ørre Søbys kalender
December 2005 - januar 2006.
Søn.
Fre.
Søn.
Tor.
Tir.

27. ov.
9. Dec.
18.
29.
17. Jan.

16.00
18.00
14.00
18.30
19.30

Lysene tændes på Trekanten
Julebord
Gløgg, æbleskiver og præmier
Juletræ
Generalforsamling Lokalarkivet

Trekanten
Varmestuen
Dagli’ Brugsen
Forsamlingshuset
Skolen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Banko
Træning - SB
Torsdag
Læseforeningen
Træning - SB
Fredag
Legestue

10.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolens aula
Stadion Forsamlingshuset
Varmestuen
Stadion
Stadion Varmestuen
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
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
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IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Af ørre Søbys Dagbog
Tiderne skifter –
Danmark står nu igen overfor en ændret administrativ inddeling. Store opgaver skal løses, områder defineres og deres opgaver ligeså. Vi må ønske dem god arbejdslyst, parret
med held og lykke.
Og som altid, når der sker ”et eller andet”, kan lokalhistorikeren ikke lade være med et
tilbageblik for ligesom at fastholde perspektivet. Dybest set handler det om at få samfundet til at fungere på bedste vis for de mennesker, som bor her. For at de sociale ydelser/forpligtelser kan indfries, skal kommunerne have en vis størrelse. Og netop de sociale ydelser er blevet udvidet ganske betragteligt i det 20. århundrede.
Vi var to gamle piger med fødselsår i 1920’erne, som en dag talte om udviklingen i vor
levetid. Vi var enige om, at vi i hvert fald materielt befandt os milevidt fra de forhold,
vore bedsteforældre levede under. Vi var også enige om, at der blev taget godt hånd om
vi gamle.

Vignetter: Ole Phillip Hansen, Gammelgårdsvej 6

Her kommer tilbageblikket. Jeg kunne ikke lade være med at finde gamle aftægtskontrakter frem; det drejer sig om gårdejere, som af alders- og helbredsmæssige grunde må
overlade gården til næste generation mod at få passende bolig og alt til livets videreførelse, helt ned i de mindste detaljer. Det blev nedfældet og underskrevet af begge parter og
tinglyst, så der ikke var noget at tage fejl af.
Følger her i uddrag – kontrakterne var som nævnt meget detaljerede.

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
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. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
æste nummer udkommer den 1. januar 2006. Deadline : 15. december 2005
Sats : Syssel.

I 1848 overdrog en mor fæsteretten til gården til sine to sønner, ”med besætning og
inventarium, ind- og udbo, undtaget det som jeg herefter forbeholder mig.” - Derefter
beskrives den huslejlighed i gården, som skal forbeholdes hende, så længe hun lever.
Sønnerne er pligtige at forandre eller forstørre boligen efter hendes anvisninger. En vigtig ting: ”i nærheden indrettes en tørvekube, som kan rumme 18 læs tørv pr. år. – alt vedligeholdes forsvarligt uden udgift for mig.”
”Til underhold leverer vi hende årlig, foruden de 2 td. rug og 2 tdr. byg, som herskabet
[på Søbysøgård] har forpligtet sig til at levere hende, nemlig 2 lispund ryget flæsk af det
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Dagli’ Brugsen
ørre Søby Koret
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Galleri Hestehavegaard
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

skære, 2 halvottinger sommersmør, 1
halvotting vintersmør, 1 skp. salt, 4 pund
humle, 1 skp. havregryn, 6 kander nymalket mælk om ugen i halvåret fra 1. maj til
november, og den øvrige tid af året 3 kander ugentlig. 4 pund lys, 8 pund sød ost,
10 pund ren skaget hør - et får med grøde
i, fri foder og græs, fåret opfødes hos den
ene søn. – En kålplet i haugen tilligemed
frugten af et æbletræ, som bærer søde
æbler. – Endvidere 8 rigsbankdaler i penge.”
”De er forpligtede til at bage mit brød,
brygge mit øl samt
holde mig med vask og
renlighed og i sygdoms
tilfælde give mig fornøden pleje og opvartning.
Af boet forbeholder jeg

mig at udtage af sengeklæder, bohave og
husgeråd, hvad jeg kan afbenytte min
livstid. Ved min død går det tilbage til
beboerne i gården. Mine gangklæder deles
derimod imellem de af mine døtre, som på
den tid er i live.
Begge sønner udreder begravelsesomkostninger.
Sluttelig bemærkes, at dersom fåret ingen
lam skulle have, forbinder vi os til at levere hende om efteråret ved slagtetid et forsvarligt lam med ulden på, eller dersom
fåret skulle dø uden lam eller kun efterlade sig et lam erholder hun et forsvarligt tillægslam i stedet.”
Fortsættes i næste nr.

Valghunden havde travlt i tiden før valget

yt fra Varmestuen

JULETRÆ
I
R. SØBY FORSAMLIGSHUS
Torsdag den 29. december
kl. 18.30 – 22.00
Snyd ikke børnene for den traditionelle juletræsfest i forsamlingshuset. Der er
både godteposer, julemand, musik og sanglege.
Entre: Børn 30 kr. , Voksne 10 kr.
Tilmelding senest den 20. december på tlf.
65 90 21 26
65 90 22 65

Peder Larsen
Egon Rasmussen
Bestyrelsen

Redaktionen ønsker alle en god jul og et godt nyt år.

SART ER DET ATTER JUL!
Som traditionen byder, tænder vi første søndag i advent, d.27.november kl.16.00, lysene
på kastanietræerne på Trekanten! Der vil være slik til børnene, og Gammel Dansk
el.lignende til de voksne. Arrangementet med gløgg og æbleskiver ved præstegården
slutter kl.16.00, så alle der har lyst, kan nå at deltage i begge dele.
KOMMEDE VITERAFTES-ARRAGEMETER I VARMESTUE:
Vi har været så heldige, at to forskellige dygtige, spændende herrer har lovet, hver sin
aften, at komme og levere god underholdning i Varmestuen!
Den ene, hr.Birger Christensen, Nørre Søby, er vi mange her i byen, som allerede flere
gange har haft stor fornøjelse af at høre læse op, og også fortælle egne sjove historier, så
det kan vi vist roligt glæde os til at opleve igen!
Den anden, hr.Jacob Dauerhøj, Kerteminde, underholder med et causeri(øh?) med den
rare titel:"Og ovenover alting stråler Moder Sol..!"
Jacob Dauerhøj er tidligere mangeårig borgmester i Kerteminde.Folk på de kanter fortæller, at han er rigtig sjov og underholdende!
Datoer for disse aftener er endnu ikke fastlagt, men kommer senere her i bladet.
Med venlig hilsen
Varmestuen
2

Andepar tilbydes hus i r. Søby Gadekær.
Rolige omgivelser

Lokalarkivet meddeler
Generalforsamlingen er planlagt til tirsdag de. 17. januar 2006 kl. 19.30.
Endelig indkaldelse følger i januar nummeret.
Aase Reffstrup
7

r. Søby på det digitale landkort
spændende.
Alt dette løber op i mange penge, og de
skal helst komme ind på annoncer på markedspladsen samt ved bannerreklamer på
hjemmesiden eller evt. ved sponsorering.
Og skulle der blive et overskud vil dette
blive delt ud til byens foreninger, skulderbladet samt forsamlingshuset, der er nemlig ingen der skal tjene penge på denne
side ud over de ovenfor nævnte.
Der mange andre spændende menuer på
hjemmesiden, der kan bl.a. nævnes en
side med kort over Nr. Søby siden 1850
og frem til 2005. Et vejkort så gæster i
byen kan finde rundt. Eller en side med
byens arrangementer, samt luftfotos af
byen. Skulle der være nogle blandt Nr.
Søbys borgere der kunne tænke sig at
være med til at sætte sit præg på hjemmesiden, er I meget velkomne til at give mig
besked, så kan vi mødes og drøfte hvordan vi kan bruge siden optimalt. Send en
mail til mig hvis I har forslag til hjemmesiden, arrangementer der bør være med på
siden eller hvis I har en kommentar til
siden.
Send det til mail adressen: webmaster@nr-søby.dk eller til carsten@jensby.net
Webmaster på www.nr-søby.dk
Carsten Jensby
Odensevej 33
r. Søby

Nr. Søby har fået en hjemmeside, og
adressen er www.nr-søby.dk. Og ja Søby
staves med et ø, men der kan godt være et
problem med om din browser (Internet
programmet) kan læse ø første gang, men
så får du en meddelelse om at du skal
hente et lille program så din browser kan
læse æ,ø,å. Dette program installerer sig
selv, når det er hentet fra nettet.
Hvorfor skal Nr. Søby have en hjemmeside? For det første er verden i dag fyldt
med hjemmesider hvor der kan hentes
informationer om alt muligt, og for det
andet kan vi præsentere vor by ude i den
store verden.
Jeg er meget optimistisk med at få denne
hjemmeside til at fungere, og håber at
mange vil benytte den som byens talerør
og som byens ansigt ude i den store digitale verden, og jeg håber derfor også på
jeres forståelse og velvilje hvis I finder et
billede af jeres ejendom på hjemmeside,
ellers må I sige det til mig hvis I ikke ønsker et sådant billede og jeg vil straks
fjerne det fra siden. Billederne kommer til
at være på en side der hedder "Stemninger
fra Nr. Søby"
På siden er der bl.a. oprettet en markedsplads og hvad kan den så bruges til. Markedspladsen er oprettet for at denne hjemmeside kan løbe rundt, det koster at oprette en hjemmeside og der er nogle der skal
have vederlag for at vi kan benytte nogle
af de elementer som gør siden sjov og

Husk gymnastik hver mandag i Varmestuen kl. 10.00.
Vi har en dejlig formiddag med gymnastik - siddende eller stående - alt efter hvad vi har
det bedst med. Bente Kyvik leder os. Bagefter socialt samvær med kaffe og brød - hyggeligt snak o.s.v. alt dette for kun kr. 5,00 pr gang.
Vi vil gerne være flere - så prøv at være med.
Henny.
Bestyrelsens julebord bliver afholdt fredag 09.12.05 kl. 18.00. Kuvertpris kr. 50,Husk at ringe til Bente, tlf. 65901944,

senest tirsdag 06.12.05. Kom med en lille
gave, 15-20 kr., så rafler vi om den.

Ang. Den genopstandne Høstfest
H. og H. under referatet af ovennævnte
betyder altså Henny og Herluf - det var
absolut for egoistisk at tro, at alle vidste,
hvem H. og H. var, og som havde været
med til høstfest.
Det var bestemt ikke tilsigtet, at vi skulle
være under ”dække” - det har vi ingen
grund til her på Rosenvej - vi står altid

ved, både hvad vi skriver - og når vi på
anden måde udtaler os.
Så håber vi inderligt, at alle misforståelser
er ryddet af vejen.
Men det var en god høstfest!
Henny - Herluf

yt fra Dagli’ Brugsen
Til alle børn i Nr. Søby: Lav et juleklip og kom og hæng det op i Dagli’ Brugsen fra den
1/12 til den 17/12. Husk at skrive navn og alder på juleklippet.
Søndag den 18/12 er der lodtrækning om mange fine gevinster. Kom og se, om du har
været en af de heldige. Det sker søndag den 18/12 fra kl. 14 til 16.
På samme tid kommer butikbestyrelsen og serverer gløgg og æbleskiver. Julemanden
kommer også på besøg med godter til børnene.
Dagli’ Brugsen i Nr. Søby - tlf. 65901426 - holder årsmøde mandag den 3/4-06 kl.
19.30 i Nr. Søby Forsamlingshus.
Kirsten

Så er der igen juletræsfest i r. Søby
forsamlingshus, og traditionen tro vil der
være nisser på spil i forsamlingshuset den
29. december 2005. Der vil i løbet af december komme folk til husstandene, hvor
I kan tilmelde jer.
Hvis I ikke er hjemme, kan I tilmelde jer

til Peder Larsen telefon 65 90 21 26, eller
til Egon Rasmussen 65 90 22 65 senest
den 20. december 2005.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Til r. Søby og Søbysøgaard
Jeg vil her gennem Skulderbladet, som jeg tror læses af de fleste, takke for den store
glæde I gjorde mig ved at samle ind til mig i Nr. Søby og på Søbysøgård. Det var med til
at gøre min fødselsdag til en stor og varm oplevelse.
Mange venlige hilsener
Birger
3

I lyst og nød

Månedens digt
Julen 2005
issemænd må godt være tykke,
for det er nemlig Julehygge.
Risengrød med smørklat i
og hvad ellers issemænd kan li’.
Vi andre vi ska’ året rundt,
rende rundt og spise sundt.
Skarpt forfulgt af deller,
fra en kostplan fyldt med fælder.
Men nu har jeg set i Alt for Damer,
og Danmarks kroer har fede reklamer.
Tænk’’ alt det usunde julemad,
bør serveres på et yndigt fad,
af en forstandig og smilende kvinde,
hvor ikke en delle vil være at finde.
Hun vil bare gøre familien glad,
med sit smukke bord og dejlige mad.
For bare vi spare på creme fraisen
og nøjes med at skæve til mayonnaisen,
så er det tilladt at synde en smule.
Det er jo Jul !
Og gåsen har ventet med alt sit sul.

Hun havde læst i en avis, eller rettere, hun
havde læst et tillæg til en Søndagsavis
som Kaj af en eller anden grund havde
bragt hjem. En avis som han ellers mente,
kun kunne bruges til at pakke fisk ind i.

læse, boblede over af indre glød, medens
den anden samlede sine rolige kirurghænder, før der kom et tænksomt svar.
Jamen!! De sagde præcis det samme som
alverdens Fru Hansen og Fru Jensen, har
sagt til hinanden de sidste hundrede år
eller mere når de var sammen. Tænk!!
Hvad kvinder har måttet høre på, når de
var ”følsomme” Nej, de to velbegavede
Herrer, for slet ikke at tale om den modne
Dame der har skrevet deres tanker og ord
ned, må have sovet i timen. Han der bobler over af indre glød siger ”at det er det
almindelige liv, der interesserer ham
mest”. Også der kan han tage Fru Hansen
og Fru Jensen i hånden, for dem var det
bare en filosofisk beskæftigelse.

Men nu det tillæg, det var lidt fascinerende, under et afsnit om ”Livsstil” talte to
kendte mænd om venskab og kærlighed,
om åndelig ilt og frihed - Du har rørt ved
mit hjerte - og det havde den ene helt
bogstavelig gjort. Der var nu mange der
havde rørt ved hendes hjerte, altså bare
sådan med ord, de fleste helt uden at ane
det, kunne man komme igennem livet
uden ?
Hun læste faktisk artiklen et par gange og
en lille undren greb hende, for hvad var
det egentlig de talte om, de to kendte og
velbegavede mænd. Den ene, kunne hun

SB

I januar er der afdrag
på konto og deller Måske sku’ man heller !!
sætte sig ned,
Tænke på det, man meget godt ved.
At julens, Tag selv Bord
og Dørdekorationer er sundest for alle i små portioner.
Huspoeten

r. Søbys vartegn står lysende flot efter sommerens
afrensning.
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