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for Nørre Søby og omegn

En dirigents farvel til r. Søby Koret
Da jeg i august 2002 påbegyndte mit
andet studieår som AM'er ved Det
Fynske Musikkonservatorium i
Odense, var det samtidig blevet tiden,
hvor jeg skulle finde et kor at ''Øve
mig På'' ved siden af studiet. Et af
mine tre hovedfag var korledelse og
en af mine studiekammerater var Kai
Hermann, som igennem fire år havde

get som helst om koret på forhånd
tog jeg med Kai til en øveaften. Det
blev en dejlig aften og jeg var ikke
det mindste i tvivl om at der ville
kunne blive godt match mellem Nr.
Søby Koret og mig, forudsat at koret
selvfølgelig havde det lige sådan.
1. september 2002 begyndte jeg som
dirigent for Nr. Søby Koret. Jeg hav-

ørre Søby Koret på sommertur 2011

været korleder for Nr. Søby Koret.
Kai overvejede på det tidspunkt at
søge nye udfordringer og spurgte mig
derfor om det kunne tænkes, at jeg
kunne være interesseret i, at være
korleder i Nr. Søby. Uden at vide no-

de ikke meget erfaring i korledelse,
men jeg mærkede fra begyndelsen en
rigtig god kemi mellem koret og mig.
Selvom slagskemaerne måske endnu
ikke var perfekte, så kompenseredes
dette af en god dialog og en gensidig

og indforstået humoristisk tilgang til
korarbejdet. Jeg blev meget hurtigt
rigtig glad for at kornme til koraftenerne i Nr. Søby, hvor jeg udover at
udvikle mig som dirigent, også fik
rigtig mange gode oplevelser med
mig hjem. Det blev til seks års samarbejde mellem Nr. Søby Koret og
mig. Gennem de seks år holdt vi talrige julekoncerter, forårskoncerter og
Årslevkoncerter. Herudover blev det
til adskillige korture, hvor min familie også var inviteret med, og korfester. Nr. Søby Koret har altid haft
en ganske særlig evne til at skabe de
perfekte rammer om sociale arrangementer. I Nr. Søby Koret var man ikke kun sammen med henblik på at
synge men i lige så høj grad for at
hygge sig sammen, på koraftener
som ved korarrangementer.
Jeg har holdt kontakten med Nr. Søby

Koret siden jeg stoppede som dirigent i maj 2008 pga. job skifte. Jeg
har fulgt koret fra sidelinjen og været
til koncerter og enkelte korfester. Altid er jeg blevet godt modtaget af alle. Da jeg fik at vide at koret havde
valgt at lukke efter godt 24 års korsang, må jeg indrømme at jeg sank en
ekstra gang. Tanken om at alle disse
dejlige mennesker ikke længere skulle mødes fast hver mandag aften og
synge, gjorde mig trist til mode. Heldigvis havde jeg den store glæde at
være med Nr. Søby Koret på Samsø
på deres sidste officielle kortur den
10. september 2011.
Det blev en dejlig tur, hvor jeg for
sidste gang kunne fornemme korets
ganske særlige ånd.
Tak for mange gode oplevelser
René Ellegaard Frederiksen
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JULETRÆ
I
NR. SØBY FORSAMLINGSHUS

Pris:
Voksne: 10 kr.
Børn:
30 kr.
Der er godteposer
til børnene.

Tilmelding:
65 902126

Og sodavand

Torsdag den 29. december
KL. 18.30 – 22.00
Vores indsamlere kommer rundt i
december måned, tag godt imod dem.

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

Årets julemesse I Nr. Søby Forsamlingshus var velbesøgt. Allerede efter
knap to timer havde besøgstallet rundet 135 kunne en glad Peder Larsen
berette.
Som noget helt nyt, var der også boder ude på parkeringspladsen, og det
bliver bestemt ikke sidste gang føjede
Peder Larsen til.
Red

En etagere kom retur
”Hr. Komponist Karl
Nielsen, København.
Da jeg i ”Min fynske
Barndom” har læst om
en Lænestol fra Deres
Barndomshjem, kommer jeg til at tænke på,
at jeg har en Etagere
stående, som også
stammer fra Deres
Barndomshjem. Hvis
denne Etagere har nogen interesse for Dem,

vil jeg med glæde
overlade Dem den.
Med venlig hilsen
A. Herluf”
A.Herluf boede på
Odensevej 44 og
havde en årrække biograf.
Etageren er udstillet i
Carl Nielsens barndomshjem.
red
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Julestue i Carl ielsens barndomshjem.
Egentlig syntes jeg, at jeg var i god
tid, da jeg en lille halv times tid før
julestuens start, drejede cyklen ind på
perlestenene foran barndomshjemmet, men jeg
skulle blive
klogere.
Allerede tyve
minutter i tre
var der
trængsel i den
lille entre.
Vel inde blev
jeg mødt af
den lifligste
duft af kanel
og nelliker, der trængte ud fra køkkenregionerne, produktionen af
julegløgg var for længst sat i gang.
Klokken tre var alle klapstole i brug,
og ståpladserne taget i anvendelse,
sidstnævnte havde den fordel, at entreen var gratis.
En veloplagt Ida Marie Vorre bød
velkommen på vegne af museets venner, og Odense bys museer, idet hun
påpegede, at uden førstnævnte

gruppe af lokale, ville arrangementet
ikke kunne finde sted.
Dejlige stemningsfyldte toner fyldte
snart de små rum, afbrudt af små historier om Carl
Nielsen, og en
snak om årets
gang på museet.
En indlagt pause
bød på den dejligste julegløgg
med forskelligt
hjemmebag,
fremstillet af før
omtalte venner
af huset, det var
også her der blev mulighed for en
snak med sidemanden om småt og
stort. En del af os ser jo ikke hinanden til daglig så her var en oplagt
mulighed for at få fulgt op på den tid,
der var gået siden sidst.
Mere sang og musik fulgte, og efter
to hyggelige timer kunne vi sige tak
for en dejlig dag i de smukt julepyntede stuer.
Else-Marie.

VARMESTUE
Julefrokost (fællsesspisning) fredag
den 9. dec. kl.18
Julen nærmer sig, og i Varmestuen
sørger bestyrelsen for
”julefrokosten”, årets sidste fællesspisning, som holdes fredag
den 9. december kl. 18.
Husk at medbringe det gode

julehumør og en lille pakke (værdi
ca. 20 kr.) , som vi spiller om.
Tilmelding til Else Larsen tlf.
65901129 fra den 1. december.
Vi siger tak for i år og ønsker
alle en rigtig glædelig jul.
Bestyrelsen.
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Månedens digt
Julen 2011
Julen er hjerternes fest – men reklamer, reklamer
fortæller! At det som er allerbedst
ER ! mens juleklokken kimer
at købe – købe – lige til du besvimer.
Der er tilbud på alt, hvis du køber nu, lige nu
Vi kan se at pæne børn får pæne gaver.
Kvinder i pels og stiletter
smiler smukt til mænd i habit og smarte sokletter.
Tre Vise Mænd på bare tæer
har ikke meget at gøre her.
Jul er dog stadig et dejligt ord,
men det gør en forskel, hvor du bor.
Ord alene gør det ikke,
til det! vil selv Tre Vise Mænd fra Østerland – +IKKE !
Huspoeten

Lokalarkivet for Nørre 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
*************************
Mandag den 5. december 2011 - kl. 14.30 - i Arkivet:
”Sangen i ørre Søby” – og så nærmer julen sig.
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Kalenderen
Tor.
1. Dec.
Man. 5.
Fre.
9.
Tir.
13.
Tor.
29.

14.30
18.00
19.30
18.30

december 2011—januar 2012

Blomsterhandlen åbner
Sangen I nørre Søby
Fællesspisning
Harmoniorkestrets julekoncert
Juletræsfest

Albanivej 42
Aulaen Røjlevej 22
Varmestuen
Aulaen Røjlevej 22
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - SB
Banko
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag

19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00

Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning

- 17.00
- 21.00
-

Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv
ørre Søby Vandværk

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet

ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

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 : 1,50 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 2012. Deadline : 15. december
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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