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49. ÅRGANG

Fodbold

I maj afviklede Søndersø Boldklub i et DBU arrangement, hvor klubben
havde besøg af maskotten Dubbi og Arne fra DBU. Se side 31-32.

Side 3 Virksomhedsportræt
JM Optik

Side 36-37
SAG har efterårsrevy

Side 51 Folkedanserne
er klar til efterårssæsonen

KONTAKTBLAD FOR
SPORT OG FRITID I SØNDERSØ

BESTIL VARER NÅR
DET PASSER DIG.
WEBSHOP
STARK er altid kun et klik væk – 24 timer i døgnet. Bestil varer når det passer dig.
Som håndværker kan du få et prof-login til STARK.dk, som giver adgang til en række funktioner:

Egne priser
Få vist dine aftalepriser i webshoppen.
Fakturaer, ordrer og tilbud
Hold styr på leveringsdatoer, leveringsadresser samt varelinjer på tilbud, ordrer
og fakturaer.

76816

Kontooversigter
Se fakturaer, kreditnotaer, renter, rykkere
samt indbetalinger, som er bogført på din
håndværkerkonto.
Favoritlister
Opret dine egne favoritlister med de varer,
som du oftest køber.

STARK Bogense

Østre Havnevej 6 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1681

Byggepladsoversigt
Her samles følgesedler, som kan
downloades i PDF-format til certificering
af byggeriet.

Tag fat i Nils Ellekjær
på tlf. 8252 2121
eller kontakt os på
webshop@stark.dk.

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

7.00 - 17.00
9.00 - 14.00
9.00 - 14.00

Virksomhedsportræt: JM Optik
Odensevej 50, 5471 Søndersø • Tlf. 6489 1818 • www.jmoptil.dk
Indehaver: Steen Mortensen

Multileje

Lej alle de briller som du vil og betal kun leje for et par.
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
- Ved at leje briller hos JM Optik er der mulighed for at have et par briller, hvor tøjvalget og
valget af briller er afgørende. Flere af vores
faste kunder er over 60 år, og som har mange
forskellige briller at vælge mellem, fortæller
indehaver Steen Mortensen.
Steen Mortensen udviklede konceptet i 2003,
og det har altid været et MUST at være et
skridt foran konkurrenterne. Hvor det er afgørende, at kunderne får den bedst mulige service og vejledning, og det er en fornøjelse, når
man kan hjælpe en kunde med at få de helt
rigtige briller. Til den bedst mulige kvalitet.

At være kunde i JM Optik giver en god
oplevelse.
Normal kan prisen for brillestel og glas blive
mellem 6.000-8.000 kr. Hos JM Optik kan
man leje brillerne. Den månedlige brilleleje er
på kun 125 kroner for enkeltstyrkeglas og 225
kroner for flerstyrkeglas. Og startprisen er 400
kroner for briller med enkeltstyrkeglas og fra
900 kr. for briller med flerstyrkeglas. Konceptet gør, at flere får lyst til at have flere sæt briller. Fx til arbejdsbrug og forskellige til fritiden, og når der skal festes.

Høj kvalitet og god service og være
foran konkurrenterne er væsentlig
for Steen Mortensen.

At JM Optik ligger i Søndersø skyldes, at forretningen blev grundlagt i 1975 af optiker Jørgen Mortensen. Steen Mortensen overtog forretningen i 1997. I dag driver han butikken
sammen med sin kone Lise Mortensen med i
alt 14 ansatte, hvoraf otte arbejder som optiker
og seks andre er assistenter.
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Søndersø Sport og Fritid
Dette blad blev omdelt i weekenden
den 21.-22. august.
Deadline blad nr. 4-2021: Deadline er 10. okt.
Bladene omdeles: 6.-7. november.

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
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 Ivar Stjernegaard Larsen
21 76 94 09 kassererbk@gmail.com

Søndersø Borgerforening Ida Tokehøj
24 46 06 98, sondersoborgerforening@gmail.com
Lions Søndersø Erling Jensen
21 64 78 69 - ej@blaesbjerghus.dk
Søndersø Krolfklub Tove Jensen
21 60 53 97 - 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
Borgerforeningen:

Se nærmere om aktiviteterne side 8.

De Gule Spejdere

Læs nærmere side 15.

De Grønne Pigespejdere:

Læs nærmere side 16.

KFUM Spejderne	Som noget nyt venter der en super spændende tur for spejderne her til september, hvor
den står på en overnatning i Zoo. Læs side 26.
DCH	Ungdomsdag for dig og din hund lørdag den 11. september. Læs side 28
og holdoversigten side 29 og Ungdommens Dag side 30.
SAG

Premiere på efterårsrevy den 15. september. Læs side 36-37.

Håndbold

Se træningsplan side 44.

Tennis: 	Børne og Ungdoms træningen om onsdagen.
Der er træning hver onsdag fra kl. 15.30 - 16.30.
Folkedans	Den 1. danseaften er torsdag den 9. september kl. 19.00.
Åbent hus lørdag den 2. oktober kl. 14.00 – 16.00 i Borgerhuset

4

Søndersø Sport og Fritid august 2021

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 august 2021
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Søndersø Badmintonklub
Vi har desværre ikke fået tildelt de haltimer om
onsdagen, vi har søgt for sæson 2021/22. Det
er de timer fra kl. 18.00 til 20.00, som nu er
ude af spil.

Som noget nyt er der nu også haltimer til rådighed ugens første fire dage, så skulle der
være nogle,som ønsker at spille fra kl. 15.00 til
16.00, så er det muligt.

Der er benyttet en passus i folkeoplysningsloven om, at haltimer fra kl. 16.00 til 20.00 er
forbeholdt børn/unge og handicappede.

Da bedes I kontakte Aage på tlf. 2761 4329 for
at få lavet en aftale, hvilken dage der kan være
interessant at benytte.

Bestyrelsen er ked af at må skuffe alle dem,
som har spillet onsdag fra kl. 18.00 til 20.00,
så vi ikke kan tilbyde de baner mere, og håber
derfor at I vil se på vores halplan, om der er
tider, der kan være muligt at benytte i den nye
sæson.

Sæson 2021/22

Det vi kan tilbyde er timer om mandagen, og
få sene timer om onsdagen. Der er to baner fra
kl. 20.00 til 21.00 og igen to baner fra kl. 21.00
til 22.00.
Men det kan ses på vores hjemmeside under
haltimer, hvad der er af ledige timer der kan
søges.
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Sæsonen starter for voksne mandag d. 16.
august.
Ungdom starter onsdag den 1. september.
U9 og U11 træner fra kl. 16.00 til 17.00.
U13, U15 og U17 fra kl. 17.00 til 18.00.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

SIDSTE CHANCE

– HENT VÆRDIKUPONHÆFTET!
Vi har ikke flere trykte eksemplarer, men du
kan hente alle tilbuddene på din telefon.
Gå ind på tarupcenter.dk og log på værdikuponhæftet
med din facebook- eller Google konto.

Skynd dig, aktuelle kuponer gælder til 18. september.
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Hygge-Banko
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.

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.

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.

BorgerCaféen holder åbent
fredag, lørdag og søndag kl. 13.30 – 16.30
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Naturen ind i byen

SØNDERSØ 25. september kl. 10-14 i Byparken

NORDFYN
- få en oplevelse med

Kom helt tæt på naturen

• Gæt en lort og saml et skelet
• Mød naturvejlederen
• Smag på sæsonens frugt og grønt
• Find ud af hvor havørnen bor
• Se jægeren flå en vildand
GRATIS
• Kom helt tæt på bierne
for hele
Læs mere på visitnordfyn.dk

familien

SAMMEN SKABER VI OPLEVELSER PÅ NORDFYN
Læs mere på www.visitnordfyn.dk
Søndersø

Bogense

Rosenfestival
Nordfyns

- vi bygger overalt

3-10

KIDS TOUR
SØNDERSØ
25. SEP 2021

år

Pris: 75 kr.
Køb billetter på:
kidstour.dk

Søndersø Sport og Fritid august 2021
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Jubii Sommerlejr 2021

Endelig har vi kunnet få lov at tage på en ordentlig lejr, selvfølgelig var vi stadig under
nogen restriktioner, men dejligt igen kunne vi
komme ud og ligge i teltene, opleve naturen,
samt høre fuglene synge, mens solens stråler
luner telte stille og roligt op. Men igen at kunne hoppe ud af soveposen, og tænde bålet og få
lave sig god morgenmad, inden dagens aktiviteter starter. Det havde vi alle savnet.
Vi har i år være på sommerlejr over på den anden side af den lille bro, og lidt til venstre nemlig ved Houens Odde spejdercenter. - I smuk
natur ved vandet ved Kolding. Houens Odde er
smukt placeret omgivet af vand og bøgeskov.
Her deltog vi i det, man kalder en centerlejr,
hvor man sammen med mange andre spejdere
ligger i lejr, og hvor det så er mulig at booke et
hav af forskellig aktiviteter i gemmen hele
ugen. Vi var lige omkring 300 spejdere, fordelt
på alle de små lejrpladser endda nogen helt fra
10
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Holland. Dog var vi nødsaget til at holde os
lidt i forskellig bobler, så vi var ikke så meget
sammen med de andre, som vi gerne ville, men
det var stadig hyggeligt at mødes og se dem til
fælles lejrbål, selv om vi skulle holde os i bestemte felter med afstand var det dejligt og se
lidt andre spejdere igen.

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!

FLERSTYRKE

ENKELTSTYRKE

LEJE pr. mdr.

LEJE pr. mdr.

opstart fra kr. 400

opstart fra kr. 900

225.-

125.-

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

IT Experterne

Din lokale IT expert - erhverv & privat

Vi løser alle opgaver

Vi tilbyder hjælp med alle
typer opgaver! Vi har en
expert som kan hjælpe dig

IT sikkerhed

Lad os tage et kig
på din IT-sikkerhed!

IT Support

Vi tilbyder support
døgnet rundt!
365 dage om året

Forvent mere af IT Experterne - www.itexperterne.dk

+45 61 68 43 83
support@itexperterne.dk
Søndersø Sport og Fritid august 2021
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Tiden blev også brugt på, at vi endelig igen
kunne få bygget lidt med rafter, da det havde
været meget savnet. Især ved at de vokser, så
det endte med at blive til et helt tivoli med
både vippe, gynger og karrusel.
Og hele ugen selvfølgelig med en masse god
mad over bål, da vi skiftedes til at have en
maddag, blev der kokkereret alt lige fra pasta/
kødsovs, til saltindbagt kylling, ja endda en
flæskesteg på planker over bål. Og en dag blev
pandekagens dag, da de små havde bestemt sig
for, at det skulle være pandekager med brændenælder morgen middag og aften. Ja vi havde en helt i gemmen fantastisk sommerlejr
med masser af gode oplevelser og minder med
hjem i tasken, og selvfølgelig en masse beskidt
tøj igen med den dejlige duft af røg.

Men ugen gik hurtigt, og tiden blev brugt flittigt på masse forskellig aktiviteter lige fra
Kano/kajak Sejlads til træklatring, teambuilding, bueskydning, smedning, og det kreative
værksted, hvor man kunne lave alt fra læder, til
fedtsten til små træfigur.

12
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Vil du også opleve lidt af stemning og nogen
vores nye spejder minder, så se nogen af de
billeder her i bladet eller find mange flere på
vores

Facebook profil:

@FrieFugleDeGuleSpejdere

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 august 2021
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Det er populært at være spejder
Vi bliver flere og flere. Derfor har vi brug for
flere spejderledere, så alle børn får mulighed
for at blive spejdere. Derfor....

BLIV SPEJDERLEDER OG:

• Bliv rig - på naturoplevelser, fællesskab og
sjove øjeblikke
• Bliv dygtigere - gennem samarbejde,
planlægning og ledelse
• Bliv et forbillede - for børn og unge, når du
giver dem oplevelser for livet
• Få selv en masse gode og sjove oplevelser
- Masser af ture og oplevelser for voksen
• Få selv en masse nye venner rund omkring
– Der er spejder i hele verden faktisk.
Vi er en gulspejder gruppe, der holder til i Søndersø. På Fyn hedder vi Frie Fugle, og vi er
den eneste gule spejder gruppe på Fyn, men vi
er en del af De Gule Spejdere i Danmark, med
20 grupper på landsplan og mere end 1200
spejdere og medlem af Wfis, som er flere tusinde spejdere rundt omkring i hele verden.
De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle
børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i
verden.
De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde, og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen:
Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og
hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en
lang række praktiske færdigheder, skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres
14
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forståelse og ansvar for medmennesker, miljø
og samfund.
Det er ikke et mål i sig selv, at alle teknisk skal
være super-dygtige spejdere. Derimod er det et
vigtigt mål, at gruppen trives og fungerer, og at
hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance.
Hos os kan man starte som spejder allerede
som 5-årig og op efter.

VI BLIVER FLERE OG FLERE
- VIL DU VÆRE MED?

Flere og flere børn og unge vælger i disse år
livet som spejder til. Det er naturligvis fedt,
men i takt med de mange nye spejdere, har vi
også brug for flere unge og voksne, der har lyst
til at give børn og unge oplevelser, der gør indtryk og udvikler. Er det dig?

Kom, som du er

Du behøves ikke at have været spejder før. Du
skal bare have mod på at bruge og udvikle flere
sider af dig selv – ligesom du skal have lyst til
at give børn og unge en spejdertid for livet og
indgå i fællesskab med de andre unge og voksne. Kom bare, som du er – så finder vi ud af
resten.
For mere info kom forbi vores spejderhytte i
spejderskoven Kirkevænget 7, 5471 Søndersø
vi møder hver mandag fra 17-20 eller kontakt
os vores Gruppeleder Anders på 31 31 11 97.

Skole start = spejder-start!
Kunne du tænke dig at blive spejder.
Ulve 7-10 år

Når du er startet i første klasse, er du gammel
nok til at blive optaget i ulvekoblet,
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
Når du starter i fjerde klasse, er du

Stifinder 10-12 år

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 spejderlivet
skulle være noget for dig. Vi håber at se dig til
et møde i nær fremtid.

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 aftner.

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
spejder, naturen og dens muligheder.
Fokusområdet ved vores møder er naturen; eksempelvis dyr, træer, kammeratskab og praktiske færdigheder i børnehøjde.

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 spejderaktiviteter 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

Bæver 5-7 år

Mødedag mandag kl. 17.00 – 18.15

Ulve 7-10 år

Mødedag mandag kl. 17.00 – 18.15

Stifindere 10-12 år

Mødedag mandag kl. 18-30-20.00

Spejdere 12-18 år

Mødedag mandag kl. 18.30 – 20.00
Søndersø Sport og Fritid august 2021

15

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 2. og 3. kl.
Mødetid for spirer og grønsmutter onsdag
kl. 17.00 – 18.30

JUNIOR-troppen er for piger i 4. og 5. kl.
Mødetid er mandag kl. 17.00 -19.00
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”

Flammefærd den 12. maj

Aktiviteterne med ild tiltrak mange piger, der
havde et par spændende timer, da spirer og
grønsmutter inviterede til flammefærd. Pigerne skulle både tænde, bruge og slukke ild.
Bare det at tænde en tændstik, kan være udfordring nok for en lille pige. Men vi får piger til
at turde mere!

Nyt fra generalforsamlingen

Onsdag den 16. juni blev der holdt den lovpligtige generalforsamling i Søndersø gruppe.
Der blev aflagt beretning og regnskabet blev
godkendt. Ved valget til gruppebestyrelsen
blev Jan de Vos genvalgt, og nyvalgt blev Helle Moss Owen og Lene Kjemtrup Christensen.
Suppleant er Linda Gudmann.
På korpsets netop afholdte delegeretmøde blev
det vedtaget, at der nu må sættes mærker på
den nye spejdertrøje. Vi må også fortsat bruge
den grønne spejderskjorte med mærker på, og
16
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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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i Søndersø gruppe er vi fortsat interesseret i at
købe brugte spejderskjorter, så hvis nogen har
en liggende, så kontakt os gerne.

var en tur på den militære forhindringsbane i
Bolbro. Her fik pigerne virkelig vist, hvor seje
de er.

Troppens klatretøser
fik flere udfordringer

De sidste gange EAT OUT blev også klaret inden sommerferien, og her blev der også brug
for alle hænder og lidt ekstra læ, da regnen silede ned, netop da der skulle holdes sommerafslutning med ekstra spændende mad.

Med opgaverne til mærket ”klatretøser”, som
pigerne har arbejdet med i forsommeren, fik de
masser af udfordringer. En af dem var en badetur til Bogense, mens vandet endnu var temmelig koldt. Den sidste inden sommerferien

18
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I sommerferien har flere af vores unge ledere

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

KIROPRAKTISK
KLINIK

S ØN D E R SØ

w w w. k i r o s ø n d e r s ø . d k

KIROPRAKTORERNE JIM SECHER OG CHRISTINA LINDHOLM – MASSØR LARS SKOU JENSEN
ODENSEVEJ 22, 5471 SØNDERSØ TLF. 6489 3389 MAIL: SONDERSOE@NETKIRO.DK
•

•

Vesterled 9 | Tlf. 6489 1064
kontakt@sondersodyreklinik.dk
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været på kursus. Alle kurser har jo været aflyst
i 1½ år, så kurserne var ventet med længsel. Så
nu er lederne fyldt godt op med inspiration til
spændende aktiviteter i det nye spejderår.

til pladsen, og mange flere dukkede op, inden
bålet blev tændt. Båltalen blev holdt af borgmester Morten Andersen, mens de mørke og
truende skyer holdt tæt over Søndersø.

Terra-lejr i Søndersø

Sankthansbål i Søndersø

Selv om det ikke kun var corona men også et
truende afbrændingsforbud, der var ved at sætte en stopper for de grønne spejderes Sankthans bål på Cirkuspladsen, lykkedes det alligevel at få heksen sendt af sted til Bloksbjerg på
et flot bål. En del havde taget madkurven med

20
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Fra søndag den 27. juni kl. 10 til onsdag den
30. juni kl. 19 var vi 26 deltagere på Terra-lejr
i Den grønne spejderskov i Søndersø. Som anbefalet fra korpset holdt vi landslejren i egen
gruppe sammen med 10 piger fra Ryslinge
flok. Programmet handlede meget om jorden,
og hvordan vi kan være med til at passe på den.
Vi lavede bl.a. insekthoteller og legede bier. Vi
var på en klima-vandretur, og på en lille affaldsindsamling. Hver aften fik vi god hjælp af
forældre, der stod for madlavningen, og aftenunderholdningen med lejrbål, lege og opgaver
stod lederne fra troppen for. Pigerne fra Søndersø overnattede i shelterne, mens Ryslingepigerne sov i telt, og vi var rigtig heldige med
vejret. Vi havde netop fået telt og bagage pak-

ket sammen onsdag middag, da regnen startede, så den sidste halve dags program blev ændret til spil, regndans og anden kreativitet.
inden flaget kunne tages ned, og de trætte piger
blev hentet af forældrene.

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.

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
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SALON

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

Junior, ulve og de ældste bævers sommerlejr
fandt sted på Langeland en weekend i juni. Her
skulle spejderne sove i telt og prøve kræfter
med en rigtig spejderlejr. Lørdagen gik med et
fint besøg på koldkrigsmuseet, Langelandsfortet, hvor vi med en guidet tur fik hørt om Sovjetunionen, den kolde krig og var ombord på
en rigtig ubåd, samt at se et jagerfly. Efter en
spændende dag fyldt med oplevelser og læring
på Langelandsfortet vendte vi hjem mod lejeren.

24
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Da juniorerne vendte hjem fra museet stod den
på en aftenvandretur på små ti kilometer. Der
skulle juniorerne prøve at spise frysetørret
mad, og fik udleveret militærlignende rationer.
Vandreturen der var planlagt langs vandet ved
Vognsbjerg blev dog lidt for spændende, da
bestemmelsesstedet for indtagelsen af aftensmaden ved et uheld var planlagt ved en aktiv
militær lyttepost. Dette sted var personalet
ikke helt enige i, at aftensmaden skulle spises,
så denne måtte spises længere nede af stranden.

SÆRSLEV
BLIK & VVS

64841332
A u t . G a s & Va n d me s ter S ø r en Andersen
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For de resterende ulve og bævere stod aftenen
på mad over bål. Her blev grubbestegen stegt i
jorden af varme sten, og kartoflerne kogt over
bål. En rigtig lækker omgang. Efterfølgende
blev aftenen brugt på kapløb om chips, og afsluttet på behørige vis for alle spejderne med
skumfiduser og fællessang over bålet, før det
blev sengetid.
Den sidste dag gik med aktiviteter, hvor spejdernes færdigheder indenfor førstehjælp, lege
og bål blev udfordret. Her fik spejderne genopfrisket, hvad en førstehjælpskasse består af,
prøvede at rense vand gennem flere lag, tændte
bål på tid og lærte en masse nye spændende
lege. En god kort lejr, som et alternativ til vores ellers uge lange sommerlejre.

Sommerlejr bæver

De mindste bævers sommerlejr foregik i vores
egen spejderskov. Her skulle de nyeste bævere
26

Søndersø Sport og Fritid august 2021

prøve sig med deres første overnatning i shelter. For mange betød den første overnatning
væk fra forældre og i sovepose. Her blev der
lavet mad over bål, og der blev med stor succes til frokost, bagt lækre boller i Dutch Oven
på bål. Bæverne lærte at tænde bål, fik mulighed for at gynge i træerne med klatreudstyr og
om aftenen stod den på bålhygge med skumfiduser og popcorn. En rigtig god oplevelse for
alle nye bævere, der havde en hyggelig weekend. En oplevelse alle bævere har gode erfaringen at prøve først gang.

Zoo tur

Som noget nyt venter der en super spændende
tur for spejderne her til september, hvor den
står på en overnatning i Zoo. Her skal vi overnatte blandt dyrene inde i parken, vi skal i løbet af dagen have rundvisning i Zoo og på opdagelse rundt i parken på egen hånd.
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Så er første halvår med Corona restriktioner
overstået, og vi har gennemført forskellige
konkurrencer med kun et par aflysninger, samt
den ugentlige træning med fantastisk stor tilslutning.
Medlemmerne har været fantastisk forstående
omkring diverse beskyttelsestiltag, og helt accepteret, at vi ikke kunne gøre, som vi plejer.
Vi har gennemført lidt reduceret træning i
sommerferien, og er nu godt i gang med træningen igen på alle hold.
Vi har haft stor tilgang af hvalpe i løbet af
sommeren, og vort medlemstal er på nuværende ca. 150.

Bailey 8 uger og har fanget sin føste and.

Af ”Holdoversigten” kan ses, hvilke hold vi
har i gang i øjeblikket.
Hvalpe optages løbende. Mød blot op med
hvalpen på træningstidspunktet.
Der kan være mulighed for at optage hunde på
øvrige hold, men hør nærmere hos Formanden
Poul Erik Larsen på tlf: 21 59 16 76.
Godt efterår til alle!
Poul Erik Larsen

Samson i Hundesvømmehal
28
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Fmd.: Poul Erik Larsen Kass.: Hanne Iversen Klubhus: Gørtlervej 12, Søndersø www.dch-nordfyn.dk Bank reg. 6862 kt. 1056438

Hold

SAT - hold

Begynder

C - Hold

Aspirant

B - hold 3

B - Hold 2

A - hold

Hvalpe

Rally - Let øv.

Begynder

Rally - øvede

Familie - hunde 1

Nordisk

Aspirant

Ungdoms hold

Rally - Begynder

B - hold 1

Familie - hunde 2

Agility - Beg/Øvede

Spor - hold

Nr.

19

5

10

9

11

12

14

1

22

6

21

18

31

8

26

20

13

17

23/24

30
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Morten

Karin/Michael

Lisbeth

Morten

Anja

Birgit

Marian

Ann

Flemming H.

Erika

Birgit/Lone

Jeannette

Ulla/Jesper

Helle J./ Flemming Å.

Bente/Keld

Britta /Helle J.

Lone

Lars

Marian/Kim

Birgit/Anders(Hjælper)

Instruktør

Lørdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Onsdag

Tirsdag

Tirsdag

Tirsdag

Mandag

Mandag

Mandag

Mandag

Mandag

Dag

9.00 - ??

18.30 - 20.00

18.00 - 19.30

19.00 - 20.30

17.30 - 19-00

17.30 - 19-00

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

17.30 - 19.00

17.30 - 19.00

18.00 - 19.30

19.00 - 20.30

17.30 - 19.00

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

17.30 - 19.00

17.30 - 19.00

17.30 - 19.00

Tid

Nordfyns Civile Hundeførerforening - Holdoversigt

Træningstider gældende fra: Mandag d. 9. august 2021
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Kom og vær’ med til en sjov
UNGDOMSDAG for dig og din hund
Lørdag den 11. september 2021, kl. 10 - 16

Ungdomsholdet fra DM i 2013

DCH Danmark afholder, i samarbejde med DCH Nordfyn Søndersø,
.
et heldags arrangement
for unge i alderen 10-18 år .
Det eneste krav er, at du selv kan styre hunden - DCH-medlemskab er ikke nødvendig.

Hvad skal vi lave ?
Du skal prøve en Agility-bane - og en Rally-bane - og en sjov Forhindrings-bane.
Du skal selvfølgelig også have noget at spise og drikke, men det sørger vi for.
Pris for hele dette arrangement er kun 26 kr.
Alt om tilmelding og yderligere informationer finder du på nedenstående adresse. eller
kontakt Birgit på 20 96 02 91. Sidste tilmelding 4. september.
https://dch-danmark.dk/cms/EventOverviewList.aspx

Det bliver en helt fantastisk dag!
30
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Besøg af Dubbi
I maj afviklede vi et DBU arrangement i Søndersø Boldklub , hvor vi havde besøg af maskotten Dubbi og Arne fra DBU.
Der var omkring 40 glade og engagerede børn,
og dagen blev skudt i gang med opvarmning,
som Dubbi stod for. Det var virkelig festligt.
Så kunne man ellers prøve forskellige poster.

Forhindringsbane, hvor man fik målt sin tid.
Skyde igennem huller og i net.
Fodbold Bowling, hvor man skulle vælte store
kegler med bolden.
Skyde på mål hvor ens hastighed på bolden
blev målt.
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Skyde på mål hvor Dubbi var målmand, det
syntes ungerne var virkelig sjovt, også fordi
Dubbi var Mega Go´ til ungerne og lavede fis
med dem.
Dagen blev afsluttet med medaljer, armbånd
og en sodavand.
En skøn dag. Tak fordi I ville komme med jeres børn kære forældre.

Vi vil gentage succesen

Da vi syntes dette var en succes, vil vi gentage
succesen med endnu et arrangement med Dub-

32
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bi. Det løber af stablen den onsdag den 25.
august kl. 17 i Søndersø Boldklub. Så kom
gerne. Man behøver ikke spille fodbold i klubben, alle er velkommen i at deltage i alderen
3-12 år.
Vi håber på at se mange igen.

Fodboldskolen 2021
Søndersø fodboldskole blev i år afholdt i uge
26 og med perfekt solskinsvejr de fleste af dagene. Et par timer af onsdag og torsdag blev
dog en meget våd fornøjelse for både spillere
og trænere. Heldigvis havde vi 67 fantastisk
dejlige unge mennesker, der var max klar på at
give den gas i seks timer om dagen.
Selvom vi måtte samles 25.000 tætsiddende
tilskuere til en fantastisk fodboldfest i Parken
og diverse storskærmarrangementer rundt om i
landet, var der åbenbart alligevel for stor risiko
for smitte ved at tage holdfotos, og der blev,
ligesom sidste år, derfor kun taget foto enkeltvis.
Grundet studentertiden fik vi desværre afbud
på trænerposterne fra et par velsete ansigter. Vi
var derfor tvunget til at skifte ud i trænertruppen. Et ny ansigt fik vi i skikkelse af Line
Lindberg fra Odense Q, og tidligere ungdoms-
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landsholdspiller Tobias Bøgedal tog brormand
Andreas Bøgedal med sig. Begge lokale Søndersødrenge. Anders Andersen var, til lederteamets store glæde, også tilbage som træner.
Samtidig fik vi hjælp af unge sultne og ligeledes lokale Sønderdrenge i form af Mathias
Rasmussen, Benjamin Vernegren, Aske Rumann samt Mathias Bønsø, som fik lov til at
snuse til trænergerningen i deres assistentroller
for deres respektive tildelte hold med stor succes. De fik dog den hjælp og sparring, der
skulle til af de efterhånden så rutinerede i assistentrænerrollen på fodboldskolen, Rasmus
Østerhaab, Patrick Kristensen og Sander

34
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Thomsen. Lasse Jørgensen styrede igen i år de
ældste med hård, men kærlig hånd. Spillerne
var generelt meget tilfredse med trænernes arbejde i igen i år.

1000 i Søndersø samt Netto i Søndersø for at
levere frugt og is i lange baner. Det er altid et
hit hos ungerne, midt i den intense træning for
at kunne holde dampen og hygge oppe.

Uden mad og drikke duer helten ikke! I år er
heltene lige så meget Jakob Hemmingsen og
Heidi Bønsø, som sørgede for at disse 67 unge
mennesker samt trænere kunne få den energi,
der kræves for at komme igennem seks timers
fodbold fra mandag til fredag.

Vi er rigtig glade og taknemmelige for, at vi
kunne samles om den bedste sport, der er sat i
verden og håber, vi ses igen til næste år.

Tusind tak til SuperBrugsen Søndersø, Rema

64 89 13 85
Bil 23 60 16 34

Med venlig hilsen fra fodboldskoleleder Thomas Bollmann og trænerleder Nicolai Møller
Hansen.

Snavevej 37
5471 Søndersø
madsen@tomrer-madsen.dk

www.tomrer-madsen.dk
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SAG genstarter
med efterårsrevy
Så er SAG for alvor genstartet efter den trælse
halvandet år lange coronapause. Prøverne på
årets SAG-revy er i fuld gang, og der er premiere om mindre end to måneder, nemlig fredag
15. oktober.
Truppen på scenen består foreløbig af fem

skuespillere, som i vinter øvede på revyen med
berammet premiere sidst i februar. Men her
kom coronaen i vejen, som den gjorde så mange andre steder. Revyen måtte aflyses, eller
rettere, udsættes, for revyen til efteråret vil i
nogen grad været baseret på de tekster, som
skuespillerne øvede på i vinter. De brugbare

Morten Nielsen som frustreret turist, der brokker sig over, at det efterhånden er ugleset at tage
på sex-ferie i Thailand. Nummeret er formentlig med i SAG-revyen.
36
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tekster beholdes, mens de uaktuelle skrottes og
erstattes af nyskrevne numre.
SAG-revyen vil traditionen tro indeholde både
lokale, landsdækkende og almene numre. Målsætningen er et festligt mix, der giver høj
stemning i Borgerhuset.
De fem skuespillere glæder sig til at møde
publikum efter den lange nedlukning.
- Jeg er bare 110 procent klar. Nu skal vi i gang
igen, og nu skal den fyres af, siger Morten
Nielsen, der er revydebutant for SAG, men
som har revyerfaring fra medvirken i to Skibhus-revyer i Odense. Desuden har 30-årige
Morten Nielsen, der til daglig er kørselsleder
og bor i Otterup, ballast som den ene halvdel
af en duo, der optræder ved ved private arrangementer.

- Jeg synes simpelthen, det er sjovt at underholde og få folk til at grine, siger Morten Nielsen, der på scenen får selskab af Marie Ollendorff, Lene Ahle, Ulrik Esborn og Frank
Aldi Nilsson. Muligvis suppleres holdet med
yderligere en spiller eller to.
Instruktør på revyen er Lise Ørtved, der med
succes har stået for en række SAG-opsætninger, og musiksiden er stærkt besat med den
kendte pianist Ulf Starup og det musikalske
multitalent Victor Valentin Nordenbæk.
Efter premieren er der fem spilleaftener: Onsdag 20., fredag 22., lørdag 23., fredag 29. og
lørdag 30. oktober - alle dage klokken 20 i
Borgerhuset i Søndersø.
Billetsalget starter onsdag 22. september hos
Herrehuset i Søndersø.
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Søndersø Billardklub
Endelig blev der så meget åbning i restriktionerne, at vi kunne komme i gang med alle vore
aktiviteter igen. Opstarten prægedes dog af en
del besvær med at sørge for, at der blev krævet
bevis for negativ coronasmitte. Det gav lidt
udfordringer for alle, men det lykkedes fint at
få styr på alt. De enkelte spilleres bevis blev
kontrolleret før indgang til spillelokalerne, og
det foregik heldigvis uden problemer. Tak til
alle for den store forståelse for nødvendigheden af, at dette var nødvendigt og uundgåeligt.
Desværre måtte vi alle opleve, at afslutningen
på sæsonen blev en meget underlig og sammenpresset affære. Der skulle spilles diverse
afsluttende kampe inden for en meget begrænset tidshorisont, og der blev ikke spillet om de
endelige placeringer som vanligt. Diverse
landsfinaler blev aflyst, så desværre for de
kvalificerede, blev der kun afviklet regionsfinaler for alle sekundære turneringer. Kun eliterækkerne kunne få færdigspillet sæsonen, under næsten normale forhold dog uden tilskuere,
som det også var gældende for mange andre
sportsgrene.

Holdturneringer

På grund af den usædvanlige afslutning uden
egentlige slutspil og finaler, skal der ikke denne gang angives resultater for de enkelte hold.
Der var rigtig mange afbud fra de implicerede
hold, så derfor blev resultaterne lidt tilfældige
og ikke særlig retningsgivende. Vi håber, at
der vil blive mere ro på i den nye sæson, så der
kan gennemføres normalt.

Individuelt, keglebillard

Alle rækker er gennemført med de forviklinger og afbud, der opstod. Nogle spillere øn38
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skede ikke besværet med fremskaffelse af negativ coronaattest og stillede derfor ikke op.
Andre oplevede desværre sygdom og meldte
fra af denne grund.
I klasse D deltog Dennis Larsen, Jon Nielsen
og Keld Schmidt. Ingen af disse kom med helt
frem til afslutningskampen.
I klasse B deltog Henrik Sørensen og Rene
Larsen, Henrik kom desværre ikke videre fra
sin sidste rundekamp, men Rene klarede en
flot andenplads i sin semifinale, som spilledes
i Viborg. Herefter stod den på regionsfinale i
Spjald ved Ringkøbing. Her deltog en spiller
fra Spjald, en fra Holstebro, en fra Kolding og
endelig Rene fra Søndersø. Det gik rigtig godt
for Rene, som vandt to kampe ud af tre i flot
stil. Han brillerede endda med at opnå sin personlige største serie på 210 point i en indgang.
Fremragende spillet af ham. Kun mod den senere vinder af mesterskabet måtte han se sig
slået, men indtog en meget flot 2. plads. Tillykke med resultatet, men synd at der ikke
kunne afvikles landsfinale i år.
I klasse A skulle Henrik Sørensen spille i Vissenbjerg, men kom desværre ikke videre.

1-bande Carambole

Her har Freddy Madsen igen formået at komme i regionsfinalen i klasse M, som afvikledes
i Søndersø. den 29. maj. Her deltog en spiller
fra Bristol Odense, en fra Brønderslev, en fra
Ørbæk og endelig Freddy fra Søndersø. Freddy vandt to kampe ud af tre, heraf over den
senere vinder, og scorede dagens højeste og
næsthøjeste serie på hhv. 15 og 11. Det gav en

placering som nummer to totalt, idet spilleren
fra Bristol Odense blev vinder med højeste totalsnit. Igen et flot resultat af Freddy, som heller ikke kunne få æren af at spille landsfinalen.

Ladies Cup

Den 12. juni blev der afholdt Ladies Cup i

Søndersø Billardklub. Der deltog 16 spillere
fra forskellige klubber i Region Vest, heraf tre
spillere fra Søndersø. Det blev en rigtig hyggelig dag med en masse billard, god mad og
hyggeligt samvær. Der spilledes indledende
runder efterfulgt af knock-out runder, og der
spilles som altid efter handicap-system, såle-

De glade vindere af ladies cup.
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Der spilles ladies cup.
des vilkårene er lige for alle uanset styrke.
Vinderen blev denne gang en spiller fra Bristol
Odense. Stort tillykke med resultatet.

Klubinfo

Udover de mange eksterne turneringer, spilles
en hel del interne turneringer i klubben, så aktivitetsniveauet er fortsat højt efter genåbningen. Der er foretaget tilmelding til hold for den
kommende sæson 2021-2022, og der er tilmeldt i 3. division, serie 2, serie 3 og old boys
samt 2-mandshold i kegler. I carambole er der
også tilmeldt hold i disciplinen fri carambole.
Tilmelding til individuelle turneringer er endnu ikke overstået.
Som det fremgår af tidligere artikler i dette
blad, håber vi også på at få fat i flere nye medlemmer. Corona-tiden har været 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
40
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rygeforbud i næsten alle klubber, herunder
også i Søndersø Billardklub. Der er forbud
mod indtagelse af alkohol under kampe i vort
hovedforbunds regi, og der gælder samme regler for promillestørrelse, som gælder for bilisme. 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.

ENDELIG! ENDELIG!
Endelig måtte vi igen træde ind i hallerne i det
danske land og sikke en forløsning. Det har
været et kæmpe afsavn for mange. Halvandet
år med op og nedture i forhold til, hvad må vi,
hvad må vi ikke. En masse regler som skulle
overholdes, stævner og kampe som er blevet
aflyst. Det har været en turbulent tid, med at
læse op på regler/restriktioner, også derefter
skulle videre formidle informationer til trænere og spillere. Vi som bestyrelse glæder os helt
vildt over, at det nu er overstået, og vi kan se
frem til hjemmestævner og gang i hallen igen!
Man skal selvfølgelig passe på med at glæde

sig for tidligt, for hvis Covid-19 har mindet os
om noget, så er det hvordan forhåbninger,
drømme, fællesskab osv. pludselig kan blive
taget fra en. Vi bestræber os på at værne om de
værdier, som vi har i klubben, som netop er
nogle at de førnævnte ting.
Det er endnu stadigvæk svært at sige noget
om, hvordan coronaen har ramt os, men vi tror
på, at alle glade håndboldspillere kommer tilbage til os i hallen.

U13 piger som har været til beach håndbold.
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Lidt fra Herre Senior 1. holdtræner
Kim Andersen

Corona håndbold! En uafsluttet sæson og en
sæson der knap nok kom i gang, er hvad vi
som sport har gået igennem det sidste 1 1/2 år.
Det har været svært at forstå og navigere i.
Først en brat afslutning af sæson 19/20, hvor vi
havde en lille chance for en 2. plads og dermed
opspil til 3 div.
Efterfuldt af en sæson 20/21 hvor vi havde
store forhåbninger om oprykning, da vi både
havde fået Andreas og “Store” hjem igen. Vi
kom i gang med turneringen, blev stoppet på
ubestemt tid, stoppede træningen, startede op
igen i håb om at få lov til at spille 2. halvdel af
sæsonen færdig. Sådan skulle det ikke gå, og
nu er vi her. En uændret trup i forhold til sidste
sæson og forhåbning om at få en spiller eller to
til klubben.
Det er absolut det mest positive i den situation
vi står i. At ingen spillere har mistet lysten til
håndbold. Det viser også lidt om, hvad dobbelt
ø er for en klub at spille i.
Vi ser frem mod næste sæson, hvor vi skal
spille med i toppen af Fynsserien og som gerne
skulle udløse en billet til 3 division igen.
Forventningerne til næste sæson er tårn høje,
og vi glæder os helt vildt til at se jer alle sammen i hallen igen.
En gang dobbeltØ, altid dobbeltØ!
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Vores dame senior som har holdt sig i gang med træning på
Stige Ø da de endnu ikke måtte komme i hallen og træne.
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U13 DRENGE

U7/U8 DRENGE/PIGER

U7/U8 DRENGE/PIGER

U9 DRENGE/PIGER

U9 DRENGE/PIGER

U15 PIGER

U15 PIGER

U17/U19 DRENGE

U17/U19 DRENGE

ØVRIGE HERRER

ØVRIGE HERRER

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

U13 DRENGE

16.00-16.30

Mandag

HERRER

HERRER

HERRER

DAMER

DAMER

DAMER

U17/U19 PIGER

U17/U19 PIGER

U15 DRENGE

U15 DRENGE

U13 PIGER

U13 PIGER

Tirsdag

U17/U19 DRENGE

U17/U19 DRENGE

U15 PIGER

U15 PIGER

U11 DRENGE

U11 DRENGE

U13 DRENGE

U13 DRENGE

Onsdag

TRÆNINGSPLAN HAL 1.

SØNDERSØ IF

HERRER

HERRER

HERRER

DAMER

DAMER

DAMER

U17/U19 PIGER

U17/U19 PIGER

U13 PIGER

U13 PIGER

U15 DRENGE

U15 DRENGE

Torsdag

Fredag

Tennis
Så er vi i fuld gang med tennissæsonen - og det
er bare dejligt! Vejret ter sig fornuftigt, men de
store regnskyl kan dog volde problemer, idet
banerne ikke dræner så godt, som de har gjort.
Vi arbejder på sagen.
Vi har i år, som noget glædeligt, oplevet en stor
tilslutning til børne-/ungetræningen og har været nødt til at lave to trænings lektioner, for at
tilgodese flest mulige spillere. Skønt at se

hvorledes vore to trænere, Sarah og Kristian,
får løst udfordringen og får de mange børn/
unge gennem diverse øvelser, så de på sigt kan
spille tennis på et fint niveau. Billederne er fra
det yngste hold, næste gang skulle der gerne
komme billeder fra det ældste hold. Dejligt er
det også at se, det engagement og den iver,
mange at børnene udviser. Husk, øvelse gør
mester.

De glade vindere.
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Der hygges.
Desværre blev kursuset fra Fyns Kvinde Tennis, som skulle have været afholdt den 20. juni,
aflyst. Der forsøges at få det arrangeret senere
på sæsonen.
Søndersø Open har været afholdt, med spillere
fra blandt andet Særslev og Bogense. Det blev
en rigtig fin dag, med stor tilslutning og hvor
vejret viste sig fra sin bedste side. Der blev
spillet mange gode kampe. Lige så vigtigt, er
dog hyggen ”på sidelinjen” og ved klubhuset.
Dagen startede med morgenkaffe og sluttede
med grillmad. Palle styrede dagen på fornemste vis og de blandede hold, som var sat sammen via seedning/lodtrækning, havde en rigtig
god dag.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer, gerne
med masser af tennis.

46
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Krolf
Efter en meget kold og fugtig april måned er vi
endelig kommet godt i gang med at spille
krolf. Der har været god opbakning fra medlemmerne. Der har også været stor interesse
udefra. Vi har således haft henvendelser om at
låne banen til en polterabend. Dette gjorde vi
mod beskeden betaling, fordi der skulle være 2
medlemmer til stede, og der skulle lånes udstyr.

Det skete i hvert fald her først på sæsonen.
Mens vores pladsmand Poul Erik var ude og
klippe banen, var plæneklipperen pludselig
omspændt af flammer. Hans kone hævder at,
han godt kan have svært ved at få lettet r . . . .
. Det beviste han den dag, han kan godt. Hel-

Der er god gang i krolfklubben. Vi kan næsten
sige, at der fut i den.
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Den 03.06. kunne vi endelig få vores morgenkaffe og rundstykker, som vi plejer at få på
startdagen. Dette har været umuligt på grund
af kulde og regn. Der var mødt 42.

Generalforsamling

Den 18.06. kunne vi endelig afholde vores generalforsamling for 2020. Det er rigtig lækkert
at holde generalforsamling, når der møder 80
% af medlemmerne op. Formandens beretning
og aflæggelse af regnskab fra kassereren forløb planmæssigt. Valg af bestyrelse. Her var
der 3 på valg. Ole Skytte, Inge Rasmussen og
Poul Erik Erling. Ole Skytte og Inge Rasmussen ønskede ikke genvalg. Poul Erik Erling
digvis skete der kun materiel skade. Vi kunne
da heldigvis låne, indtil vi fik fat i en ny. Det
var så held i uheld, at vi tidligere på året, blev
betænkt med 25000,00kr fra Rema 1000 `s
købmandsforening. Efterfølgende har medlemmer rost banen. Den nye plæneklipper
klipper meget bedre. Vi oplever i øjeblikket et
meget stort fremmøde på vores spilledage. Der
er stort set altid mellem 30 og 40 deltagere.
Det håber vi bare fortsætter. Det ser ud til, at
vores samarbejde med Ejby og Flemløse bliver
til noget i år.
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blev genvalgt. Nye i bestyrelsen blev: Birgit
Møller Hansen og Kenneth Bo Jørgensen.
Begge blev valgt uden modkandidater. Efter
valget blev Ole Skytte og Inge Rasmussen hyldet for deres store og mangeårige arbejde i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen var klubben vært for en skøn festmenu med drikkevarer.
Herefter var der amerikansk lotteri med præmier sponsoreret af byens handlende. Vi er rigtig glade ved de medlemmer vi har, men vi har
plads til flere.
Flere oplysninger ved Tove Jensen 21605397
eller Jørgen Jørgensen 20988743.
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Folkedans Nordfyn
Nu er chancen her!

Vi varmer op til den nye sæson sammen med
Korup-Ubberud Folkedansere lørdag den 28.
august ved Benzintanken ved Tarup Centret kl.
10.00 -10.30 og igen 11.30 -12.00. Her vil vi
danse nogle lette danse, og hvis coronaen tillader det, er det muligt for alle andre at prøve
at være med. Det er sjovt og slet ikke svært!’

Den 1. danseaften er torsdag den
9. september kl. 19.00.

Grib chancen og tag med til et par timers sund
og sjov motion på den festlige måde i Borgerhuset på Dallundvej. En typisk danseaften forløber sådan: først har vi trinøvelser, herefter
lidt lette danse, og efter kaffepausen tager vi
fat i lidt sværere danse.
Kom alene eller sammen med en ven eller veninde, vi hjælpes af, så alle får en god aften.
Medbring kaffe/te og måske kage til kaffepausen, hvor vi også synger et par sange. Tag let
sommertøj og lette sko på.

Åbent hus lørdag den 2. oktober
kl. 14.00 – 16.00 i Borgerhuset

Vi inviterer alle, der har lyst til et par hyggelige timer med lidt godt at spise og drikke, spillemandsmusik, lidt dans og konkurrencer med
fine præmier.
Kom i almindeligt tøj - alene eller sammen
med familie/venner til en festlig eftermiddag,
fyldt med energi og latter.

Vi danser hver torsdag fra 9.
september fra kl. 19.00 – 21.30
i Borgerhuset, Dallundvej 20.
Kontakt formand: Anne-Grete
Hansen, tlf. 60 89 14 77, mail: agh.
spejder@gmail.com
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Søndersø

- 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

