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Nr. Søby Dilettanterne 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

 

HUSK  HUSK   HUSK  HUSK 
 

Reserver allerede nu lørdag den 28. februar eller 

søndag den 1. marts 2015 

hvor Nr. Søby Dilettanterne opfører lystspillet 

Englefabrikken 

Lystænding på Trekanten 

Søndag den 30. no-

vember tændtes ly-

sene på Trekanten 

traditionen tro med 

dans og festligt 

samvær. Som bille-

derne viser, var der 

også dette år et stort 

fremmøde, der gjor-

de dagen til en fest-

lig oplevelse for al-

le. 
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Det positive Nørre Søby 

Koncerten på Søbysøgård er ikke 

den eneste positive begivenhed. Søn-

dag den 23. november inviterede 

Forsamlingshuset for 29. gang til Ju-

lemesse.  

Her mødes ”Familien Nørre Søby” 

for at støtte formålet: vedligehold og 

udvikling af ”Huset”. Her får vi mu-

lighed for et uformelt besøg, hvor 

man kan slå flere fluer med eet 

smæk:  støtte ”Huset” – møde dem 

vi ikke ser i hverdagen – nyde køk-

kenets gode frembringelser i cafe-

afsnittet – og ikke mindst gøre en 

god handel hos de mange kreative 

udstillere. – Tak til Bestyrelsen med 

Peder Larsen i spidsen for det store 

arbejde, der gøres, for at der endnu 

engang kunne inviteres til Julemesse 

i Forsamlingshuset. Endnu engang 

afvikles et stort lotteri, støttet af man-

ge lokale sponsorer. 

Byfesten er også selvskreven til at 

komme på positiv-listen. Som det 

fremgik af omtalen i sidste nummer 

af SKULDERBLADET, blev der et 

smukt overskud. Det kommer bl.a. 

byens foreninger til gode. Lokalarki-

vet takker på det hjerteligste for støt-

ten til det lokalhistoriske arbejde. 

Mandegildet takker også. 

Varmestuen lever sit eget aktive liv, 

til stor glæde for mange. 

Jo, vi kan godt i Nørre Søby. 

 

Aase Reffstrup  -  Carsten Jensby 

Nytår 2015 

 

Totusind og femten 

rimer for eksempel på ”glemt dem” 

eller ”husk dem”. 

Mig, dig, alle de andre! 

Eller måske er det alle de smukke, 

Alle de venlige ord. 

Totusind og femten, ”brug dem”, 

(når nu det rimer) før vi har ”glemt dem”. 

 

Huspoeten 

Månedens digt 
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Koncerten på Søbysøgård 

Så oplevede vi igen en dejlig koncert. 

Kurt Rosenfeldt bød velkommen på 

Søbysøgård – fortalte om den nye 

lukkede afdeling, som netop om for-

middagen blev præsenteret for byens 

borgere. 

Hanne Osbirk fortsatte med introduk-

tion til aftenens musikalske oplevel-

se. 

Tine Jarl og Steffen Bruun tog os 

med på sanglige oplevelser i to afde-

linger. Den første med sigte bl.a. på 

Carl Nielsen og hans 150-års fødsels-

dag og en lille afstikker til vore nabo-

lande, Norge og Sverige. 

Steffen gav liv til ”Fordums var der 

liv på gaden”, fra Maskarade, og Tine 

betog os med sin tolkning af Griegs 

”Jeg elsker dig” – bare for at nævne 

lidt af programmet. 

I pausen nød publikum de sponsore-

rede lækkerier fra bl.a. Superbrugsen 

og KIWI. 

Så fulgte afdelingen med opera-, ope-

rette- og musical-toner, præsenteret 

med lune og indlevelse. Steffen lånte 

sin bas til ”Ol ’man river” (fra Show 

I anledning af 

Boat), og ”I got plenty of 

nothing” (fra Porgy and Bess). Tine 

fik os til at ønske at synge med på 

Kaj Norman Andersens dejlige melo-

dier. 

Aftenens overraskelser: Clara Em-

borg – det yngste musikalske skud på 

stammen – sang ”Æbleblomst”, mu-

sik af Carl Nielsen. Smukt fremført 

med god diktion.  – Og så sang Tine 

og Clara, mor og datter,  duet fra 

”Hoffmanns Eventyr” – smukt. 

Alt sammen dygtigt akkompagneret 

af Mette Christensen ved klaveret. 

Der var så stor efterspørgsel efter bil-

letter, at det blev besluttet også at gi-

ve koncert om eftermiddagen. Det 

glædede arrangørerne, at så mange 

lokale bakkede op om arrangemen-

tet, som også giver mulighed for et 

besøg på Fængselsmuseet før kon-

certen. 

Et non-profit arrangement, som styr-

ker båndet mellem Søbysøgård og 

byen. Vi håber på gensyn til næste år. 

 

Aase Reffstrup 

Carl Nielsen fortæller, at i huset ude 

på Sortelung var der en fælles bage-

ovn, og det var for ham og hans sø-

skende en helt vidunderlig ting, når 

hans mor bagte. Det var naturligvis 

kun rugbrød – hvedebrød kendte Carl 

Nielsen og hans søskende stort set ik-

ke. 

Han elskede at stå og se ind i ovnen, 

hvor ilden flammede, især når hans 

far med en stor ildrager havde trukket 

brændestykkerne ud. Så blev brødene 

kuret ind på en stor, flad skovl, og 

ovnen klinet til. Miraklet var i gang. 

Når brødene så kom ud af den varme 

ovn, blev de lagt på sengene med 
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overskorpen nedad. Hvilken fryd – 

især om vinteren: at krybe i de lune 

senge, der duftede så himmelsk af det 

friske brød. Der var kun én hage ved 

det lune, friske brød – det dyre, men 

så dejlige gule smør smeltede og for-

svandt, og det var umuligt for børne-

ne at narre deres mor til en ekstra klat 

– pengene var små, smørret dyrt.  

Engang da der kun var hestefedt i hu-

set, så Carl Nielsen sin mor græde – 

han så hendes tårer ramme kanten af 

krukken med hestefedt og sprøjte ud 

til siderne som en stjerne. De fik hver 

deres skive, kom godt med salt på – 

sultne som de var, smagte det helt 

godt, og deres mor forstod at vende 

sit sind hurtigt fra tårer til smil. – Li-

vet var igen på plads! 

 

Hanne Christensen 

 

Jeg synes ikke, at der sker så meget i 

naturen lige nu – alt er så gråt og ke-

deligt, koldt og vådt. Vi fodrer de vil-

de fugle i haven hver dag; der er ikke 

mange arter, men mange fugle. 

I husholdningen har vi altid nydt nog-

le af naturens mange facetter. For 

nogle år siden fik jeg øje på en stor 

svamp, jeg aldrig havde set før. Jeg 

fandt den i min svampebog – den 

hedder kæmpestøvbold. Da jeg så 

den på afstand, troede jeg, at et barn 

havde glemt sin bold. Den er stor, 

”rund”, bleggul og yderst velsmagen-

de. 

Jeg har før ironiseret lidt over vores 

landskab fra kultur til monokultur. 

Dengang landskabet var et kultur-

landskab, pløjede landmanden sine få 

tønder land med en hestetrukken 

December-tanker 
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Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

Telefonkæden 

Skal en telefonkæde virke, er der 

ting, som skal overholdes. 

Punkt 1 
Man skal være mindst 3-5 personer i 

kæden. Og nummer 1 er ”tovholder”. 

Punkt 2 
Opringningen skal være hver dag på 

samme tidspunkt. Der gives besked 

til kæden/tovholderen, hvis man ikke 

er hjemme. 

Punkt 3 
Man har en liste med telefonnumre-

ne. På listen er også anført numre på 

nabo eller familie, som kan kontak-

tes, hvis man ikke får kontakt med 

det pågældende nummer. 

Punkt 4 

Der gives besked ved hver opring-

ning, at man har haft kontakt med 

den foranstående person. Den sidste i 

kæden ringer til den første 

(tovholderen). 

Har der været ubesvarede opkald, 

meddeles det til tovholderen, som 

derefter tager 3 opkald til den, der ik-

ke svarede, hvor efter der tages kon-

takt til de anførte ekstranumre på li-

sten. 

Det er det, der forstås ved en telefon-

kæde. 

 

Ketty 

 

plov. Om sommeren går der stadig 

mange heste og græsser, men hvor er 

de henne nu? Jo, de er blevet erstattet 

af  ”dækkendyr”. Når jeg kører eller 

går forbi den samme græsmark 2 da-

ge i træk, er der en stor udskiftning – 

dækkenfarven skifter fra dag til dag. 

Jeg håber, at I har haft en god jul, at 

jeres barn eller barnebarn har fået et 

dækken i en ny og smart farve, og så 

”Godt Nytår – NATURligvis. 

Jørgen Nielsen 
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Der indkaldes til  generalforsamling 

 

 Mandag den 19. januar kl. 15.00 i Arkivet. 
 

Dagsorden iflg. Vedtægterne.  -  Bemærk tidspunktet. 

 

Punkter til behandling bedes afleveret til Aase Reffstrup senest man-

dag den 12. januar.  – e-mail: aase.reff@post.tele.dk 

 

Bestyrelsen 

Lokalarkivet  
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Nytårshilsen fra Hverdagsmuseet 

Her på Hestehavegaard er der sket 

en del i årets løb. Vi har fået bygget 

en vognport til at huse den meget 

flotte fjællevogn vi fik fra Jørgen 

Hougaard i Pederstrup, og der blev 

samtidigt plads til de mange gamle 

og spændende redskaber og værk-

tøj vi har fået i årenes løb. 

Vi har også fundet et godt sted til 

Carsten Jensbys hjerter, eller ret-

tere sagt hans forældres.  

Der er tale om et stort antal hjerter 

med ordsprog, købt ind over et 

langt ferieliv, og de er alle et nær-

mere bekendtskab værd. 

Endelig skal, blandt mange andre 

spændende ting, nævnes navnedu-

gen, der omtaltes i sidste nr. Den 

ses her til højre. 

 

Med dette vil vi her fra museet 

ønske alle i Nørre Søby og omegn et 

godt nyt år, med stor tak for det gam-

le. 

 

Med kærlig 

hilsen 

 

Else-Marie 

og Peter 

Albrekt 
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Det lyder absurd, men ikke desto 

mindre var det , hvad man kunne op-

leve lørdag den 20. november. 

Søbysøgård havde åbnet dørene for 

lokalbefolkningen, så man kunne op-

leve det nye fængsel inden det tages i 

brug. Vi har jo kunnet følge byggeriet 

udefra med den megen tunge trafik 

på Rødeledvej, og se byggeriet tage 

form oppe på marken. 

Nu står det så færdigt og er parat til 

at modtage de første indsatte mellem 

jul og nytår. 

 

Vi blev modtaget af personale, hvor 

de indsatte også vil ankomme, og 

blev informeret om hvordan det vil 

være at ankomme her. Vi blev guidet 

videre ad en bane af afdækningspap, 

Åbent hus i det lukkede fængsel 

og undervejs stod personale klar til at 

fortælle om hvad vi nu var nået til. 

Der er 3 afdelinger med "stuer", som 

udgår fra det areal, hvor vagtstuen 

findes. Det hele fremstår lyst og ven-

ligt. Og vi har da lov at håbe, at det 

har en positiv indvirkning på de ind-

satte, som skal tilbringe nogen tid 

her.  

Det var en god oplevelse for os her i 

Nr. Søby. Vi har en fornemmelse af, 

hvad der sker bag de høje hegn. 

Jeg vil gerne rose personalet for den 

måde de præsenterede deres nye ar-

bejdsplads. Det blev gjort på en me-

get venlig og overskuelig måde. 

 

Kirsten Pindstofte 
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Varmestuen  
meddeler  

Borgere i Nørre Søby 

kan nu leje lokaler i 

Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 

6b.  

Max 25 personer. Hen-

vendelse 3 uger før 

brug til  Else Larsen  

tlf. 65 90 11 29  -  

23 25 11 39 

Skulderbladet ønsker alle i Nørre Søby og omegn 

et godt nyt år med tak for det der gik. 
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Varmestuen 

Varmestuen ønsker alle et godt nytår! 

Tak for hyggeligt samvær i forbindel-

se med fremstilling af dekorationer 

og for munter stemning ved efterføl-

gende lørdagsfrokost sidst i novem-

ber. 

Stemningen ligeså på sit højeste til 

julefrokosten med masser af mad og 

”livets vand”, pakkeleg og julesange. 

Billeder fra julefrokosten 12/12 – 14 

efter at terningen blev fundet!!! 

Tak til de mange, der mødte op 1. 

søndag i advent til lystændingen på 

Trekanten og for positive tilbagemel-

dinger. 

 

NB! SÅ FLOT – Ikke en eneste pose 

lå tilbage på Trekanten, da børnene 

havde fortæret indholdet af de om-

delte slikposer. Bravo børn (& foræl-

dre)! 

 

Årets første fællesspisning finder 

sted fredag den 9. januar kl. 18. Til-

melding til Else Larsen tlf. 65901129 
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 
”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17     

 

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

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

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

 
Bemærk !! 

Ingen Fortælledag i januar; men vi indkalder til  

generalforsamling mandag den 19. januar 2015 . 

Og nu prøver vi: EFTERMIDDAG, kl. 15,00. 
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2. tirsdag 

4. tirsdag 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegilde 

Fællesspisning 

Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 

14.00  -  17.00 

10.00 

10.00  -   

10.00  -  12.00 

18.00 

12.00 

Røjlevej 22 

Røjlevej 22 

Varmestuen 

Varmestuen 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øveaften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 

 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

16.00  -  18.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

18.00 

10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgaard 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

 

Faste månedlige aktiviteter 

19. 

9. 

28. 

1. 

Jan. 

 

Feb. 

Mar. 

15.00 

18.00 

Generalforsamling 

Fællesspisning 

Englefabrikken 

Man. 

Fre. 

Lør. 

Søn. 

Lokalarkivet 

Varmestuen 

Dilettanterne 

Kalenderen        januar  -  februar   2015 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

Næste nummer udkommer den 1. Februar 2015. Deadline : 15. januar 

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


