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Et let dis hviler over byen og passerer 
man et træ på sin vej får man en lille 
hilsen med i form af en lille dråbe vand 
fra de mange nøgne grene og kviste. 
 
Lidt ude mod horisontlinien ligger 
skolen, ventende på alle de mange 
løbende, legende og så herligt levende 
børn, der efter juleferien vil vende 
tilbage med fornyet energi og deres 
evigt brændende ønske om at lære for 
livet. 
 
Det er på en måde så trygt og så 
beroligende at færdes her og vide, at 
netop den bedste af alle kommuner i 
hele den store vide verden næsten 
strækker sig så langt øjet rækker i alle 
retninger og alfaderligt holder sin 
nogenlunde beskyttende hånd over 
byen. 
 
Det er også godt at vide, at de bedste 
og dygtigste af alle gode og dygtige i 
hele den store vide verden netop har 

Der er så dejligt her ude på landet 

valgt at lade sig kalde hertil, alene for 
at sikre os den bedst mulige udøvelse 
af den kommunale magt. 
 
Og det er godt at vide at trygheden 
også omfatter de, der måtte fejle en 
lille smule i den basale regnekunst. 
Vide at den forvaltningschef, der 
regner en lille million kroner forkert i 
ny og næ, er mindst lige så værdsat og 
mindst lige så velkvalificeret som altid.  
 
Og herregud, hvad betyder da også en 
lille million fra eller til i det i øvrigt så 
betydningsløse regnestykke, der har 
med skolernes fremtid at gøre. 
 
Det er også godt at vide, at udøverne af 
den kommunale magt er sig deres 
ansvar bevidst og på bedste måde 
forvalter de betydelige beløb staten har 
uddelt alene med det formål at skabe 
en bedre folkeskole og at disse beløb 
selvfølgelig ikke på nogen måde vil 
kunne finde vej til andre kasser. 
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Historiens vingesus bølgede rundt i 
Lokalarkivet ved december-mødet.  – 
”De franske feriebørn fra 1946” var 
igen oppe at vende, og der skal søges 
mere. 
 
Bernhard kunne fortælle, at der også 
var norske feriebørn her efter krigen. 
Guldbrandsen-familien var involveret, 
og det vil jeg forhøre mig mere om. 
 
Jens Kristoffersen havde været i sit 
skatkammer og kunne vise os 
familiebilleder m.m., også billeder fra 
Palleshave Friskole, hvor der jo gik 
mange Nørre Søby-børn. 
 
Dagny og Gunner Jørgensen bragte et 
billede af det gamle vandværk. Det 

vakte minder hos mig om glade 
barndomsdage, hvor jeg kom meget på 
”Østerlund” hos Chr. Jørgensens. Jeg 
var jævnaldrende og skolekammerat 
med Inger. Vi legede nu og da på højen 
med ”vandtårnet”. Det var sjovt at 
lægge øret til og høre, hvordan det 
suste dernede – det satte gang i 
fantasien; hvad var det, der foregik 
dernede i dybet? 
 
Hanne Pedersen havde fundet gamle 
b l a d e  f r a  1 9 5 0 ’ e r n e  u n d e r 
restaureringen af Odensevej 35 (oppe 
bag Nr. Søby Auto). Der er stof til 
underholdning og eftertanke. 
 
Joan og Flemming Mogensen, 
O d e n s e v e j  3 2  ( h j ø r n e t  v e d 

Af �ørre Søbys Dagbog. 

Hvor er det også skønt at vide at det 
nye år vil bringe nyskabelser og 
nytænkning, der vil få stimer af både 
nybagte og vordende forældre til at 
vælge at bygge deres fremtid op i netop 
vores lille paradis, alene fordi de ved, 
at de kommende generationers opvækst 
og uddannelse er sikret på den bedst 
tænkelige måde.  
 
Og hvor har vi let ved at indse, at ved, 
at lade to skoler deles om én ledelse, 
gøres der store  fremskridt og vi glæder 
os over dette entydige tegn på at de 
folkevalgte og deres embedsmænd 
skam agter netop på skolerne og  så 
tydeligt demonstrerer deres vilje til 
ikke at lade de midlertidige 

økonomiske trængsler i vor dejlige 
nære og trygge kommune gå ud over 
børnenes og de unges 
grunduddannelse. 
 
Og derfor ved de folkevalgte også at vi 
alle elsker dem og i den grad føler for 
nærheden til dem og deres ufejlbarlige 
forvaltning, at vi på det alter gerne 
ofrer alt, bare vi ikke bliver slået 
sammen med nogle af de 
omkringliggende nabokommuner. 
For der kan jo ikke herske tvivl om at 
de vist ikke helt er som vi, så dem vil 
vi helst ikke lege med. 
 
Vel? 
pa 

2 

Historiens vingesus bølgede rundt i 
Lokalarkivet ved december-mødet.  – 
”De franske feriebørn fra 1946” var 
igen oppe at vende, og der skal søges 
mere. 
 
Bernhard kunne fortælle, at der også 
var norske feriebørn her efter krigen. 
Guldbrandsen-familien var involveret, 
og det vil jeg forhøre mig mere om. 
 
Jens Kristoffersen havde været i sit 
skatkammer og kunne vise os 
familiebilleder m.m., også billeder fra 
Palleshave Friskole, hvor der jo gik 
mange Nørre Søby-børn. 
 
Dagny og Gunner Jørgensen bragte et 
billede af det gamle vandværk. Det 

vakte minder hos mig om glade 
barndomsdage, hvor jeg kom meget på 
”Østerlund” hos Chr. Jørgensens. Jeg 
var jævnaldrende og skolekammerat 
med Inger. Vi legede nu og da på højen 
med ”vandtårnet”. Det var sjovt at 
lægge øret til og høre, hvordan det 
suste dernede – det satte gang i 
fantasien; hvad var det, der foregik 
dernede i dybet? 
 
Hanne Pedersen havde fundet gamle 
b l a d e  f r a  1 9 5 0 ’ e r n e  u n d e r 
restaureringen af Odensevej 35 (oppe 
bag Nr. Søby Auto). Der er stof til 
underholdning og eftertanke. 
 
Joan og Flemming Mogensen, 
O d e n s e v e j  3 2  ( h j ø r n e t  v e d 

Af �ørre Søbys Dagbog. 

Hvor er det også skønt at vide at det 
nye år vil bringe nyskabelser og 
nytænkning, der vil få stimer af både 
nybagte og vordende forældre til at 
vælge at bygge deres fremtid op i netop 
vores lille paradis, alene fordi de ved, 
at de kommende generationers opvækst 
og uddannelse er sikret på den bedst 
tænkelige måde.  
 
Og hvor har vi let ved at indse, at ved, 
at lade to skoler deles om én ledelse, 
gøres der store  fremskridt og vi glæder 
os over dette entydige tegn på at de 
folkevalgte og deres embedsmænd 
skam agter netop på skolerne og  så 
tydeligt demonstrerer deres vilje til 
ikke at lade de midlertidige 

økonomiske trængsler i vor dejlige 
nære og trygge kommune gå ud over 
børnenes og de unges 
grunduddannelse. 
 
Og derfor ved de folkevalgte også at vi 
alle elsker dem og i den grad føler for 
nærheden til dem og deres ufejlbarlige 
forvaltning, at vi på det alter gerne 
ofrer alt, bare vi ikke bliver slået 
sammen med nogle af de 
omkringliggende nabokommuner. 
For der kan jo ikke herske tvivl om at 
de vist ikke helt er som vi, så dem vil 
vi helst ikke lege med. 
 
Vel? 
pa 



3 

Jeg vil denne gang cykle ud af byen 
mod Nørre Lyndelse. Straks når man 
passerer det sidste hus får man en 
dejlig udsigt over landskabet, der 
bølger smukt op og ned til alle sider. 
Det er dette landskab, der har inspireret 
Carl (August) Nielsen til sine skønne 
melodier og store værker. Carl skriver i 

�aturkalenderen. 

Gartnervænget), var under arbejdet 
med at lægge nyt gulv opmærksom på, 
at der på undersiden på et af de gamle 
gulvbrædder var skrevet en meddelelse 
til eftertiden. 
”Den 10.8.1914  blev dette gulv lagt af 
P. Hansen, tømrer, Radby”. Samtidig 
var der oplysning om krigen, der var 
brudt ud  den 4.8 - hvem der havde 
erklæret hvem krig. 
Og så lå der under gulvet en flaske 
med et klip fra Ill. Familie Journal fra 
1914. Flasken er tilproppet, papiret er 
begyndt at smuldre, så vi vil ikke åbne 
den – kan måske ad andre kanaler finde 
frem til bladet.  -  Begge dele 
opbevares nu på Lokalarkivet. 
 
Joan og Flemming havde taget 
naboerne, Anita og Henrik Thomsen 
med – og børnene. Endnu engang 
tiltrak det store luftfoto af Nørre Søby 
fra midten af 1950’erne sig stor 
(berettiget) opmærksomhed – hos både 
store og små. 
 
Ja, og så var der Schweizer-chokolade 
til Arkivet, sendt af Helle i Schweiz. 
Under besøg i Nørre Søby søgte hun 
oplysninger om huset, hvor hendes 
mor, Gerda Offersen, f. 1914, havde 

boet.  Ved at grave i de ”små grå 
hjerneceller”, som Arkivet kan mønstre 
en del af + diverse årbøger, kunne Iver 
som kontaktmand maile de ønskede 
oplysninger til Helle, som altså takkede 
med dejlig chokolade. 
 
At der så også var indgået billeder og 
en artikel fra ”Jul på Mors”, hvor 
pastor Harder (præst i NS fra 1915-
1943) omtales, skal i denne omgang 
blot nævnes. 
Ligesom de bygningsbeskrivelser vedr. 
genopbygning af dele af Søbysøgård 
efter branden i 1910, som Knud 
Carstensen, Søbyvej 22, fandt under 
restaurering af sit hus i dette efterår. 
 
Hvad al dette handler om, vil jeg 
fortælle en anden gang -  begge dele 
giver i hvert fald  stof til interessante 
artikler. 
 
Aase Reffstrup 
 
P.S.  De mange forskellige 
oplysninger om, hvad der foregik i 
Lokalarkivet den 3.12, skulle vel 
ikke give lyst til at blive medlem og 
derved støtte arbejdet? 

 

bogen ”Levende Musik” ” I Fyn er 
alting anderledes…. Bierne synger på 
egen måde med en særlig fynsk klang 
…og selv træerne drømmer og taler i 
søvne det fynske mål” 
  Og der for enden af vejen ligger 
Pedersborg, Carls tredje barndomshjem 
fra 1878. Han kaldte det ” et palads af 
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sol, lys og glæde ” Vi søbynitter kan 
glæde os over, at barndomshjemmet 
ligger i Nørre Søby og ikke i Nørre 
Lyndelse, som byskiltet viser. 
Huset blev i 1891 solgt for 1550.-kr til 
en søbynit. Det blev museum i 1956. 
  Jeg kører under omfartsvejen fra 1987 
og ad cykelstien op af bakke mod 
Langagergyden  til højre ad den - 
stadig op af bakke til jeg til højre har 
vandværket og til venstre kan kigge 
over til den nye beboelse Lumbylung. 
Ned af bakke og ind i Lumby, hvor 
husene ligger trygt tæt sammen og en 
enkelt grønthandler har garagesalg.   
  Jeg kører lige ud og op af Freltoftevej  
forbi huset hvor Moseholm lavede sine 
sjove figurer, der bl. a  kravler  på 
stenen i gadekæret i Nørre Lyndelse. 
På toppen af bakken -  ca 60 m over 
havet  er der en fin udsigt ved det store 
asketræ. I klart vejr ses kranen på 
Lindøværftet tydeligt og nu kan vi også 
se den nye bro over den kommende 
motorvej. 
  Op på jernhesten igen og suser ned til 
Freltofte en hyggelig lille landsby, 
hvor man kan se huse, hvor der 
tidligere har været butik. Midt i byen 
svinger vejen  og til venstre i nr 41 bor 
Slumstrup, der ind imellem kommer på 
sin traktor for at handle i dagli`brugsen 
i Nørre Søby. På højre side lige før 
gadekæret boede skuespillerparret 
Søren Elung Jensen og Jonna Jarl for 
vel 20 år siden. 
  Lige efter gadekæret går  
Birkebjegvej af til venstre og en halv 
km længere ude svinger  jeg til venstre 
ad Søstedvej. Første hus til højre er 
galleriet Hestehavegård som Else 
Marie og Peter Albrekt  lige har startet. 

Peter er redaktør på Skulderbladet, han 
har lovet at skrive lidt om gården og 
oldermandslauget på Søstedvej. Lidt 
efter passerer jeg Vindinge Å, hvor en 
flok råger er blevet  enige om at jage 
en musvåge væk fra deres område med 
skrig og skrål. 
  På Søstedvej ligger der mange kønne 
velholdte huse og gårde og et enkelt 
stort gartneri. Ved et af husene er der 
salg af æbler, pærer og nødder fra et 
lille kølehus med selvbetjening. Jeg går 
ind og køber 2 kg Cox Orange æbler til 
Ketty og et par bakker nødder til mig 
selv, så får vi hver, hvad vi kan lide. 
Søstedvej snor sig  kraftigt ud og ind 
og munder ud i Lumbyvej. 
  Jeg kører til Nørre Lyndelse og ind til 
bageren efter et franskbrød. Jeg cykler 
hjem til Nørre Søby til frisklavet kaffe 
med franskbrød, smør og honning – det 
er bare dejligt. 

Iver 

4 

sol, lys og glæde ” Vi søbynitter kan 
glæde os over, at barndomshjemmet 
ligger i Nørre Søby og ikke i Nørre 
Lyndelse, som byskiltet viser. 
Huset blev i 1891 solgt for 1550.-kr til 
en søbynit. Det blev museum i 1956. 
  Jeg kører under omfartsvejen fra 1987 
og ad cykelstien op af bakke mod 
Langagergyden  til højre ad den - 
stadig op af bakke til jeg til højre har 
vandværket og til venstre kan kigge 
over til den nye beboelse Lumbylung. 
Ned af bakke og ind i Lumby, hvor 
husene ligger trygt tæt sammen og en 
enkelt grønthandler har garagesalg.   
  Jeg kører lige ud og op af Freltoftevej  
forbi huset hvor Moseholm lavede sine 
sjove figurer, der bl. a  kravler  på 
stenen i gadekæret i Nørre Lyndelse. 
På toppen af bakken -  ca 60 m over 
havet  er der en fin udsigt ved det store 
asketræ. I klart vejr ses kranen på 
Lindøværftet tydeligt og nu kan vi også 
se den nye bro over den kommende 
motorvej. 
  Op på jernhesten igen og suser ned til 
Freltofte en hyggelig lille landsby, 
hvor man kan se huse, hvor der 
tidligere har været butik. Midt i byen 
svinger vejen  og til venstre i nr 41 bor 
Slumstrup, der ind imellem kommer på 
sin traktor for at handle i dagli`brugsen 
i Nørre Søby. På højre side lige før 
gadekæret boede skuespillerparret 
Søren Elung Jensen og Jonna Jarl for 
vel 20 år siden. 
  Lige efter gadekæret går  
Birkebjegvej af til venstre og en halv 
km længere ude svinger  jeg til venstre 
ad Søstedvej. Første hus til højre er 
galleriet Hestehavegård som Else 
Marie og Peter Albrekt  lige har startet. 

Peter er redaktør på Skulderbladet, han 
har lovet at skrive lidt om gården og 
oldermandslauget på Søstedvej. Lidt 
efter passerer jeg Vindinge Å, hvor en 
flok råger er blevet  enige om at jage 
en musvåge væk fra deres område med 
skrig og skrål. 
  På Søstedvej ligger der mange kønne 
velholdte huse og gårde og et enkelt 
stort gartneri. Ved et af husene er der 
salg af æbler, pærer og nødder fra et 
lille kølehus med selvbetjening. Jeg går 
ind og køber 2 kg Cox Orange æbler til 
Ketty og et par bakker nødder til mig 
selv, så får vi hver, hvad vi kan lide. 
Søstedvej snor sig  kraftigt ud og ind 
og munder ud i Lumbyvej. 
  Jeg kører til Nørre Lyndelse og ind til 
bageren efter et franskbrød. Jeg cykler 
hjem til Nørre Søby til frisklavet kaffe 
med franskbrød, smør og honning – det 
er bare dejligt. 

Iver 



5 

Om Hestehavegaard 

Første gang jeg så Hestehavegaard var 
i foråret 1968 og anledningen var at jeg 
ved et skolebal på Carl Nielsen Skolen 
havde mødt stedets unge frøken. 
Jo! Skoleballer skal man skam ikke 
tage let på. 
Den gang interesserede jeg mig mere 
for pigen end for stedets historie, så der 
skulle gå adskillige år inden 
sidstnævnte kom på dagsordenen. 
Navnet tilskriver sig en længst svunden 
tid, hvor gården var fæstegård under 
Nordskov. Området  -  jordtilliggendet  
-  der i begyndelsen af sidste 
århundrede var betydeligt større end 
nu, omtaltes som Hestehaven og 
gården, der den gang havde 4 længer, 
havde i øvrigt et betydeligt større antal 
spiltove og hestebokse end almindeligt 
for gårde i den størrelsesorden. 
Stedets historie går, som alle steders, 
endnu længere tilbage i tiden. Et 
betydeligt antal flinteredskaber, fundet 
indenfor et areal på nogle få hektar, 
viser at der i den yngre stenalder har 
været livlig aktivitet her ude. 
Omkring midten af 1800-tallet var der 
en periode teglværk her ude. En af 
teglværksarbejderne har medsendt en 
hilsen fra fortiden og bevidner alderen 
for de ældste bygningers 
vedkommende.  
Rasmus Janson, navnet er svært at læse 
entydigt, skrev sit navn og årstallet på 

en sten i 1850. Stenen kom ved et 
uheld ud af sin placering i en 
bindingsværkstavle, og den 
efterfølgende afrensning bragte 
inskriptionen for dagens lys. 
Den gamle lergrav, der forsynede 
teglværket med råmateriale er nu en 
lille skov og er for det meste 
tilholdssted for 4-5 rådyr. 
En anden fast beboer i området er den 
musvåge Iver nævner. Den har holdt til 
her ude i nogle år og den og dens mage 
påbegyndte i det tidlige forår 
bygningen af en rede i et af de høje 
træer vi har udsigt til fra 
køkkenvinduet. Vi glædede os til at 
følge med i familielivets udvikling, 
men det blev desværre ikke til noget. 
Den fandt sig et bedre sted. 50 m fra 
stuehuset var måske lidt for meget af 
det gode, når det kom til stykket, men 
det var spændende at iagttage dem 
medens redebygningen stod på. 

pa 
NB: Oldermandsgildet bliver beskrevet 
i næste nr. 
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I lyst og nød 

Et festligt arrangement i �r.  Søby Forsamlingshus. 

Den 12 februar 2004. kl. 19.30. byder 
Varmestuen og Forsamlingshuset på en 
dejlig musikalsk oplevelse, som vi 
håber vil glåde jer i den mørke 
vintertid. 
Nenlig en Kaj Norman Andersen aften. 
Hvem har ikke gået og nynnet Musens 
Sang? Den og mange, mange andre 
lige så dejlige melodier, vil I kunne 
lytte til, med Paul Emborg ved klaveret 

og Tine Jarl som solist.  Vi andre vil 
dække smukt op, så I vil kunne nyde et 
par snitter, alt for en pris af 60 kroner. 
 
En tilmelding til Forsamlingshuset, 
ville være dejligt.  En festlig aften!?, 
men det bliver den jo kun, hvis I 
kommer, klapper og fylder huset. 
 

De to bestyrelser. 

Hun sad og så på sin gamle hund, den 
lå i hele sin længde, på en ligeså 
gammel sofa og snorkede, lugtede af 
hund. Præcis kl. 13. ville den vågne og 
brummende forlange mad, eller den 
ville bare sætte sig og se på hende.   
Hun havde tænkt på det der med at 
tale, som menneske talte man faktisk 
alt for meget, det stod sjældent mål 
med det man gjorde.  Tænk bare på det 
der med at sigel!  Jeg elsker dig, det 
har alle sagt, op til flere gange, 
alligevel bliver meget tit så trist.  Der 
var et digt, hun holdt så meget af, 

Opgør, hed det, skrevet af en meget 
ung digter, Morten Nielsen, for mange 
år siden.  I et af versene skriver han, og 
jeg citerer "for Herren se i nåde til dem 
der har lært at forklare, men glemt at se 
på hinanden, og tie og forstå.”  I burde 
have hele digtet næste gang. 
 
Hendes gamle hund, var en mester i at 
tie og forstå. Så snart hun holdt op med 
at skrive, ville den vågne, se på hende 
og udstråle glæde og forventning, 
madtid. 

S. B. 
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�ytår, så er du her atter, 

med alt vi endnu ikke fatter. 

Med stort og småt, 

med håbet om at alt går godt. 

 

Om dagen i dag! 

er bedre end den, vi tror så sikkert kommer? 

Det eneste vi ved, 

er at forår bliver’ til sommer. 

 

Så summa, summarum' et lykkeligt �ytår,  

lad os ønske at det, er der mange der får.   

Skulle det kikse, ind imellem, 

Så husk!  det er menneskeligt, 

Og langtfra sjældent. 

 

 

Huspoeten 

Månedens digt 

Varmestuen. 

Første fællesspisning i det nye år bliver afholdt fredag den 09.01.04 kl 18.00. 
Husk tilmelding til Bente - 65901944 - senest tirsdag den 06 06.04. 
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�ørre Søbys kalender 
Januar  -  februar  2004. 

9. 
12. 

Jan. 
Feb. 

18.00 
19.30 
 

Fællesspisning 
Kaj �orman Andersen aften 
 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 
Legestue 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
10.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
1. Onsdag 
1. Torsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv 
Kaffemik 
Skulderbladet 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
10.00  - 
19.30  -   

Skolen 
Varmestuen 
Søvej 23 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475, 65901501 

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 

�æste nummer udkommer den 1. februar 2004. Deadline : 15. januar 2004 
Sats : Syssel.  

Fre. 
Tor. 

Skulderbladet for �ørre Søby og Omegn ønsker alle et godt nyt år 
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