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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Lys i kastanjetræerne på Trekanten
Traditionen tro bliver der sat elektriske
lyskæder på træerne på Trekanten. Det er
varmestuen, der står for arrangementet
søndag den 28. Nov. kl. 16.00, da bliver
lysene tændt og der er slik til børnene og
en Gammel Dansk til vi andre.

Gløgg og æbleskiver i præstegården slutter lige før kl. 16 og det gør det også i
Daglí Brugsen, så alle kan komme til lysfest på Trekanten.
Varmestuen.

Af ørre Søbys Dagbog
Nørre Søby har fået mange nye beboere i
de mellemliggende år; jeg finder det derfor relevant at ”genudsende” denne beskrivelse af

(genudsendelse fra 1995)
dejlige papirkurve tillige med et ternet
halstørklæde.”
Her har Lokalarkivet den første personlige oplevelse og omtale af et juletræ i Nørre Søby: det har været i sidste halvdel af
1870’erne. Den næste juleoplevelse har
forbindelse til Søbysøgård; mon ikke sognets første juletræ har været pyntet og
tændt der? Og så har skikken bredt sig til
andre hjem i Nørre Søby, specielt til de
familier som havde en arbejdsmæssig
tilknytning til familien på slottet. Når jeg
nævner navnet, Malvina (f. 1878) vil der
ringe en klokke for mange Søbynitter,
ældre og nogle knap så ældre! Igennem
mange år har Lokalarkivet ved Adventsmødet i Forsamlingshuset hædret mindet
om Malvina og hendes hjertekurve ved at

Barndomsminder om julen i r. Søby
iels (f. 1866) tjente fra sit 10. år hos
degnen. Han fortæller: ”Fra min tjeneste
hos degnen erindrer jeg en stor oplevelse.
Jeg så for første gang et pyntet juletræ;
det kendte vi ikke til i mit hjem. Jeg husker tydeligt, hvilket trylleri det tændte
træ med spraglede papirblomster, kurve
og smågaver udøvede på mig, da jeg sammen med lærerfamilien blev lukket ind til
træet. Og kulminationen af min fryd nåedes, da jeg senere fik foræret nogle af de
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pynte ”Malvinas Juletræ” med de mange
flettede hjerter, som i tidens løb er afleveret til arkivet. Vi har 3-400 stk. Malvina
lærte kunsten af sin bedstemor, som var
kammerjomfru på Søbysøgård hos baronessen. Malvina var hvert år som barn
inviteret til juletræ på slottet Lillejuleaften. Et meget stort juletræ var pyntet i
riddersalen – med bl.a. hjertekurve. Gaverne lå ikke under juletræet, men på borde langs væggene. Hvert af familiens
børn havde eget bord, og der var også en
gave til lille Malvina. Malvinas yngste
datter Gudrun fortalte, at hendes mor, al
den tid hun kunne huske, havde flettet
hjertekurve, og mange børn i Nørre Søby
har igennem årene flettet julehjerter hos
Malvina, bl.a. til juletræet i Forsamlingshuset.

Forsamlingshuset, og vore forældre var
selvfølgelig også med. Hvis det var kaneføre, kom vi kørende i kane. Far satte
hesten ind på en gård i nærheden af Forsamlingshuset, og så gik vi det sidste lille
stykke. Vi var ca. hundrede børn til at gå
om juletræet; når det var ovre, måtte vi
plyndre træet, og det varede kun et øjeblik. Så var der fælles kaffebord, hvor
lærer Mogensen læste en lille sjov historie – derefter dans til kl. 12.”
Karl (f. 1909) fortæller: ”Det var gammel skik, at karlene fra gårdene hentede
gran Lillejuleaftensdag til pyntning af
kirken. Det foregik naturligvis med hestevogn, en gammel kassevogn, som der
blev sat en agestol på. Vi kørte altid til
Fangel Plantage; det var et stort arbejde
at finde to graner, der lige kunne passe op
til kirken – de skulle helst være ens. Der
skulle også hugges gran til guirlander.
Der blev gerne gjort holdt ved Guldfeldt
Brugsforening for at få en gang at drikke.
Som voksen var jeg med til at pynte kirken, og det har jeg været med til i godt og
vel 40 år. Vi havde det altid så hyggeligt;
når vi havde pyntet kirken, kom pastor
Harder og takkede os for arbejdet. Og det
samme gjorde pastor Gottschalck.
Julen var en stor højtid, også for os børn.
Det var skik, at alle på gården skulle i
kirke juleaften. Når vi så kom hjem, hjalp
vi hinanden; kreaturerne var selvfølgelig
blevet fodret, inden vi gik i kirke, så vi
kunne straks gå i gang med at malke,
mens mor og pigerne lavede maden. Derefter hyggede vi os om aftenen. Det var
så småt begyndt med julegaver; vi fik
hver en appelsin, og så var der bagt pebernødder, som vi spillede kort om bagefter. Dengang var det en stor ting at få
en hel appelsin.”

Svend (f. 1909) fortæller i 1980 om julen: ”Juletiden i mit barndomshjem var
skønne dage, når mor og far sørgede for
alting til os børn. Den sidste lørdag før jul
tog far altid på Odense torv med gæs og
ænder. Han rejste med første morgentog i
buldrende mørke. Trods tidens sparsomme belysning var julen næsten skønnere
dengang end nu om stunder. Vi havde
næsten altid frost og sne til jul; far tog
kanen ned fra loftet, og så skulle vi ud at
køre. Juleaften fik vi flæskesteg og æblekage. Derefter gik vi om juletræet, og så
fik vi vores lille julegave, som bestod af
en appelsin og lidt julegodter til hver. Det
var sparsomt, men alligevel hyggeligt. Vi
sang de gamle kendte julesalmer, og far
sang for. Derefter drak vi kaffe, og så gik
vi til ro. Julemorgen fik vi kaffe og nybagt franskbrød med kold flæskesteg. Vi
måtte godt få kaffe på sengen; men vi
stod som regel op – vi ville fryde os over
julen.
Jeg vil da også fortælle lidt om, når vi var
til børnenes juletræ. Det var fjerde juledag, og alle klasser var med. Det foregik i

Jeg vil slutte med at lade Gudde (f.
1925) fortælle om ”En anden slags ju2

pyntet akkurat som i ”Peters Jul” – ja, den
historie fik alle vi mange børn læst op i
ventetiden, medens køkkenholdet ryddede
op. Så fulgte kære kendte julesalmer, juleevangeliet og dans om træet. En julehistorie blev læst op, og julefantasier spillet
smukt af min mor. Vi sluttede altid af
med at synge ”Kongernes Konge”, og det
lød meget, meget smukt med alle de kraftige, unge mandsstemmer i det store rum.
Man følte sig højtidsstemt, og ingen børn
tænkte vist på julegaver.
Vi lærte på denne måde lidt om at glemme os selv og i stedet være med til at være noget for andre. Aftenen fortsatte i
øvrigt på afdelingerne, hvor vi spillede
bankospil med gutterne og fik juleknas og
frugt, indtil vi sluttede ved 22.30-tiden.
Så gik vi hjem til vore egne julestuer, og
vor private jul begyndte. Det blev sent,
inden vi trætte lå i vore senge.”

leaften”.
”Som 9-årig kom jeg til Fyn og oplevede
juleaftener, som nok var traditionelle,
men alligevel adskilte sig fra mange andres. Min far var med til at opbygge Ungdomsfængslet på Søbysøgård. Julen begyndte en uge før den 24., med at et stort
juletræ blev stillet op i slotsgården. Der
var ikke lys på ud over stjernen, som
tændtes hver aften.
Lillejuleaften kom træet op i Riddersalen
og blev pyntet. Der var ca. 5 m til loftet,
så i mine barneøjne var det et kæmpetræ.
Juleaftensdag blev alt arbejde på de forskellige værksteder indstillet kl. 12, kun
staldhold, som gav dyrene ekstra foder,
gartnerhold, som pyntede i riddersal og
gymnastiksal, og køkkenholdet havde
travlt til hen på eftermiddagen. – Slotsnissen blev heller ikke glemt; der blev sat
risengrød i tårnet til ham, og når gutterne
gik fra afdelingerne over slotsgården til
julemiddagen, rungede nissefars dybe
stemme fra tårnet med et: Glædelig jul
alle sammen!
Kl. 17 fik gutterne på afdelingerne uddelt
breve og pakker fra deres pårørende, og
kl. 18 samledes alle de indsatte (og det
var i 1930’erne ca. 60 mand) og alle vagthavende funktionærer samt overordnede
med familier, vel i alt ca. 120 mennesker,
til julemiddagen i gymnastiksalen, som
var meget festligt pyntet med granguirlander, morsomme karikaturtegninger af
inspektør, lærere og fagledere m.fl. i nissetøj naturligvis*. Der var altid talenter
mellem gutterne, der kunne tegne. -– På
bordene stod store 5-armede granlysestager og smukke dekorationer med julestjerner. - Middagen var traditionel dansk
med risengrød og flæskesteg, og aldrig
har jeg set så store portioner risengrød sat
til livs – men mandelen skulle jo findes! Kl. 19.30 blev dørene til riddersalen slået
op til et vidunderligt syn – det næsten 5 m
høje træ strålede af levende lys og var

Glædelig jul ønsker
Aase Reffstrup
på vegne af Lokalarkivets bestyrelse
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
opfordre Søbynitterne til at fortælle om
deres personlige erindringer om julen – i
barndommen såvel som i voksenlivet. I
dette afsnit ”Af Nørre Søbys Dagbog” er
bragt barndomserindringer af personer,
født i 1866, 1909 og 1925 – der må være
meget at fortælle om fra 1900-tallet. Så
fat pennen (eller computeren) eller kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne; det
kunne være morsomt at bringe et nyt afsnit om Nørre Søby-juleminder i decembernummeret 2005.
* Karikaturtegningerne
(Julefriserne,
som er tegnet på bordpapir) har været
bragt i SOGNET, 10. årg. Nr. 1, 1984-85
– og 29. årg. Nr. 1, 2004. Lokalarkivet
lånte dem til en udstilling i 1983.
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yt fra din Daglí Brugs.
Jeg vil gerne takke mit personale for det
sjove arbejde, som det har været for alle
at blive kåret som Fyns Bedste Arbejdsplads nr.3.
Vi har haft TV Fyn på besøg for at optage
og derefter var vi direkte i tv fredag den
5.nov. og det tror jeg at rigtig mange i
Nørre Søby har set.
Vi lukkede butikken kl. 16.30 for at vi
alle kunne være med. Vi har oplevet vores kunder, som de var medvirkende, rigtig mange har snakket og lykønsket os
med 3. Pladsen. Der var tilmeldt i alt 117
arbejdspladser.
Alle skulle se det på tv. Lørdag den
6.nov. var helt speciel for os, rigtig man-

ge kom og hilste på, familie og venner
ringede, så vi siger tusind tak til alle.
Vores kampråb er : Vi er glade, vi er seje
Ikke noget gør os blege!
Vi julehygger 1. Søndag i advent, hvor
julemanden kommer på besøg fra kl.1416 og har godter til alle børn og gløgg og
æbleskiver til de voksne, så kom til en
hyggelig eftermiddag.
Vi har tilbud hver dag resten af året på en
kasse Odense øl til 109,95 kr.+embl.
Daglí Brugsen Nørre Søby
Kirsten Højer-Andersen, uddeler.

Varmestuen
kr. så rafler vi om dem.
Husk tilmelding til Bente 6590 1944
senest tirsdag den 7.dec. 2004.

Fællesspisningens julebord bliver afholdt LØRDAG den 11.dec. 2004 kl.
18.00. Tag en lille gave med til 15-20

Naturkalenderen.
En kold og ret blæsende novemberdag får
jeg lyst til at cykle mod syd ud ad Odensevej forbi slagtergården, hvor der ikke er
nogen slagter mere, købmandens hus
overfor Røjlevej, hvor der ikke er nogen
købmand mere, Smedjegården, hvor der
nu ”smedes” planter, overfor Smedjegården har vi stadigvæk mekanikeren og
frisørsalonen, forbi det gamle mejeri, der
nu huser smeden. Den høje mejeriskorsten, der kendetegner et mejeriet faldt for
et par år siden for aldersgrænsen og blev
pillet ned.
Længere ude som den næstsidste ejendom
på Odensevejs højre side ligger gartneriet
Per Kortegaard, der har vokset sig stort
og med nyeste driftsmetoder, der omfatter

et kraftvarmeværk, der leverer varme til
de mange drivhuse og strøm til nettet.
Odensevej er den ældgamle forbindelse
fra Faaborg til Odense og lige før den
svinger ud på Albanivej går vejen igennem en lavning med vandhuller på begge
sider, der har vejen altid givet sig, der er
nok bundløst under den. Den sidste ejendom på Odensevej er gården Fredenslund, der ligger for sig selv med jord ned
til mosen.
Ud på Albanivej og mod syd ligger på
højre side en gulstens ejendom som fra
gammel tid kaldes Prangerhuset. Der er
en af lokalarkivet meget agtet person
født, nemlig Rasmus Madsen Lindely,
han og hans familie har givet en stor del
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af lokalarkivets materiale. Lige efter
Prangerhuset går der et vandløb under
vejen i en meget flot granit stenkiste.
Med fare for liv og lemmer cykler jeg syd
på, trafikken er ret tæt på mig. På venstre
side fra Mørkhøjvej og ud til kommunegrænsen tilhørte jorden i 1800-tallet præstegården i Nørre Søby. Det blev solgt til
udstykning til husmandssteder i
1850´serne. Stedet hedder” Præstens Udlod ”
Efter de to skarpe sving passerer jeg sognegrænsen og er i Heden. Efter Heden
Maskinforretning drejer jeg til venstre og
passerer den smukke hjørneejendom:
Blomkærgaard, der for et par år siden
skiftede ejer efter at have været i samme
families eje i 4 generationer. Jeg kører nu
på Vantingevej og passerer Heden Forsamlingshus og Heden skole. I sidstnævnte er der nu frisørsalon med navnet
Camm !
Jeg kan nu se Heden kirke med graverboligen ( tidligere Hospital fra 1740 ) og
sprøjtehuset med forskellige opslag på

døren. Kirken er sengotisk fra sidst i
1200.
Derefter går det ud ad Hedebovej og jeg
kører forbi Nimbusvej, der fører op til
Fyns Nimbuscenter. Skulle nogen være i
tvivl, er Nimbus en dansk produceret
firecylindret motorcykel. Opfinderen hed
P.A.Fisker han lavede også støvsugeren
Nilfisk.
Det går nu forbi kønne gamle huse og
gårde ud af byen op ad bakken mod nord
forbi enkelte spredte huse og gårde hvor
den ene hedder Søgaard, det undrede mig
lidt indtil jeg lidt længere henne passerer
en stor sø på højre hånd.
Før nævnte sø kører jeg forbi Palleshave
Friskole, som nu hedder Nordskovens
Friskole. Ved siden af den ligger Palleshave Bo- og aktivitetscenter.
Til venstre ad Røjlevej og gennem Røjleskov, hvor det skønne efterårsløv nu ligger på skovbunden i alle de flotte og forskellige nuancer.
Iver.

Galleri Hestehavegaard
Søstedvej 19 - 5792 Årslev - Tlf.: 65991559
Vi har indrettet et lokale med et lille museum med udstillingen: Skole og fritid i
50-erne. Vi har fået mange positive tilkendegivelser for den, for vore øvrige udstillinger og for vores lille butik.
Vi holder julestue de to første søndage i december måned med kaffe, kage
og juleklip for børn og barnlige sjæle.
Vi sælger blandt andet :Malerier - nye og gamle dukker - gaveartikler - Kunsthåndværk - antikviteter og rarieteter
Muscat- og rødvin fra Christian Cassenoves vingård
Åbent: torsdag-lørdag kl. 12-17 eller efter aftale
Med venlig hilsen
Else-Marie Albrekt
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r. Søby Forsamlingshus
Juletræsfest afholdes som sædvanlig den 29. december kl.
18.30 i Forsamlingshuset.
Der vil komme personer rundt i byen og modtage tilmeldinger og opkræve
penge. Er I ikke blevet kontaktet inden den 16. december kan I tilmelde jer hos
følgende telefonnumre:
Peder Larsen 65 90 21 26, Karsten Buhl 65 90 12 25,
Ulla Rasmussen 65 90 22 65.
Musiker Sten Jensen vil som tidligere år levere musikken, samt nisser som vil
starte legen op med børnene.
Pris børn 25,00 kr, der betales ved tilmeldingen, voksne 10,00 kr, der betales
ved indgangen.
TILMELDI G ER ØDVE DIG AF HE SY TIL GODTERPOSERE TIL BØR E E.
På bestyrelsens vegne:
Peder Larsen

Byfesten i r.Søby 2004
gik godt økonomisk, ca. 20.000 kr. i overskud. Det bliv besluttet at uddele 12.500 kr.
Følgende foreninger får penge fra uddelingen.
Nr.Søby Boldklub 4.000 kr. - Nr.Søby Badmintonklub 4.000 kr. - Varmestuen 500 kr.
Jagtforeningen 500 kr. - Lokalarkiv 500 kr. - Petanque 500 kr. - Lejepladsen Lindelyvej / Gammelgårdsvej 2.500 kr.
Bestyrelsen i byfesten ser efter generalforsamlingen således ud.
Formand: Mikael Pedersen
Næstformand: Benny Christiansen
Kasserer: Poul Henning Larsen
Sekretær: Ann-Britt Larsen
Medlem: Erik Carlsen
Medlem: Per Svendsen
Medlem: Knud Johansen
Medlem: Dorte Johansen
Medlem: Astrid Holm
Det blev besluttet, at byfesten ikke længere vil leje borde ud.
Byfest komiteen.
Mikael Pedersen.
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Kommunen forskønner ørre Søby.
set blev skrællet af, blomsterløg strøet ud
med rund hånd og derefter blev græsset
lagt på igen.
Nu venter løgene og vi på at der bliver
forår, så bliver Trekanten endnu kønnere.
Tak til kommunen.

Sidst i oktober ankom kommunens traktor
med vogn og parkerede ved Trekanten.
Jeg kunne ikke lade være med at gå ud og
spørge, hvad skal der nu ske ? De var
begyndt at måle op i de to hjørner mod
Kirkesøvej. Det viste sig at man havde
besluttet at lægge forårsløg i græsset. Der
blev lavet 4 pæne store bede, hvor græs-

Ketty

Månedens digt
Julen 2004
Har I tænkt på de engle,
der jul efter jul,
daler lige så stille i skjul.
Fra stjernetæppet lyseblåt,
til os, hvor der både er koldt og vådt.
Måske blev de trætte!
Måske fik de stress!
Over en verden, som ikke vil stilles tilfreds.
Måske har de brug for en hjælpende hånd!
Selv en Engel, kan glemme, hvorfor den kom.
Måske er årets julebud,
Sendt ekspres som et stjerneskud.
At hvis vi vil ønske en glædelig Jul,
så er det nu de skal findes, de engle,
der daled i skjul.
Huspoeten
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ørre Søbys kalender
December 2004 - januar 2005.
Søn.
Søn.
Lør.
Søn.
Søn.
Ons.

28. ov. 16.00
28.
14.00
11. Dec. 18.00
5.
12-17
12.
12-17
29.
18.30

Lys i kastanjetræerne
Julehygge
Julebord
Julestue Galleri Hestehavegaard
Julestue Galleri Hestehavegaard
Juletræsfest

Trekanten
Dagli’ Brugsen
Varmestuen
Søstedvej 19
Søstedvej 19
Forsamlingshuset

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

Skulderbladet ønsker alle en glædelig jul
og et godt nyt år
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 2005. Deadline : 15. december 2004
Sats : Syssel.
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