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Af �ørre Søbys Dagbog 
banke; der var masser af huler for 

ræv og grævling. 

Når vi gik langs med hegnene, sanke-

de vi sneglehuse – gule, stribede, hvi-

de; men vi skulle nok passe på, at vi 

ikke tog dem, der var snegle i – de 

skulle ligge til næste år. I solskinnet 

lavede vi haver og byggede slotte, og 

sneglehusene var køer. På hjørnet ved 

skovledet ind i Dyrehaven stod en 

stor bøg, som strakte en stor gren 

henover vejen; der sad vi børn og 

gyngede. Plantagen, som strækker sig 

ned til begge vaskedammene, var ny-

plantede bøge. Jeg kan huske, at min 

bror Valdemar kunne springe over 

planterne – de er nu blevet store træer 

og er hen ved 60 år. – Den store bøg, 

som jeg skrev om, er fældet for man-

ge år siden. 

Jeg vil forsøge at fortælle lidt om, 

hvordan skoven så ud på den tid. 

[1880-90] – På vejen igennem sko-

ven til Enghaven var der omtrent luk-

ket sammen af unge bøge, og til ven-

stre midt i skoven ind imod Dyreha-

ve-marken var der nogle mægtige 

graner. De er nu alle borte, og i min 

levetid er der vokset et nyt sæt graner 

I årenes løb er der kommet mange 

levnedsbeskrivelser/erindringer til ar-

kivet. Mennesker født og opvokset 

her har haft lyst til at fortælle, hvor-

dan deres liv her har formet sig. En af 

dem var Holger Danielsens bedstefar, 
Rasmus Jacob Danielsen. Han blev 
født 1870 i Søbysøgårds Familiehus. 

Barndomshjemmet (”Et Landarbej-

derhjem”) er beskrevet i ”Der var et 

yndigt land” (Claus Oldenburg, 

1985). Familiehuset  lå på Radbyvej 

på marken, der senere blev en del af 

”Lykkeshøj”.  Der var plads til 4 fa-

milier; udover beboelsen og en urte-

have lejede de plads til græsning af 

hver en ko på Enghavemosen; dem 

passede børnene. Om sommeren var 

der nok at få tiden til at gå med.  

”Vi lavede hatte af siv og piske af 

humleranker. Det har haft sin indfly-

delse på mig senere, at jeg er vokset 

op nær skov og mose. Vi var tidligt 

oppe og malke om morgenen, og da 

var jeg tit vidne til, at ræven sad hen-

ne ved en bøg, mens 4 ræveunger 

sprang og legede. Og i Svinemaen løb 

grævlingen. På venstre side af vejen 

op mod Vaskedammen er der en høj 
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til; også de er borte, og nu er der 

plantet lærk. [RD skrev sine erindrin-

ger fra 1930-43]. – I min barndom 

var der mange mægtige bøge; men de 

er alle væk, undtaget ”Fruens Bøg” i 

Dyrehaven op efter skytten, som boe-

de i Radby. Og så stod der en meget 

stor bøg i Nymarkslund i hjørnet ind-

til Lunden ved Dømmestrupvejen. 

Dengang var skoven meget tættere, 

og der var meget vildt – store flokke 

af rådyr, ræve og harer. Jeg synes og-

så, at der var mange flere sangfugle 

end nu.” 

Det er et meget lille uddrag  af Ras-

mus Danielsens erindringer; der 

kommer flere. – Navnene i kursiv kan 

ses på de gamle kort i Lokalarkivet. 

Alle marker havde navne. 

 

Aase Reffstrup 
 

GODT �YTÅR! 
 

Når I får Skulderbladet denne gang, 

er Varmestuens 2012-aktiviteter for 

længst i gang, også første fællesspis-

ning har fundet sted. 

�æste fællesspisning bliver den 10. 

februar kl. 18.  
Selv om Else lige har fået en hofte-

operation, er hun frisk til at modtage 

tilmeldinger fra den 1. februar på tlf. 

65901129  

�yt fra Varmestuen 
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NR. SØBY FORSAMLINGSHUS 

 
 

Søndag, den 19.februar 
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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Så har vi en ny dato på plads til næste 

fællesspisning for børnefamilier. 

Det bliver fredag d. 2 marts kl. 17.30  

Håber vi får fuldt hus både med for-

ældre og masser af børn. 

Prisen er 100 kr. pr familie. Drikkelse 

medbringes selv. 

Og når nu julen varer lige til påske, 

vil der denne gang blive serveret ju-

lefrokost. 

Så er det bare at tilmelde dig og fa-

milien til; Lene Jensen, Røjlevej 5. 

Mob; 26170093 

Evt medbring lidt tegnesager/legetøj 

til børnene. 

Glæder mig til at se jer! 

 

Lene Jensen 

Fællesspisning for børnefamilier! 
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regelmæssigt – og ofte!! 
Jeg havde en kedelig oplevelse i de-

cember; indtil videre har banken 

holdt mig skadesløs. 

Aase Reffstrup 
 

Vandværket og Lokalarkivet  
meddeler: 

Der arbejdes energisk på  jubilæums-

skriftet. Under arbejdet med gennem-

læsning af diverse bestyrelses- og ge-

neralforsamlingsreferater blev det 

klart, at der ikke kom vand i hanerne 

før i sidste halvdel af 1912.  Vi følger 

derfor 100-året: 

I sommeren 1911 besluttedes det at 

oprette et vandværk i Nørre Søby. 

I sommeren 2011 besluttedes det at 

udgive et jubilæumsskrift. 

 I efteråret 1912 kom der vand i ha-

nerne i Nørre Søby. 

I efteråret 2012 kommer jubilæums-

skriftet.  

Mere herom senere. 

 

Leif Sædholm �ielsen   
Aase Reffstrup 

Husk at tjekke netbank-kontoen  

Generalforsamling 
Skulderbladet for Nørre Søby og om-

egn afholder ordinær generalforsam-

ling mandfag den 12. marts kl. 19.30 

i Varmestuen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vel mødt! 

 

Red 
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Lokalrådet  

Borgermøde!  Nr. Lyndelse – Nr. Søby Lokalråd 

Torsdag den 9 februar kl. 19,30. 
Aulaen på �r. Søby gl, Skole 

 
Overordnet har vi i Lokalrådet lavet en udviklingsplan vi kalder O4  

( ring 4 ) 

Trafik, Motion, Kultur, Erhverv. 

 

Kom og hjælp os med at formulere de konkrete tiltag, 
Og gør din indflydelse gældende. 

 
Alle er meget velkommen. 

Bestyrelsen 
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

4. tirsdag i måneden kl. 19 – 21 

************************* 

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

************************* 

Månedens digt 

Mandag den 6. februar kl. 14.30 i arkivet. 
            ”Hvad gemmer der sig bag betegnelsen  
”Hospitalet” ? 
Det fandtes i de fleste landsbyer. 
 

Mandag den 5. marts kl. 14.30 i arkivet. 
            ”Fra Maler Guldbrandsens skatkiste”. 

At danse er alt, hvad jeg kan, 

sagde myggen til sin sidemand. 

Den anden tænkte, men sagde det ikke. 

Jeg kan nu bedre lide at stikke. 

 
Huspoeten 

 
Fra digtsamlingen: Mors Egne 



 

8 

Kalenderen          januar   -  februar      2012 

6. 
9. 

10. 
19. 

2. 
5. 

12. 

Feb. 
 
 
 
Mar. 

14.30 
19.30 
18.00 
14.00 
17.30 
14.30 
19.30 

Om Hospitalet 
Borgermøde 
Fællesspisning 
Fastelavnsfest 
Fællesspisning for børnefamilier 
Maler Guldbrandsens skattek. 
Generalforsaml. Skulderbladet 

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 : 1,50 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 2012. Deadline : 15. februar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Man. 
Tor. 
Fre. 
Søn. 
Fre. 
Man. 
Man. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  9SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
 

Skulderbladets interessenter 
9ørre Søby Kirke 
9ørre Søby Lokalarkiv 
9ørre Søby Vandværk 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

9ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
9ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Arkivet, Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Arkivet, Røjlevej 22 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


