
Herluf Munch Jensen døde onsdag den 29. oktober 2008, og den dag mi-
stede �ørre Søby en god og nær ven. 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Et sidste farvel til en engageret ven 

”Vil du se mine orkideer?” 
Sådan lød en opfordring fra Herluf, 
som sædvanligt med et lunt smil i 
øjet. Opfordringen var nemlig ikke 
rettet til mig; men til min hustru. Vi 
havde været til et arrangement i For-
samlingshuset, og det var nu på tide 
at bryde op. Orkideerne var flotte, og 
beviste til overmål Herlufs grønne 
fingre. 
At Herluf havde grønne fingre, vidste  
størstedelen af Nørre Søby, og det 
førte til, at han i en periode, var 
jævnlig gæst i et større antal haver, 
hvor han flittigt sørgede for deres 
trivsel. 
Herlufs hjælpsomhed kunne også fø-
re til overraskelser. For efterhånden 
mange år siden, da fællesskabet mel-
lem skole, kirke, fængsel og Varme-
stuen blandt udmøntede sig i fælles 
foredragsrækker, faldt det i Herlufs 
lod, at hente og bringe en af fore-
dragsholderne i Odense, Lotte Heise. 
Bagefter kunne Herluf, noget overra-
sket, berette at den gode Lotte kunne 
være tavsheden selv. Hverken frem 
eller tilbage mælede hun et eneste 
ord, bortset fra at frabede sig al sam-

tale overhovedet. Hun skulle lade op 
til den forestående kraftpræstation.  
Herluf var et musikalsk menneske. 
Gennem en menneskealder sang han i 
Søllinge Mandskor og i de senere år 
var han aktiv i Munkekoret ved Nør-
re Søby Kirke. 
Gennem en årrække var Herluf logo-
stikchef for Skulderbladet og dermed 
ansvarlig for omdelingen. 
En smuk efterårsdag blev Herluf be-
gravet. Kirken var fyldt til briste-
punktet, og det samme var Forsam-
lingshuset bagefter. 
Med det samme glimt i øjet, som 
Herluf, annoncerede sønnen Hans 
Henrik, at der skulle udvises forsig-
tighed under spisningen, for det var 
netop på grund af en portion oksekød 
med pebberrodssauce Herluf nogle år 
tidligere var endt på hospitalet fordi 
han fik en kartoffel galt i halsen.  
 
Vi vil savne Herluf, hans syngende 
bornholmske dialekt og hans store 
hjælpsomhed. 
 
Æret være Herlufs minde. 
red 
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Som næsten nyuddannet lærer mødte 
jeg Ole for første gang i foråret 1977, 
på en rejse rundt til forskellige skoler 
i nabolaget. Senere skulle vi mødes i 
mange andre sammenhænge, og det 
var hver gang en positiv, som oftest 
særdeles munter, oplevelse.  
Gennem samarbejdet i skolenævnet, 
viste Ole sig som en person med en 
stor faglig viden og indsigt og en hu-
moristisk sans, der i høj grad var med 
til at gøre de mange møder gode og 
underholdende. Arbejdet gled lettere 
på den måde.  
Ole var senere med til at stifte Nørre 
Søby Koret, og fungerede mange år 
som dirigent. Det repertoire Ole valg-
te, og hans gode evner som dirigent, 
også her med varme og humor, gjor-
det det til den musiske og sociale op-
levelse, der er den vigtigste drivkraft 
bag korsang. 
På et tidspunkt tog Ole, der også var 
organist ved Nørre Søby Kirke, initi-
ativ til oprettelsen af en dobbeltkvar-
tet, der efterfølgende i en årrække 

Der er forelskelsen, der er en forløber 
for den dybe kærlighed. Den der lige-
som forbereder en til at leve sammen 
med et andet menneske på godt og 
ondt, og at give og tage hvad der 
kommer til en af glæder og sorger. 

Hvad er kærlighed? 

Et farvel til Ole Holtug 

fungerede som kirkekor i Nørre Søby 
og Heden kirke. 
Ole var også med til at stifte vor kon-
kurrent, Sognet. 
Det lå Ole meget på sinde, at redakti-
onen fulgte bladets ideelle linje, at 
være talerør for Nørre Søby og He-
den sogne, og ikke kirken. 
Ole reagerede derfor promte, og for-
tjener stor tak for det, da redaktionen, 
heriblandt undertegnede, var tæt på at 
gøre det til et Oxfordmøde, med egne 
bekendelser for åbent tæppe. 
For en del år siden flyttede Ole til 
Sydfyn, og siden er det kun begræn-
set, hvad jeg har set til ham. 
 
Det billede jeg derfor kan gemme i 
min hukommelse, er en glad smilen-
de Ole, med stor livsglæde og socialt 
engagement og en sjælden musikali-
tet, der altid på en eller anden måde 
omgav ham og kom til udtryk. 
 
Æret være Oles minde 
red 

Ole Holtoug, tidligere skoleinspektør på �ørre Søby Skole, døde fredag 
den 24. oktober 2008 

Af Carsten Jensby 

Kærlighed er et sammensurium af fø-

lelser, som er svære at definere. 

Men det er samtidig nogle følelser, 
der er med i alt hvad man foretager 
sig. 
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derfor bliver der uddelt 25500 Kr.  
Nørre Søby Badmintonklub 8000 Kr. 
Nørre Søby Boldklub 8000 Kr. 
Nørre Søby Jagtforening 1500 Kr. 
Varmestuen 1000 kr. 
Petanque 1500 Kr. 
Lokalarkivet 1000 Kr. 
Dagplejerne i Nørre Søby 1500 Kr. 
Nørre Søby Boldklub ungdom 1500 
Kr. 
Børnehuset Regnbuens forældrebe-
styrelse 1500 Kr. 
Og vi vil gerne takke alle vore spon-
sorer, hjælpere og gæster. 
Som gør det muligt, at lave en god 

Byfest. 
 
Hvis der er nogle der har forslag, ris 
eller ros er de meget velkomne til at 
sende en mail til nsb@mikp.dk 
 
Vi ses i 2009. 29 - 31 Maj. 
 
Venlig hilsen. 
Mikael Pedersen 
Nr. Søby Byfestkomité  - Radbyvej 
20  -  Nr. Søby 
5792 Årslev 
40 16 73 02 
nsb@mikp.dk 

Der er kærligheden til ens forældre, 
som man tager som noget ganske na-
turligt, indtil man ikke har dem læn-
gere. Så opdager man, hvor betyd-
ningsfuldt det var, stadig at være no-
gens barn og blive elsket på trods af 
alting, uanset hvor dum og grim man 
kan være. 
Der er kærligheden til ens børn, den 
er uendelig. Lige meget hvor mange 
man har, eller hvad de foretager sig, 
så forbliver kærligheden til dem fuld-
stændig intakt. Man er parat til at gå 
hele vejen, uanset hvad det måtte ko-
ste. Og hvis man mister dem så for-
bliver de i ens tanker livet igennem. 
Så er der kærligheden, som man må-
ske ikke i dagligdagen betegner som 
kærlighed, nemlig den man modtager 
fra familie, venner og bekendte, men 
som man opdager, når man står i en 
svær situation i livet, hvor mange der 

tænker på en og bakker op om én.  
Det betyder meget, det er en daglig 
opmuntring, og man modtager den 
nogle gange fra mennesker, man slet 
ikke havde forventet det af. 
Og endelig er der den dybe, dybe 
kærlighed man føler for sin partner, 
som bakker en op ustandselig, uanset 
vi ind imellem er sure og urimelige 
eller bare kede af det. Han/hun er ik-
ke bare vores partner, men også vores 
”soulmate” og som vi ved altid er der 
for os. Uden hans/hendes hjælp ville 
vi ikke kunne mobilisere de kræfter 
og den livsvilje vi trods alt har. 
Summa summarum af alt dette er, at 
kærlighed er noget, man kan dele ud 
af i en uendelighed og stadig have li-
ge meget tilbage af, og den er også 
grunden til at vi til stadighed – på 
trods af alting - kan sige, at vi elsker 
livet. 

Byfesten 2008 gik rigtig godt 



 

4 

Så prøver vi igen med Karneval I Nr. Søby forsamlingshus 
Sæt X i kalenderen allerede nu Lørdag d. 7. marts 2009 

Vi forsøger igen med karneval for voksne og håber hermed at der vil møde 
endnu flere op end sidst gang . Det var en sjov og hyggelig aften  men vi kun-

ne godt tænke os der kom mange flere med.   
Der er  spisning, dans og tøndeslagning. Mød op udklædt!  

Det er sjovest  el. kom som du har lyst. Ta’ venner, naboer, familie med til en 
hyggelig aften. 

Du/I kan holde som en Forårsfest , gadefest,  julefrokost mm.  
Da musikken var en kikser sidst har vi bestilt Morten Holmegårds band til 

denne gang.  
 

Nærmere omtale i næste skulderblad.  
Eller ring på 65902126 
På festudvalgets vegne 

forsamlingshuset 

en rigtig god jul og et godt nyt år! 
 
I denne anledning kunne et fromt 
nytårsønske være på sin plads, og 
hvem vil ikke gerne ønske? 
 
Jeg ville sådan ønske at vore nedslid-
te skoler kunne gå et nyt og givende 
år i møde, hvor udvikling og fremsyn 
vandt over sparsommelighed. 
 
Ville det ikke også være dejligt om 
vore mange plejehjem kunne få tid 
og midler, så de anbragte og deres 
pårørende kunne være trygge ved det 
kommende år. 
Og hvor ville jeg dog ønske, at vore 

repræsentanter på tinge vægtede 
medmenneskelighed og næstekærlig-
hed frem for stemmer på valgdagen. 
 
Når nu jeg sidder og ønsker, så kunne 
jeg også tænke mig, at Nørre Søbys 
hunde lærte ikke at levere på forto-
vet, så ældre medborgere ikke behø-
vede at blande sig med den kørende 
trafik, og sidst; men ikke mindst, 
ville jeg ønske, at jeg blev lidt bedre 
til at ønske. 
 
Jeg ønsker alle en god jul og et godt 
nyt år. 
 
red 

Redaktionen ønsker alle i �ørre Søby og Omegn 

Se her: Karneval i �r. Søby forsamlingshus 
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Traditionen tro er der igen juletræsfest den 29-12 Kl. 18 30. 
Der er godteposer og sodavand til børnene, nisserne vil sikkert også være der, 

ligeledes musik og leg for børnene. 
 

Der vil gå nogle flinke folk rundt i  Nr. Søby og samle ind, men er I ikke ble-
vet kontaktet inden den 21-12. kan I tilmelde jer på Tlf.65902126. 

  
Prisen er 30Kr. pr. barn og 10Kr. for voksne. 

Pbs. 
Peder Larsen 
Lindelyvej 12 
Nr. Søby. 

 

Juletræsfest i �r. Søby Forsamlingshus 

Der er hektisk aktivitet i den gamle 
Nørre Søby Skole.  Alt det, som ud-
gjorde ”Regnbuen”, Lokalarkivet og 
andre brugere, er pakket ned for at 
blive pakket ud i nye rammer. Jeg 
omtalte sidste måned Nr. Lyndelse- 
og Nørre Søby-arkivernes nye situati-
on, og jeg kan fortælle, at det skrider 
planmæssigt frem. 
Carsten Stenbye har lovet at fortælle 
om den store ombygning; men det 
bliver først i det nye år. Jeg vil lige 
gengive hans svar til redaktionen; det 
giver en kort oversigt over, hvad nr. 
22 kommer til at rumme. 
”Jeg vil gerne fortælle, men vente 

lidt – så er vi også tættere på afslut-

ningen af ombygningen. 

Det er planen, at skolen ændrer navn 

til Børnehuset Regnbuen, når den 

kommer under mit aftaleområde. 

!avnet er aftalt med dagplejen, og 

det betyder, at fremover bliver Børne-

�yt fra Røjlevej 22 

huset Regnbuen en institution, der 

huser gæstedagpleje, legestue, vug-

gestue, børnehave og specialgruppe. 

Og i tilgift vil der også være fritids-

brugere, lokalhistorisk arkiv med fle-

re. Et sted med masser af liv, og hel-

digvis langt fra de planer der var for 

et par år siden omkring bygninger-

ne.” 

Carsten Stenbye har også planer om 
en Åbent hus-dag for at præsentere 
resultatet for interesserede. Her vil 
Lokalarkiverne også deltage – så der 
er noget at se frem til.  – 1. december 
skulle være almindelig arkivdag; men 
den er aflyst – vi får travlt med at 
pakke ud. Vi melder os igen efter nyt-
år. I sidste halvdel af januar skal der 
være generalforsamling – mere her-
om i næste nummer. 
 
Arkivet ønsker alle en god jul. 
Aase Reffstrup 



 

6 

Gudstjenesteliste 

Gudstjenesten d.31.12.08 kl.15.00 i 
Nr.Søby Kirke vil være med nytårs-
koncert v. Mai Drost Nielsen og Per 
Hyttel. 

Derefter ønsker vi godt nytår m. port-
vin og kransekage. 
 
�r.Søby- Heden Menighedsråd 

�yt fra kirken 

�yt fra Varmestuen 

Julefrokost 
Denne finder sted fredag 
d.12.december kl.18.00. 
Tilmelding til Else Larsen,  

tlf. 6590 1129, kan ske fra. 1. decem-
ber. 
Husk : medbring hver en pakke til 
pakkelotteriet( til pris ca.20 kr.) 

DATO   Nr. Søby             Heden 
07.12    ingen                   14.00  Adventsgudstjeneste 
14.12    10.00                   09.00 
21.12    09.00                   10.00 
24.12   14 og 16               15.00  Juleaften 
25.12   10.00                    09.00  Juledag 
26.12   09.00                    10.00  2.Juledag 
31.12   15.00                    14.00  Nytår 
04.01   10.00                    09.00  Helligtrekonger 
11.01   09.00                    10.00    
18.01  10.00. kirkekaffe   09.00  
25.01   09.00                    10.00 
01.02   10.00                    09.00 
08.02   09.00.kirkekaffe   10.00 
15.02   11.15                    Ingen 
22.02   Ingen                    11.15  Fastelavn 
01.03   09.00                    Ingen 
08.03   09.00                    10.00 
15.03   10.00                    09.00  



 

7 

Månedens digt 

Julen 2008  
 
Alt for Damerne har kåret Årets Kvinde! 
En pris ”Maren i Kæret” aldrig ku’ vinde. 
Hun er helt uden stil – går aldrig med hat; 
Hun bruger (ivea – noget så plat. 
 
Bladet emmer af atmosfære! 
Kvinder, vågn op, vi har meget at lære. 
Snart er det Jul!  Den bør holdes med stil. 
Smør jer med cremer, mens I ta’r jer et hvil, 
Panden bli’r glat – I får snehvide hænder, 
Der lyser af ynde, når I træet tænder. 
 
Glem alt om penge, opvask, familie, 
Smør jer med olier, der dufter som liljer. 
Det handler om selvværd og stålsatte viljer. 
 
 ---------- 
Julen med engle, nisser og børn, 
Med her og nu og det, der venter. 
JUL!  Alene ordet har englelyd. 
Så Kvinder!  Se mod en stjerne julenat, 
Og skål så for ”Maren i Kæret”, 
Smurt ind i (ivea – og helt uden hat. 
 
 
Huspoeten 
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Kalenderen 
December  2008 - marts  2009. 

4. 
12. 
29. 

7. 

Dec. 
 
 
Mar. 

  9.00 
18.00 
18.30 
2009 

Juletur til Den Gamle By 
Julefrokost 
Juletræsfest 
Karneval 
 

1. Mandag 
 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiv 
Skulderbladet 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste ugentlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

:æste nummer udkommer den 1. januar 2009. Deadline : 15. december. 

Tor. 
Fre. 
Man. 
Lør. 
 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

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

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
19.30  -  21.30 
19.15  - 
19.00  - 
10.00  -  12.00 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  - 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
:r. Søby Skole 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

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

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

:ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
:ørre Søby Forsamlingshus 
:ørre Søby Koret 

Dagli’ Brugsens P 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset 

Faste månedlige aktiviteter 


