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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Hyldest til BRUGSE - Anno 1942
Brugsforeningen i Nørre Søby blev
oprettet i 1892. Årene gik, og i 1942
kunne den fejre 50-års jubilæum. Der kommer stadig ”nye gamle papirer” frem til Arkivet, og det er noget,
som altid vækker glæde. Sådan også,
da vi i dette efterår fik et lille hæfte
”Ved r. Søby Brugsforenings 50
Aars Jubilæum 1942”. Det indeholder de sange, som blev sunget ved den
fest, som blev holdt i dagens anledning. Ud over fædrelandssangene
”Langt højere Bjerge saa vide paa
Jord”, ”Du danske Mand! Af al din
Magt”, ”Sorgløst kan vi ej synge dit
Navn, Danmark!” og til slut ”Der er et
yndigt Land” var der to sange med
relation til BRUGSEN og Nørre Søby.

Her Glæden sender til Hjertet Bud /
naar med hverandre vi taler ud.
Hvis en Forretning kan kaldes blandet / da er det ”Brugserne” her i
Landet.
Om ej paa Lager/ saa en – to – tre /
det skal nok skaffes fra F.D.B.
(Af pladshensyn har jeg skrevet versene sammen.)
Mel.: Jeg er Havren -

Jeg er ”Brugsen”, jeg har Fødselsdag / halvtredsindstyve Aar er nu
lagt bag;
derfor byder jeg i Dag til Fest / jeg
er Vært, og du min kære Gæst.

Mel.: Den lille Ole –

Vort Jubilæum os sammenføjer / at
mødes atter os ret fornøjer.
Vi stævner sammen fra Nord og
Vest / til Nr. Søby for at holde Fest.

Men de femti Aar er mange Aar /
naar man foran dette Tidsrum staar;
Men naar Tiden først er svundet
bort / synes femti Aar kun meget
kort.
Byens vise Fædre rejste mig / her i
Nr. Søby ved alfar Vej.

Og hvis du hjemme i Mismod vanker / skal Festen faa dig paa andre
Tanker.
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Du har støttet mig i Barndoms Tid /
nu jeg tjener dig af al min Flid.

Jeg har Burnus, Blaaelse og Nap /
jeg har hvid Kinesertraad og Knap;
Jeg har alt fra Bil til Gyngehest /
jeg gi’r Overskud, og jeg gi’r Fest.

Jeg vil tjene dig fra Dag til Dag /
jeg vil med dig gøre fælles Sag.
Jeg er ”Brugsen” og din fuldtro
Ven / jeg er dig, og du er mig igen.

Nu, vi samlet er til denne Fest / vil
jeg venligst bede hver en Gæst
Om at drikke ud de fulde Krus: /
Længe leve skal vor gamle
”Brugs”.
----------

Jeg har næsten alt, hvad du vil ha’ /
jeg har baade Isenkram og Ma’;
Jeg har lange Støvler, jeg har Gær /
og har før haft Garn til Hæl og
Tæ’r.

Og hvilken fornøjelse at vi her – 61 år
efter – kan konstatere,
at BRUGSEN efter op-,ned- og opture
indfrier de gamle ønsker
til glæde og nytte for de mange beboere i Nørre Søby.
Tak.

Jeg har Slikkepind og Narresut / og
en Gang imellem en Cerut;
Jeg har Pilsnerøl og Sodavand / til
at læske Tungen paa hver Mand.
Jeg har ”Kaffe” – Jaba og Solo - /
den er bare ikke fra Rio.
Brug den Kaffe som du helst vil
ha’ / ”Fælles Kaffe” gør dog Hjertet glad.

P.S. Hvem mon forfatteren er til de
lokale sange?
Aase Reffstrup

I lyst og nød
Der var bare det, at hvis hun ikke
først pudsede sine vinduer, så det
herrens ud og sådan var det hele
tiden, gaverne skulle købes før man
kunne klistre hjerterne på. Så når
hun sagde hun havde følt, var det
bare ikke løgn. Hendes helt private
Julehjerte egnede sig ikke længere

Hun havde tænkt, eller nej, det var
lidt ligesom med Folkegaven, hun,
havde følt.
Det var det der med Julehjertet, nu
var det over os, vi flettede det, vi
bagte det, vi pyntede med det over
alt, det så yndigt ud, det hyggede,
alle de hjerter i vinduet.
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til pynt, faktisk havde hun på
fornemmelsen, det var træt af
hende, ville et andet sted hen. For
ind i mellem for det af sted, så det
var umuligt for hende at indhente
det, ja hun måtte faktisk hive efter
det, love det både et glas rødvin,
noget beroligende, ja alt, bare det
ville vente på hende.

underligt, men hun var begyndt at
samtale med sit julehjerte hun
lyttede, der var ord der kunne få det
til at spæne, der var ting, som for
hende var gammel vane, der fik det
til at gå amok. Men ind i mellem
når det var stille, helt stille, følte
hun en dyb samhørighed med sit
ramponerede Julehjerte, fremover
var de nød til at være to om at
bestemme.
S. B,

Hendes Julehjerte kaldte det,
gammel vane. Det 1ød måske

NR.SØBY FORSAMLINGSHUS

JULETRÆ.
Juletræsfest afholdes som sædvanlig d 29-12 KL. 18.30 i huset.
Der vil komme nogle personer rundt i byen og modtage
tilmeldinger og opkræve penge.
Er I ikke blevet kontaktet inden den 16-12 kan I melde til hos et af
følgende tlf. nr. 65902126 Peder 65901225 Karsten Buhl
65901418 Torben Pedersen.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til slikposer til børnene
Musiker Sten Jensen vil som tidligere åar levere musikken.
Der vil ligeledes være nogle nisser, der vil starte legen op med
børnene.
PRIS børn 30 kr. Der betales ved tilmeldingen
Voksne 10 kr. Betales ved indgangen.

På bestyrelsens vegne Peder Larsen
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Varmestuen
Fællesspisningens julefrokost bliver afholdt LØRDAG den 06.12. 2003 kl.18.00
Tag en pakke til 15-20-kr med så rafler vi om dem.
Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag den 02.dec.

aturkalenderen.
hedsbladet for. Det var nu ikke så mærkeligt, for vandværket stod i et træskur
og en pumpe løb varm og antændte
skuret.
Udsigten ned over byen er fin, men
man ser faktisk ikke andet end træer,
lige bortset fra møllens siloer og den
forreste række huse ud mod omfartsvejen. Der er mange træer i Nørre Søby.
Overfor vandværket lå der
tidlige dvs. i
1960 og ca. 10 år
frem et ærtetærskeri. Der
kom de omliggende gårde, der
dyrkede ærter,
med deres høstede ærteplanter
og fik de grønne
ærter skilt fra
plante og bælge,
hvorefter ærterne blev kørt til Fyens
Konserves i Odense, hvor de blev dybfrosne. Mange af traktorvognene med
ærteplanter kom igennem byen, hvor
nogle af planterne med ærter på blev
tabt, det var noget børnene havde glæde af, de kunne få sig nogle friske ærter.
Vi kører forbi Østergård med det fine
gamle stuehus og nyanlagt have.

Turen går denne gang mod øst op ad
Røjlevej og til vestre ad Vandværksvej.
Et stykke fremme ad Vandværksvej
står der i vejsiden et lille træ. Det står
hvor indkørslen til en nu nedlagt gård
var. Gården hed Ærtekildegård, hvor
familien Jervelund boede. Den blev
sammenlagt med Østergård og nedrevet midt i 8o´serne.
Det går op
ad bakke og
vinden har
frit spil heroppe – man
kunne godt
bruge nogle
læhegn. Til
venstre ned
mod byen
kan man stadig se digerne, der skiller
markerne ad,
de er fredede, fordi de har ligget der,
siden den store udskiftning af jorderne
for 200 år siden.
Lidt efter kommer man til vandværket,
det ligger højt for at skabe et naturligt
tryk på vandet i hanerne. Selve huset er
fint og helt nyt og teknikken indvendig
er fuldt moderne. I juni 1933 skete der
det mærkelige - vandværket brændte !!
Det kom vi både i aviserne og vittig-
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Rundt i flere sving op ad bakken og
så er vi på asfalt igen. Til venstre kan
man se et stort mosehul med svaner,
ænder og hejre. Vi passerer et hus på
venstre side af vejen og derefter svinger vejen til venstre, men
jeg står af cyklen og går
lidt til højre op ad en
grusvej, for der i venstre
side er der et kildeudspring, det kalder jeg det,
for der er altid vand, der
løber, selv efter denne
tørre sommer. Vandet
løber gennem Freltoftemose og
bliver til
Vindinge Å.
Jeg
cykler
videre
nu med
træer på
begge
sider af
vejen.
Det er
mit Nattergale- sted, fra maj til Sankt Hans
kan man altid høre én eller flere Nattergale og det behøver ikke at være om
natten.
Op ad bakken igen og vi kommer til
Freltofte, der er valget frit: Til højre
mod Grønnemosevej og Røjle skov
eller til venstre mod Lumby og Nr.
Lyndelse alle veje fører til Nørre Søby .

Nogle hundrede meter længere fremme går der en vej af til højre, den fører
os op ad bakken til Vandværksvej nr.
6-10. Her er vi højt oppe og kan se vidt
omkring. Den store vindmølle er lige
for og
tæt på, i
dag er
der dog
diset, så
jeg kan
kun se
det
underste af
vingerne, det
øverste
forsvinder i tågen.
Ned ad bakken og
rundt i svinget til højre
kommer vi hen, hvor
asfaltvejen begynder
igen, vi har været på
grusvej siden vi forlod
Vandværksvejen ved
Østergård. Man kan til
venstre se en tilgroet
have med forskellige frugttræer, der lå
tidligere et meget flot moderniseret
husmandssted, Moselund. Det var indgående beskrevet i Bo Bedre. Det
brændte desværre midt i 70´serne.
Vi kører forbi den næste gård og lige
efter går en grusvej til venstre hvor
gående og cyklende må fortsætte ned
mod Freltoftemose. Man passerer to
store bygninger med kyllinger og kan
længere fremme nyde udsigten til den
opdyrkede mose, hvor der er mange
dyr og fugle.

God tur.
Iver
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Julehygge i din Dagli`brugs
Søndag den 21.december kommer
JULEMADE på besøg fra kl
13.30 til 16.30.
Han deler julegodter ud til alle
børn.
Bestyrelsen udskænker gløgg og

giver æbleskiver til.
Mød op til en hyggelig eftermiddag.
Bestyrelse og personale
r. Søby Dagli`brugs.

Generalforsamling i Lokalarkivet
Generalforsamlingen i Lokalarkivet
er fastsat til tirsdag den 20.jan.
2004 kl 19.30 I Nørre Søby Skoles
mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Iver Andersen.

Nyt fra Varmestuen
Lille 3-værelses lejlighed i god stand til leje på første sal i Varmestuen Nr.
Søby. Leje 3500 kr. pr. måned, indbefattet lys og varme. Der vil være mulighed for at leje et ekstra rum, eventuelt til opbevaring eller lignende.
Henvendelse Lene Christensen, 65901686 eller Henny M. Jensen 65901218

Sigfred Pedersen aftenen den 4. november
i Nørre Søby kirke var en rigtig god
oplevelse.

Sigfreds første ungdomsdigte til
hans desværre alt for tidlige bortgang, så vi fik på den måde et indblik i et spændende livsforløb, hvor
digtningen hele tiden var i centrum.

Der var kendte og mindre kendte
viser på programmet, nogle blev
sunget for os, nogle var fællessange
og andre igen blev reciteret.
Det hele var elegant kædet sammen
i en tidslinie, der strakte sig fra

Tak til menighedsrådet for et godt
arrangement.
pa
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Månedens digt
Julen 2003
Tænk om man ku’ nå en stjerne,
Sidde og blinke lidt i det fjerne,
Sådan en stjerneklar julenat,
Uden at føle sig spor forladt.
Hilse på tre vise mænd,
Som er på vej til Betlehem.
Lytte til et englekor,
Der nynner lidt om fred på jord.
Sende sit eget julebud,
Ende som et stjerneskud.
Hvis man ikke ør og svimmel,
Dratter fra den syvende himmel,
)ed til sin egen julekommers,
Hvor stjernedrømme kun gør sig pr. vers.

Huspoeten
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ørre Søbys kalender
December 2003 - januar 2004.
Lør.
6. Dec.
Søn. 21.
Man. 29.
Tir.
20. Jan.

18.00
13.30
18.30
19.30

Fællesspisning
Julehygge i din Dagli’ Brugs
Juletræ
Generalforsamling Lokalarkivet

Varmestuen
Dagli’ Brugsen
Forsamlingshuset
Skolen

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

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

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 2004. Deadline : 15. december 2003
Sats : Syssel.
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