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I august 2010 fik jeg sådan en fore-

spørgsel, som en lokalhistoriker sæt-

ter rigtig meget pris på:  

Hvad var der tidligere her, hvor vi 

Smedevænge-beboere i dag har vores 

boliger? 

Hvornår blev Smedevænget dannet 

og hvorfor? 

Måske også lidt om Kirkestien? 

Baggrunden for forespørgslen fra Ka-

ren Grønnegaard Christensen var, at 

det var 40 år, siden den første Væn-

ge-fest blev arrangeret.  -  Et dyk ned 

i Lokalarkivets skatkiste kunne give 

svar på de stillede spørgsmål. 

I november traf jeg Ingeborg i Brug-

sen; hun kunne fortælle, at Vænge-

festen også i år var afviklet med suc-

ces. ”Det har den været i alle 40 år, 

og der findes omtale og billeder af 

alle fester.” 

På stedet opfordrede jeg indtrængen-

de Ingeborg til at formidle en fortæl-

ling om denne del af Nørre Søbys liv 

til SKULDERBLADET og dermed 

også til lokalhistorien.  Det er mere 

vigtigt end nogensinde, at vi fortæller 

om de positive ting, der sker i vor by. 

Og der er mange; fortæl om dem i 

SKULDERBLADET – det kan må-

ske give inspiration til andre. På den 

måde får vi Nørre Søby til at leve – 

også efter tabet af bibliotek, skole og 

Brugs. 

 

Ingeborg fulgte opfordringen. Og her 

kommer historien.  Tusind tak. 

 

Aase Reffstrup  
 
Smedevængets gadefester  
Første gadefest blev afholdt i 1971, 

og initiativtagerne var Betty Frost, 

Børge Handberg og Svend Veller 

Hansen. Festlokalet var i Nora og 

Poul Jørgensens kælder. De første 

mange år var det altid sidst i maj må-

ned, hvor vi kunne pynte op med ny-

udsprungne syrener – nu er det efter 

sommerferien. Alle deltagere levere-

de, hvad de havde af pynt – f.eks. 

blomster, plakater,  lyskæder m.m. 

Bordplader, bordbukke, bænke og 

stole kom fra Søbysøgård, hvor en 

del af ”smedevængemændene” arbej-

dede. Efter mange år i Nora og Pouls 

kælder har festlokalet været i diverse 

garager, og et telt er også indkøbt via 

Af �ørre Søbys Dagbog 
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Fællesspisningen er fredag den 11. februar kl. 18.00.  – Tilmelding fra 1. fe-
bruar til Else Larsen på telefon 65 90 11 29. 

***********  
23. februar kl. 19.00  fortæller Hanne Christensen om ”I lyst og nød” – et 
emne, som rækker vidt og rammer bredt.  – Dertil kan man nyde et glas vin 

m.m., og det hele fås for 25 kr., som udelukkende går til Varmestuens behov ”i 

lyst og nød”. 

Bestyrelsen 

LOKALARKIVETS  FORTÆLLEDAG  
Mandag den 7. marts 2010 kl. 14.30  - i arkivlokalet på Røjlevej 22. 

”Hvem opfandt hyggen?  - Det gjorde fynboerne! ” 

indsamling i husstandene. 

Alle årene har vi mødtes kl. 14 med-

bringende egen kaffekurv, og så bli-

ver der leget og lavet konkurrencer 

indtil kl. 16. 

Kl. 18 mødes vi igen, også her har vi 

forplejning med til egen husstand. I 

starten var det smørrebrød, øl og 

snaps (nu er vi med på grillfeberen), 

og der bliver festet igennem. Man 

kan også blive kørt hjem i trillebør, 

hvis der er behov for det. Foruden 

spisning er der indlagt diverse sange 

og eventuelle taler; men avisdansen 
skal gennemføres.  – Lidt forklaring 

på dansen, som er en stopdans:  Alle 

par danser med ens aviser under ar-

men – musikken spiller og et billede 

bliver vist. Når musikken stopper, 

skal parrene finde det viste billede, 

ned på gulvet og sidde på avisen. 

Den dans har gennem årene givet os 

nogle muntre stunder med gode grin 

– og gør det stadig. 

En anden fast tradition er tipskupo-

nen. Spørgsmålene omhandler oftest 
Smedevænget eller byens lokalhisto-

rie – dog har der også været minister-

lister m.m. 

�yt festudvalg vælges. Altid ny-
ankommen familie sammen med 2 

erfarne, så der er arvtagere, og fester-

ne kan leve årene fremover. - Vi har 

mapper, som følger festudvalgene. 

Deri findes deltagerlister, sange, be-

skrivelser af lege og fotoer. Desuden 

er der optaget utallige meter smalfilm 

– først af Børge Handberg, senere af 

Benny Koch. 

Afslutningsvis vil vi nævne det fæl-
lesskab, som vi i mange år har været 
en del af, fordi vi blev taget med, da 

vi flyttede hertil for mange år siden, 

og vi håber, at ånden i vænget vil be-

stå mange år fremover, således at in-

gen går forgæves, hvis man har brug 

for en ekstra hånd. 

 

Annelise og Benny Koch    -    Inge-
borg og Bjarne Pedersen 

Varmestuen 
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 mandag den 7. marts 2011 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til 

dagsordenen skal være redaktionen i hænde senest en uge før. 

Red. 

Generalforsamling Skulderbladet 

 

 

 

I NR. SØBY  

FORSAMLINGSHUS 
 

 

Søndag, den 6.marts 
kl. 14.00 – 16.00 
Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger &  
kattedronninger 

Sodavand og fastelavnsboller 
til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
Entre 25,00 kr. pr. barn 

 

På gensyn 
Bestyrelsen 
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Udkantsdanmark 

Henne i mit cykelskur 
står min pæne cykel 
og drømmer om en tur 
i Guds fri natur. 

Den har ventet længe, 
for dagene har været strenge 
med vintermørke, sne og frost, 
for os begge – alt for hård en kost. 
Men nu er det begyndt at tø, 

på min veranda ligger en lille sø, 
så snart vil jeg og min vinterslatne krop 

svinge os i sadlen op. 
Vi vil trods mine lungers pibelyde 
og mit hjertes forskrækkede slag 
cykle en tur ad en rolig vej. 

jeg ved, min cykel har savnet mig. 
 

Huspoeten 

Månedens digt 

J. Steen Andersen, Hallund pr. Brøn-

derslev, sendte nedenstående til Han-

ne Christensen om 

”Udkantsdanmark”. En trist beret-

ning, som vi bør gøre alt for, ikke 

fuldstændig bliver Nørre Søbys 

skæbne – selv om vi synes at være på 

vej. 

 

Udkantsdanmark i november 2010  
Det kan være en hvilken som helst 

landsby i Danmark. Fællestrækkene 

er de samme. Der er et absolut mini-

mum af butikker. Måske en lille køb-

mand, som har de allerstørste be-

sværligheder med at blive ved med at 

kunne betjene de få, som vil give me-

re for ikke altid helt friske varer; men 

i mange landsbyer kan man ikke kø-

be salt til et æg. 

 

Her i denne landsby udkommer et 

koloreret blad fire gange om året, og 

der skrives om stort og småt. Hvor-

dan en andefest, sommerfest og mar-

kedsfest er afviklet. Fraflyttere og til-
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flyttere. Og at der mangler 40 ind-

købskurve i en ikke så fjernt belig-

gende lidt større landsbys købmands-

butik. Hattefest for landsby og om-

egns damer. Kirkestof. Fodbold og 

klubhus. Mange annoncer for egnens 

handlende. 

Alle interesserede kan så komme til 

de forskellige arrangementer. 

Ellers findes kunst og kultur ikke i 

udkantsdanmark. 

 

Hvis det ellers var en god ide, kunne 

man nemt bygge nogle blokke ved de 

store byer, og så ellers sanere alle de 

små landsbyer. Simpelt hen jævne 

dem med jorden. Så ville der ikke 

være noget til at minde os om, at der 

engang var et meget levende liv på 

landet, som det er beskrevet af mange 

forfattere. 

For hvem synes ikke, at det er et sør-

geligt syn at køre igennem disse spø-

gelsesbyer, hvor det eneste liv er 

hundeluftere, strejfende katte og bili-

ster til eller fra. 

Er der nogen, der kan regne ud, hvor 

det ender henne? 

 

Da det i vidt omfang er fattigrøvene, 

som bor i landsbyerne (altså lavtløn-

nede), førtidspensionister og folke-

pensionister, og husene jo ikke bliver 

yngre, og ingen bygger nyt i et områ-

de, hvor der ingen faciliteter er, så 

går det selvfølgelig den vej, hønsene 

skraber. 

Var det ikke noget at kaste sig over 

for en frisk, ung politiker! 

Eller er det et problem, som overho-

vedet ikke kan løses, fordi udviklin-

gen er interesseløs og er indifferent 

overfor sammenhængskraft og fæl-

lesskab? 

 

Mange mennesker har ikke bil og er 

oppe i alderen, så det kan være noget 

af et maratonløb at klare de daglige 

gøremål og få fat i rimeligt friske og 

billige varer. Friske fisk kan de svagt 

mindes fra deres yngre dage. Hvor-

dan det lykkes for mange at holde hu-

møret rimeligt oppe, selv om børn og 

familie vel egentlig ikke kommer alt 

for tit, og man har selv ikke penge til 

at tage ud alt for mange gange, det er 

nok et lille mirakel. Så er det, at man 

har brug for at være eksistentialist! 

Man skal ikke gøre sig afhængig af 

noget uden for sig selv! 

Det kan være meget godt som tom-

melfingerregel, men det ville nu være 

rart at kunne finde og dyrke den soci-

ale omgang, man selv finder interes-

sant, udviklende og fornøjelig. 

Man taler tit om, at vi er så rige. Og 

BNP vokser. Indtrykket er, at på 

mange områder bliver vi fattigere, så 

hvor forsvinder al denne rigdom hen. 

I frås og ødselhed måske. Det er mu-

ligt. 

 

Når man bevæger sig rundt i Dan-

mark er det almindelige indtryk ikke 

rigdom. Det almindelige indtryk er 

tempo, utålmodighed og rastløs ener-

gi. 

Det er så den lykkelige befolkning i 

Danmark. 

J. Steen Andersen 
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Lørdag den 19. marts 2011 kl. 18.00 – 01.00 
Pris 250 kr.  pr. person, som dækker: 

Indgang, velkomstdrink, stor buffet m/forret og kaffe 
tøndeslagning m/præmier, præmier til bedste udklædte 

3-mands orkester ”Vildensky” 
Øl, vand og spiritus kan købes til fornuftige priser 

Tilmelding og betaling skal ske senest den 23/2 2011 til 

Gerda Larsen - 65 90 21 26 - Dorte Pedersen - 65 90 14 18 
Pia Korsgaard - 65 90 15 58 

 
Forudbestilte billetter SKAL være betalt og afhentet senest 

23/2 2011, ellers vil de blive solgt til anden side! 

Få samlet venner, naboer eller andre du kender og find på den 
mest fantasifulde udklædning eller bare kom som du er.  Men 
skynd dig – der er kun 100 billetter!  

Vi glæder os til at se jer! 
Festudvalget 

Forsamlingshuset 
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Disse smukke kyser, og en samling 

flotte kjoler, er fra sidste halvdel af 

1800 tallet og har tilhørt Sophie Ib-

sen Eskildstrup. Læs mere på: http://

www.hverdagsmuseum.dk eller be-

søg museet. 

mestuen. 

Tak for sidst til de fremmødte! Det 

var en vældig god aften. 

Det kunne være sjovt at prøve at væ-

re endnu flere familier samlet, og 

derfor prøver vi nu at mødes onsdage 

i stedet. 

Weekender er tit og ofte hektiske, og 

tiden er knap for travle familier. 

Men ny dato for spisning er O�S-
DAG D. 16 FEBUAR KL. 17.30 i 
Varmestuen, Røjlevej 6. 

Så har du lyst til at få en hyggelig af-

ten, lære andre familier i Nr. Søby at 

kende eller bare slippe for at stå med 

mad en gang i ugen, så er det her du 

skal komme med familien. 

Da flere unge i Nr. Søby desværre ik-

ke læser dette herlige blad, så sig det 

endelig videre til naboer og venner, 

så alle har mulighed for at deltage 

i  arrangementet. 

Pris pr. familie 100 kr. uanset antal. 

Husk selv drikkelse til maden. Menu-

en er endnu ukendt... 

Tilmeldingsfrist senest mandag d. 14 

Febuar til Lene Jensen mob 

26170093. 

  

Håber vi ses. 

Lene 

Så er min dejlige barsel ved at være 

slut. Den lille dreng er efterhånden 8 

mdr. gammel. 

Dog kan vi stadig nå at lave lidt ba-

bygymnastik endnu. 

Tidspunktet for gymnastikken er ryk-

ket fra 9.30 til kl 12-13. Stadig fredag 

i Varmestuen på Røjlevej 6. 

  

Her er en liste over de sidste datoer: 

Fredag d. 4/2 kl 12 
Fredag d. 18/2 kl 12 
Fredag d. 25/2 kl 12 
Fredag d. 4/3 kl 12 
fredag d. 18/3 kj 12 
Fredag d. 25/3 kl 12 
  

Pris; 5 kr pr gang. Spørgsmål hen-

vendes til Lene Jensen på tlf 

26170093. 

  

Vel Mødt! 

 

Fællesspisning for børnefamilier 
  

Julen og nytåret er overstået, og vi er 

begyndt på et nyt år. 

Så er det også tid til en ny gang fæl-

lesspisning.  

Sidste gang var i november, hvor 5 

familier var samlet til spisning i var-

Babygymnastik 
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Kalenderen          februar -  marts 2011 

7. 
11. 
16. 
23. 

6. 
7. 

19. 

Feb. 
 
 
 
Mar. 

14.30 
18.00 
17.30 
19.00 
14.00 
19.00 
18.30 

Fortælledag i lokalarkivet 
Fællesspisning 
Fællesspisning f. børnefam. 
I lyst og nød 
Fastelavnsfest 
Generalforsaml. Skulderbladet 
Karneval 

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

Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 

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

Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

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

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

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

9æste nummer udkommer den 1. marts 2011. Deadline : 15. februar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Man. 
Fre. 
Ons. 
Ons. 
Søn. 
Man. 
Lør. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

 
1., 3. og 
4. Fredag 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  9SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
9r. Søby Koret  -  øveaften 
Babygymnastik 

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

Skulderbladets interessenter 
9ørre Søby Kirke 
9ørre Søby Lokalarkiv 
9ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 

9ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
9ørre Søby Forsamlingshus 
 

Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 

Faste månedlige aktiviteter 

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


