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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

I forbindelse med kulturdagen den 4. 
Maj holder vi åbent hus her på Heste-
havegaards Hverdagsmuseum fra 
klokken 14 - 17, ved bordene rundt 
om i stuerne, vil kvinder fra området, 
og en enkelt fra Sverige, vise hvor-
dan men fremstiller håndarbejder fra 
en svunden tid, håndarbejder, der for 
nogens vedkommende næsten var 
gået i glemmebogen, men gennem de 
senere år, har fået en ny opblom-
string, ikke længere som en nød-
vendighed, men som en afkobling fra 
hverdagen, og en interesse for histo-
rien. 
Lis, min svigerinde, har gennem de 
seneste måneder arbejdet med hånd-
ten og spinderok, og vil i løbet af 
dagen vise, hvordan man fremstiller 
sit eget garn, måske får hun også 
gang i Svend Åges plejemors gamle 
rok. Lis er et multitalent inden for 
håndarbejde, arbejder ligeledes med 
brikvævning, måske får vi en prøve 
også på det. Endelig er der strikke-
maskinen fra tresserne, som i øjeblik-
ket driller lidt, men lad os nu se. 

Dinna Irming fra Nørre Søby har 
gennem det meste af sit voksenliv ar-
bejdet med Patchwork i alle af-
skygninger, der er altid indtil flere ar-
bejder i gang, og når et større tæppe 
skal færdiggøres må både spisebord 
og stuegulv holde for. 
Dinna medbringer både færdige og 
igangværende arbejder. 
Smyrna er nok et af de håndarbejder 
der nærmest er uddødt her i landet, 
men Thea Rosenby fra Nørre Søby er 
gået i gang med et tæppe, og viser os, 
hvordan man bruger en smyrna nål. 
Ligeledes fra Nørre Søby kommer 
Bente Kyvik med sit strikketøj. Bente 
har strikket flittigt siden hun var 
barn, og her på museet sælger vi ar-
bejder fra hendes omfattende kollek-
tion, hvorfra overskuddet går til 
Varmestuen. 
Kniplebrættet er igen ved, at vinde 
frem, og man ser det, blandt andet, på 
håndarbejdsmesserne. Marie Hansen 
og Else Skræp, i dag begge bosat i 
Nørre Lyndelse, har mestret kunsten 
det meste af deres liv. Indviklet ser 

Lokalrådet arrangerer kulturdag den 4. maj 
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det ud, men måske er vi blevet lidt 
klogere når vi går hjem fra kul-
turdagen. 
Det var lidt om dagens arbejdende 
værksteder, men disse forårsmåneder 
byder jo ligeledes på mange festdage 
i familierne rundt om, det er, blandt 
andet, konfirmationstid,  jeg vil 
benytte lejligheden til, at udstille 
museets konfirmationskjoler, tele-
grammer og lignende. 
Mange gifter sig i denne skønne tid, 
det er jo en af livets store fester, vel 
nok den største, og da museet har 
nogle få brudekjoler, vil jeg benytte 
lejligheden til, at få dem ud af 
skabene sammen med forskellige 

bryllupsrelaterede ting. En af de 
kjoler, der ikke tidligere har været 
fremme, har tilhørt Anne Lise Jens-
bys mor, Ingrid Agerskov, der blev 
gift den 4. November 1945, det var så 
ikke et forårsbryllup. 
Når vi nu er ved festerne, medtager 
jeg lige den første af livets fester, 
dåben, hvis der bliver plads, det 
håber jeg. 
Vi glæder os til, at se Jer her på 
museet. 
Der er fri entre', kaffe på kanden og 
småkager i kagedåsen. 
De bedste hilsener 
Else-Marie. 
 

Aktiviteter på kulturdagen den 4. maj 

På Røjlevej 22 (den gamle skole, nu 
Børnehuset ”Regnbuen”) har områ-
dets to lokalarkiver til huse. Vi bidra-
ger med billedudstillinger; Nr. Lyn-
delse viser luftfotografier fra den ny-
lig frigivne samling fra Det kgl. Bib-
liotek – Nørre Søby henter Knud 
Reffstrups fotosamlinger om byens 
liv fra 1978 til 2000 frem. Lokalrådet 
for Nr. Lyndelse og Nr. Søby står 
som arrangør af dagen.  
 
Varmestuen holder åbent hus, hvor 
der vil være en udstilling af strikke-
tøj, fremstillet i Strikkecafeen i vinte-
rens løb. 
Der vil være salg af kaffe og kage, og 
som sædvanlig kan Bente Kyviks 
hækling og strik købes til yderst ri-
melige priser til fordel for Varmestu-

en, hvortil overskuddet går ubeskåret. 
 
Carl �ielsens Barndomshjem er 
denne dag åbent fra 11 til 15, hvor 
museets vært og Carl Nielsens Ven-
nekreds står klar med fortællinger om 
arbejdslivet og ikke mindst musikken 
i Carl Nielsens barndomshjem; den 
plet på Fyn, som fik så afgørende be-
tydning for Carl Nielsens senere ud-
vikling som musiker og komponist. 
Du kan også vælge selv snuse rundt i 
de små stuer, blandt andet til tonerne 
af New York Filharmonikernes sprit-
nye indspilning af Carl Nielsens 2. 
symfoni, den medrivende "Sinfonia 
Exspansiva". Og mon ikke der er kaf-
fe på kanden? 
 
Museet på Søbysøgård. Det er mig 
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ter er blevet et tilløbs-
stykke så kom og se kø-
erne bliver sluppet fri 
præcist kl. 12.00. 
Fængslets museum og 
gartneri holder også 
åbent. 

Den 26 juni går turen til Hvidsteen 
Kro, der for ganske nylig var biograf-
aktuel med filmen om modstands-
gruppen, der opererede med base på 
kroen,og med kroejer Marius Fiil i 
front. 
Der afgår bus fra parkeringspladsen 
ved den gamle Brugs klokken 9. 
På kroen vil der være rundvisning og 
foredrag, hvorefter der vil blive ser-
veret æggekage. 

Slip køerne løs dag afholdes på Stats-
fængslet på Søbysøgård søndag den 
21. april 2013 kl. 10.00 til 14.00. 
hvor de økologiske malkekøer bliver 
lukket ud på græs for første gang ef-
ter vinteren. 
Dansende køer - økologiske smags-
prøver og andre spændende aktivite-

Køernes forårsfest 

Tur til Hvidsteen Kro. 

Efter frokost går turen videre til Ma-
riager fjord og Silkeborg, hvor efter-
middagskaffe med kringle bliver ser-
veret ved bussen. 
Hjemkomst ca. klokken halv syv. 
Der er tilmelding til Bente Kyvik på 
telefon: 65901944 senest 16. Juni. og 
alle er velkomne Turen er arrangeret 
af Varmestuens strikkeklub ved Ben-
te Kyvik. 

en fornøjelse at kunne meddele at 
museet på Søbysøgaard selvfølgelig 
også er deltager i kulturdagen. 
Vi har ikke noget specielt på pro-
grammet, men holder bare åbent i det 
tidsrum som arrangørerne nu bestem-
mer. ( 14 – 17 ) 
 
Dagen slutter festligt i aulaen på 
Nørre Søby gamle skole, hvor der vil 
være Irsk folkemusik ved bandet: 
”Irish Coffée” i to gange en halv time 
fra klokken halv seks. 
Indgangen er gratis medens drikkeva-
rer, pølser og brød sælges til rimelige 
priser. 

I skrivende stund afventes svar fra en 
række andre mulige aktører, så der er 
en god chance for, at programmet bli-
ver noget mere omfattende. Under al-
le omstændigheder er der lagt op til 
en festlig, folkelig og fornøjelig kul-
turdag, hvor lokalsamfundet tydeligt 
demonstrerer, at vi også kan være 
med her, langt ude på landet. 
Den 10. april kl. 19.00 holdes det sid-
ste forberedende møde i kirkesalen, 
hvorefter det endelige program vil 
kunne meldes ud. 
Vel mødt! 
 
red 
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Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    

er en opfølgning af sidste års besøg hos ”Vitroform”.  – Turen går til gartneri-
et Per Kortegaard, som arbejder videre med de små planter.  – Vi mødes ved 
gartneriet på Odensevej 58 - mandag den 29. april 2013 kl. 19.00. 
Tilmelding:  senest tirsdag den 23. april til  Aase Reffstrup, tlf. 65 90 11 00.   
Bestyrelsen 
 

Nr. Søby 
Fredag d 12. april 2013 kl. 18.00 

 
Dagsorden 
Valg af dirigent 
Valg af referent  
Fremlæggelse af formandens og kas-
sererens beretninger 
Behandling af indkomne forslag  
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
På valg:  

Else Larsen, Egon Christensen, Kris 

Skadborg. Alle genopstiller. 

GE�ERALFORSAMLI�G I BRUGERHUSET 
VARMESTUE� 

Suppleanter: Børge Mose, Bente Ky-

vik 
Valg af 2 revisorer 
Eventuelt 
Indkomne forslag skal være forman-
den (Else Larsen) i hænde senest d 1. 
april. Stemmeberettigede er alle, der 
er myndige og er borgere i Nr. Søby 
Sogn.  
 
Efter generalforsamlingen bliver der 
fællesspisning, som bestyrelsen står 
for. Tilmelding fra 1. april til Else 
Larsen. Tlf.: 65 90 11 29.    

Lokalarkivets udflugt i 2013  
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vedemnet, men Hedvig fortæller, som 
altid, frit fra sin aldrig svigtende hu-
kommelse om livet i området, hvor 
hun voksede op, og hvor hun blev. 
Alle er velkomne 
Hedvig. 

Hedvig, Salen i Nørre Lyndelse, holder åbent hus på Kulturdagen den 4. maj 
klokken 14 - 17, hvor hun udstiller gamle billeder fra Nørre Lyndelse og om-
egn, måske kommer de mange broderier, som Hedvig gemmer i diverse kom-
modeskuffer, også frem denne dag.         red 

Traditionen tro åbner Hedvig dørene 
til Salen i den gamle kro i Nørre Lyn-
delse Kristi Himmelfarts dag, i år den 
9. maj. det er mellem klokken 13 og 
17, og der er ingen entre'. 
Oplev historien, og hvad der blev til-
bage af Nørre Lyndelse Kro er ho-

Der var engang en kro. 
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Når man som os bor i 
”udkantsdanmark”, må man finde på 
noget at få tiden til at gå med !!  Jeg 
har altid været glad for naturen – især 
har de vilde fugle fascineret mig, når 
jeg går eller cykler i lokalområdet.  
Hele denne lange og grå vinter har vi 
været godt underholdt af den store 
flok grågæs, der har holdt til i Søby 
sø.  En dag talte jeg, at der gik mere 
end 350 og græssede på markerne. 
Nu er der også kommet både knop-

svaner og sangsvaner, de svømmer i 
den store oversvømmelse på engen 
ved Nyvej.  Herude ved Nyvej er der 
mange gode fugleoplevelser.    I sko-
ven på hjørnet ved Søgårdsvej har 
ravneparret næsten hele vinteren 
gjort mig opmærksom på deres tilste-
deværelse – jeg har både set og hørt 
dem mange gange. De har nok travlt 
med rugningen i denne tid, for lige 
nu er de meget diskrete. 
I samme skov har jeg mange gange 
set halemejser (en lille flok på 12-
15).  Det er en lille langhalet, char-

I marts-nummeret efterlyste vi nye skribenter, og to har meldt sig.  Birgit Ras-
mussen fortæller om det store arbejde med Nørre Søby-Registranten.  – Jørgen 
Nielsen, Søbyvej, fortæller om oplevelser i naturen 

Om fugle 

merende,  sort, hvid og grå og meget 
aktiv fugl, der ofte bygger sin kugle-
formede rede i lave, tætte buske. 
Vi fodrer fuglene i haven.  Den 
smukkeste art er efter min mening 
dompappen – hannen med sit smukke 
mørkerøde bryst i kontrast til den 
sorte isse, mørkegrå vinger og ryg.  
Også halemejser besøger os af og til.  
Takket være en nærliggende gran-
plantage har vi for første gang her i 
vinter haft besøg af sortmejser – de 
lever i granskov.  De to omtalte mej-
ser plus blåmejse, topmejse, sump-

mejse og musvit  er små meget aktive 
fuglearter ved foderbrættet. 
Når juletræet har aftjent sin værne-
pligt, bliver det sat ud i haven, hvor 
det så kan nyde sit otium ved at bære 
mad til fuglene.  I år er der så et par 
mus, der er flyttet ind i hullet, det er 
fastgjort i.  Jeg tror, det er skovmus; 
vi ser dem mange gange i løbet af da-
gen.  Hasselmusen får vi desværre 
nok ikke besøg af i vores have.  Jeg 
så en levende i Svanninge Bakker for 
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nogle få år siden.  Det er et af de sø-
deste og mest charmerende dyr, jeg 
har set.  Det burde være alle forundt 
at få den oplevelse, så tror jeg, at den 
negative omtale af faunapassagen 
over Svendborgmotorvejen ville for-
stumme.  Vi får også besøg af et par 
spurvehøge næsten hver dag.  De 
skaber noget panik blandt de andre 
fugle.  De eneste, der ikke lader sig 
forstyrre, er ringduerne – de spiser 
roligt videre. 
I februar måned var jeg lidt i et di-
lemma;  jeg har lidt racefjerkræ i ha-
ven.  Det var rævenes rolletid 

(parringstid).  Mange gange løb ræ-

veparret ved højlys dag rundt mindre 
end 200 meter fra haven.  På grund af 
den hvide sne som kontrastrig bag-
grund var de nemme at se.  Det var 
rådyrene også – en dag talte vi 11 i 
flokken. 
Forleden dag, da jeg gik på Nyvej, og 
solen skinnede lidt, hang lærken un-
der den blå himmel og sang.  Et par 
dage senere fløj den første vibe hen 
over vores grund.  
Så der er tegn på, at foråret er på vej  

--  )aturligvis! 
Jørgen �ielsen 
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gaver for kirker, i Nørre Søby Kirke 
har han leveret nyt knæfald og be-
træk på ”præstestolen og degnesto-
len” (som de tidligere blev kaldt).  
Og så langt borte som i Nordnorge, i 
Alta, har han også sørget for nyt be-

træk på knæfaldet i kirken.  Der ar-
bejdes med skind såvel som stof; bil-
ledet giver et lille indtryk af de man-
ge prøver – det skulle ikke være van-
skeligt at finde noget passende til for-
målet, og ellers skaffer Bo det. 
Når f.eks. en gammel stol indleveres 
for at få et nyt liv, begynder proces-
sen med, at den gamle stol fotografe-
res i al sin ynkelighed; derefter følger 
kameraet forløbet. En cd-rom afleve-
res sammen med det færdige resultat, 
så man altid kan se, hvad der gemmer 
sig bag det færdige smukke ydre.  
Opgaven kan også bestå i, at der le-
veres et ”skelet”, fremstillet til en 
speciel placering, og så går arbejdet i 
gang.  Der arbejdes med de gamle 
prøvede materialer udi polstringskun-
sten. 
Kundekredsen er en broget forsam-

Erhvervsprofilen 

På Gartnervænget 8 i Nørre Søby fin-
der vi  )r. Søby Auto/Møbelpolstring.  
Ove Larsen havde truffet aftale med 
ejeren, Bo Thuelund, om en samtale 
i serien: Erhvervsprofiler.  Efter en 
rundgang i værkstederne endte vi på 
kontoret, hvor vi oplevede et sandt 
bombardement af billeder af smukke, 
restaurerede møbler af vidt forskellig 
art, som under Bos og hans hjælperes 
kyndige hænder havde fået nyt kvali-
tetsliv.  Og vi stiftede bekendtskab 
med en mand, som i en sen alder tog 
en uddannelse som møbelpolstrer i 
Svendborg.  De første mange år af ar-
bejdslivet var han chauffør – var dog 
ikke helt ukendt med håndværket. 
Hans far var møbelpolstrer i Veflin-
ge, og farfaren havde været karetma-
ger samme sted.  – Kathe og Bo køb-
te i 1991 ”Toftebo” (en gammel fæ-
stegård, som siden har været hjem-
sted for forskellige erhverv) – Med 
deres udprægede sans for kvalitet har 
de restaureret ejendommen.  Deltage-
re i Lokalarkivets udflugt  i 2008  fik 
anledning til at se såvel privaten som 
værkstedet, som er indrettet i de tidli-
gere staldbygninger.  – Tilbage til læ-
retiden; 14 dage før Bo var udlært, 
åbnede han værkstedet på Gartner-
vænget (1999).  Der var allerede be-
stillinger i ordrebogen – der var op-
gaver på Odense Teater, og  Fynbus 
skulle have sæderne repareret.  Gen-
nem mund-til-mund-metoden om ge-
digent håndværk gled ordrer af vidt 
forskellig art ind.  Der har været op-
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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  

ling – privatpersoner, hoteller, restau-
ranter, herregårde, kirker, skoler.  – 
Indtræk til biler, campingvogne og 
skibe ser dagens lys på Gartnervæn-
get.  Der er to ansatte; Ulla, som er 
udlært møbelpolstrer, har snart været 
ansat i 2 år, og Helle, som er udlært 
sadelmager i England, begyndte på 
værkstedet ved nytår 2012.  – Og så 
må vi ikke glemme Kathe, som bidra-
ger til de gode resultater med ideer,  

– og, som Bo siger, ”gør al det, jeg 
ikke kan nå.” 
Vi ønsker Kathe og Bo fortsat frem-
gang og glæder os til at gentage besø-
get - måske i 2014. 
Aase Reffstrup 
P.S.  Det er ikke polstring alt sam-
men!  Bo, som er uddannet løbetræ-
ner, har netop været med til at tage 
initiativ til løbeaftener  – der er om-
delt ”løbesedler” om enkelthederne. 

Generalforsamling 
I 

�r. Søby Forsamlingshus 
Mandag d.22. april 2013 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være 
bestyrelsesformand Peder Larsen. Lindelyvej 12,  �r.Søby 
I hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 

Vi starter Kl. 19.30 med generalforsamlingen,efter denne er der kaffe.  
Bestyrelsen. 
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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 8. april 2013  kl. 14.30 i Arkivet. 
Kom og vær med til at sætte navne på en samling konfirmationsbilleder, 

begyndende 1944-45 
Fortælledag  -  Mandag den 6. maj 2013  kl. 14.30 i Arkivet. 

”Hvordan fordeltes jorden i �ørre Søby ved udskiftningen omkring 
1800 ? 

6. maj er sidste Fortælledag i foråret  – på gensyn til september. 

I NR. SØBY FORSAMLINGSHUS. 
Nr. Søby Dilletanternes hårde arbejde 
vinteren igennem, bar frugt både lør-
dag den 02. marts og søndag den 10 
marts, hvor ikke mindre end i alt ca. 
170 tilskuere så den humor og intri-
gerende flok af skuespillere opføre 
skuespillet, ”Jagten på de grås guld” 
Alle der deltog i forestillin-
gen var i et fantastiks godt 
humør, og dette smittede 
heldigvis af hos alle tilsku-
erne i salen, og hvis ikke 
mændene var vågne og op-
pe på dupperne, så skal jeg 
love for at der gik et gib 
igennem alle mændene i 
salen, da frk. Sanne kom 
ind på scenen, iført en rød 
frakke og en lille sort sag. 

FA�TASTISK FLOT FORESTILLI�G 

Eller når den bramfrie fru Elinor 
Halmkvist skældte ud på den ”lidt” 
senile Gregers Halmkvist, og alle an-
dre der kom indenfor rækkevidde af 
hende. 
Eller dem fra Nr. Søby som ikke vid-
ste at vi havde en rocker af værste 
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støbning her i byen, ved det så nu, så 
pas på når I kommer for tæt på Lin-
delyvej, rockeren kan være løs. 
Alle der var mødt op til denne forry-
gende forestilling, fik sig et godt 
grin, men ikke nok med det, så nød vi 
en dejlig let platte med smørrebrød 
fra mesterslagteren i Nr. Søby. 

Efter forestil-
lingen om lør-
dagen spillede 
computeren op 
til dans, og der 
blev hygget 
ved alle borde-
ne. 
Mange af dem 
der var til søn-
dagens forestil-

ling, har klaget over mavepine, ikke 
på grund af den lagkage der blev ser-
veret, for alle rost denne fremragende 
lagkage, men på grund af et godt søn-
dags grin, så efter denne succes, er vi 
mange der glæder os til næste års fo-
restilling. 

Carsten Jensby 
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�ørre Søby registranten 

om deres ejendom o.s.v.    Det vil jeg 
benytte lejligheden her til at sige tu-
sind tak for, og håber også på velvilje 
videre fremover, da jeg meget langt-
fra er færdig med min opgave.  Jeg 
vil derfor prøve at fortælle lidt om 
mit arbejde med den nye registrering 
af alle husstande i hele sognet, for 
Lokalarkivet i Nr. Søby. 
For hver husstand, villaer, ejendom-
me, gårde, gamle fæstegårde, som 

I samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening og 
Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Sø-
by, arrangeres affaldsindsamling i 
områderne Nr. Lyndelse og Nr. Søby 
søndag den 7 april fra kl. 10 til 12. 

I det sidste ”Skulderbladet”, kom 
Hanne og Aase med et kraftigt nød-
råb til alle os her i Nr. Søby, om at bi-
drage med bare ”et eller andet” til 
bladet.  Jeg tænkte, hvad i alverden 
skulle jeg dog skrive om.  Dagene 
går i den samme trummerum, lige-
som hos alle andre.  Da kom jeg til at 
tænke på alle dem i byen, som har 
været utrolig imødekomne, når jeg 
har kontaktet dem, for at få oplysning 

” Affaldsindsamling” 

Lokalrådet er efterfølgende vært ved 
en kop kaffe i Varmestuen Nr. Søby. 
Mødested ved Brugsen i Nr. Lyndel-
se, Den gamle brugs i Nr. Søby, 
På Lokalrådets vegne. 
Karen Kiel Brandt 
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Vi har startet �r. Søby og omegns 
mandeGilde. 
Hvad er et gilde? Et Gilde, er en 

�yt i �r. Søby – kun for mænd! 

sammenslutning eller et broder-
skab for borgere i små og mindre 
byer, til støtte og fremme af med-

der har været 22 af,  prøver jeg at 
komme helt tilbage til husets opførel-
se, med de første beboere. Ligeledes 
skødedatoer og  årstal for hvert 
ejerskift,  og hvor familien kommer 
fra, hvor de er født, viet og døde. 
Jeg starter på Statens Off. Informati-
onstjeneste, med at søge på en adres-
se. Her finder jeg den seneste ejer, 
matrikelnummer m. fl.,  ejerlav, samt 
året for husets opførelse. Når jeg er 
sikker på matr.nr. går jeg videre til 
tinglysningen på nettet. Her står som 
regel ikke mere end de sidste 2-3 eje-
re med skødedato. Tingbøgerne blev 
omskrevet i 1989 og alle ældre ting-
bøger blev digitaliseret. Herefter blev 
de makuleret. Jeg har tidligere været 
en del på Tinglysningen på Domhuset 
i Odense og Svendborg i forbindelse 
med slægtsforskning. Da alt tinglyst 
skal være offentlig tilgængelig, fik 
jeg udleveret en given tingbog til stu-
die, men sådan er det ikke mere. Det 
er for længst slut. Vi skal i den digita-
le verden på Tinglysningen i Hobro, 
og vil man have oplysning om en 
ejendom, koster det 170 kr. Det er ik-
ke for oplysningen, men for arbejdet 
med at lede det frem.  Ja, så tar de os 
på bagvejen der.   Heldigvis findes 
der et Realregister for Skøde- og 
Panteprotokoller på Landsarkivet i 
Odense. Det benytter jeg mig meget 

af. Der står faktisk det samme som i 
de originale Tingbøger. I denne kan 
jeg komme tilbage til omkr. 1830-40-
50erne. Skal jeg længere tilbage er 
der et specielt realregister.  Alt dette 
fletter jeg sammen med oplysninger 
fra kirkebøger og folketællinger 
o.s.v., for at konstatere  om det er en 
søn eller svigersøn eller anden fami-
lie, der overtager hus eller gård. 
F.eks. ”Gammelgaard” midt i Nr. Sø-
by, Odensevej 29a, opført 1775 som 
en fæstegård, og Hans Nielsen der 
kom til byen i 1768, blev den første 
fæster her. Siden har gården gået i 
arv i 10 generationer frem til 1991. 
Sidst, men ikke mindst, får jeg Aase 
Reffstrup til at lede frem fra gemmer-
ne på Lokalarkivet, og det er ikke 
småting der gemmer sig her.  Bl.a. 
gamle billeder.  Det første bind, jeg 
har lavet, står på Lokalarkivet. Det 
indeholder Radbyvej, Smedevænget, 
Hovgyden og Søvej med Søby Sø-
gaard.   Det jeg har gang i nu, er 
Odensevej/Albanivej, men det er så 
omfattende, at jeg må have alle side-
vejene i et bind for sig.  Jeg vil vende 
tilbage til Skulderbladet, når Odense-
vej/Albanivej er færdigt. 
 
På Lokalarkivets vegne, Birgit 
Rasmussen. 
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lemmernes fælles interesser.  
Gilder kendes i Danmark fra 1100-
tallet. I dag bruges betegnelsen for-
ening dog mest. 
 
Formål: At mændene i Nr. Søby og 
omegn kan samles og mødes i ven-
skabeligt lag, for at kunne udveksle 
meninger, og fælles interesser. 
Enhver der bor eller har anden til-
knytning til Nr. Søby og omegn kan 
optages som medlem og deltage i 
Gildets aktiviteter. 
Gildemøderne: Gildets medlemmer 
mødes 1 gange pr. måned. Dog ikke i 
juli måned.  
 
Aktiviteter i lokalerne: Der afholdes 
2 gildemåltider om året, 1 i april og 1 
i oktober. Der vil være forskellige ak-
tiviteter som f.eks. Kortspil (dog ikke 
hasardspil) Dart, Bob, Skak og andre 
former for brætspil. 
Gildets medlemmer kan naturligvis 
også bare være i snakke eller disku-
tions humør, eller avislæsning. 
Der kan arrangeres indlæg eller fore-
drag af udenbys gæster. 
Der kan arrangeres forskellige former 
for konkurrencer som f.eks. rafling, 
trivial persuite eller andet som gildets 
medlemmer kan foreslå. 
 
Aktiviteter andre steder: Der kan ar-
rangeres ture til: Museer, Musikar-
rangementer, Sportsarrangementer, 
Fisketure, eller andet som gildets 
medlemmer kan foreslå. 
Dette kan arrangeres i Danmark såvel 
som i udlandet.  

Gildemedlemmernes hustruer/
påhæng kan deltage i Aktiviteter an-
dre steder samt i gildemåltiderne. 
Betaling for deltagelse:  
Hvert medlem betaler kr. 10,00 pr 
mødedag, medlemmet deltager i Gil-
dedagen, i kontingent, samt kr. 50,00 
pr. år. Disse kontingentpenge kan gå 
til husleje, tilskud til aktiviteter andre 
steder eller indkøb og vedligeholdel-
se af spil og udstyr. 
 
Gildets kassemester forestår og frem-
lægger regnskab ved hvert styrelses-
møde. 
Styrelse: Der vælges/udpeges en Gil-
destyrelse af Nr. Søby mændenes gil-
de. Man skal være godstående med-
lem af gildet for at kunne være valg-
bar samt for at kunne stemme. 
Denne styrelse består af Gildemester, 
Aktivitetsmester, Skriverkarl, Kasse-
mester og 1 Gildemedlem.   
Denne gildestyrelse vælges for 2 år 
ad gangen på et medlemsmøde som 
afholdes i forbindelse med Gildemål-
tidet i oktober måned. 
Alle medlemmer af Gildestyrelsen er 
på valg hver gang der skal vælges 
nye medlemmer af styrelsen. Valget 
foregår via valglister som ophænges i 
lokalerne. Valglisterne ophænges 1 
måned før oktobers gildemåltid. 
 
Kom og vær med ! 
vi holder første gildedag fredag 
den 5 april 2013  
kl. 10.00  i varmestuen, hvor vi vil 
fortælle om ideen og hvad det i øv-
rigt går ud på. 
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Byfesten er i 2013 den 31/5, 1 og 
2/6. Bladet udkommer den 17/5 og 
deadline er 8/5. 
 

Venlig hilsen. 
Mikael Pedersen 
�r. Søby Byfestkomité 
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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 17. maj  2013. Deadline : 8. maj 

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

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften 5.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 
19.00 
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 
5ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

5. 
7. 
8. 

12. 
21. 
22. 
29. 

4. 
6. 

31. 
26. 

Apr. 
 
 
 
 
 
 
Maj 
 
 
Jun. 

10.00 
10.00 
14.30 
18.00 
10.00 
19.30 
19.00 
14.00 
14.30 
 
09.00 

Mandegilde 
Affaldsindsamling 
Fortælledag 
Generalforsamling 
Køerne slippes løs kl. 12 
Generalforsamling 
Lokalarkivets udflugt 
Kulturdag 5r. Lyndelse 5r. Søby 
Fortælledag 
Byfest 31. maj 1.juni og 2. juni 
Tur til Hvidsteen Kro 

Fre. 
Søn. 
Man. 
Fre. 
Søn. 
Man. 
Man. 
Lør. 
Man. 
Fre. 
Ons. 

Varmestuen 
Mødest. Gl. Brugs 
Lokalarkivet 
Varmestuen 
Søbysøgård 
Forsamlingshuset 
Per Kortegaard 
Lokalområdet 
Lokalarkivet 
Sportspladsen 
Park. v. gl. Brugs 

Kalenderen        april  -  maj    2013 

Faste ugentlige aktiviteter 


