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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

For nogle år siden påbegyndte Faa-

borg-Midtfyn Kommune en registre-

ring af skulpturer, statuer og spring-

vand i kommunen. – Nørre Søby er 

ikke rig på sådanne, ja, jeg kunne kun 

finde frem til disse: 

På Søbysøgård står en mindesten på 

Påskeøen – for Sophie Seefeldt Bille, 

rejst i 1774. 

I parken står støt-

ten med følgende 

inskription: 

Æresminde for 

Admiral de Fal-

sen og Capitain 

de Falsen, oprejst 

af skiønsomme 

eiere, Fæstere og 

Betjente ved Sø-

bysøgaard Gods – 

1868. 

 

I 1995 skænkede N.M. Knudsens 

Fond en skulptur, som er placeret ved 

opkørslen til slottet. Kunstneren er 

Kent Holm, Fraugde. Værkets titel er 

”Kunstruktion over en cirkel”. 

Ved et af Lokalarkivets besøg på Sø-

bysøgård fortalte Birger Christensen:  

”Den fik mange knubbede ord med 

på vejen; men det skal man ikke være 

ked af, for det betyder, at folk har set 

på den – og det er jo netop formålet.” 

 

På urnekirkegården for de ukendte 

står en fugl, som har sin egen lokale 

historie.  – Det er 

billedhuggeren Kaj 

Nielsen, som har 

skabt den. KN var 

bror til Bernhard 

Nielsen, vores lo-

kalhistoriker. Begge 

var født i Nørre Sø-

by, er nu døde.  Ur-

nekirkegården på 

”den nye kirkegård” 

forekom i 1982 (jf. 

SOGNET nr. 1, 

1982-83) noget bar, og en granitfigur 

”Fugl på sokkel” blev bestilt hos Kaj 

Nielsen i Glamsbjerg. Menighedsrå-

det kunne skaffe ca. 5000 kr., og rest-

beløbet, ca. 5000 kr., blev samlet ind 

hos private. 
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Samme år, 1982, var der kontakt til 

Rudolf Steiner Skolen i Lindved. Der 

var fra skolen et ønske om, at 

børnene skulle konfirmeres i 

Nørre Søby Kirke; et ønske 

som blev imødekommet – de 

blev konfirmeret St. Bededag 

1983. - Som tak tegnede 7. 

klasse 23 billeder, forestillende 

krybbespil; de blev udstillet i 

kirken i december 1982. Der-

udover gav forældrene bidrag 

til indsamlingen til fuglen. 

I en samtale med Kaj Nielsen 

(KN) fortæller han om sin 

kærlighed til arbejdet med 

sten.  ”Det begyndte i træ. I 

1949 blev jeg opfordret til at 

sende forskellige arbejder til 

”Kunstnernes Efterårsudstil-

ling”, hvor de blev antaget.”  -  

KN var begyndt at arbejde i 

sten, havde fundet en sten, 

som blev til et mandshoved – det 

blev antaget i 1950.  ”Jeg havde ar-
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bejde på møbelfabrikken ”Virkelyst” 

i Glamsbjerg, kvittede nu arbejdet og 

helligede mig arbejdet med skulptu-

rer. – Jeg havde min hammer og min 

spidsmejsel og så et hjørne i haven. 

Derude har jeg nu hamret i 33 år, og-

så til langt ud på aftenen, så fasaner-

ne skræppede af mangel på nattero!” 

 

Om ”Fugl på sokkel”. 
 

”Det er en anerkendelse at få lov til 

at lave en skulptur til sin fødeby. Det 

er en sten som bøjer sig og øverst en 

spejdende fugl, der skuer ind mod 

kirken, dér hvor jeg for 72 år siden 

blev døbt. På urnekirkegården var der 

jo ingen baggrund, det så lidt fladt 

ud; men fuglen blev udbygget med et 

par natursten ved siderne, så den kun-

ne være et samlingsmærke.  Jeg har 

ladet stenen hælde lidt op mod kir-

ken. Man skal komme ind på kirke-

pladsen og følge fuglen hele vejen 

ind på den ny kirkegård. Eller også er 

det sådan, at fuglen følger den besø-

gende. Man skal mærke livet i fug-

len. Man skal rundt om en skulptur, 

mærke dybden.” 

 

Det var Kaj Nielsens tanker bag fug-

lens oprindelige placering.  – Fuglen 

vender nu ryggen mod kirkepladsen;  

hvorfor er det egentlig ændret ? 

 

Aase Reffstrup 

Efterårsstemning i Nørre Søby.  
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Vi siger tillykke til Svend Aage, der 

blev 85 den 19. September. 

Svend Aage får et særligt glimt i øjet 

når talen falder på hans opvækst hos 

Ada på børnehjemmet Vesterbo i 

Ryslinge. 

Egentlig stod det ikke skrevet i kort-

ene, at alting skulle vende sig til det 

bedste da Svend Aages mor døde fra 

syv børn, hvoraf den yngste, dagens 

fødselar, var bare et halvt år. 

Efter moderens død kom de to ældste 

børn ud at tjene, og de sidste fem 

kom på børnehjemmet i Palleshave, 

hvor friskolen lå lige op til. 

Børnene fik tidligt ansvar, udover at 

gå i skole, hjalp de til med alt forefal-

dende på børnehjemmet, hvilket 

blandt andet indebar, at muge ud hos 

køerne og fodre grise; men her havde 

de det vel ikke anderledes end deres 

skolekammerater, der ligeledes måtte 

yde deres derhjemme. 

Efter nogle år flyttedes Svend Aage 

og broderen til børnehjemmet 

Vesterbo i Ryslinge, der lededes 

dygtigt og kompetent af den 

varmhjertede Ada, en ældre sygeple-

jerske med stor forståelse for børn, 

og børns behov. 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

Fødselsdag på Kirkeløkken 81 
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Fra Vesterbo stammer alle Svend Aa-

ges glade barndomsminder, Ada var 

som en mor for den lille flok, der var 

kommet i hendes varetægt. Otte til ni 

børn var de ad gangen, 

just ikke flere end der 

ofte var i de 

omkringliggende huse. 

Hjælpsomheden var 

stor i det lille samfund, 

kom det byens han-

dlende for øre, at det 

kneb på børnehjemmet, 

enedes de hurtigt om en 

indsamling så stedet 

igen kom på fode. 

Ada havde en adopteret 

datter, Hedvig Børsen, 

som tog over da kræfterne begyndte 

at svinde, men stedet fortsatte i 

samme ånd som altid, og børnene 

hang ved deres gamle hjem. 

På billedet er " børnene 

" samlet i 1970. Svend 

Aage ses lige i midten 

af billedet, ved siden af 

sin bror Verner, og i 

blomstret kjole Hedvig 

Børsen. 

Svend Aage, og hans 

kone Asta, er kendte 

mennesker i Nørre 

Søbys gadebillede, ja 

Asta er indfødt Nørre 

Søby-er, datter af 

Frederik Ellegaard, der 
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forandringer, et mindre hus, og knap 

så tidkrævende en have var målet. 

Om haven er blevet mindre 

tidkrævende vil jeg lade stå uimod-

sagt, men Svend Aage har i alt fald 

kræset for den ned til mindste detalje, 

helt hen til Astas lille plantebord ved 

indgangen til huset. 

Det er da gået helt godt for et 

børnehjemsbarn fra Vesterbo. 

Else-Marie. 

Det er efterhånden generationer si-

den, at rok og ten var blandt hus-

mødrenes mange tidkrævende red-

skaber, men jo dengang en nød-

vendighed til fremstilling af garn fra 

fårenes uld. 

Svend Aage var som barn fascineret 

af plejemor Adas gamle rok, og hun 

lovede ham, at den skulle han få når 

hun en gang ikke var mere. Rokken 

flyttede da også med til Kirkeløkken, 

men Svend Aage har i dag foræret 

den til Hestehavegaards Hverdags-

museum, hvor den kan ses i vores 

lille bibliotek. 

Til foråret håber vi, at kunne vise den 

i brug i forbindelse med kulturens 

dag lørdag den 4. maj. Peters søster 

Lis, er gået i gang med et kursus i 

spinding, og har til det formål al-

lerede samlet en del Lama-og 

fåreuld, " nu håber jeg bare, at jeg 

bliver dygtig nok ", siger hun. 

Lis har i øvrigt foræret museet en 

strikkemaskine, som hun tog i brug 

første gang omkring 12-års alderen, 

den vil naturligvis blive demonstreret 

ved samme lejlighed. Lis er en år-

gang 1945.  

havde Nørre Søby Auto lige overfor 

gadekæret. 

I mange år, fra brylluppet i Nørre 

Søby kirke den 19 - 11 - 1960, lå 

hjemmet på Radbyvej, hvor også 

døtrene Lis - Karen og Rikke  vok-

sede op, men da den nye bebyggelse 

tog form på Kirkeløkken, besluttede 

Asta og Svend Aage, at det var tid for 
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Fællesspisningen er fredag den 9. 
november, kl. 18. 
Tilmelding fra den 1. november til 

Else Larsen, tlf. 65901129 

 

Lysene på træerne ved Trekanten 
tændes 1. søndag i advent, den 2. 
dec. Kl. 16. 

Ved lystændingen er Varmestuen 

vært med en lille en til halsen og 

godteposer til store og små. 

Johannes spiller, og vi synger og dan-

ser om træerne. ☺ 
Vi håber, at I – som tidligere – vil 

bakke op om vores lille, hyggelige 

sammenkomst. 

 

Juledekorationer. 
Lørdag den 24. november mødes al-

Varmestuen 

le, som har lyst til at lave dekoratio-

ner. 

Ler, gran og andet grønt haves. Tag 

selv lys, bånd og skåle med. 

Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe. 

Kl. ca. 12 slutter vi med lørdagsfro-
kost. Selv om man ikke har været 

med fra begyndelsen, er man natur-

ligvis velkommen til at deltage i lør-

dagsfrokosten. 

 

Sensommerturen, torsdag den 16. 

august, til Kongsdals smukke park-

have forløb godt. 

 

Fra P-pladsen ved Varmestuen var vi 

19 personer, fordelt i 5 biler, der kl. 

13.30 kørte af sted i silende regn 

(Måske var det på grund af dårlig 
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sigtbarhed, at det ikke var så let at 

finde vej ☺ ). 
Dagen før havde vi haft et fantastisk 

sommervejr med høj sol. Dagen efter 

blev det ligeså, men ikke den 16! 

I det mindste var vi i ly i bilerne, li-

geledes mens vi i Kongsdal hørte lidt 

om stedet og drak kaffen til Elses og 

Hannes dejlige brød. 

Da det endelig blev tid til 

at bese stedet, var vejrgu-

derne med os, og vi kunne 

nyde den flotte have i tør-

vejr. 

Herefter gik turen videre i 

det hyggelige Nordfyn. Vi 

ville have været omkring 

Glavendruplunden, men ef-

ter lidt ekstra kørsel blev 

tiden knap, og min lille for-

friskning – til dem, der 

kunne tænke sig det - blev i stedet 

indtaget ved Dallund. Videre gik det 

til Otterup Hotel, hvor vi fik dejlig 

flæskesteg og islagkage med frugt. 

Kl. ca. 20 var vi tilbage i Nr. Søby. 

Alt i alt en dejlig eftermiddag. 

 

Kris 
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Borgere i �ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 6b. Max 25 personer. 

Henvendelse 3 uger før brug til   

Else Larsen tlf. 65 90 11 29  - 23 25 11 39 

Varmestuen  

meddeler  
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Lokalarkivet for �ørre 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 

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

Fortælledag  
Mandag den 5. november kl. 14.30 i arkivet. 

Dilettant i �ørre Søby  
Vi hilser dilettanterne velkommen tilbage.  Kom og se, hvad 

arkivet gemmer af muntre billeder fra mere end 100 år. 

Det bliver gentaget om aftenen fra kl. 19. 

Mandag den 3. december kl. 14.30 i arkivet. 

Kom – vær med til at skrive om ”Julen i �ørre Søby” 
Vi finder juleerindringer frem - 

læser julehistorier fra ”Juleroser” og ”Ved julelampens skær” 
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Julemessen i Nr. Søby 

Forsamlingshus er al-

tid velbesøgt, både for-

di der er et stort, spæn-

dende og billigt udbud 

af gode hjemmelavede 

gaveartikler og fordi 

det er en god anled-

ning til at møde naboer 

og gode venner og be-

kendte. 

Julemesse 

I 

	r. Søby Forsamlingshus 
Søndag d.25. november 2012 

Kl.10.00 til 17.00 
Alt til julen 

Børnetombola 
Lotteri 

Trækning på indgangs bon hver time. 

Hovedgevinsten trækkes kl.17. 
på dagens indgangs bon 

Alle gevinster er sponseret. 
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand 

Vel Mødt 
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Løssalg : 5 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 
5æste nummer udkommer den 1. december 2012. Deadline : 15. november 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

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

Skulderbladets interessenter 
5ørre Søby Kirke 
5ørre Søby Lokalarkiv 
5ørre Søby Vandværk 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

5. 
9. 

24. 
25. 

2. 
3. 

5ov. 
 
 
 
Dec. 

14.30 
18.00 
09.00 
10.00 
16.00 
14.30 

Fortælledag (gentages kl. 19) 
Fællesspisning 
Juledekorationer 
Julemesse 
Lysene tændes på Trekanten 
Skriv om julen i 5ørre Søby 

Man. 
Fre. 
Lør. 
Søn. 
Søn. 
Man. 

Lokalarkivet 
Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Trekanten 
Lokalarkivet 

Kalenderen        november  -  december   2012 

Faste ugentlige aktiviteter 


