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�ørre Søbys kalender 
Marts  - april  2002. 

4. 
7. 
7. 

12. 
13. 
15. 
18. 
23. 

Mar. 
 
 
 
 
 
Apr. 

19.30 
19.30 
19.00 
15.00 
15.00 
18.00 
19.00 

Orienteringsmøde  - udstykning 
Generalforsamling Skulderbladet 
Årsmøde Brugsen 
EDB kursus  - begyndere 
EDB kursus  - fortsættere 
Fællesspisning 
Jeg elsker den brogede verden 
Udflugt til Humlemagasinets 

Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolen 
Skolen 
Varmestuen 
Foredrag, Salen 
Galleri 

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 
Varmestuen 
 

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. April 2002. Deadline : 15. marts 
Sats : Syssel.  

Man. 
Tor. 
Tor. 
Tir. 
Ons. 
Fre. 
Man. 
Tir. 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

12. Årgang nr. 3.    1. Marts  -  1. April     2002                   IS�0906-6519 

I mit barndomshjem havde vi en stor 
have med mange frugttræer og buske, 
så min far der ikke var så rask og stærk 
brugte sit jyske handelstalent ved at 
sælge havens produkter. Når han cyk-
lede til Brugs eller kørte til mølle med 
hest og vogn, havde han ofte en pose 
med smagsprøver som han delte ud af 
og på den måde fik solgt en masse 
frugt. 
Et stort svedskehegn havde vi også, og 
et år solgte vi for 500 kr.- det var man-
ge penge dengang under krigen. 
 
Det jeg her vil fortælle om var en som-
merdag da 2 11-12 årige drenge kom 
cyklende ad Odensevej, de var på vej 
til Korinth, hvor deres bedsteforældre 
boede,- Vi gik nede i haven og plukke-
de bær, da de kom ind og spurgte, om 
de kunne få noget at drikke, det var en 
varm dag, og de var vist også lidt træt-
te, der var jo lang vej før de nåede Ko-
rinth. 

Venskaber under krigen 
Kurt og Viggo hed drengene, som vi 
fik en lang snak med. Der var jo ratio-
nering på mange ting, blandt andet 
sukker, drengene fortalte, at deres mor 
havde mange sukkermærker, men in-
gen frugt, og vi havde frugt, men ingen 
sukkermærker,- det måtte der gøres 
noget ved: 
Næste søndag kom så deres forældre 
og en lillebror cyklende fra Odense og 
ville gerne købe frugt, de plukkede selv 
og vi fik en tår kaffe sammen med me-
gen god snak. 
Kurt og Viggo var meget interesseret i 
dyr, navnlig heste. Vi havde to sorte 
heste som de sagtens kunne gå op til og 
børste og strigle, de fik også lov til at 
ride på hestene, det var lige sagen. 
 
Disse mennesker kom til at betyde me-
get for os gennem årene, navnlig Viggo 
kom næsten hver fjortende dag ud til os 
og hjalp med dyrene, han var en meget 
stærk dreng og kunne klare mange 
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ting,- han blev for øvrigt smed, for han 
ville arbejde med heste, og dengang 
havde smeden mange heste til skoning. 
 
Deres far som var hos postvæsenet var 
født på landet, og han var meget tit 
med ude i mark og stald, hjalp også i 
høstens tid. Deres mor var fra Odense, 
hun ville hellere hjælpe mor, så hun 
gik ikke af vejen for at lave mad og 
gøre rent. 
I mange år, når vi var en tur i Odense 
og skulle vente på tog eller rutebil, gik 
ventetiden med et besøg i Odinsgade 
17 hos vore gode venner, og altid blev 
vi mødt med åbne arme, kaffetår og en 
god snak. 
 
Om aftenen d. 
4. maj 1945 var 
vi, en masse 
børn og unge 
samlet på 
Sportspladsen, 
og lige før vi 
skulle gå hjem 
kom gartner 
Hedelund cyk-
lende på sin 
kones cykel ned 
ad den lidt stej-
le skråning ud 
på plænen mens han råbte af fuld styr-
ke: 
VI HAR FÅET FRED -- VI HAR FÅ-
ET FRED'-. 
 
Tanker omkring mit hjem. 
 
I 1927 skete en udstykning fra Søby 
Søgård, og mine forældre, der var 
blandt ansøgere, fik tildelt en meget 

bakket parcel, men utrolig smukt belig-
gende ind imod Sportspladsen og Kir-
keskoven, ved Odensevej og Rødeled-
vej (nuværende Odensevej 6).  Der 
fandtes næsten alle arter af jord på par-
cellen: Sand, muld, ler og under krigen 
blev der gravet tørv til eget brug. Alt 
ialt var jorden god, kornet stod godt og 
blev høstet med selvbinder som var det 
brugte redskab på den tid. Det skete, at 
kornet var så kraftigt, det gik i leje 
(væltede) det kunne ligge som tromlet, 
så måtte far med en gammel husmand 
til hjælp høste kornet med le, mor og 
jeg bandt op, det var et hårdt arbejde 
for alle. 
Når kornet skulle ind kunne vi ikke alle 
steder køre med fuldt læs på grund af 

det bakkede terræn, 
men den varierede 
jordbund gav gro-
bund for andre af-
grøder blandt andet 
kartofler og jordbær, 
far var en dygtig 
landmand der fik 
meget ud af sin jord, 
tillige var han god til 
at handle,- var ikke 
jyde for ingen ting. 
 
Ikke længe efter at 

mine forældre var begyndt i Nr. Søby 
blev far syg og fik lavet colestomi, 
hvilket ikke var nogen spøg for 65 år 
siden, da var man ikke så dygtig på 
sygehuset som nu. 
 
Mor skal ikke glemmes, hun var en 
meget nøjsom, flittig og god kone og, 
grundet far var så meget syg, havde 
hun selvfølgelig meget at gøre. 

Odensevej 6 
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Fra 1. april ændrer vi vore åbningsti-
der, så vi hver dag hele ugen holder 
åbent fra kl. 8.00-18.00. 
Husk også årsmødet torsdag den 7. 
marts kl. 19.00. Spisebilletter á 50.- kr. 
købes i brugsen senest tirsdag den 5. 
marts. Mød op til en hyggelig aften.  

Vi har deltaget i en konkurrence i FDB 
med 25 butikker om bedste salgsklare 
butik. Vi blev NR 1- alle medarbejdere 
var stolte - præmien var 96 fl. rødvin, 
så vi har haft en hyggelig aften. 

 
Kirsten Højer-Andersen. 

Indbydelse til orientering om udstykning og bebyggelse 

Af Jørgen Sørensens mark langs Stadionvænget, matr. Nr. 1ao Nr. Søby. 

Mandag den 4. Marts kl. 19.30 i �r. Søby Forsamlingshus. 
 
Panelet, der vil orientere om de forestående planer for bebyggelsen, består af 
Afdelingsleder Helge Müller, Årslev Kommune 
Advokat Bo Tverskov 
Arkitekt Jan Fugl 
Arkitekt Uffe Black Nielsen (initiativtager) 

�yt fra Dagli´ Brugsen 

�år du elsker og ånder for en du kan lide, 

så gribes din sjæl af en sær mani. 

Du vil dele og holde  -  ånde og være. 

Som når lyset bliver tændt i en 100 watts pære. 
 

 

Huspoeten 

 

Fra samlingen ”Mors egne”   - 1991 

Månedens digt 
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Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet     
for Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sogn 

Sla-Fyns filmprojekt  2001 
 

Her er nyt om det store, ambitiøse pro-
jekt, som også har bidragydere fra Sø-
bynitter og andre med forbindelse til 
Nørre Søby.  I “Fynsk Arkivnyt” nr. 
1/2002, som netop er udsendt, har be-
styrelsen meddelt følgende: 
 
“Som bekendt er overspilningen af film 
i fuld gang.  Pr. 1. februar 2002 er der 
overspillet ca. 4.300 film, men da der 
er indkommet ca. 8000, er der stadig et 
stykke vej endnu.  Nogle arkiver har 
valgt at sende besked ud til alle, der har 
afleveret film, om at overspilningen vil 
komme til at vare året ud.  Det er nok 
en rigtig god ide.  Det vigtige er, at 
ingen behøver at være bekymrede for, 

om deres film bliver væk.  Det system 
med nummerering af filmene på det 
enkelte arkiv, med registreringsblade, 
der følger filmen hele vejen, har vist 
sig at fungere.  Der er styr på tingene - 
det tager bare tid.”   
 
Og det kan vist alle forstå.  Det kan 
ikke være forkert at udnævne projektet 
til en vaskeægte succes - i første om-
gang hvad opbakningen angår.  Næste 
trin bliver at levere videoerne til giver-
ne og få oplysninger om, “hvem, hvad 
og hvor”, der er foreviget!  Det bliver 
et spændende stykke Fyns-historie.  I 
hører nærmere, når videoerne og filme-
ne er tilbage i Nørre Søby.    
 
Aase Reffstrup 

Fællesspisning i marts bliver afholdt fredag den 15.03.02 kl. 18.00Husk 
tilmelding til Bente 65901944 senest tirsdag d 12.03.02.Margit,Asta og Tage 
er ansvarlige for menuen. 

Fællesspisningen 

komme udenbys fra, vi har i forvejen 
medlemmer fra mange forskellige 
kommuner. 
At kunne noder er ingen krav, da vores 
dirigent, Kai, er god til at lede og for-
klare, så du efterhånden lærer at forstå 
dem. 
Vi glæder os til at få nye medlemmer, 

og hvis du har spørgsmål, er Johnny 
Andersen at træffe 
på tlf.: 62661464 
 
På �r. Søby Korets vegne 
 
Birgit Rasmussen 
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EDB- Begynderhold.  
2002. 
På Nr. Søby Skole. EDB Lokalet i Au-
laen. 
Alle er velkomne. 
7 X 3 timer, Tirsdage = i alt 21 Timer. 
Start Tirsdag d. 12 Marts. Kl. 15.00-
17.30 
Pris: kr. 365,- 
 
Kurset henvender sig netop til dig. Du 
har måske gået længe med tanken om 
et Edb-kursus. Dette kursus kan alle 
deltage i. 
Der kræves absolut ingen forudgående 
viden. Kom og lær om alt dette nye, 
som du vil få utrolig glæde af i tiden 
fremover. Kurset bliver let forståeligt, 
og jeg vil tale ”Dansk” igennem hele 
undervisningen. Jeg vil repetere igen-
nem hele  kurset, så du kan huske det. 
 

Far slagtede selv, det havde han lært af 
sin egen far som var kalveslagter hjem-
me i Jylland. 
 
Da far jo ikke var så rask, så vi måtte 
leje hjælp, var pengene til tider små, 
men far udnyttede sit handelstalent. 
Han tog prøver af afgrøderne fra vores 
store have med, når han var i Nr. Søby 
for at købe ind,- kartofler, frugt og bær, 
så kom folk og købte, hvis de havde 
fået smag for varen. Et år solgte vi for 
500 kr svedskeblommer, det var mange 
penge i krigens tid. 

Asta 

I min barndom havde vi altid en ny-
konfirmeret dreng til hjælp om somme-
ren, ved de tunge arbejdsbyrder som at 
køre møj, havde vi en arbejdsmand til 
hjælp, mor havde hjælp til storvask og 
brygning, - de første år havde vi ikke 
indlagt vand, men måtte pumpe med 
håndpumpe fra en meget dyb brønd, 
som barn kunne jeg ikke nå op til pum-
pestangen men jeg sprang via vandtru-
get op og hagede mig fast i pumpestan-
gen, og kunne så med min vægt tynge 
stangen ned, så der kom et par liter 
vand. Det blev til mange hoppeture før 
en spand var fyldt. 

Du skal lære: 
· Tænde og slukke for din computer. 
· Åbne og lukke programmer. 
· Skrive et brev, gemme det og  rette 
 og udskrive på printer. 
· Sende og modtage E-post (E-mail). 
· Finde informationer m.v. på Inter
 nettet. 
· Finde en sang på nettet til en festlig 
 lejlighed mv. 
· Lave dit helt eget private budget. 
 
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider 
koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil blive 
udleveret på kurset. Du skal kun med-
bringe noget at tage notater på, godt 
humør + evt. diskette til dine egne ko-
pier til hjemmebrug. 
 
Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftensko-
le  tlf.  62661464 
E-post. laika@mobilixnet.dk 

EDB- hold  2002. 
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Allerede i 1889 blev der stiftet ”Nr. 
Søby Sangforening” og en 
”Dilletantforening” i Nr. Søby. 
Sangerne øvede sig i private hjem, 
mest på gårdene hvor der var en 
”storstue” de kunne være i. 
Da der også var en ungdomsforening 
her, opstod der efterhånden et ønske 
om et fælleshus hvor  
man kunne mødes og udøve sine akti-
viteter i. En gruppe gik sammen og 
lagde en plan og fik realiseret planerne 

Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 
5750 Ringe. 
HUSK!!! 
Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 
11 pers. Pr. hold. 

EDB - UDVIDET 
2002. 
På Nr. Søby Skole. EDB Lokalet i Au-
laen. 
Alle er velkommen. 
7 X 3 Timer, Onsdage = i alt 21 timer. 
Start Onsdag d. 13 Marts kl. 15.00-
17.30 
Pris: kr. 365,- 
Kurset henvender sig netop til dig som 
har lidt kendskab til tekstbehandling, 
eller som har deltaget i begynderhold. 
Kom og lær tekstbehandling dybdegå-
ende. Jeg vil fortsætte i det samme let 
forståelige sprog, og jeg vil repetere 
igennem hele kurset, så du kan huske 
det. 
Du skal lære: 
· At skrive en indkaldelse til et besty
 relsesmøde. 

· Videregående tekstbehandling 
 (Word). 
· Formatering samt opsætning og ud
 skrivning. 
· Outlook Express, E-post, 
 Adressekartotek mv. Vi går I dyb
 den med programmet. 
· Internettet: Vi ser på søgemaskiner/
 websider og ser hvad vi kan bruge 
 alt dette til, og meget andet.!!!!! 
 
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider 
koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil blive 
udleveret på kurset. Du skal kun med-
bringe noget at tage notater på, godt 
humør + evt. diskette til dine egne ko-
pier til hjemmebrug. 
 
Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftensko-
le  tlf.  62661464 
E-post. laika@mobilixnet.dk 
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 
5750 Ringe. 
HUSK!!! 
Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 
11 pers. Pr. hold. 

om et hus, hvorefter Nr. Søby Forsam-
lingshus blev indviet d. 6.December 
1893. Nr. Søby Sangforening gjorde 
herefter stor brug af huset.. Ingen ved i 
dag hvornår den gamle Sangforening er 
ophørt, men aktiviteterne fortaber sig i 
tågerne omkring 1920èrne. 
Mange år senere var der en hel del 
sangglade i Nr. Søby der startede et nyt 
kor.  
Vores daværende præst, Claus Olden-
burg og Johnny Andersen, indkaldte til 

Om Kor i �r. Søby 
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møde i Nr. Søby Præstegård om start af 
et kor. Der blev herefter holdt en stif-
tende generalforsamling. Herved blev 
Nr. Søby Koret, i 1987, en realitet og 
hvor Jørgen Borg Jensen blev valgt 
som formand. 
Efter otte gode år, blev Johnny Ander-
sen valgt som ny formand. 
Denne post besidder han stadig på bed-
ste vis. 
Vi er et firestemmigt kor, der hver 
mandag aften samles i aulaen på Nr. 
Søby Skole og øver på  
mange forskelli-
ge sange, under 
ledelse af vores 
dirigent Kai 
Herrmann. 
Nr. Søby Koret 
har i årenes løb 
deltaget ved 
mange forskelli-
ge arrangemen-
ter. Nogle enkel-
te nævnes her, 
som f. eks. ved 
Nr. Søby For-
samlingshus´ 100 
års jubilæumsfest i 1993, ved byfester, 
samt ved Årslevkoncerterne, hvor vi 
også også i år synger sammen med 
Rolfstedkoret og 
Tranekoret. 
Vi synger ved Adventsgudstjenesterne 
i både Nr.Søby Kirke og Heden Kirke. 
Hvert år holder vi korets fødselsdags-
fest sammen med ægtefæller og kære-
ster. Om sommeren tager vi ligeledes 
den bedre halvdel under armen og ta-
ger på vores årlige sommerudflugt, en 
heldagstur ud i landet. Nogle har et 
musikinstrument, harmonika, violin, 

fløjte osv. som de tager med, og så 
hygger vi os selvfølgelig med grillmad 
og masser af sang. 
Koret har også været på længere rejser, 
og som altid med den bedre halvdel. 
For en halv snes år siden gik turen til 
Norge. Det blev en uforglemmelig op-
levelse, sammen med det norske kor, 
der kom til Nr. Søby i 2001. Sammen 
med Harmoniorkesteret fra Årslev, 
havde vi inviteret det norske 
”Da Capo Koret” på genvisit i Nr. Sø-
by. Sammen gav vi koncert i Nr. Søby 

Forsamlingshus, 
med efterfølgende 
fest. Nu har ”Da 
Capo Koret” invi-
teret os igen, så 
måske allerede i 
det kommende år 
tager Nr. Søby 
Koret til Norge. 
Da koret havde 
10 års fødselsdag, 
fejrede vi det med 
et brag af en fest, 
og samme år tog 
vi på bustur til 

Ungarn, hvor borgmesteren i venskabs-
byen Kistelek tog imod os. Han var i 
spidsen for en komité der havde tilret-
telagt vort besøg med rundvisninger, 
oplevelser man sent glemmer, samt 
indkvarterede os privat og på et gym-
nasium. 
Vi er med på nye udfordringer, så hvis 
du er glad for at synge og samtidig vil 
have nogle oplevelser, så meld dig ind 
i Nr. Søby Koret, hvor du kan være 
med til at sætte dit præg. 
Tag nogle sangglade venner med, det 
er altid rart at følges ad. De må gerne 

Sanglege ved årets fastelavnsfest 


