at hallen
kan åbne for sportsaktiviteter igen, står vi fire
trænerer klar til at tage imod vores ungdomsspillere, for at vi forhåbentlig kan afslutte sæsonen på en god måde, da vi savner at give jer
nogle gode oplevelser i træningstimerne, hvor
også Thomas Vitting fra DGI ville komme på
besøg.
Det er ikke kun ungdommen, der har mærket
til nedlukning af hallen. Det er også vores seniorer, der har lidt afsavn af lukningen af holdturnering og fællestræning, og ikke mindst af
12
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alt 3. halvleg, som er en del af det sociale netværk i badmintonklubben.
Jeg er ikke negativ, men kan i skrivende stund,
ikke se hvor vi står med hensyn til at komme i
gang igen, men håber at alle snart får mulighed
for at dyrke deres sport igen. ” Vi ” er nok en
del, der mangler at komme i fysisk form igen.
Det ville være dejligt at kunne mødes i hallen
igen inden sæsonen slutter.
Som alle sikkert ved/har hørt, så bliver det tidligst 1. marts vi kan komme i gang igen.
				
Venlig hilsen
Aage Winther
Formand

Nordfyns Tømrerservice		

128,5 x 88 mm

Tid til god behandling

Jeg er godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB) og kan
give behandling bl.a. mod rygproblemer, muskelsmerte, hovedpine m.m.

Sømarkens Zoneterapi

v/Zoneterapeut Steen Ingemann Hansen | Sømarksvej 90 | 5471 Søndersø | Tlf. 2151 9965
E-mail: soemarkenszoneterapi@gmail.com | Se mere på: www.soemarkenszoneterapi.dk
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Folkedans Nordfyn
Coronaen er svær at danse med

Mange af foreningens planer i efteråret måtte
desværre aflyses, men vi nåede et par foreningsaftner – uden dans – men med bl.a. indlæg om slægtsforskning og en rejse til Israel
ved nogle af foreningens medlemmer. Vi nåede også at gå nogle ture sammen og holde en
udendørs juleafslutning med gløgg og æbleskiver, hvor vi kunne overholde corona-retningslinjerne.
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Efter nytår har vi været nødt til at stoppe aktiviteterne helt, ligesom alle andre foreninger.
Lige så snart vi må, går vi i gang igen. Det kan
være, det også bliver med dans udenfor, og
også efter at sæsonen er sluttet. Vi må se, hvad
der kan lade sig gøre.
Formand: Anne-Grete Hansen, tlf. 6089 14 77,
mail: agh.spejder@gmail.com

SALON

BENTE SCHØDTS
ODENSEVEJ 20
5471 SØNDERSØ
TLF. 64 89 11 36
LUKKET ONSDAG
WWW.SALON-DESIGN.DK

Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Hygge-Banko
Aflyst indtil videre!

Den 1. lørdag i måneden
kl. 14.00 – 16.00 (dørene åbnes kl. 13.00).
Kom til Hygge-Banko i BorgerCaféen.
Der spilles om fine gevinster.
BorgerCaféen er lukket den dag, men alle er
velkomne til banko.

Aflyst indtil videre!

HåndarbejdsCafé
Den 2. og 4. lørdag i måneden
Kl. 13.30 – 16.30.
Tag dit håndarbejde med og hyg med andre.

Gå sammen
Hver torsdag kl. 13.30
Vi mødes ved BorgerCaféen og går. Du
bestemmer selv hvor langt du vil gå og vi
slutter igen ved BorgerCaféen, hvor der er
mulighed for at få en kop kaffe.

Aflyst indtil videre!

Kortspil
Den 1. fredag i måneden kl. 13.30 – 16.30.
Er du glad for at spille kort, så kig ind i
BorgerCaféen. Der vil være mulighed for at
hygge sammen med andre og få et slag kort.

Lukket indtil videre!
BorgerCaféen holder åbent
fredag, lørdag og søndag kl. 13.30 – 16.30
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Og mini-hiken gik til Dallund sø

Fjernvarme - det naturlige valg
Fremtidens varme med omtanke for mennesker,
miljø og din økonomi. Og så er det nemt.

Fordele hos BV-Biler

BV-Biler

•

Optjen 5% bonus på værkstedsregningen

•

Masser af tilbud i vores FordelsKlub

•

Vi laver forsikringsskader

•

Mulighed for kundebil

•

Du bevarer din nye bils fabriksgaranti

•

Finansiering af værkstedsydelser

•

Billig autohjælp med stor dækning

•

Reparation og service af alle bilmærker

Snavevej 2 • 5471 Søndersø
Tlf. 6489 1180 • www.bvbiler.dk
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Søndersø Borgerforening
Siden sidst!
Det er med beklagelse, at Søndersø Borgerforening på grund af corona har måttet holde
BorgerCaféen lukket siden december, men vi følger naturligvis de pålagte restriktioner. Vi har
også været nødsaget til at aflyse vores julearrangement og banko-lørdage samt udskyde
viseaftenen m/ Villy Høj og hyggeaftenen med underholdning af Syngepigerne fra Søndersø.
Desuden ser vi os også nødsaget til at udskyde foredraget om Pigerne fra Sprogø, som skulle
have fundet sted i BorgerCaféen den 12. februar. Vi håber på, at vi kan vende tilbage til normale
tider og aktiviteter igen i løbet af foråret/forsommeren.

Vi vender tilbage med nye datoer til arrangementerne.

Generalforsamling
Borgerforeningens årlige generalforsamling er fastsat til søndag den 21.3.21, hvor der bliver
underholdning v/Jan Schou.
Det er naturligvis med forbehold, og der vil blive sendt endelig besked til foreningens medlemmer.

Se vores faste og kommende arrangementer på side 16.

Vi hører rigtig gerne fra dig, hvis du har gode idéer til arrangementer, som kan være til glæde for
byens borgere.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du har et par timer tilovers og kan give en praktisk hånd med til
vores arrangementer.
Du kan kontakte Ida Tokehøj – tlf. 2446 0698 eller Susan – tlf. 2364 9318.

Og husk – alle er velkomne til alle Borgerforeningens arrangementer.
Søndersø Borgerforening´s Aktivitetsudvalg
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Gå-tur
Den ugentlige GÅ-TUR hver torsdag kl. 13.30 med afgang fra BorgerCaféen, Odensevej 10, er
bibeholdt. Vi holder afstand og deler os i flere grupper, idet vi kan vælge mellem flere ruter alt
efter længde, behov og formåen. Vi samarbejder med Nordfyns Kommune om kampagnen
"Bevæg dig for Livet", der handler om at opbygge gå-fællesskaber overalt i kommunen
kaldet FRI. LUFT. LIV.
MØD OP og få masser af frisk luft, lidt motion og en god snak. ALLE ER VELKOMNE - OG I
EGET TEMPO. Ring til ida tokehøj, tlf. 2446 0698, såfremt du ønsker at vide mere.

(Billede)

Og husk – alle er velkomne til alle Borgerforeningens arrangementer.
Søndersø Borgerforening´s Aktivitetsudvalg
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Vi savner alle
spejderarbejdet
Men vi må desværre vente lidt før vi kan komme ”ud”.
Vi savner jer alle og i den grad det gode spejderkammeratskab, glade ansigter fulde af oplevelser og frisk luft og ikke mindst alle snakkene omkring bålene.
Men pt. er der fortsat forsamlingsforbud mod
forsamlinger større end 5 personer. Det er påbudt, at vores spejderhytte holdes lukkede for
forsamlinger. Derfor er alle spejderaktiviteter
pt. aflyst. Som det ser ud i skrivende stund,
gælder dette frem til 1 marts. Vi støtter selvfølgelig op om at nedbringe smittet, men vi
håber på, at vi fra marts igen kan få lavet nogle
udendørs aktiviteter.
Den fremtidige udvikling er forbundet med
stor usikkerhed, og vi vil til hver en tid følge
myndighedernes anbefalinger. Derfor kan
også være, at vi vil laver alternative spejdermøder i en opstartsfase – hvor vi også vil dele
vores spejdermøder lidt mere op, så vi ikke
bliver for mange til møderne og vil selvfølge-
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lig søger for at al aktivitet afvikles udendørs.
Men hold øje med Facebook, hvor der vil
komme info om, hvornår vi starter op igen.
Men indtil da kan vi kun se tilbage på nogle af
de minder, man har og får fra spejderverden.
Med hyggen omkring bålet, arbejdet i lejr med
rafter og snor, samarbejde mellem spejder, den
dejlige mad over bål, og meget mere af det vi
alle savner.
Vi håber, at alle er kommer godt igennem denne tid. Vi glæder os til at se jer i spejderskoven
på Kirkevænget 7, 5471 Søndersø.

Seriøst håndværk til privat og erhverv
Medlem af Danske Malermestre
Tlf. 30 66 33 99

•

www.sonderso-malerfirma.dk

Bødkervej 4 • 5471 Søndersø

Tlf: 42 65 06 00 • dbk@bluefitness.dk
David Klærke, Idrætsskadeterapeut
og Personlig Træner

Konsultation dagligt efter aftale
Kiropraktor Marianne Traun
Massør Lars Skou Jensen

Tlf. 64 89 33 89

Odensevej 22 5471 Søndersø
•

Vesterled 9 | Tlf. 6489 1064
kontakt@sondersodyreklinik.dk
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Tak For Støtten
Julen vare lige til påske, i hvert fald for nogen,
men for os er den over, og så alligevel ikke
helt. Vi vil i hvert fald gerne starte med sige
TAK. TAK til alle dem som tog sig tid til at
komme forbi vores julebod ved Rema1000
Søndersø og støttede vores spejderarbejde ved
køb af juledekorationer. Vi kan ikke lave dette
arbejde uden I købte disse dekorationer, da det
er en stor støtte for vores gruppe.

VI mangler juleting

Men det er også et stort arbejde at lave 150
juledekorationer hver jul og derfor denne lille
bøn. Skulle du ligge inde med dekoration materiale., juleting eller andet, der kan bruges til
dekorationer, så modtager vi meget gerne disse, så vi på den måde kan genbruge det, når vi
igen skal lave nogen flotte juledekorationer til
juleboden i 2021
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Vi håber på jeres hjælp og støtte igen i år.

Blæsbjerghus
Journalistik | Redigering | Profilartikler | Fotos
Formidling af sponsorater og annoncesalg
Marketing og konsulentvirksomhed
Trykning, offset og digitaltryk
Erling Jensen
Journalist / PR-mand
ej@blaesbjerghus.dk
Blæsbjergvej 76 – 5462 Morud
Mobil 2164 7869 – www.blaesbjerghus.dk
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Ring på 65 48 73 00 og hør
hvordan du får statsautoriseret
rådgivning i øjenhøjde
Tel 65 48 73 00

Rugårdsvej 46C 5000 Odense C
info@pkrevision.dk www.pkrevision.dk

PS Byggehjælp
64 89 10 70 - 40 14 05 70
v/Tømrermester Peter Simonsen
Mejerivej 27 · 5471 Søndersø
www.psbyggehjaelp.dk · ps@psbyggehjaelp.dk
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SKOLE START= SPEJDER-START!
Kunne du tænke dig at blive spejder

Bæver 5 - 7 år

Bæver er den yngste gren hos os i alderen 5-7
år. Vi mødes hver mandag, hvor vi leger, lærer,
griner og hygger. Bævernes formål er at give
og få mange gode oplevelser sammen gennem
lege og aktiviteter, som giver interesse for naturen og dens muligheder.
Fokusområdet ved vores møder er naturen; eksempelvis dyr, træer, kammeratskab og praktiske færdigheder i børnehøjde.

Ulve 7 - 10 år

Når du er startet i første klasse, er du gammel
nok til at blive optaget i ulvekoblet, som er den
yngste gren hos De Gule Spejdere.
Ulvenes idégrundlag er Kiplings junglebog.
Som ulv får du et ulvenavn, og du
kommer med i en ulvebande, sammen med
nogle andre drenge og piger.
På møderne leger man, oplever naturen, tager
duelighedstegn og laver grundlæggende spejderarbejde.
Ulvene tager på forskellige ture i løbet af året
sammen med andre spejdergrupper eller sammen med de andre grene fra Frie Fugle Trop.

Stifinder 10-12 år

Når du starter i fjerde klasse, er du gammel
nok til at blive stifinder.
Stifindernes idégrundlag er baseret på de nordamerikanske indianere. På møderne lærer vi
blandt mange andre ting om naturen, kompas,
førstehjælp, knob og ild slukning. Vi laver forskellige lege og hygger os. Når vi er af sted på
ture bygger vi lejr, laver mad på bål og sover i
tipier. Vi synes, at du skulle komme til et par af

vores møder for at se, om ikke spejder-livet
Skulle være noget for dig. Vi håber at se dig til
et møde i nær fremtid.

Om Frie Fugle

Frie Fugle er en spejdergruppe under De Gule
Spejdere i Danmark et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps Gruppen arbejder efter de
idéer som Lord Baden Powell formulerede. Vi
går ind for, at spejderarbejdet foregår i naturen
og lægger vægt på de traditionelle spejder-aktiviteter og de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: Friluftsliv, kammeratskab,
samarbejde og hjælpsomhed.
Frie Fugle holder til i deres spejderhytte og
spejderskov som befinder sig efter kirken i
Søndersø nærmere betegnet på kirkevænget 7
Søndersø

Bliv spejder Hos Frie Fugle

Frie Fugle er altid åbne for nye medlemmer.
Du er meget velkommen til at komme med til
et par møder og prøve spejderlivet, og se om
det er noget for dig. Hvis du vil vide mere om
hvad vi laver, er du meget velkommen til at
kontakte os eller kigge forbi på en af vores
møde aften.

Bæver 5-7 år

Mødedag mandag kl. 17.00 – 18.30

Ulve 7-10 år

Mødedag mandag kl. 17.00 – 18.30

Stifindere 10-12 år

Mødedag mandag kl. 18-30-20.00

Spejdere 12-18 år

Mødedag mandag kl. 18.00 – 20.00

Vores mission er at skabe et handlingspræget spejderarbejde gennem fællesskab - stil og smil
- med fokus på friluftsliv - Patruljearbejde og konkurrence.
24
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LEJ ALLE DE BRILLER DU VIL!

LEJ ALLE de briller du vil og betal kun leje for EN.
Startpris pr. brille m. flerstyrke kr. 900.- Startpris pr. brille m. enkeltstyrke kr. 400.Lejeprisen er uanset hvor mange briller du vælger.

BETAL KUN
LEJE FOR ÉN!

ENKELTSTYRKE

FLERSTYRKE

LEJE pr. mdr.

LEJE pr. mdr.

opstart fra kr. 400

opstart fra kr. 900

125.-

225.-

LuKKET mANdAg

Nu med EJEordning! Hør nærmere...

Odensevej 50 - 5471 Søndersø - Tlf. 64 89 18 18 - www.jmoptik.dk

benefit-soendersoe.dk
Tlf. 6489 3001 • Odensevej 73 • 5471 Søndersø

Uffe Dahl, Idrætsfysioterapeut
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E
N
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L
ON
Spejder
Loppemarked
Spejder loppemarked er jo en meget normal
overskrift at se fra vores side. Vi havde jo også
meget håbet på kunne holde et stort loppemarked i Søndersø så vi kunne tjene nogen penge
til vores spejderarbejde og vores ture. Blandet
andet en tur til Østrig i 2022. Men også med
den fordel at få tømt lidt ud i vores lager. Men
desværre, som I ved, er vi jo også ramt covid-19 og har ikke haft den mulighed.

Spejderne Går online

Men som så mange andre og med en spejdernes evne til være beredt og klar til at omstille
sig i hver en situation, kan vi nu stolt sige, at vi
gået online. Det er derfor nu muligt og klikke
ind på onlineloppemarked.dk som er en webshop, hvor du kan se og købe mange af de ting
vi har på lageret og samtid støtte vores spejderarbejde i Søndersø.

www.onlineloppemarked.dk
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Gode grunde til at dyrke
fodbold!
Fodbold er stadig den mest populære sport i
Danmark, hvilket der er flere gode grunde til,
som vi vil komme ind på herunder. Tidligere
spillede vi i baghaven og på gader & stræder. I
dag bliver fodbold udfordret kraftigt. Ikke bare
af andre traditionelle sportsgrene, men også af
nye sportsgrene og computere, tablet og
smartphones. Flere søger derfor indendørs,
hvilket er rigtig ærgerligt, fordi fodbold giver
absolut alt, hvad du har brug for til en sund
livsstil – samt FRISK LUFT!

Sociale kompetencer
og respekt for andre

En af de store fordele ved fodbold er at styrke

de sociale kompetencer og lære at respekterer
forskelligheder. I en verden der bliver mere og
mere digital, kan man nogle gange glemme
disse vigtige evner. Evnen til at samarbejde giver én en kæmpe fordel alle mulige andre steder i livet, hvad enten det er i skolen, på jobbet
eller et helt tredje sted. Samarbejdsevnen bliver trænet både, når holdet skal forsvare, og
når man skal angribe. Altså både når du skal
forhindre de andre i at score, og når du selv
skal score. På den måde træner du samarbejdet, på flere forskellige måder. Når man er afhængige af andres evner og indsats, lærer man
også at forstå og sætte pris på, når andre har
indflydelse på, hvordan du præsterer. Man får

KiMs A/S • Sømarksvej 31-35 • DK-5471 Søndersø • www.kims.dk
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en forståelse for, at det kan betale sig at yde en
ekstra indsats, selvom man ikke kan se et direkte afkast i ens egne hænder på kort sigt,
men derimod skal sætte det hele i en større
sammenhæng. Men lærer at forstår, at hvad der
éns egne styrker, måske er andres svagheder
og vice versa. og på den måde kan man supplere og hjælpe hinanden.

Rigtig god motion

Fodbold som sportsgren, giver dig mange fysisk positive påvirkninger. Spiller man fodbold, kan man både tabe sige, øge sin muskelmasse, forbedre balanceevnen og hjertets
funktionsevne. Derudover gavner fodbold
også din mentale tilstand, bl.a. netop fordi du
forbedrer din fysiske tilstand og får mere fysisk overskud.

Fede oplevelser med venner
og familie

Fodbold er jo et holdspil, hvilket giver en super god mulighed for at få nogle fede oplevelserne med vennerne eller familien. Hvad enten
det er en sejrsrus efter en fed sejr med klubben,
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eller grin, hygge og ballade sammen med familien, så byder fodbold på en masse sammen
vær.

Klar til mere?

Er du blevet fristet til enten selv at komme i
gang, eller at få dine børn til at afprøve fodbold hvis du er forældre, så find os på sondersobk.dk - Nordfyns stolthed
Til slut vil Søndersø Boldklub gerne bruge
muligheden for at sige tak til alle i og omkring
klubben for jeres støtte i 2020!
Støtten har blandt andet bestået af uddeling af
Flyers, kirkeblade, julekalender - samt hjælp
og deltagelse til DBU fodboldskole - samt salg
af drikkelse & madvare på Odense stadion.
Afholdelse af Søndersø Suberbrugs Cup har
desværre ikke været mulig i 2020, men håber
at det bliver muligt i 2021!
Vi ser frem til lige så god støtte og opbakning
i 2021 som i det forgangne år!

Nyt tøj til u8 drenge
Hans Jørgen´s U8 drenge har været så heldige
at få sponsoreret spiller og træningstrøjer!
I den forbindelse vil vi gerne sige tak til følgende sponsorer!

IT Eksperterne
Entreprenør Tonni Andersen
El installatør Harald Nielsen a/s
Mvh. U8 drengene
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Inspiration til hjemmetræning
Efter en efterårssæson og et halvår som på alle
måder var præget af COVID-19, var det lidt af
en bombe, da skolerne lukkede ned og alle
børn fra 0 - 10 klasse hjemsendes til nødundervisning. Det betød, at ungerne gik fra en hverdag med høj aktivitet og sjov, til pludselig at gå
hjemme og med kun et par timers undervisning om dagen.
Det har stor indvirkning på aktivitetsniveauet
for vores dreng Lian, som er gået fra høj daglig
aktivitet, til pludselig kun at ramme halvdelen
af den daglige anbefalede mængde skridt for
børn. Vi kan se, hvordan hans skærmtid stiger,
og hans ude tid falder i takt med, at vi forældre
har travlt med hjemmearbejde og vejret er
koldt, vådt og trist.
Min kone og jeg brainstormede frem og tilbage, og idéen om at lave træningsvideoer kom
op. Jeg tog det op med boldklubben, som var
positive over for idéen. Vi kan med de her videoer slå flere fluer med et smæk. Min kone og
jeg får Lian aktiveret, Søndersø BK kan vise,
at vi stadig er her på trods af omstændighederne. Vi kan hjælpe andre forældre, og jeg
kan sikre mig, at mine fodbolddrenge ikke har
glemt, hvad en fodbold er.
Vi synes, at vi som klub og trænere har del i
ansvaret for aktivering af de unge mennesker.
De kommer jo normalt til os for at få et afbræk
fra hverdagen med aktivering i en social og
sjov kontekst. Pludselig er alle efterladt hjemme, det sociale har fået et knæk, og vi kan alle
bruge lidt sjov. Det ses bl.a., da Særslev Skole
var i nyhederne for deres tiltag, med daglige
tjek på ungernes trivsel, da det bare er så vigtigt i denne tid.
30
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Jeg snakkede med Lian, om det at lave træningsvideoer, og han var bare helt på, så vi gik
i tænkeboks og kom op med lidt øvelser, man
kunne lave i de fleste haver, ved hjælpe af
hverdagsting. Da vi så skød den første video,

var Lian så glad og stolt. Det var piv koldt og
der var regn og slud, men Lian var ligeglad,
han ville bare mere og mere. Det tog to timer at
få de første optagelser i hus, og Lian var bare
på hele vejen.
Da de første videoer var færdige, foreslog min
kone at jeg delte disse videoer med Lians klasselærer fra Søndersø skole, som inspiration.
Lians lærer synes at det var så godt og var glad
for hjælpen. Vi snakkede lidt frem og tilbage
og hun kom med nogle laminerede bogstaver,
som vi kunne bruges til nye øvelser. Øvelserne

64 89 13 85
Bil 23 60 16 34

skal bruges som en aktiv del af skoledagen,
som en måde at kombinere aktivitet og læring
på en sjov måde. Desværre kom Lian til skade
på en legeplads, så vi har haft lidt ophold i videoerne, men nu har vi flere videoer på vej
igen.
Se træningsvideo ´er under Hjemmetræning –
Stellan Hansen, ellers se link nedenfor:
https://youtube.com/playlist?list=PLK6q9qw
K45IswyX2wYnmWI2eX4O5iQZQ_

Snavevej 37
5471 Søndersø
madsen@tomrer-madsen.dk

www.tomrer-madsen.dk
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Friluftslivet
fortsætter

Oplev naturen med KFUM-Spejderne i Søndersø

32

Få mere information på facebook.com/KFUMSonderso og kfumsonderso.gruppesite.dk
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Photo by Josh Hild on Unsplash

Har sommerferien givet gode oplevelser i naturen? Hos KFUM-Spejderne bruger
vi naturen hele året. Kom og prøv, om spejder er noget for dig og din familie.

Tak for et godt
juletræssalg
Vi, De Grønne Spejdere i Søndersø, takker for
denne sæson af juletræssalg i vores spejderskov. Fantastisk at se den store opbakning, og
stamkunder der år efter år støtter op omkring
vores foreninger som lokale spejdere i hjertet
af byen.
Vi håber selvfølgelig at vi næste jul kan åbne
endnu mere op for vores dejlige Spejderskov
midt i Søndersø og invitere alle ind. Både folk
på udkig efter et træ, men også familier og
børn der gerne vil lave pandekage, små sjove
aktiviteter og som mangler et juletræ derhjemme.
Vi glæder os i hvert fald til at se jer alle igen,
og gerne uden mundbind, hvis tiden er til det.
Som noget nyt solgte vi også juletræ ved Athy-

na Moda Gengrudshaller. Dette kommer vi
også til i år 2021. Dermed har vi udvidet vores
åbningstider, da træerne ved Athyna Moda
sælges alle dage, mens butikken har åben.

De 8 Principper

I de næste udgaver af Søndersø Sport og Fritid
kan du her, ved KFUM-Spejderne, følge vores
serie omkring “De 8 principper i Spejdermetoden”.
I denne udgave fortæller vi om Leg for Livet.
God læsning.

Leg for livet

Legen bruges som en vej til at lære færdigheder og til at styrke fællesskabet. Legen er ofte
forbundet med fysisk brug af kroppen, social aktivitet og leg giver
mening for alle aldersgrupper. Indholdet i legen er ikke nødvendigvis
afgørende for legens kvalitet, men
det vigtige er at leve sig ind i en
verden, hvor virkelighedens regler
ikke er gældende. Derfor behøver
en leg ikke altid have en dybere og
synlig mening, og at lege for legens skyld kan øge spejdernes kreativitet og er derfor også med til at
udvikle udviklingsområdet intellektuelt. Dette gør vi meget ud af i
Søndersø Gruppe. Både for store
og små.
Legen indebærer en høj grad af
sammenhold, og der kan skabes
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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udvikling på både et personligt, socialt og kulturelt plan. Den personlige udvikling sker eksempelvis ved, at man får en positiv oplevelse
af sin handlekompetence, da legen kræver, at
man deltager aktivt. På det sociale plan lærer
man at forholde sig til andre mennesker og vil
opleve at skulle tilpasse sine egne handlinger i
forhold til andre. Det kulturelle handler om at
kunne agere inden for og tilpasse sig bestemte
regler, for en leg har netop bestemte regler og
dermed sin egen kultur, som man skal forholde
sig til.

Odense Zoo perfekte rammer til vores weekendtur. Og så føles det næsten som at være på
Afrikas savanne, når dyrene giver lyd fra sig i
natten mørke timer. Penge fra Energi Fyn Support vil gå til at mindske brugerbetalingen til
turen til gavn for alle spejdere i gruppen.

Læs med næste gang, hvor vi dykker ned i
princippet om “Fantasirammer”

Vi siger tak for hjælpen.

Din hjælp er gratis

Gratis gaver er noget alle er interesseret i.
Du kan gratis støtte KFUMSpejderne gennem Energi
Fyn Support ved at tilmelde
din husstand. Energi Fyn
Support betaler og du giver
gratis en hånd med til en
spejdergruppe der har udviklet børn og unge i
Søndersø i over 50 år.
I 2021 skal vi overnatte i Zoo, når det bliver
muligt. En hel weekend med dyr som tema, er
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Det tager 2 min at udfylde og er en kæmpe
hjælp til os, som en frivillig forening. Du kan
scanne QR-koden med din telefon og søge efter “KFUM-Spejderne Søndersø”. Ellers søg
efter “Energi Fynske Support” på google.

Søndersø Billardklub

EN KLUB FOR ALLE
- Unge Som Ældre Piger og drenge - mænd og kvinder.

Søndersø Billardklub er en nøgleklub, hvor alle
medlemmer over 18 år kan få udleveret en nøgle, mod et depositum på 100,- kr.
Søndersø Billardklub kan tilbyde faciliteter
med 7 billardborde:
4 stk. 1/1 match Kegleborde
2 stk. 1/1 match Carambolebord
1 stk. 12 fod Poolbord.

Klubben kan tilbyde tre af de fire
spilleformer

Keglebillard spilles på et bord med huller i alle
fire hjørner samt et hul på midten af begge langsider. Der spilles med tre baller, en rød og to
hvide, og fem kegler på midten af bordet. Man
får point ved at vælte kegler med hvide baller
eller ved at den røde bal rammer begge de hvide
baller.

Carambole spilles på et bord uden huller med
tre baller: en rød en hvid og en gul. Det gælder
med sin stødbal at ramme de to andre baller. Afhængig af disciplinen skal stødballen ramme en
eller tre bander, inden sidste bal rammes. Inden
for carambole findes flere discipliner bl.a.:
1-bande, 3-bande, Fri carambole og International 5-kegler.

Pool spilles på et bord, der ligner et keglebillardbord, det er dog lidt mindre. Ballerne har
numre og halvdelen er helfarvede, mens den
anden halvdel er halvfarvede. Så længe man
potter (skyder i hul) fortsætter man med at støde. Der findes mange discipliner i pool, de mest
almindelige i Danmark er Straight pool, 8-ball
og 9– ball.
Søndersø Sport og Fritid februar 2021
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Så stoppede 2020-2021
endnu engang
Nu må det snart have en ende, så vi kan komme
videre med vore gøremål. Det er dog lykkedes
at få afviklet lidt mere af den igangværende sæson, men det er noget on-off.

Old Boys, keglebillard

Her ser vi lidt svingende resultater for de tre
tilmeldte 4-mands hold. Holdene ligger lige nu
som hhv. nr. 2, nr. 6 og nr. 2, men sæsonen er ret
uafklaret endnu, så meget kan ændre sig.
Klubbens tilmeldte 2-mandshold ligger lige nu
på en 7. plads, men har en kamp mindre end de
fleste øvrige hold, så det ændrer sig nok en del.
I individuel række deltager Gunner Jensen og
Keld Schmidt og skal spille 4. runde i hhv. Billardklubben Bristol i Odense og Søndersø den
25. februar.

Fri Carambole

I denne disciplin deltager der 2 hold fra Søndersø Billardklub. Holdene ligger lige nu placeret som hhv. nr. 2 og nr. 5 i deres puljer.

Serie og 3. division, keglebillard

frem til en spændende fortsættelse velvidende,
at der er tale om skrappe modstandere.
I de individuelle rækker er Søndersø Billardklub flot repræsenteret. Der er deltagelse af tre
spillere i kl. A, Jørgen Nielsen, Henrik Sørensen og Rene Larsen. Her er Jørgen Nielsen og
Henrik Sørensen gået videre til næste runde,
som forventes spillet i Vissenbjerg d. 20. februar.
I kl. B deltager der to spillere, Henrik Sørensen
og Rene Larsen. Begge spillere har overstået
første runde og også kvalificeret sig til den næste som afvikles i hhv. Holstebro og Søndersø.
Datoen kendes ikke endeligt endnu.
I kl. D deltager Dennis Larsen, Jon Nielsen og
Keld Schmidt. Det betyder, at alle tre deltagere
fra SBK er videre til næste runde og skal spille
i hhv. Søndersø, Søndersø og Skagen. Terminen
kendes ikke endnu, men vi håber på en snarlig
genåbning.

Elite keglebillard, individuel DM

Her indtager vort serie 2 hold 3. pladsen og vort
3. divisionshold en foreløbig 6. plads. Vi ser

Klubbens formand Johnny Hansen har deltaget
i individuel DM som afholdtes i Asaa de 16.-17.
januar. Desværre ramte Johnny ikke lige dagen,

Igangværende klædeskifte kegleborde

Efter klædeskift kegleborde og carambole
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spillede noget nervøst og ukoncentreret og endte med at tabe i finalen til en meget tændt modstander. Dermed fik Johnny en velfortjent sølvmedalje med hjem til samlingen. Tillykke med
det flotte resultat.

1-bande Carambole

Her har Freddy Madsen igen formået at komme
i regionsfinalen i klasse M som skal afvikles i
Søndersø. Den hidtil fastsatte dato holder formentlig ikke.
Som det fremgår, er der opnået mange flotte resultater, og vi håber på endnu flere. Udover de
mange eksterne turneringer, skal der også spilles en hel del interne turneringer i klubben, så
aktivitetsniveauet forventes fortsat højt efter
den forventede, snarlige genåbning. Som det
fremgår af tidligere artikler i dette blad, håber
vi også på at få fat i flere nye medlemmer. Corona-tiden er hård ved mange foreninger, som
desværre mister en del medlemmer, selvom alle
former for hensyntagen og beskyttelse anvendes. Billard er et spil, hvor der altid er god plads
mellem deltagerne, så lad ikke frygt for smitte
holde dig tilbage. Billardsportens tidligere ry

som ”værtshusspil” er helt skudt ved siden af i
dag, og der er rygeforbud i næsten alle klubber,
herunder også i Søndersø Billardklub. Du kan
roligt kigge ind i klubben på Snavevej 1A og få
et indtryk af vor hyggelige klub med det gode
sammenhold. Billard kan udøves af alle uanset
spillestyrke, køn og alder, og der stilles ingen
krav, hverken kendskab til spillet eller deltagelse i diverse turneringer. Har du lyst til at
hyggespille, eller blot prøve spillet sammen
med os andre, så kig endelig ind på Snavevej
1A i Søndersø, gerne til et par gratis besøg.
Nævnes bør også, at billard er et spil, som er
meget spændende og udfordrende. Det er rigtig
sundt af få sat gang i hjernen og også samtidig
få noget bevægelse af kroppen. Her kan man få
begge dele samtidig med, at man også kan få
opfyldt sine sociale behov. Der er derfor kun
grund til at kigge indenfor, især i disse tider
hvor tilværelsen godt kan blive lidt for monoton.
På side 35 vises de typer af billard, som Søndersø Billardklub kan tilbyde.
Rene overrækker præmie
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Søndersø gruppe
Mødelokaler: Spejderhuset, Nordmarksvej 6,
Søndersø (ved Søndersø Skolen)
Gruppeleder: Christine Wulff,
Sømarksvej 106, Søndersø, tlf. 2085 5785,
mail: cw@hew.dk
SPIRERNE er for piger i 0. og 1. kl.
GRØNSMUTTERNE er for piger i 2. kl.
Mødetid for spirer og grønsmutter onsdag
kl. 17.00 – 18.30

JUNIOR-troppen er for piger i 3. – 5. kl.
Mødetid er mandag kl. 17.00 -18.00
SPEJDER-troppen er for piger i 6. kl. og op.
Mødetid er mandag kl. 18.00 – 20.00
Søndersø gruppes hjemmeside:
www.pigespejder.dk/soendersoe
og Facebook ”De grønne pigespejdere,
Søndersøgruppe”

Junior- og spejdertroppen

til Færøerne i uge 42, og med en flot donation
fra de nordfynske Soroptimister i bagagen var
turen blevet økonomisk mulig.

Vi måtte stadig mødes og lave vores aktiviteter
sammen om end med større afstand og så vidt
muligt udendørs. Det var vi glade for, og selvom det krævede lidt ekstra opfindsomhed fra
ledernes side og lidt større tålmodighed fra pigernes side, så har det været fedt at mødes hver
uge. Det at være spejder er jo også ensbetydende med masser af sjove udendørsaktiviteter, så alle vores piger har taget efterårets udfordringer med højt humør.

Ugerne op til afgang var præget af spænding
og nervøsitet. Måtte vi overhovedet rejse ud?
Måtte vi komme ind i Færøerne uden karantæne? Kunne vi undgå smitte i egen gruppe
inden afgang? Alt det og meget meget mere
gav da et par søvnløse nætter for nogen af os,
inden vi endelig d. 10. oktober kunne drage
afsted.

Heldigvis ramte efterårets mange corona-restriktioner ikke foreningslivet så hårdt.

Der er blevet tændt bål i spejderskoven mange
gange i løbet af efteråret, så der har været et sted
at varme sig mellem de mange lege, aktiviteter
og spejderløb, som vi har hygget os med.
Efterårets helt store højdepunkt for vores
tropsspejdere har dog helt klart været vores tur
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I ugen optil afgang havde alle fået foretaget en
coronatest, som for alles vedkommende heldigvis var negativ.

Dagbog fra Færøerne:
Lørdag d. 10. oktober.

17 forventningsfulde pigespejdere i alderen
10-17 år samt seks voksne stod klar i vandre-

Søndag. 11. oktober.

Vi vågnede op til en besked om, at alle på vores fly var testet negative, så nu kunne vi bare
tage ud og opleve og nyde Færøerne. Så efter
et godt morgenmåltid var alle igen klar med
vandrestøvler og madpakke i turrygsækken.
På Færøerne er man mere troende end herhjemme, så søndag er en stille dag, hvor folk
går i kirke, butikkerne er lukkede, og busserne
holder stille.
Men det gør jo ikke noget, når vi hjemmefra
var i god træning i forhold til at vandre.
støvler og med rygsækken godt pakket på
Odense Banegård tidligt lørdag morgen. Efter
et hurtigt farvel til forældre og søskende gik
turen først med tog til Kastrup og derefter med
fly til Færøerne og efter endnu en coronatest i
lufthavnen, kunne vi hoppe på bussen og køre
mod Torshavn.

Vi gik ca. 12 km i og omkring Torshavn. Vi så
bl.a. obelisken til minde om Christian d. 4. besøg i 1874, besøgte Skansin-fortet og fyrtårnet.
Vi hilste på nogle af Færøernes 100-vis af får
og så flotte vandfald, inden vi besøgte Nationalmuseet, som i anledningen af efterårsferien
havde åbent selvom det var søndag.

Mandag d. 12. oktober.

Vi stod op til regn og gråvejr, men så var det jo
heldigt, at dagen bød på busrundtur og byvandring med shopping og hygge på programmet.
Med bussen kørte vi højt op på fjeldsiderne,
hvor det nye moderne Torshavn bliver bygget,
og på gåben gik vi rundt i de gamle gader
blandt træhuse med græs på taget.

Vi havde fået lov til at låne KFUK-spejdernes
hus lige midt i Torshavn by, så vi havde nemt
til alle oplevelserne. Resten af lørdagen havde
vi dog fået besked på at holde os for os selv,
indtil der lå svar på testen, vi fik taget i lufthavnen. Men med en flok nysgerrige piger og et
stort nyt spejderhus at udforske og finde sig til
rette i, gjorde det slet ikke noget.
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Det blev også til cafe-besøg og besøg på havnen, hvor vi så lidt af Færøernes specialitet –
lufttørret fisk, hvilket vi jo selvfølgelig også
skulle smage.

maveindholdet intakt, og vel tilbage efter 2,5
time kunne vi nyde den medbragte madpakke
på havnen, inden turen gik tilbage til Torshavn
med bus.

Tirsdag d. 13. oktober.

Resten af dagen gik med oprydning og pakning, inden vi sluttede af med filmhygge og
popcorn i fællesrummet. I morgen går turen
tilbage til Danmark med rygsækken fuld af oplevelser.

I dag skulle vandrestøvler og gode ben virkelig
stå deres prøve. Efter en tur med minibus til
Kirkjubøur, hvor vi så den gamle kirkeruin,
var der kun én vej tilbage – op over fjeldet.
Vi startede i let regn, men efter et times tid
kom solen igennem, og vi havde en fantastisk
tur op og hen over fjeldet. I fugleflugt var turen
vist kun syv km, men det blev til nogen flere
km, inden vi efter ca. 3-4 timer igen var i Torshavn.
Efter dagens vandretur sluttede vi af med en
tur i byens svømmehal, hvor varmtvandsbassinet fik løsnet lidt op på de ømme ben.

Onsdag d. 14. oktober.

I dag var vi rigtig tidligt oppe. Vi tog morgenbussen op til Vestmanna længere mod nord for
at komme ud at sejle langs kysten. Ikke alle
var lige søstærke, men alle overlevede med
40
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Torsdag d. 15. oktober.

Efter et hurtigt morgenmåltid tog vi bussen til
lufthavnen, flyveren til København og efter et
pitstop på Burgerking efter take-away, til alle
hoppede vi på toget og kørte det sidste stykke
tilbage til Odense, hvor vi blev mødt af forældre og søskende på perronen.
Det var en fantastisk tur med masser af flotte

naturoplevelser. Landet er utrolig flot, men det
er også barskt og øde. Uanset hvor man kigger
hen, er der klipper, vand eller grønne fjelde,
hvor fårene trisser rundt og græsser.
Det var en sjov tur, hvor vi oplevede nye venskaber opstå og hygge på tværs af alder. Vi
voksne har nydt at se, hvordan pigerne har passet på hinanden, hjulpet hinanden og i det hele
taget bare har haft ja-hatten på og sprunget ud
i alle udfordringer i samlet flok. Når de yngste
blev trætte, tog de store over. De fandt lige på
en sjov leg til at løfte humøret, hvis det blev
lidt for koldt eller hårdt, og det betød masser af
succes-oplevelser til alle undervejs.
De ældste tog også ansvaret på sig og tilbød
allerede første dag at tage madtjansen på hele
turen, så kunne vi voksne tage os af noget andet, og de yngste kunne slappe af, når vi var
hjemme i spejderhuset, så de var klar til nye
udfordringer.
Alle har helt sikkert fået mere end ”bare” vilde
naturoplevelser med hjem i rygsækken – alle

er vokset lidt undervejs, nogle har overskredet
egne grænser, nogle har bevist, at de godt kan,
og nogle har ”bare” lært at pakke sin egen rygsæk.
Helt sikkert er det i hvert fald, at det ikke er
den sidste tur, vi har været på med de grønne
spejderpiger. Når vi forhåbentligt snart får lov
at mødes igen, skal der brainstormes på, hvor
næste tur skal gå hen
Med venlig hilsen
Christine Wulff, gruppeleder
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Modige spirer og grønsmutter

I efteråret har spirer og grønsmutter bl.a. arbejdet med Modig-mærket med aktiviteter, der
relaterer til Disney-filmen af samme navn. Og
jeg skal love for, at pigerne er blevet modige.
De allerfleste af aktiviteterne er foregået udenfor Spejderhuset og i Spejderskoven, hvor der
de sidste par måneder var meget mørkt, når vi
mødtes. Så alle havde virkelig fortjent Modigmærket.
I øjeblikket er 20 piger fra gruppen i gang med
et specielt corona-mærke, som skal tages derhjemme, og opgavernes løsning skal sendes til
lederne.
Når vi igen må mødes efter corona-lukningen,
glæder vi os til at arbejde videre med bål, dolk,
tov og selvfølgelig fællesskabet, som vi lige nu
savner helt enormt.

Digital sogneindsamling
til verdens fattigste den 14. marts
De grønne pigespejdere har været aktive i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i mange år. Vi har gået rundt i sognet fra dør til dør
med indsamlingsbøssen, men i år har coronaen
også spændt ben for dette. Derfor bliver der en
digital indsamling. Du kan indbetale på MobilePay til nr. xxxx og i kommentarfeltet skrive
7867, så kan vi se, hvor meget, Søndersø sogn
har samlet ind. Du kan også overføre et beløb
til giro nr. …..

Hvis du hjælpe med en digital indsamling i dit
netværk, så send besked på mail til agh.spejder@gmail.com, så vi kan aftale nærmere,
hvordan det gøres.
MobilePay nr. og gironummer kommer med
korrekturen.

Nye piger i alle aldre er altid velkomne til at møde op til møderne
for at prøve spejderlivet hos Danmarks bedste fællesskab
for piger og kvinder. Kontakt evt. en af lederne inden.
42

Søndersø Sport og Fritid februar 2021

Vi er så klar til 2. halvsæson
I denne skrivende stund er vi/Danmark lige blevet Verdensmestre i håndbold for 2. gang i træk.
Størstedelen af os har siddet klistret foran skærmen for at følge med i den ene spændende
kamp efter den anden. Vi har givet vores håndboldherrer den største opbakning gennem hele
dette VM hjemme fra stuerne. De har bidraget
til sammenhold, optimisme og underholdning i
topklasse. Vi er mange, der glæder os til at
komme på håndboldbanen igen, og jeg er sikker
på, at der er mange af vores medlemmer, der
længes efter at gøre kunsten efter Mikkel Hansen, Niklas Landin, Mathias Gidsel og alle de
andre. MEN vi må desværre vente lidt endnu.
Tilbage i august 2020 havde vi en super start på
sæsonen i SIF Håndbold. Det var fedt at komme i gang for alle hold efter et forår og sommer
med helt eller delvist nedlukning. Både vores
seniorer og ungdommen mødte talstærkt op til
træning og var klar til at indtage hallen og sæsonen med de mål og ambitioner de forskellige
hold nu havde.

Herrer og Dame Fynserie startede deres to første kampe med to sejre, så var linjen lagt, men
så skete det, der ikke måtte ske – de efterfølgende træninger blev meget begrænset af restriktionerne for COVID-19, og resten af kampene indtil jul blev udskudt gang på gang. I et
par måneder op til jul var alt håndboldtræning
for seniorer lukket helt ned. Så begge hold gik
på juleferie med max point med fire point ud af
fire mulige.
Herrer Serie 1, 2 og 4 nåede kun at spille én
kamp hver.
Ungdommen fik dog lov til at fortsætte både
med træning og kampe men med begrænset tilskuer/opbakning til udebanekampene.
U17 drenge 2.division fik en svær start på sæsonen med fire nederlag og en uafgjort. De kommer dog godt igen og vinder de sidste to kampe
inden jul mod Odense Midtfyn Håndbold og
Krarup Espe.
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Vi har med stolthed i klubben endelig fået et
U17 pige A hold i denne sæson. Hvor er det fedt
at flere kommer tilbage efter endt efterskoleophold. De har haft en svingende 1. halvsæson,
hvor de både har sat point til, men også vundet
nogle kampe. De slutter inden jul med 5 point.
U15 drenge 1. division spiller en 1. halvsæson
med nogle meget tætte og spændende kampe.
De starter med tre flotte sejrer, de spiller en uafgjort og taber tre med bare ét mål. I 2. halvsæson skal de spille i 1. division B.
U15 drenge B havde en super 1. halvsæson. De
vandt alle deres kampe og sluttede på en suveræn 1. plads med maksimumpoint.
U13 er årgangen der er vokset mest i år. Det er
fantastisk at se alle de nye spillere, der er kommet til på både drenge og pige siden. U13 drenge havde et hold i B-rækken og C-rækken. De

sluttede henholdsvis i toppen og i bunden. Efter
jul har de hold i både A-, C- og D-rækken.
U13 pige stillede op i B- og D-rækken. Begge
hold vinder et par kampe og slutter under midten.
U10 Drenge B kunne ikke få ram på Allesø og
GOG, som var de eneste to andre hold i deres
pulje, så vi glæder os til 2. halvsæson, hvor der
er kommet nye hold til i puljen.
U5-8 nåede lige at få julestævnet med, som vi
fik afholdt i hallen. Det var en rigtig hyggelig
dag med børn og nissehuer over det hele. Vi
spillede julemusik og børnene hyggede sig.

Julekalendere og Lillebror Lotteri

Vi vil gerne sige tusind tak til alle jer, der i år

Julestævne december 2020
44

Søndersø Sport og Fritid februar 2021

Hansen, og vi i bestyrelsen er slet ikke i tvivl
om, at han er den helt rette ildsjæl for klubben.
Hvis vi lige kort skal fortælle, hvad bestyrelsen
bruger denne ”håndboldpause” til, så er det slet
ikke så spændende, som det plejer at være, når
der er fuld gang i håndboldsæsonen. Vi bruger
rigtig meget tid på at rykke alle kampene, hver
gang restriktionerne forlænges. Der skal bookes
nye haltider, vi tænker på mulighederne for at få
træningerne til at fungere, når vi stille og roligt
må starte op igen, og så søger vi hjælpepakker
på hjælpepakker, så vi kan få lidt kompensation
for de indtægter, vi desværre må give afkald på
i disse tider (bl.a. halfester, vinterfester mm).

har støttet SIF Håndbold og Boldklubben ved at
købe vores julekalendere. Overskuddet går til
ungdomsafdelingerne.
De sidste par år har SIF Håndbold solgt Lillebror Lotteri til fordel for Børnehjælpsdagen, og
det gør vi igen i år. Så støt os endelig, når vi til
foråret igen skal sælge lodderne. Her går overskuddet også til ungdomsafdelingen.

Vi håber alle er klar til at vise deres talenter, når
vi igen må komme i hallen. Vi glæder os til at se
jer alle og til, at vi i fællesskab får den gode
håndboldånd ind i hallerne igen.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SIF Håndbold
Heidi Simonsen - ungdomsformand

Målaktier

SIF Håndbold sælger fortsat målaktier, og der
er god opbakning til dette. Hvis du endnu ikke
har en målaktie og er interesseret i dette eller
måske bare gerne vil høre mere om, hvad det er,
så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

Ny formand

Finn Møller stoppede som formand sidste år efter rigtig mange år i SIF Håndbold. Vi er ham
meget taknemmelig for det kæmpe arbejde og
engagement, han har lagt i klubben igennem
årene. Vi glæder os til, vi kan/må hylde ham officielt. Klubbens nye formand er Jacob ”Micro”
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Søndersø Krolfklub
Så kom vi ind i 2021. Søndersø Krolf vil gerne
ønske alle et godt nytår. Samtidig vil vi gerne
takke vores trofaste medlemmer for den støtte,
de har ydet os i 2020 på trods af de vanskeligheder der har været. Det er altid dejligt, når
medlemmerne støtter op om os.
Vi er kommet ind i 2021, men vi desværre ikke
sluppet af med covid 19. Dette gør jo, at vi
også i år må tænke alternativt.
Jeg vil gerne starte med, at se lidt tilbage på
2020.
På grund af øgede restriktioner i slutningen af
vores sæson, var vi desværre nødt til at udskyde vores generalforsamling med tilhørende
fællesspisning. Vi havde i bestyrelsen håbet på
en lysning sidst på året.

Dette viste sig desværre ikke at holde stik nærmere tværtimod. Da vi ikke ved, hvornår vi
kan afholde generalforsamling, og vores medlemskab normalt er fra 01.01. til 31.12., er det
besluttet, at alle der var medlem i 2020, er
stemmeberettiget til en evt. generalforsamling.
Vi skal se fremad og med kommende vaccinationer i udsigt, er det også det, vi vil gøre. Vi
ved dog godt, at der vil gå et stykke tid endnu,
inden vi kan hygge os , som vi har gjort så
mange gange tidligere. Vores fællesspisninger
og hyggelige samvær i teltet, må desværre
vente til senere.
Med hensyn til sæsonstart håber vi selvfølgelig på, at vi kan starte, som vi plejer omkring
den 1. april Denne dato falder i år sammen
med skærtorsdag, som jo lige netop er den dag,
vi plejer at starte med morgenkaffe, rundstykker og en lille en til halsen. Det håber vi også
bliver tilfældet i år.
Bestyrelsen vil inden den tid sørge for, at banen er klar.

46

Søndersø Sport og Fritid februar 2021

Vi vil da gerne gøre opmærksom på, at selv om
vi har rigtig mange trofaste medlemmer, så har
vi stadig plads til nye medlemmer. Er der nogle, som måske er i tvivl, om det er noget for jer,
så er I velkomne til at komme og få nogle prøvespil, inden I skal betale vores kæmpekontingent på 50 kr. om året. Vel mødt til alle til en
ny sæson.

Der spilles på pladsen mellem kornvænget og
sømarksvej.

Yderlige oplysninger kan fås ved:

Formand Tove Jensen telefon 2160 5397
Kasserer Jørgen Jørgensen telefon 2098 8743

Lions er lukket ned
Covid-19 har medført, at Lions Søndersø er
lukket ned. Det har ikke været muligt at holde
klubmøder, siden coronaen væltede ind over
Danmark. Klubmøderne bliver ellers holdt den
første tirsdag aften i måneden, i Borgerhuset i
Søndersø.

Om foråret har Lions Søndersø gennem en årrække har haft tulipansalg, hvor salget af en
buket med 10 flotte tulipaner bliver solgt til
virksomheder og private på Nordfyn, men
også af hensyn til coronaen er dette salg i år
blevet aflyst.

Helt død har Lions dog ikke været. I december
holdt man det traditionelle juletræssalg ved
SuperBrugsen. Dog valgte man af hensyn til
smitterisikoen ikke også at have det traditionelle julelotteri. Meget glædeligt blev der solgt
lige så mange juletræer, som i de forrige år.

Lions Søndersø er parate til at gå i arbejdstøjet,
så snart restriktionerne vedr. Covid-19 ophører.
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- Din lokale mægler

Bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering
på tlf.: 64 89 11 02

DIN BANK

DIN SAMARBEJDSPARTNER

Vesterled 2
5471 Søndersø
Tlf: 59489440
soendersoe@nordfynsbank.dk

