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Lys i mørket 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Lysene blev tændt på ”Trekanten” 

første gang den 17. december 2000. 

Det var Hanne Christensen, som fik 

en lys ide!  Hun ville have lys på de 

små kastanjetræer, som Ketty An-

dersen havde kæmpet for at få plan-

tet, efter at kommunen havde fældet 

de gamle. 

Dette arrangement har fundet sted 

hvert år siden. 1. søndag i Advent er 

det blevet tændt med Brugerhuset 

”Varmestuen” som vært. Børnene 

har fået slikposer, de voksne et lille 

glas. Johannes skal have en stor tak; 

trods frost og kulde er han mødt op i 

alle år med sin harmonika, har spil-

let, så vi har kunnet synge og danse 

om træerne. Det har gjort det hele 

mere festligt. 

En stor tak til vores nye hjælpere, Pe-

der Jepsen og Bent Kristensen, som 

fremover vil stå for opsætning og 

nedtagning af kæderne. Der er sat en 

måler på ved Peder Jepsen, og Var-

mestuen betaler el-regningen og ved-

ligeholdelse af kæderne. 

Desværre er det ene træ gået ud, og 

toppen knækkede af i stormen. Jeg 

har talt med kommunen, som kommer 

og fælder det. De har lovet at plante 

et nyt. 

Jeg fryder mig, når mørket har sænket 

sig over vores lille by, og jeg kører 

forbi ”Trekanten” og ser det flotte syn 

med alle de lys.  – Hvilken herlighed 

vi har. Det er bare så flot. 

 

Else Larsen  
Varmestuen 

På vegne af petanque siger Egon 

1000 tak til byfestudvalget for det 

modtagne beløb. 

Ligeledes vil Varmestuen gerne 

udtrykke taknemlighed. 

Det er altid en fornøjelse at deltage 

ved årets byfest, så vi glæder os al-

lerede til den næste - inklusiv op-

rydningen  og beløbet. 

I Skulderbladet nov.-dec.nr. skrev vi, 
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at Bente Kyvik havde modtaget til-

bud fra Nyborg Rejser. Tilbuddet 

drejer sig om en tur (28. maj) til Dy-

rehavsbakken, hvor man kan opleve 

stemningen fra Matador. Bente Ky-

vik kan desværre ikke varetage ar-

rangementet med tilmeldinger mv., 

men vil gerne, om en anden kan tage 

over. Hvis DU vil træde til, vil det 

være dejligt. Henvendelse til Bente 

Kyvik, tlf. 65901944. 

Ved sidste fællesspisning fik vi fan-

tastisk dejlig mad fra slagteren, og 

desserten var lækre vafler bagt af 

Bent Kyvik.  

Nu håber vi, at Jørgen ”Murer” hol-

der en lille pause med fuglehuse-

byggeriet (Varmestuen siger tak for 

det sponserede), så han får tid til at 

lave gule ærter til fællesspisningen 

fredag den 13. februar kl. 18.  

Herefter bliver der banko, som Jør-

gen også - sammen med Anne - står 

for. 

 

Tilmelding til Else Larsen, tlf. 

65901129 fra den 1. februar.  
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”Hvad betyder skiltet, ”Privat områ-

de. Færdsel på eget ansvar”, som er 

sat op ved legepladsen, ”  ?  Jeg 

spurgte formanden for Grundejerfor-

eningen, Lars Bundgaard, som svare-

de:  ”Ifølge reglerne skal et sådant 

skilt sættes op, når der er adgang for 

alle.  -  Alle er velkommen på plad-

sen; bemærk venligst at det er på eget 

ansvar at benytte legeredskaberne.”  

Aase Reffstrup 

 

Hvis man kan tillade sig at ironisere 

lidt, kunne man tro, at de sidste må-

neders regn ville skabe optimale be-

tingelser for de to  fuglearter: regn-

spove og vandstær.  Det har på man-

ge måder været gråt i gråt; men for 

nylig var grønspætten på et kort be-

søg i vores egen have. 

 

En af mine ture er over Tuemosen til 

Fangel, Dømmestrup og så ad Sø-

gårdsvej og Nyvej hjem; men denne 

tur blev afbrudt. Da jeg kom ud til 

spejderlejren, lød der masser af mus-

vågeskrig inde fra skoven, og jeg 

syntes, at intensiteten blev ved med 

at vokse, så jeg vendte om og gik til-

bage. Så fik jeg øjnene op for, at der 

også var et par glenter i luften, og 

henne overfor spejderlejren er der 

nogle ret lave fyrretræer.  

Da jeg havde stået lidt i læ bag dem, 

var der pludselig en mærkelig lyd, 

nogle meget dybe ”bøvs”. Få meter 

Vinterlige iagttagelser 

Legepladsen på ”Kirkeløkken”  
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Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

I anledning af 

Omkring 1873 bliver det bestemt, at 

Carl Nielsens fødehjem, ”Uglehuset” 

på Sortelung, skal rives ned. Famili-

en flytter derfor ind i et par værelser 

på gården ”Arvensminde” på den an-

den side af teglværket. Her bor den 

store familie frem til tidligt forår 

1878. 

 

Carl Nielsen beskriver sin og sine sø-

skendes barndom ude på ”Det Sorte”, 

næsten som én lang, lykkelig som-

merdag, med alt hvad det indebærer 

af lyde og dufte, gråd og latter, selv 

om der også skulle arbejdes. Han 

selv og et par af hans brødre skar 

sten på teglværket sammen med an-

dre drenge fra Sortelung, og det var 

ren fryd, når de om lørdagen bragte 

lønnen hjem til deres mor, fik et ven-

ligt klap på kinden og en skilling, 

som de helt selv kunne bestemme 

over. 

 

Han skriver om den stærke hest, 

Samson, som trækker vognen med 

det tunge læs. Samson, som gør lille 

Carl så lykkelig og tryg, bare ved den 

ro og hjemlighed, der er omkring 

den. Så da Samson en sommerdag, 

fra mig sad der en ravn. Måske har 

vi to ynglende par i år. 

 

Ved foderpladsen i haven er der hver 

dag masser af småfugle: grønirisk, 

dompap, kærnebider, bogfinke, 

blåmejse, musvit, grønmejse, sort-

mejse og skovspurv.  

 

Livet er ikke på retur! 

 

NATURligvis. 

Jørgen Nielsen 
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hvor luften nærmest står stille i var-

men, brækker sit ene bagben i ælte-

graven og må aflives, forstår han det 

ikke.  

Han hører skuddet, ser Samson ligge 

på jorden, men forstår det ikke, for 

det er jo stadig solskin, svalerne 

kvidrer – er det mon trylleri?   

Alting har sin tid !  

Senere i livet kunne Carl Nielsen al-

drig se på sådan et trofast dyr, uden 

at Samson og barndommen ude på 

”Det Sorte” med alle dens stærke 

indtryk stod for ham igen – det rene 

trylleri. 

 

Hanne Christensen 

I 2009 fik Lokalarkivet tildelt nye lo-

kaler i den nedlagte skole; vi flyttede 

fra 1. sal til det tidligere klasseværel-

se ved siden af aulaen. De stærkt for-

bedrede forhold åbnede for en bedre 

kommunikation med søbynitterne, og 

i september 2009 begyndte Fortælle-

dagene – første mandag i måneden. 
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Formålet var at fortælle om, hvad der 

gemte sig om Nørre Søbys historie i 

arkivet og håbe på yderligere oplys-

ninger. Derfor opfordredes til at bi-

drage med oplysninger og billeder 

om emnerne, som blev annonceret i 

SKULDERBLADET.  Der er invite-

ret til 4 om foråret og 4 om efteråret; 

dvs at der har været afholdt 44 til ud-

gangen af 2014.  Alting har sin tid, 

og med forårssæsonen 2015 slutter 

denne del af arkivets tilbud. Vi fort-

sætter med de to månedlige åbninger, 

2. og 4. tirsdag i måneden fra 14-17 

og håber på besøg, når der er emner, 

man gerne vil høre om. Eller bare for 

at se hvad vi arbejder med. Og vi 

modtager selvfølgelig stadig materia-

le om Nørre Søby med glæde. 

 

Programmet for foråret ser således 

ud: 

2. februar  -  Af Rasmus Danielsens 

erindringer. (1870-1943) 

2. marts    -  Ellen Jørgensens erin-

dringer. Ellen er født Christiansen (på 

Rødeledvej). (1936-2014) 

I april falder 1. mandag på 2. Påske-

dag, så den springer vi over. 

I anledning af 70-året for befrielsen 

arrangerer vi en udstilling i Aulaen 

fra 1. til 5. maj. 

Og dermed slutter Fortælledagene. 

 

2015 er 100-året, hvor kvinderne ved 

lov kom på lige fod med mændene – 

de fik valgret. Tidligere var de blevet 

”sorteret fra”!  - Fortælledagen 2. 

marts vil også handle om sortering 

og om kvindens indsats i en ellers 

mandsdomineret verden.  Ellen Jør-

gensen (født Christiansen) var yngste 

medlem af familien, som arbejdede 

med kønssortering af fjerkræ med ho-

vedvægt på kyllinger.  Ellen døde den 

27. september 2014. - Datter Birthe 

har overladt mange arkivalier til arki-

vet i Nørre Søby, bl.a. et meget inte-

ressant manuskript som var skrevet 

på baggrund af en Søren Ryge-

udsendelse. Det blev imidlertid aldrig 

sendt – men gemt. Kom og hør El-

lens fortælling om et interessant pro-

jekt, som tog sin begyndelse i Nørre 

Søby i 1935, og hvor der også blev 

plads til kvinder.  

 

Aase Reffstrup 

 

Så er chancen der !! 
Efter 24 år som medlemmer af SKULDERBLADETs redaktion træder vi nu 

tilbage for at give plads for nye (og yngre) kræfter.  Grib muligheden for at 

være med til at formidle stort og småt fra Nørre Søby og omegn.  Mød frem 

til generalforsamlingen den 9. marts 2015 kl. 19.30 i Varmestuen                      

med ny inspiration og en positiv indstilling til valg af nye redaktionsmed-

lemmer.  

Hanne Christensen  -  Aase Reffstrup 
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Generalforsamling i Skulderbladet for Nørre Søby og 

omegn afholdes mandag den 9. marts kl. 19.30 i Varmestuen. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Eventuelle punkter til dagsordenen skal fremsendes 

senest en uge før til redaktionen på: peter.albrekt@mail.dk. 

red 
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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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NR. SØBY FORSAMLINGSHUS 
 

 
 

Søndag, d.15.Februar 

kl. 14.00 – 16.00 

Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger & kattedron-

ninger 

Sodavand og fastelavnsboller 

til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 

 
 

Entre 25,00 kr. pr. 

barn 
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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 

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

 

Fortælledag 

mandag den 2. februar 2015 kl. 14.30 i Arkivet 

Af Rasmus Danielsens erindringer  

Mandag den 2. marts 2015 kl. 14.30 

Af Ellen Jørgensens erindringer  (Ellen Christiansen fra Rødeledvej) 

Fra Benthe og Holger Danielsen 

har vi modtaget tre orgelpiber fra 

Nørre Søby Kirkes gamle orgel og 

fra Ove Larsen blandt andet denne spændende 

båndkniv.  

Tusind tak for det. 

Med venlig hilsen    

Hestehavegaards Hverdagsmuseum 
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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 

2. 

13. 

28. 

1. 

9. 

Feb. 

 

 

Mar. 

14.30 

18.00 

18.30 

14.00 

19.30 

Fortælledag 

Fællesspisning 

Englefabrikken 

Englefabrikken 

Generalforsamling 

Man. 

Fre. 

Lør. 

Søn. 

Man. 

Lokalarkivet 

Varmestuen 

Forsamlingshuset 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Kalenderen        februar  -  marts        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. marts 2015. Deadline : 15. februar 

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


