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Lysene i træerne på Trekanten i Nør-
re Søby blev tændt første gang den 
17. december 2000. Det var Hanne 
Christensen, der fik en lys ide!  Hun 
ville have lys i de små kastanjetræer, 
som Ketty Andersen havde kæmpet 
for at få plantet, efter at kommunen 
havde fældet de gamle. Dette arran-
gement har fundet sted hvert år siden, 
1. søndag i Advent. Og med Varme-
stuen som vært! Lidt slik til børnene 
og et lille glas til de voksne. Johan-
nes  har spillet, vi synger og danser 
lidt om træerne. Men træerne er ble-
vet store, så vi kunne godt tænke os 
lidt flere lyskæder; men Varmestuens 
økonomi kunne ikke klare det, så vi 
måtte prøve, om nogle erhvervsfolk i 
byen ville sponsorere. Vi gik først til 
”Mesterslagteren”, som spurgte, hvad 
vi kunne ønske os. Vi havde set på 
priser på kæder, det ville blive 1500 
kr., så kunne vi få lys i alle 5 træer. 
Det skulle vi bare købe, han ville be-
tale det hele! En stor tak til 
”Mesterslagter Rene Pedersen”. 
Egon Christensen, vores lysmester i 
alle årene, kørte straks til Bilka og 
købte kæderne. Han fandt et par hjæl-

pere, og trods sne, frost og kulde, fik 
de kæderne op at hænge. Stor tak til 
Egon!  Samtidig gav Lokalrådet 2 
borde-bænkesæt og en blomsterkas-
se; vi fyldte jord i kassen, satte gran i 
og lagt et lystæppe på!  Til sommer 
planter vi blomster i den. 
Det hele blev så indviet 1. søndag i 
Advent med cirka 80 børn og voksne. 
Tak til alle som kom og gjorde det så 
festligt. Tak til Johannes, som spille-
de trods den bidende kulde.  En tak 
til Carsten Jensby, som kom med en 
flaske bitter af hans egne – den blev 
nydt i kulden! 
Jeg fryder mig, når mørket har sæn-
ket sig over vores lille by, og jeg kø-
rer forbi Trekanten og ser det smukke 
syn med alle de lys. Hvilken herlig-
hed vi har. Det er der ingen, som kan 
tage fra os – det er bare så flot! 
Else Larsen 
Formand for Varmestuen 
P.S. 
Varmestuen har fået navneskilt op på 
gavlen, så nu kan alle se, hvor vi bor!  
Det er lavet og sponsoreret af Søby-
søgård  - en stor tak til dem. 
 

Mere lys i mørket. 
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Ved meddelelsen om Bernhards død 
melder mange tanker sig. 
 
Et fint menneske, en god ven har sagt 
verden farvel. 
 
Vi er begge født i Nørre Søby, har 
kendt til hinanden – men med opret-
telsen af Lokalarkivet i 1978 fandt vi 
ud af, at vi havde en stor fælles inte-
resse: Nørre Søbys historie. Hen ad 
vejen kom Bernhard ind i bestyrelsen 
for Lokalarkivet; det var de svære år 
med lokale- og økonomiproblemer.  
Sideløbende med løsning af disse 
problemer arbejdede Bernhard, bistå-
et af Irma, med sognets historie, spe-
cielt kortlægning af den sydlige del. 
Utallige timer er tilbragt på Landsar-
kivet i Odense – mange kilometre er 
kørt for at finde de rigtige oplysnin-
ger om ejendommene og menneske-
ne, som har boet i den del af sognet. 
Resultatet blev bl.a. ”Historien om 
udstykning af Nørre Søby Præste-
gårds Udlod (1854), og hvad deraf 
fulgte”  - et fornemt arbejde, som 
blev givet til Lokalarkivet i 1994. Det 
var fuldt fortjent, at Bernhard og Ir-
ma i 2005  blev udnævnt som æres-
medlemmer af Lokalarkivet i Nørre 
Søby. 
 
For at kunne læse de gamle doku-
menter, f.eks. på Landsarkivet, lærte 
Bernhard og Irma sig at læse gotiske 

bogstaver. Enhver der har prøvet at 
tyde skøder o.l. vil vide, at det kræ-
ver stor tålmodighed og hårdt arbej-
de. Lokalarkivet er i den lykkelige 
situation, at der ved hvert gammelt 
skøde ligger en fuldstændig 
”oversættelse” – maskinskrevet!  Et 
resultat af at Bernhard i en alder af 
70 år lærte sig at skrive på maskine. 
 
Bernhard var gartner, landmand og 
lokalhistoriker. Alt bar præg af hans 
grundighed. Han havde også sans for 
havebrug.  
 
Sammen med Irma skabte han en 
stor, sirlig nyttehave og en utrolig 
smuk prydhave, hvor de mange fuch-
siaer igennem årene havde deres 
pladser efter vinteropholdet inden dø-
re – også sommeren 2010.   – Det var 
altid en oplevelse at besøge dem – at 
gå tur i haven og hilse på de forskel-
lige blomster – at sidde i stuen og 
over en kop kaffe vende lokalhistori-
en en ekstra gang. 
 
En gammel Nørre Søby-dreng har i 
en alder af 92 sluttet ringen – født 23. 
februar 1918 på Nørre Søby Mark, 
begravet på Nørre Søby kirkegård 
den 3. december 2010. 

 
Æret være Bernhards minde. 

Aase Reffstrup 

Mindeord   
- ved Bernhard �ielsens død– 28. november 2010  
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følger i bladet nærmere foråret. 
Holdets fysiske form vedligeholdes 
på banen en gang om ugen, og nor-
malt træner vi hele vinteren igennem, 
fast hver tirsdag aften kl. 19. Det 
kommer måske for nogle som en 
overraskelse, at vi ligefrem træner. 
Faktisk forholder det sig sådan, at det 
kun er sne på banen der holder os til-
bage. Henover efterårssæsonen kom 
det sågar så vidt at vi også havde træ-
ning torsdag. Normalt er vi imellem 
10 og 20 spillere til træning. Vi var-
mer op, laver træningsøvelser og 
spiller til 2 mål. Til holdet er der til-
knyttet omkring 30 aktive spillere 
som er mere eller mindre aktive, og 
de personlige ambitioner afgør hvor 
aktiv man ønsker at være. Som træ-
ner er det rart at have lidt forskelligt 
materiale at vælge imellem når der 
skal stilles hold til kamp. Faktisk er 
mit "job" lidt at sammenligne med en 
sommelier (mundskænk - red.); Af-
hængigt af formålet kan jeg udvælge 
efter styrke og efter årgang. Vi har 
både årgang 52' helt op til en årgang 
89', og en hel masse forskellig  svin-
gende kvalitet omkring årgang 68'. 
Så udvalget er bredt og der er noget 
for enhver smag. 
Efter træning er der mulighed for en 
let forfriskning og lidt afspænding i 
klubhuset. Der bliver snakket på 
kryds og tværs, diskuteret byggepro-
jekter, solgt kartofler og lavet busi-
ness planer. Ind imellem snakker vi 
også om, hvordan vi kommer i serie 

Langs søen, tæt på kirken, centralt 
placeret og med solen på tilskuer-
pladserne findes byens fodboldstadi-
on, stadion er nok så meget sagt, men 
en smuk boldbane med en smuk pla-
cering. Fodboldklubben består af et 
herrehold som undertegnede forsøger 
at (gen-) optræne til en værdig place-
ring i statistikken. Da vi er en institu-
tion i byen (en af de få som er tilba-
ge :-) ), skal jeg hermed gøre op-
mærksom på vores eksistens og de 
tilbud vi har til byens borgere. 
Først og fremmest vil jeg gerne på 
fodboldklubbens vegne takke byens 
borgere for deres opbakning i forbin-
delse med kommunens sabelraslen 
vedr. en forestående lukning af fod-
boldbanen. Nr. Søby BK's højt skat-
tede hjemmebane består fremover og 
vedligeholdes igen, nu højst tilfreds-
stillende, i højere grad end før 
"krisen". I forbindelsen med luknin-
gen arrangerede vi et par "fokus" 
kampe, hvor vi trakterede tilskuerne 
med røde pølser. Tilskuerne gengæld-
te vores invitation med fremmøde, og 
til hvert arrangement har vi langet 
omkring 70 kuverter over disken. Det 
var underholdende som spiller at se 
tilskuere på "lægterne". Det er jo ikke 
fordi der normalt mangler underhold-
ning, når vi spiller hjemmekamp, 
men tilskuer tallet er normalt begræn-
set til 5-10 stykker. Vi fik fokus på 
klubben og banen, og vi fortsætter 
med hjemmekamps arrangementerne 
til foråret.  Forårets kampprogram 

�yt fra fodboldklubben. 
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Nu er Brugsen i Nr. Søby lukket, og 
vi må se os om efter andre handlemu-
ligheder. 
Det var således naturligt at undersøge 
hvilke muligheder, der så kunne 
komme på tale, men det viste sig 
snart at være en noget sværere opga-
ve end først antaget. 
Den første henvendelse blev frem-
sendt til Netto. Desværre, vi kunne 

ben og til vores årlige afslutningsfest. 
Tjek også vores fanklub på http://
www.facebook.com under Fanklub 
�r. Søby Boldklub, vi har d.d. 138 
medlemmer. Har du spørgsmål og vil 
høre hvor du kan komme i gang, så 
kontakt undertegnede. 
På vegne af markedsføringsudvalget i 
Nr. Søby Boldklub, 
Sven Caning, Cheftræner 

ikke give dem det kundeunderlag 
(4000 personer), der skulle til, før de 
bare ville overveje at åbne forretning 
her. Det antal kan vi jo under ingen 
omstændigheder leve op til, selvom 
alle mulige forslag blev fremført og 
næsten både 2- og firbenede blev 
medregnet. De var meget positive, 
både udviklingschefen og område-
chefen, men altså et klart nej. 

4, og vore planer realiseres da også 
indimellem, men ellers har vi det 
godt i serie 5. 
Vi vil gerne udbygge truppen og vore 
kompetencer, og søger altid flere 
spillere og hvis du sidder med en Jan 
Mølby i maven og har du lyst til en 
prøvetræning,  så er du velkommen.  
Desværre har vi ikke et kvindehold, 
men kvinder er velkomne i fanklub-

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 
****************   

Der indkaldes til Generalforsamling 
Mandag  den 24. januar 2011, Kl. 19.00 

i arkivlokalet på Røjlevej 22.  

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

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen 

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

Fortælledag  
Næste Fortælledag:  Mandag den 7. februar 2011, kl. 14.30, 

          i arkivlokalet på Røjlevej 22. 

Emne: Historien omkring Udstykningen af husmandsbrug i 

1927 

Ak - ja, den gik ikke 
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Årets første fællesspisning er fredag 
den 14. januar kl. 18.00.  Tilmelding 

Varmestuen. 

fra 1. januar til Else Larsen på telefon 
65 90 11 29. 

Nu er jul og nytår vel overstået og vi er klar til næste festlighed, 
nemlig 

KARNEVALET 
i Nr. Søby Forsamlingshus lørdag den 19. 

marts 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og afvent nærmere om tids-

punkt, menu, 
tilmelding m.m. i næste nr. af Skulderbladet. 

Festudvalget 

Næste henvendelse gik til REMA, 
men med samme resultat. Efter forly-
dende har de ellers tænkt sig at åbne 
en afdeling i Højby. Det lykkedes 
mig dog ikke at få dette verificeret, 
da deres chef påstod, at det endnu ik-
ke var nået hans skrivebord. Jeg sy-
nes ellers Nr. Søby var et godt bud på 
en ny afdeling, da Højby i forvejen 
har både en Super-Brugs, Aldi, Fakta 
og en købmand. Men samme resultat 
– vi er ikke nok beboere til, at en for-
retning ville være rentabel, og vi lig-
ger ikke i en udviklingszone.  Ikke 
engang vores beliggenhed så tæt på 
omfartsvejen kunne tælle til vores 
fordel. Den gav dog en lille tænke-
pause i den anden ende, så måske en-
gang. En henvendelse til SuperBrug-
sen i Nr. Lyndelse om vareudbring-
ning var også noget forstemmende. 
De har ingen varebil, og fik ikke lov 

til at købe en ny, da deres gamle for 
et par år siden ikke kunne mere. De 
har dog lovet at ville tage problem-
stillingen op, da sagen jo nu stiller 
sig lidt anderledes for Nr. Søby bor-
gerne. Hvad er mere naturligt nu, 
hvor medicinudleveringen, posthuset 
m.m. er i Nr. Lyndelse, end at man så 
også kan få lidt varer med, hvis man 
ikke lige selv er i stand til at komme 
ned og handle. 
Hvis dette indlæg virker noget ned-
slående for læserne, kan jeg foreslå 
en tur ned omkring Trekanten. Det 
smukke lys i træerne og blomsterkas-
sen med sit lystæppe kan ikke andet 
end glæde og varme langt ind i sjæ-
len på alle, der færdes der, enten til 
fods eller ved gennemkørsel. Så er 
det trods alt godt at være beboer i Nr. 
Søby. 

Marianne Andersen 
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Asta Ellegård, Nr. Søby: ”Ja, jeg ved 

ikke om det egentlig er noget sær-

ligt.” 
Ovenstående sætning 
møder jeg ofte i forbin-
delse med, at folk kom-
mer med ting til museet.  
Jeg vil sige, det er altid 
noget særligt når jeg får 
en sådan forespørgsel, og 
Asta var ingen undtagel-
se, da hun berettede om 
børnetøjet, hun havde 
pakket ned og gemt væk 
efter børnene Lis Karen 
og Rikke. 
Sirligt an-
bragt i po-
ser og pap-
kasser an-
kom tøjet 
til museet, 
og hvor var 
der meget. 
Navlebind, 
som næppe 
mange ken-
der brugen 
af i dag, 
med brode-
rede kanter, 
fremstillet 
af Astas mor. 
I dag er der ikke længere så mange 
der bruger hagesmæk, det er blevet 
nemt at vaske, men her er de, hækle-
de, broderede, købte i frotte`. 
Hæklede kraver til pynt og nytte. 

Fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum 

Strikkede blebukser, og der skulle 
bruges mange, engangsbleer havde 

ingen endnu 
drømt om. 
Små kjoler, 
sparkedragter, 
sengetøj osv. 
Husmødrene 
havde travlt, det 
meste tøj blev 
fremstillet 
hjemme ved 
køkkenbordet. 
Astas og Svend 
Åges to piger, 
Lis Karen og 
Rikke, der er 
vokset op i tres-

serne, gik ligeledes mest i hjemmefa-
brikeret tøj. En enkelt gang fik Asta 
syet en kjole til Lis Karen, ternet med 
tilhørende bukser, hos Grethe Albrekt 
Odensevej 42, det synes vi selvfølge-
lig er lidt sjovt her på museet. 
 
Vi har fotograferet et lille udpluk af 
tøjet til Skulderbladet, men vi måtte 
have min mors gamle kommode ned 
fra loftet, og skufferne er fyldt godt 
op. Læg vejen forbi når vi igen får 
varme i vejret, og gense barndom-
mens land, eller se hvordan det var, 
alt efter aldersklasse. 
 
Tak til Asta og Svend Åge fordi I 
tænkte på os. 
 
Else-Marie. 



 

7 

Julen kom med englelyd, 
Børnebørn var fulde af fryd, 
for Julen varer lige til Påske. 
�ej – Fasten har vi ind imellem, 
sundt for os at si’ farvel til frikadellen! 
 
For os en ren nødvendighed, 
- for andre! - er det at faste lig med dagligdags elendighed. 
                        �ødvendighed            -              Elendighed 
måtte 2011 bringe os                Anstændighed. 
 

 

Huspoeten – januar 2011 

Månedens digt 
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Kalenderen          januar -  marts 2011 

14. 
24. 

7. 
19. 

Jan. 
 
Feb. 
Mar. 

19.00 
18.00 
14.30 
18.30 
 

Fællesspisning 
Generalforsamling Lokalarkivet 
Fortælledag lokalarkivet 
Karneval 

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

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 

8æste nummer udkommer den 1. februar 2011. Deadline : 15. januar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Fre. 
Man. 
Man. 
Lør. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

 
1., 3. og 
4. Fredag 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  8SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
8r. 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 
8ørre Søby Kirke 
8ørre Søby Lokalarkiv 
8ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

8ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
8ørre Søby Forsamlingshus 
 

Røjlevej 22 
Varmestuen 
Røjlevej 22 
Forsamlingshuset 
 

Faste månedlige aktiviteter 

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


