ørre Søbys kalender
December 2002 - januar 2003.
Søn.
Tor.
Fre.
Søn.
Tir.

1. Dec. 16.00 Lysene tændes
5.
19.30 Åbent hus Læseforeningen
13.
18.00 Fællesspisning
15.
14.00 Julearrangement
21. Jan. 19.30 Generalforsamling Lokalarkivet

Trekanten
Varmestuen
Varmestuen
Brugsen
Skolen

12. Årgang nr. 11. 1. december 2002 - 1. Januar 2003 IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

r. Søby Koret.
r. Søby Koret mangler herrer!!!

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag
Torsdag
Fredag

Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Banko
Træning - SB
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Skolens aula
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

Vi er cirka 25 damer og herrer, der hver mandag mødes i aulaen på Nørre
Søby Skole for i en fornøjelig og venlig atmosfære at synge flerstemmigt
sammen i 2 timer med indlagt pause.
Vi har et problem - Der er flest damer. Vi mangler herrestemmer.
Der må være nogle mænd i Nr. Søby, der har lyst til at synge sammen med
os.
Vi hygger os gevaldigt med sangen og har en dygtig og tålmodig dirigent.
Iver.

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
1. Torsdag
3. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
10.00 19.30 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen

Lys på Trekanten
Husk !!! Søndag den 1. December tænder vi lysene på Trekanten klokken 16.
Varmestuen

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. januar 2003. Deadline : 15. December 2002
Sats : Syssel.
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Julearrangement i Dagli’ Brugsen
Jul i Brugsen Søndag den 15. December 2002 kl. 14-17
Gløgg og æbleskiver. Godteposer til børnene.
Johannes spiller
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r. Søby Byfest
Så blev året afsluttet vedrørende
2002 på vores generalforsamling.
Dette var samtidigt dagen, hvor
overskud fra byfesten skulle uddeles til de forskellige foreninger i
lokalsamfundet, som havde sendt
en skriftlig ansøgning eller var
mødt op til selve generalforsamlingen. Vi valgte at uddele 10000 kr.
og selv beholde 6000 kr. til nye
bukke, borde samt stole til næste
års byfest, samt til udlejning til byens borgere. Fordelingen af overskuddet blev således:
Nr. Søby Boldklub: 3500.Nr. Søby Badmintonklub: 3000.Nr. Søby Jagtforening: 2500.Varmestuen: 500.Lokalarkivet: 500.De 3 første er blevet honoreret efter
den indsats de har ydet under byfesten i år. Vi håber på bestyrelsens
vegne at alle er tilfredse, og at I er
klar igen år 2003.
Samtidigt blev der valgt 2 nye med-

lemmer til bestyrelsen. Vi siger
velkommen til René Kleffel samt til
Ann-Britt Larsen.
Vi siger samtidigt farvel og mange
tak for indsatsen til Karina Ravnborg samt Per Godske.
Dog skal det siges at Per Godske
ikke forlader os i den forstand, da
han har valgt at bruge tiden til at
gøre fugleskydningen samt eventuelt præmieskydningen til et større
arrangement næste år, så det bliver
spændende at se hvad Nr. Søby
Jagtforening og Per Godske finder
på.
Til sidst vil vi bare ønske byens
borgere god jul samt et godt nytår.
PS.
Ris eller ros eller nye ideer kan
lægges i postkassen mrk. Nr. Søby
Byfest ved indgang til brugsen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lys over ørre Søby
Det har der ikke altid været. I første halvdel af 1900-tallet var det et
ukendt begreb. Det hørte Odense
og andre større byer til. Fra solen
gik ned til den stod op (fraregnet
henholdsvis skumring og dæmring)
var der i vinterhalvåret MØRKT på
vejene. Der var ikke så mange hu-

se, og ofte var der kun lys i et par
enkelte vinduer, som så kunne fungere som pejlemærker, så det var
godt at have lommelygte med.
Elektrisk lys var et gode, som kom
til Nørre Søby i 1917. Det kostede
penge, så der blev ikke ruttet med
brugen. ”Husk at slukke lyset, når
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Carl ielsens Barndomshjem
Sommeren i det lille museum
har været mere stille, end den
plejer. Der kan være mange
grunde: Solen, da den endelig
kom - måske at det i år kostede
25 kr. at se ind. Eller alle de
mange tilbud, som der bydes på
i det danske sommerland.

dersen, der skrives, tales og høres om. I den forbindelse er
Carl Nielsen måske "Den grimme Ælling". Det lille museum
kan vi være stolte af, det har
kvalitet - men lavt besøgstal, og
det er en farlig cocktail i dagens
Danmark.

Min egen sommer med Carl Nielsen og hans store familie har
som mange før denne været til
glæde for mig selv, og de gæster
der kom. Problemet er bare: Besøgstallet! Det betyder en hel
del, der hvor beslutningerne tages. Mærkeligt nok er det sådan, selv om man hedder "Carl
Nielsen", er berømt og elsket for
sin musik overalt. Præcis som
H.C. Andersen for sine eventyr.
Men det er og bliver H.C. An-

Så kære Nørre Søby: bak op om
det lille museum - brug det - tag
fætre, kusiner, mormor og morfar, tanter og onkler med - tal
om det. Og I vil høre englene
synge "Fynsk Forår".
Hanne Christensen
Museet åbner igen I. maj 2003
og er klar til at modtage besøg
indtil 30. september 2003.

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
For en ordens skyld meddeles det allerede nu, at generalforsamlingen er fastsat til
tirsdag den 21. januar 2003 – kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkaldelsen bliver gentaget i næste nummer af
SKULDERBLADET.

Bestyrelsen
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du forlader et værelse”, var fast
børnelærdom – og det hænger stadig ved, når endetallet på ens personnummer er at finde i den første
del af 1900-tallet.

Månedens digt
Jul 2002

I slutningen af 40’erne var der
kræfter i gang i Nørre Søby for at
få gadebelysning. I Lokalarkivet
har vi tegningslister, forhandlingsprotokol, kassebog m.m., der fortæller om ”r. Søby Gadebelysning”. Ifølge tegningslisterne betalte 93 personer et indskud på 10
kr. hver. Kommunen og Søbysøgård bidrog med større beløb. I
kommunens var inkluderet det provenu, som fremkom ved jordsalg i
forbindelse med nedlæggelse af det
gamle anlæg ”Trekanten”, - der
hvor nu Røjlevej går af fra Odensevej. Det er omtalt i SKULDERBLADET nr. 9 (”Strejftog ..”).

Hvis Jul betyder hjerternes fest,
Betyder det så: i øst og vest,
I syd og nord.
(Hvor Julemanden vistnok bor.)
At tårer, skabt af håbløshed og savn,
Trylles bort i Julens store hyggefavn.
Hjerternes fest, klokker der kimer.
Tre Vise Mænd, med betænkelig' miner.
Æslet har taget skyklapper på,
Kun dejlig er den himmel blå.
Men gråden kan høres,
Trods klokker der kimer.
Men det er ikke et Juledigt,
Et sådant bør handle om hygge,
Ikke om svigt.
Det bør handle om små børns glade smil,
Mens verden ta'r sig et velfortjent hvil.
Så, lad os ønske, oprigtigt, med nissesind,
At Julen vil slippe lidt glæde ind.
Huspoeten
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efter skema. Udover de deri fastsatte tider, kunne der bruges strøm
til betaling efter måler. Kontroluret
blev opsat hos købmand Johs. Christensen. Og Fr. Ellegaard passede
levering og udskiftning af pærer.
Medlemmerne betalte 4 kr. – om
året – frem til 1961; da blev kontingentet hævet til 5 kr. om året. I
1960 gik man fra jævnstrøm til
vekselstrøm; i den forbindelse blev
der opsat lysstofrør nogle steder,
således at gadebelysningen i februar 1961 rådede over 51 almindelige
lamper + 5 lysstofrør. Kontroluret
blev – efter 10 år hos købmand
Christensen – flyttet til transformatortårnet.
I forbindelse med kommunesammenlægningen i april 1966 sendte
bestyrelsen en anmodning til Årslev kommune om at overtage drift
og vedligeholdelse af Nr. Søby Gadebelysning. Nørre Søby var da
den eneste by under den nye kommune, som havde privat gadebelysning.
Der var da 125 medlemmer, som
for første og sidste gang betalte 10
kr. i medlemsbidrag.

Den 3. januar 1951 var der stiftende
generalforsamling. Nr. Søby Gadebelysning var altså en forening,
oprettet på privat initiativ. Hvornår
gadelyset tændtes første gang,
fremgår ikke umiddelbart ved en
hurtig gennemlæsning af papirerne.
Men alle bilag er bevaret, og det ser
ud til, at det var i efteråret 1951. –
Er der måske nogen af læserne, der
ved det? - Nu gik arbejdet i gang.
Der blev truffet aftale med Nr. Lyndelse og Omegns El-værk om levering af gratis strøm i aftentimerne

Sidste indføring i forhandlingsprotokollen:
”Bestyrelsesmøde afholdt i Cafe
”Clubben” den 31.8.1967.
Dette møde er det sidste, der bliver
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holdt i Nr. Søby Gadebelysning, da
kommunen har overtaget gadebelysningen fra 1. april 1967. - Kassebeholdningen udgjorde pr.
1.8.1967 kr. 177,42; men i den forløbne måned er der indkommet regninger, som kommunen har lovet at
udrede.

Underskrevet af
Ejgil Frost – Peter Ringsing - Frederik Hougaard – Michael Jensen –
Harry Vognstoft Rasmussen”
Et stykke Nørre Søby-historie var
afsluttet.
Aase Reffstrup

Rundt om ”Strejftog på Barndommens veje”
Tak for de mange kommentarer til
mit tilbageblik; det har givet anledning til mangen god snak om
”gamle dage”. Glædeligt er det
også, når der er bragt rettelser og
forslag til kilder for at finde svar på
spørgsmål, som f.eks. i tilfældet
”Gamle Georg” – omtalt i ”2.
Strejftog” i september-nummeret
af SKULDERBLADET.

hjemmet, og her var Asta Larsen en
god hjælper. Sammen med lederen
på ”Humlehaven” fandt hun ud af,
at Georg var flyttet ind som nr. 5 i
1938. Endvidere at protokollen
fortalte, at han hed George Pointer
og var født i London i 1873. I 1946
forflyttedes han til Middelfart, og
her ender sporet foreløbig. – Så det
med ”Englænderen” var altså rigtig
nok.

”Spørg Emmy (Bæk)”, var det gode
råd fra flere sider. Og det gjorde
jeg, her var virkelig hjælp at hente,
hør bare:
”Georg kom til mine forældre fra
farbror Knud i Allerup [ved Brobyværk]; jeg var ikke ret gammel, så
jeg husker ikke så meget om ham.
Men en ting har jeg aldrig glemt:
han forærede mig en dukkevogn.”
Emmy kunne endvidere fortælle, at
Georg var blandt de første, som
flyttede ind på ”De Gamles Hjem” i
Nr. Lyndelse.

SKULDERLADET bliver læst andre steder end i Nørre Søby. En dag
ringede Børge Larsen (tidl. Smedevænget). Børges far var købmand i
Allerup, og Børge huskede, at
Georg var fodermester hos Knud
Hansen , og at han kom i butikken
for at købe skrå. Endvidere havde
en bekendt fra Allerup-tiden en
erindring om, at Georg nu og da om
aftenen kom til hans hjem med
grammofonplader i en kurv.
Nu var spørgsmålet: hvordan var
han havnet i Allerup? Her kom
min kollega på Lokalarkivet i Bro-

Se, det ledte jo hen til kontakt til
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byværk til hjælp. Folketællingslisten for 1911 fortæller følgende:
George Alfred Pointer, ugift, født
25.3.1873 i England, tjenestetyende
ved landbruget, tilgået 1909 fra
Øster Hæsinge.

Foreløbig tak til alle, som har givet
en hånd med i bestræbelserne på at
besvare mit spørgsmål: Hvordan
var ”Gamle Georg” havnet i Nørre
Søby? Det ved vi nu.

Så var det om at kontakte kollegerne i Øster Hæsinge-arkivet. Trods
ihærdig søgen fandt de ham ikke,
men foreslog at prøve Vester Hæsinge, da de før har været ude for
forveksling.

Jo, så må jeg lige huske en rettelse
til ”3. Strejftog”, 1. afsnit: lærerinden var frøken Hansen; først senere blev hun fru Leerbek.

Her forlader jeg ”Gamle Georg” for
denne gang. Finder jeg ud af mere,
vil jeg fortælle om det. Hele historien er i øvrigt et rigtig godt eksempel på, hvad lokalhistorie er, og
hvad den kan bruges til.

P.S. – Efter at jeg havde afsluttet
ovennævnte, kom der en stor overraskelse: Emmy bragte to billeder,
hvor Georg er med – et fra barndomshjemmet i Nørre Søby og et
fra De Gamles Hjem.

Aase Reffstrup

yt fra Varmestuen
Så har Varmestuen fået et billardbord stillet op, ikke fordi vi er kommet til
penge, men fordi Kurt Paulsen, bare af venlighed har lånt os sit eget. En stor
tak for det. Så har nogen lyst, er det bare at sige til.
Torsdag den 5. December klokken 19.30 holder Læseforeningen åbent hus.
Vi pynter med Malvines julehjerter, fra Lokalarkivet. Måske byder vi på et
glas rødvin og Birger læser lidt op.
Varmestuen

Fællesspisningen
Fællesspisningens julebord afholdes fredag den 13.12.02 kl 18,00.
Tag en lille gave på ca 15 kr med, så rafler om disse.
Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag 10.12.02
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