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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Fra Hverdagsmuseet
Julen
I starten af December delte lærer Sehested bestillingssedler ud, det gjaldt
årets julebøger. Der var forskellige
muligheder: Til de voksne var der
blandt andet Hjemmets Jul, og Ved
Julelampens Skær,
børnene kunne vælge
Børnenes Julebog,
Mod Jul eller Børnenes Historiebog, alt
efter alder. Jeg mener
desuden der var forskellige satiriske
hæfter, blandt andet
Blæksprutten.
Når sedlen var afleveret fortsatte
hverdagen uanfægtet,
der var endnu længe
til jul.
En aften, et godt
stykke inde i December, mødtes børn
og forældre, ja hele skolekredsen, til
juleklip på friskolen.

Først kom Højskolesangbogen frem,
og der blev sunget et par af vore
gamle julesange. herefter fandt alle
deres medbragte sakse, blyanter,
skabeloner og så videre frem af
tasken. De næste par timer blev der
arbejdet ihærdigt på pynten til årets
juletræ i forsamlingshuset, fjerde
juledag. De fleste
lavede det samme
år efter år. Min far
lavede lygter og
min mor var en
mester til flettede
julehjerter, ja, der
var en sådan efterspørgsel, at de
begge sad og fremstillede julepynt
hver aften frem til
jul.
Alle nød denne
aften på skolen inden julens travlhed for alvor satte
ind. Medens fingrene flittigt klippede
og klistrede, gik snakken lystigt. Den

medbragte kaffe kom frem fra taskerne, og der blev sluttet af med endnu
et par sange.
Når der overhovedet skulle fremstilles så meget julepynt, år efter år,
hang det sammen med, at der på
Årslev Friskole var tradition for, at vi
efter dansen om juletræet, og de obligatoriske sanglege, fik fordelt julepynten i blandt os, og det var her, at
nogle stykker julepynt var særligt attraktive.

Julegaver.
Efterhånden blev det tid til indkøb af
julegaver.
En dag hen i December smuttede jeg
indenfor hos købmand Rasmussen og
hans kone Edith, forretningen lå lige
på skolevejen.
Edith spurgte, hvad hun kunne
hjælpe mig med. Jo, jeg skulle jo
købe julegaver til mine forældre og
bedsteforældre. Der var nok at vælge
imellem blandt alle de ting, som købmandskonen satte frem på disken.
Lagkagefad, askebæger, figurer,
sæbe, køkkengrej, der var utallige
muligheder, og jeg tog mig god tid
til, at finde det helt rigtige til dem
hver især, alt imens Edith
ekspederede andre kunder, og kom
med gode råd, angående mine valg.

Når jeg i dag kigger på mit dejlige
juletræ, flot pyntet af Kristina og Cecilie, datter og datterdatter, hvor de
gamle lygter og julehjerter hænger
side om side med Cecilies perlefabrikationer, spekulerer jeg uvilkårligt
på, hvor mange steder de mon stadig
har bevaret den gamle pynt fra
friskolens juletræ.
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Efter mange overvejelser, og snak
frem og tilbage, lå fire ting tilbage på
disken. Alt blev pakket fint ind, og
lagt ned i skoletasken. Jeg fik et bolsje, sagde tak for i dag, og cyklede
hjem.
Ikke et øjeblik overvejede jeg på, at
betale for tingene. vi købte, som alle
andre dengang, på bog.
Flere år senere fandt jeg ud af, at min
mor i god tid inden jul, aftalte med
købmanden, hvor meget der måtte
købes julegaver for, således kunne
Edith finde de ting frem, som var i
den acceptable prisgruppe.
Som årene gik, fik jeg faste lommepenge, og kunne betale kontant,
men jeg købte gennem alle barneårene mine gaver hos købmand
Rasmussen i Årslev, og de hjalp mig
troligt med at finde de rigtige ting.

havegaard, er indholdet nogle gange
mere varieret, og der kan læses en del
mellem linierne, både trist og glædeligt, som dette fra Inger og Niels,
modtaget i 1962.
En rigtig glædelig Jul og et godt
Nytår ønskes eder og Tillykke med
fødselsdagen.
nu er sommeren gået og vi venter Jer
stadig, kan det ikke snart blive vores
tur. Rasmus fejrede 75- årsdagen i
København og Jul med.
Venlig hilsen Inger og Niels.
Inger og Niels var min farfars bror
og svigerinde, og de boede i
barndomshjemmet nedenfor
Munkebo Bakke.
Rasmus var endnu en bror, der boede
i Kerteminde.
Endnu et julekort, skrevet i 1973, fra
Ingeborg og Thorvald Sehested,
mangeårige ledere af Årslev friskole,
nu efter pensionen bosat i Ringe.
Kære alle i Jeres store familie.
En af vore juleglæder er hilsener fra
gamle elever og andre gode venner,
derfor tak for trofastheden i de
mange år. Det sker tit, at vi snakker
om Jer fra Aarslev-tiden, selv om det
snart er en del år siden. Vi håber, din
far har det godt Børge, selv om al-

Julekort
En af de sidste dage inden jul, fandt
min far fyldepennen frem, det var
hans opgave at skrive julekort.
Her i huset blev der almindeligvis
bare skrevet: Med ønsket om en
glædelig jul ........ .
Når jeg finder de gamle julekort
frem, som er modtaget her på Heste-
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deren gør sig gældende, det mærker
vi også, men for tiden er vi raske. Vi
har besøgt Arne på Sjællands Odde
og de 3 ved Kbhn. Ove og Gerda
kommer på søndag til 29.- Vi har god
varme.
I ønskes alle en rigtig god, hyggelig
juletid og et lykkeligt år 1974. De
venligste hilsener fra
Ingeborg og Th.S. Ringe.
Her et af de mere almindelige, og
dog.
Hele familien ønskes en glædelig Jul
samt et godt Nytaar tak for aaret der
svandt.
Venlig hilsen
hils Else og Peter
Svend og Inger.
Vi har Juleøl.

Svend var min fars morbror, han var
ugift, men boede, sammen med sin
husholderske Inger, det var et gæstfrit
hjem, hvor der altid var kaffe på kanden, og hjemmebrygget øl til enhver,
der måtte komme forbi.

Hestehavegaards Hverdagsmuseum ønsker alle en glædelig jul og
et godt nyt år.
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ytårsløb !!
Nr. Søby løberne har planer om at lave et nytårsløb d. 31/12 kl. 10.30,
hvor vi starter fra præstegården.
Der vil være en 5 km rute rundt i byen, hvor man kan gå eller løbe, afhængig af hvilken form man er i.
Alle er velkomne, også selv om man
ikke løber til daglig.

Så vil der være mulighed for at ønske
hinanden godt nytår med et lille glas
champagne og kransekage til sidst.
Håber rigtig mange vil støtte op om
arrangementet og bevise at der stadig
er liv i vores lille landsby.
Vel mødt
Nr. Søby løberne.

Skulderbladet for ørre Søby og omegn ønsker alle en glædelig jul og et
godt nyt år.
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Hvordan har udviklingen i ørre Søby
aften på Sportspladsen. Gengivet i
sin helhed i september-nr. af SKULDERBLADET.
Skolen lukkede 1. august 2007, eleverne flyttedes til Carl Nielsen Skolen. Røjlevej er vel den vej i NS, som
har lagt ryg til de største forandringer. Byens ældste virksomhed, Nørre
Søby Mølle, har ligget her siden ca.
1860. Møller Kresten Hansen (farfar
til Børge Hempler) købte den i 1874,
og den har siden været i familiens
eje. I 00’erne kom fusionen med
Carl Rasmussen, Gamby, og i 2005
blev forretningen solgt til SAB. Nu
bruger Danish Agro bygningerne.
Brugsen. Etableret i 1892, har gennemgået mange udvidelser. Den oprindelige del af bygningen blev i
1988 solgt til ”Varmestuen” – et aktivitetshus, tænkt primært som værested for børn efter skole, men også
for byens øvrige borgere. Aktiviteterne for børn og unge flyttede til
Skullerodsholm, da det blev aktivitetshus. Varmestuen fandt sin egen
rytme med flere aktiviteter og lever i
bedste velgående. Fællesspisningerne
begyndte allerede ved husets åbning,
og de er en succeshistorie, fuldt hus
de fleste gange. En nyskabelse er
Fællesspisning for familier med børn.
Nørre Søby havde fra 1880 til 1. november 1998 bibliotek –det sidste
hjemsted var byens hus, Posthuset.
Også det mistede vi. Altså både bibliotek og posthus.
Landbruget. Claus Oldenburg be-

været – siden 1985, året hvor
”Der var et yndigt land eller Hvad
blev der af landbokulturen?” udkom ?
1986 kom Omfartsvejen, Albanivej.
Den ledte trafikken uden om NS – en
gevinst for sikkerheden på Odensevej
- et tab for forretningslivet. Ishus –
slagter – posthus – brugs havde hidtil haft fordel af at være sidste handelsmulighed på vej nr. 43 før Faaborg på vej hjem fra arbejde.
Ingeborgs ishus lukkede i 1988/89.
Jørn Slagter flyttede til Nr. Lyndelse
1. marts 1997 – det var dog af mangel på plads til udvidelse af en gros
forretningen, som beholdt navnet: Nr.
Søby Kød en gros.
Posthuset lukkede på Odensevej 30
april 1991, åbnede i et hjørne i Brugsen dagen efter, 1.maj 1991..
Vilkårene for Posten ændredes, og
det hele sluttede, da vores gamle
Brugs fra 1892 lukkede den 30. november 2010 – en sorgens og vemodets dag for Nørre Søby.
Omfartsvejen ændrede vejen til Skolen – en tunnel gjorde det muligt for
skolebørn og alle andre at passere
den efterhånden stærkt trafikerede
Albanivej sikkert. Byen blev delt –
egentlig har det været sådan, lige siden skolen blev bygget på Røjlevej i
1882! Der er efterhånden vokset et
kvarter op omkring skolen - nu Børnehuset Regnbuen, som er en stor
børneinstitution. Carsten Stenbye
fortalte om den i sin båltale Skt. Hans
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skriver ”Det skæve landbrug” i sin
bog. Her et kort resume. Ved mejeriets nedlæggelse i 1951 var der 92
leverandører – altså 92 ejendomme,
som havde køer! 1963 var der 55 besætninger, som leverede 1.883.000
kg mælk – i 1984 9 ejendomme
med køer, 190 køer leverede
1.338.000 kg mælk.
I 1985 var der 4 ejendomme med
kvæg- og svinebesætning. 5 ejendomme med svinebesætning alene.

Enkelte ejendomme drives udelukkende på planteavl. Dvs, at der er ca.
15 egentlige landbrugere, folk der lever af erhvervet udelukkende.
Hvordan ser det ud i dag? Er der andre end Søbysøgård, som har køer?
I 2005 fik Nørre Søby en ny bydel:
Kirkeløkken; her bor omkring 30 familier, og der bygges stadig.
Der er sket meget i Nørre Søby siden
1985.
Aase Reffstrup

Lokalarkivet takker på det hjerteligste Byfestkomiteen for gave på 1000
kr. til hjælp til arbejdet med ørre Søbys historie.
Aase Reffstrup

I lyst og nød
snart jul igen. Var det derfor, hun bare sad der og gloede ud i luften? Var
det tanken om alle de mange juleaftener, hun havde holdt, der gjorde, at
hun blev siddende? Solstriben forsvandt, og støvet dalede som en engel
i skjul.

Hun havde tænkt – det lød så flot –
hun havde tænkt. Nej, hun havde
siddet i sin stol og gloet lige ud i
luften. Det lyder til gengæld ikke
særlig flot; men det var, hvad hun
gjorde – så på støvet, der dansede i
solstriben. Det var længe siden, hun
havde danset.
Jo, rundt om juletræet, og nu var det

SB

Julefrokost (fællsesspisning)
fredag den 13. dec. kl.18
Julen nærmer sig, og også i år sørger
Varmestuens bestyrelse for
”julefrokosten”, årets sidste fællesspisning, som holdes fredag den 13.
december kl.18.
Husk at medbringe det gode julehumør og en lille pakke (værdi ca. 20
kr.),

som vi spiller om.
Tilmelding fra den 1. december til
Else Larsen tlf. 65901129.

Vi siger tak for i år og ønsker alle en
rigtig glædelig jul.
Bestyrelsen
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Strikke klubben har 5 års jubilæum. Vi mødes hver onsdag i 2 timer. Når alle
er mødt er vi 15 til strik. Det er ikke altid lige meget strik. Ofte mest snak
samt kaffe og kage. Strikdamerne tager på udflugt 2 gange årligt. Næste gang
til januar på Boulevardkroen. Vores udflugter er kun for damer.
Ketty Andersen
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Jens Arndal
Christian Fogh
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn
”Vi passer på historien - kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
Bemærk - 4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 - Bemærk
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag
*************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
*************************
Mandag den 2. december 2013, kl. 14.30 i Arkivet
Julehyggen begynder at indfinde sig!
Vi tager en rask omgang ”Hvornår var det nu det var i ørre Søby?”
Næste Fortælledag er 3. februar 2014, kl. 14.30 i Arkivet.
Emnet meddeles i januar-nummeret.

Månedens digt
Ved juletid bliver hjertet nemt oppusteligt,
det gælder både dit og mit.
Al det gode vi vil gøre,
huskesedlen – en alenlang smøre.
Bage, hvad enten man kan eller vil,
hjemmebag hører julen til.
Så er der gaver, man styrter ud og vakler hjem,
glemt er alt om Bethlehem.
Så er der mad og pynt og træet,
som koster alt for mange penge.
Træet må dog lade livet,
for at vi kan valse rundt i stavgang
under julesang og klokkeklang.
Og endelig kan vort nemt oppustelige decemberhjerte
slappe af og sive ud som lampens ånd
og efterlade os, forhåbentlig, med sjælen stadig redebon.
Huspoeten
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Varmestuen
meddeler
Borgere i ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej 6b.
Max 25 personer.
Henvendelse 3 uger
før brug til
Else Larsen
tlf. 65 90 11 29 23 25 11 39
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Kalenderen
Søn.
1. Dec.
Man. 2.
Fre. 13.
Søn. 29.

16.00
14.30
18.00
18.30

december 2013 - januar 2014

Lysene tændes på Trekanten
Fortælledag
Fællesspisning
Juletræsfest

Trekanten
Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
6r. Søby Løberne
Øveaften 6.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Datastue
Træning - 6SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
6r. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
15.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 17.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
- 12.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
6ørre Søby Kirke
6ørre Søby Lokalarkiv
6ørre Søby Vandværk
6ørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

6ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
6ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

Kom bladet ikke, så ring til :
65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 5 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
6æste nummer udkommer den 1. januar 2013. Deadline : 15. december
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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