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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

14. Årgang nr. 7.   1. September  -  1. oktober  2004           IS 0906-6519 

Tysk Fange 
 
Der skulle vel ikke gemme sig sådan en lille bog på den gamle boghylde?  Den er kun 
1 cm tyk og har et karakteristisk stribet omslag. 
Det er lærer Mahlers beretning med tegninger om hans ophold i koncentrationslejrene 
Frøslev, Dachau, Neuengamme og Møgelkær, udgivet i 1945.  Der kendes i dag kun 
3 eksemplarer: 1 hos hans søn Ejgil og 2 i Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn; det ene 
er meget "svageligt". 
 
Det er Frøslevlejrens Museum, som har bedt an hjælp.  Ejgil Mahler har overdraget 
sin fars originale tegninger til bogen til museet.  De vises i sommer og året ud i en 
særudstilling, og museet ville gerne være i stand til - cm muligt at kunne vise den 
originale bog. 
 
Udstillingen har været omtalt i Jydske Vestkysten og 
Flensburg Avis, og der er, planer om, at den skal 
videre til Dachau og Neuengamme til næste år, som 
er 60-året for 2. Verdenskrigs ophør. 
Hvis nogen kan hjælpe med et originalt eksemplar 
(fotokopier haves), vil det blive meget værdsat. 
 
Henvendelse til Aase Reffstrup (65 90 11 00). 
 
P.S. Tegningerne blev vist på Lokalarkivets store 
udstilling i Forsamlingshuset i maj 1995; hvis I ikke 
så den, er her en mulighed eller et gensyn + al det 
andet Frøslevlejrens museum byder på. 

EFTERLYS I G 
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EDB- Begynderhold.  
2004. 

På  r. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen. 
Alle er velkomne. 

7 X 3 timer, Torsdage = i alt 21 Timer. 
Start Torsdag d. 23  September.   

Kl. 16.00  – 18.30 
Pris: kr. 495,- 

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 igennem hele  kurset, så du 
kan huske det. 
 
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 Internettet. 
· Finde en sang på nettet til en festlig lejlighed mv. 
· Lave dit helt eget private budget. 

 
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 40,-) pr. deltager, vil blive 
udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater på, godt hu-
mør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug. 
 
Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole  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. 

Nørre Søby Koret begynder den nye sæson mandag den 6 sep. Kl. 19.30 i Skolens 
aula. Kom og vær med. Vi lægger vægt på at have det sjovt sammen, mens vi synger 
danske og udenlandske sange 4 stemmigt. 

 ørre Søby Koret. 
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Det bedste man kan sige om sommeren 
2004 er, at da den endelig kom, var der 
fuld styrke på varmen. Men ellers var 
juni og juli kolde, blæsende og regnful-
de, dog med 
det rigtige tøj 
på, blev det 
alligevel til 
adskillige gode 
gå og cykeltu-
re. 
  På engen ved 
søen er somme-
ren en stille tid, 
man møder en kat der er på udkig efter 
bytte og nogle enkelte måger og ænder. 
Gravanden fik 6 ællinger godt på vin-
gerne, de fleste skarver blev væk og en 
enkelt dag var der hejretræf ved dame-
badet: ikke mindre end 14 hejrer talte 
jeg til. 
  En af de stille augustdage havde jeg en 
herlig cykeltur :  Jeg cyklede ad Kir-
kestien gennem skoven til Rødeledvej 
og til venstre ned forbi Møllehuset, hvor 
der i gamle dage lå en vandmølle på 
højre side af vejen. Forbi Søbysøgård, 
hvor der ser lidt tomt ud, efter at den 
sidste af de gamle alléer er blevet fæl-
det, jeg 
håber, at 
der bliver 
plantet en 
ny, til glæ-
de for kom-
mende 
slægter.  
  Turen går 
videre ad 
Søgårdsvej 
til Dømmestrup og til højre forbi for-
samlingshuset og det gamle smede 
værksted, hvor den store smedemester 

Andersen, som den sidste regerede med 
hård hånd. Jeg svinger til venstre ad 
Stenløsegyden , hvor der på hjørnet 
bliver lavet træhuse i forskellige størrel-

ser af  Holger Djursaa. 
  Et par hundrede meter hen ad 
vejen går der en grusvej til højre, 
det er Mølledamsgyden og den er 
2-3km lang og fører os igennem 
en dejlig natur til Bramstrup. Vi 
passerer hovedindgangen  og kø-
rer ad brolagt vej langs med vold-
graven. På venstre side af vejen 
kan man se den genopførte kæm-

pelade, hvor der afholdes koncerter m.v. 
Vi følger den brolagte vej til højre og 
kommer så ud på den gamle landevej  

og 
kører 
til høj-
re ned 
mod 
den 
gamle 
mølle-
dam. 

Det er Lindved Å, der her er stemmet 
op for at give vand til voldgrav og 
vandmølle. Hvor er her dejligt!! Søen 

ligger spejlblank og gengiver alt på 
sin overflade, sivøerne, træerne og 
ænderne vises i spejlbilleder. Her 
blev Carl Nielsen  roet over, når 
han som dreng skulle passe gæsse-
ne på Bramstrup. Her kan man stå 
og blive glad over at bo så skønt et 
sted som på Fyn. 
  Tænk, at indtil 1990 gik al trafik 
igennem denne idyl. 
  Turen går op ad bakken til kryd-

set ved den nye vej – tværs over og til 
højre ad grusvejen, der fører os til går-
den Frydenlund. Her er en herlig duft af 

 aturkalenderen 
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de mange heste. Igennem gården og lidt 
til højre og vi er på asfalt igen, nemlig 
Nymarksgyden  og nede til venstre kan 
vi se den lille plet med Flagstang og 
sten til minde om Carl Nielsens føde-
hjem. 
  Mod Nr. Lyndelse kører vi dejligt højt 
oppe og kan nyde udsigten over land-
skabet, vi kører forbi industrikvarteret 

med bl. a. Jørn Slagters ”Sorte Dia-
mant”.   Turen hjem fra Nr.Lyndelse 
behøver ingen nærmere beskrivelse. 
    Lad mig slutte med det, vi har at glæ-
de os til: 
  Septembers himmel er så blå, dens 
skyer lyser hvide 
  Og lydt vi hører lærken slå, som før 
ved forårstide. 

VA D   -  VA D  -  VA D 
Dette livgivende og livsnødvendige 
element i vort liv. - Nørre Søby 
Vandværk var vært for Lokalarkivets 
udflugt den 24. maj.  Formanden, Leif 
Nielsen fortalte om det 
nye anlæg fra 2000.  Vi 
fulgte vandets vej - fra 
boringerne, gennem de 
forskellige bassiner, 
hvor vandet iltes, renses 
og løber videre til 
pumpeafdelingen.  
Herfra sendes det ud til 
forbrugerne via 5 
retningsbestemte 
pumper. - En meget forenklet 
beskrivelse!! 
 
Sådan et besøg giver virkelig VANDET 
den fremtrædende plads i bevidstheden, 
som det bør have.  Når jeg lukker ep for 
vandhanen om morgenen - det være sig 
til morgenbadet eller morgenkaffen - så 
ser og hører jeg for mig vandets brusen 
igennem systemet.  Dagen igennem 
åbnes der mange gange, og det har alt 
sammen været turen igennem på 
vandværket til bedste for os forbrugere.  
Vi bør kvittere for dette gode gennem 
brug med omtanke. 
"Forestil dig en verden uden vand          
umuligt! 

En forurening som den, der blev 
konstateret i 2002, er enhver 
vandværks-bestyrelses mareridt.  Kilden 
blev aldrig fundet; forureningen 

forsvandt, og vandet 
blev af de 
kontrollerende 
myndigheder erklæret 
for o.k. - og vi kan 
fortsat glæde os over 
prima vand fra 
Vandværksvej, hvor 
den første boring blev 
foretaget i 1911.  Dog 
begyndte vandet vel 

først at flyde i 1913.  Den første 
vandskat blev opkrævet for tiden april 
1913 til april 1914; den var på 10 kr.; 
men det var mange penge dengang. 
 
De, som tog det store skridt og 
grundlagde det første vandværk, ville 
nok se undrende til, men nikke 
anerkendende, om de i dag kunne se, 
hvad det har udviklet sig til.  Et tip-top 
nutidigt.anlæg, som ligger på samme 
sted som i 1911 - og med en storslået 
udsigt over det gamle sogn. 
 
Tak til vandværket og formanden for en 
interessant aften. 
Aase Reffstrup 
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for få år siden på "Frederiksfeldt", som 
var hendes hjem fra 1929, da hun blev 
gift med Harald Rasmussen.  Haralds 
far, Knud Rasmussen, købte 
"Frederiksfeldt" i 1892, og samme år 

I juli måned - med få dages rællem-rum 
- døde to, som repræsenterede hver sin 
generation fra det gamle 
landsbysamfund Nørre Søby. 
Bertha Rasmussen (97) boede indtil 

Afsked med endnu en del af det gamle  ørre Søby 

Sensommerfesten i  r. Søby Forsamlingshus 
  
Tag fat i venner, naboer, genboer eller kollegaer og meld jer til Sensommerfesten i 
forsamlingshuset Lørdag den 18. september kl. 18.30 
Der er fællesspisning enten med medbragt mad eller man kan bestille uspecificeret 
smørrebrød fra landsbykonen til kr. 16.00 pr. stk ved tilmeldingen. 
Efter spisningen spiller Jørgen Baunegaard op til dans. 
Indgang: 50 kr. pr. person 
Tilmelding er nødvendig (også selv om man selv medbringer mad) på et af følgende 
telefonnumre senest den 13. september: 
65 90 21 26 Peder Larsen 
65 90 22 65 Ulla Rasmussen 

På gensyn 
Bestyrelsen 

Nr. Søby Forsamlings Hus, havde igen 
stor succes med deres loppemarked. De 
havde igen  utrolig mange gode effekter 
til salg, og alle var klar ved salgsboder-
ne da vi slog dørene op, den 6. juni 
2004, og der kom rigtigt mange menne-
sker, og møbelhandlerne var igen 
heldige og kunne stå og "klunse" i tør-
vejr. Der blev  et  overskud til Nr. Søby 
Forsamlingshus, som vil blive brugt til 
vedligeholdelse af huset.  
Har I allerede nu, ting I kan vil have  
aflevere/ afhentet til det næste loppe-
marked så kontakt venligst et af følgen-
de telefonnumre: 

Skynd jer og meld jer til årets højdepunkt 

Jørgen Hansen 65 90 20 43 
Jørgen Jespersen 65 90 20 67 
Egon Rasmussen 65 90 22 65 
 
Herfra skal lyde en tak til alle som hjalp 
til ved loppemarkedet, det være sig fra 
diletantterne, til "pensionisterne", uden 
deres hjælp, kunne vi ikke have stablet 
et så stort loppemarked på benene. Husk 
at Nr. Søby Forsamlingshus hver tirsdag 
året rundt, afholder bankospil kl. 19.30. 
 
Med venlig hilsen 
 r.Søby Forsamlingshus 

Succes med loppemarked 
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Alt levende bliver blåt 
Så tyst og flot 
Omslutter alt 
Vådt og salt. 

 
Havet intet mæler 

Kun stjæler 
Vinden pisker altid som sand 

Over det kolde vand. 

Alle de skrig 
Alle de lig 

Det bærer døden 
Og laver nøden. 

 
Men i trods laver vi stadig hop  

På dets frådende top 
Vi tror: ingen fare 

Men det altid os narrer 

blev Harald født. 
Bertha var den typiske -landhusmoder, 
og det travle liv på gården har hun 
fortalt om i en levnedsberetning, som 
Lokalarkivet har fået overdraget. 
 
Preben Jochumsen (69) var født på 
gården på hjørnet overfor gadekæret - 
på game kort kaldet "Biildgården".  
Hans bedstefar, Niels Peter Jochumsen, 
købte den i 1905.  Her voksede Prebens 
far, Marius Jochumsen, op.  Marius 
overtog gården i 1932.  Han var i mange 
år sognefoged, indtil dette offentlige 
hverv blev nedlagt i 1974.  Marius døde 
i 1985, og Preben fortsatte driften af 
gården indtil 1994. 
To fra hver sin generation af gårdejere 

med rødder langt tilbage - fra hver sin 
gård fra rækken af "de 22 fæstegårde 
under Søbysøgård". 
Jeg har gode erindringer om begge, som 
på hver deres måde har bidraget til 
Nørre Søbys historie.  Bertha gennem 
sin levnedsberetning - Preben som 
overdrog ejendomspapirer m.m. til 
Arkivet, og som sørgede for, at det 
game brandhorn kom til Arkivet.  Det 
havde i mange år været hos Asger Bæk 
i hans egenskab af brandfoged. 
 
Der blev lukket et par døre til historien i 
juli måned 2004.  Der er kun få tilbage 
fra "Gamle Nørre Søby". 
 
Aase Reffstrup 

Havet af Theis Sommer 

Første fællesspisning i efteråret bliver 
afholdt fredag den 10. sep. Kl. 18.00. 

Varmestuen. 

Første åbningsdag er mandag den 6. sep. 14.30 til 17.00 på 1. sal på Nørre Søby Sko-
le.  

Lokalarkivet. 

Husk tilmelding til Bente senest den 7. 
sep.  Tlf.: 65901944. 
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Så sidder jeg atter med pennen parat, 
jeg skal skrive et digt, helst i en fart. 
Det skal rime, have en pointe, 
du skal føle, at det var præcis, det du trængte. 
Selv har jeg læst i et dameblad, 
at hvis man vil gøre manden glad, 
så må man gerne se herrens ud, 
bare man dufter som englehud 
Der står også en masse om smukke hjem,  
hvor døren altid står på klem, 
så børn og dyr kan slippes ind, 
til kager bagt med kvindesind. 
Mor er ellers forfærdelig klog, 
men er nu på stand by’ I ved, 
uden tid til en bog. 
Manden hører man intet om, 
han var kørt i sin Porsche, før journalisten kom. 
Sådan fyldes blad efter blad, 
de købes, må gøre nogen glad. 
Selv sidder jeg her, ser herrens ud, 
men dufter langt fra som englehud, 
min inspiration er tørret ind, 
det samme er mit kvindesind. 
Så digtet der sku’ gøre jer glade, 
bør skrives før, jeg læser dameblade. 
Dog måske, hvis jeg får rigelig, med rødvin og hvile, 
kan jeg i næste blad, få jeres hjerter til at smile. 
 

Huspoeten. 

Månedens digt 
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 ørre Søbys kalender 
September - oktober 2004. 

6. 
6. 

10. 
13. 
18. 
23. 

Sep. 19.30 
14.30 
18.00 
10.00 
18.30 
16.00 

Sæsonstart  -   r. Søby Koret 
Sæsonstart Lokalarkivet 
Fællesspisning 
Seniorgymnatik starter 
Sensommerfest 
EDB kursus starter 

Skolen 
 
Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolen 

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. oktober 2004. Deadline : 15. september 2004 
Sats : Syssel.  

Man. 
Man. 
Fre. 
Man 
Lør. 
Tor. 


