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Julen 2014
Tre kloge mænd og deres koner gik aftentur på stjernetæppet lyseblåt
for at se på stort og småt.
Mon verden den var blevet bedre
siden deres tip-tip oldefædre?
De så en masse børn, der bad om vand,
så de ku’ sluge deres lykkepille.
De kloge mænd måtte tænke sig om,
det var vist fra en fremmed verden, børnene kom.
Men konerne kendte et ældgammelt råd,
alle koners røde tråd:
det var trøst.
Slug nu jeres lykkepille,
måske bliver alt som I ville.
Se ! på stjernetæppet lyseblåt.
Børnene svarede: vores det er klamt og gråt,
men vi har hørt om et drømmeland,
hvor man kan fylde indkøbsvogne,
nok til at mætte tre-fire sogne!
De kloge mænd vågnede op!
Tænkte de det ikke nok! Klokken den var lidt i fem,
men vi kan stadig nå til Bethlehem,
før alle gode viljer atter slumrer hen.
Konerne følte, at selvom Trøst var et ældgammelt råd
blev det aldrig nok til at stoppe al verdens gråd.
Huspoeten
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Telefonkæde
Vedr. den foreslåede telefonkæde, så
må jeg, til trods for mange genvordigheder, sige at dette er for Nr. Søby
et fantastisk og hjertevarmt tilbud for
omsorg for vore ældre og enlige beboere i byen. Der skal derfor lyde et
tak for ideen og godt gået til Ketty.
Jeg vil derfor foreslå Ketty og naturligvis andre at bruge det gratis og
bruger omkostningsfrie telefon program til computeren, der hedder Skype, det kan hentes gratis på nettet, og
installeres på alle computere. Hentes
på: www.skype.dk og er meget nemt

at installere og opsætte, ellers er sikkert mange dygtige computer kyndige, der kan vise jer hvordan.
Det er jo ikke gratis at ringe til alle
dem som forhåbentligt tilmelder sig
denne telefonkæde. Vi går jo også nu
ind i den mørke og kolde tid, hvor
mange af vore enlige og ældre medbeboere ikke kommer så meget ud
som om foråret og sommeren, så jeg
kan derfor kun anbefale at man tilmelder sig denne telefonkæde.
God Jul
Carsten Jensby

Efteråret har meldt sin ankomst
Jeg undskylder, hvis mine indlæg om
naturen synes lidt monotone; men
årstidernes rækkefølge er jo også den
samme år efter år.
I oktober så jeg flere morgener store
flokke af vildgæs. Den ene morgen
var flokken utrolig højt oppe; jeg
kunne slet ikke høre dem; men jeg
tror, at det var knortegæs, og jeg
tror, at der var mellem 600 og 800
gæs i flokken. Nogle dage senere fløj
en lidt mindre flok over, og da kunne
jeg høre deres lyd, men ikke se farver og tegning. 3. gang er lykkens
gang! Det var solskin, og flokken
fløj så lavt, at jeg kunne se dem tydeligt. Det var bramgæs, og deres
indbyrdes lyd var nærmest som små
hunde, der ”vuffer” af hinanden. Det
bekræftede mig i, at den anden flok
også havde været bramgæs.
Flere gange, når jeg har cyklet eller

gået ad Nyvej her i efteråret, har jeg
hørt en anderledes fuglestemme. En
dag talte jeg med en nabo; han havde
flere gange set en grønspætte i sin
have. Pludselig kunne jeg godt huske
lyden fra Svanninge Bakker og fra
Rye, de to steder, hvor jeg ellers har
set den. Her i starten af november har
jeg set flere små flokke kvækerfinker i skoven. Det plejer at være tegn
på, at kulden er på vej.
Ved månedsskiftet september/oktober
var vi i Norge i en lille uge. Jeg havde spurgt en god ven, om der var
nøddekriger i hans lokalområde.
Han svarede, at der var masser af
”nøddeskriger” i skoven, så jeg glædede mig. Hver gang han viste mig
en ”nøtteskrike”, var det en skovskade. Efter at have sat mig lidt ind i
det norske sprog fattede jeg lidt. Hver
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gevel mulighed for misforståelser.
Husk at fodre fuglene i haven – gå en
tur og nyd, at vi lever i en smuk del af
Danmark. Og husk, at vi også skal
passe på den – NATURligvis.
Jørgen Nielsen

gang skovskaden fandt et agern –
eikenøt på norsk – skreg den. Deraf
navnet. Da vi senere kom til Trondhjem, så jeg 6 nøddekriger
(nøttekråke på norsk). Så kort afstand geografisk og kulturelt, og alli-

Nr. Søby Boldklub
mødes og snakke. Det der med at
snakke og kommunikere med andre
mennesker er jo faktisk en vigtig del
af sport, som måske nok efterhånden
forsvinder lidt hvis ikke man dyrker
de sociale sider af sport og fritidsliv. I
vores klubhus kan man så samtidigt
sidde og drikke en sodavand eller en
øl samtidigt. Begge dele, specielt Øl
kan der siges meget om, men øl smører ligesom talecentret (ihvertfald i
starten) og alt med måde, både for
meget sodavand og øl er skidt. Sådan
er det også med sport. I Nr. Søby
boldklub er alt afbalanceret perfekt.
Nu mangler vi bare at få GIMLEklubben på græs, så de kan se hvor
sjovt den del også er. Hermed en udfordring. Hvis Gimle har shorts klar
så skaffer vi en træner. En gammel
Militærmand eller noget i den stil.
Status på banen og kommunens planer for området, forsvares af foreninger lokalt og umiddelbart er der ikke
noget nyt i sagen og vi venter på det
næste stormløb fra kommunalt hold.
Indtilviddere har vi indgået en samarbejdsaftale med Boldklubben i Nr.
Lyndelse. En aftale der formaliserer
at vi samarbejder om baner og anlæg.
I praksis koncentrerer vi os i Nr. Sø-

Nr. Søby boldklub har i 2014 oplevet
en fremgang i medlemstallet. Gennemsnitsalderen har også ændret sig
dramatisk. Først faldt gennemsnitsalderen så steg den igen, hvorfor? Det
skyldes at vi er begyndt at tilbyde
træning til drenge og piger i alderen 3
-8.
Holdet startede i foråret 2014 og vi
har sæsonen igennem været ca 10
spillere hver tirsdag. Vores koncept er
at vi skal hygge os og introduceres til
fodbold og det at hugge bolden i kassen. Vi spiller ikke kampe. Men mødes hver tirsdag kl 1645 og spiller
bold. Der er tid til hvert enkelt barn
og vi er fokuserede på at hver spiller
arbejder med bold og får fornemmelse for spillet. Efter træning spiser vi
et stykke kage og snakker om livet og
fortæller vittigheder. Det koster 300,for et helt år.
Der var der inden sommerferien at
gennemsnitsalderen pludseligt faldt
dramatisk. Så blev vi invaderet af
GIMLE. De voksne og stærke mænd
i byen, der nu mødes i klubhuset hver
fredag formiddag. Så steg aldersgennemsnittet igen til normalt niveau
omkring 45. Vores klubhus er åbenbart sådan et sted hvor det er godt at
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gamle spillere, talenter og talentløse.
Vi træner hver tirsdag kl 19 hele året
rundt.
Velmødt og sportslige hilsener fra

by om at sikre vores egen succes på
banen og i klubhuset. Så tager vi udfordringerne efterhånden.
Serie 4 holdet (16-35) og oldboysholdet (30-65) er kernen i klubben og
her har vi altid plads til nye spillere,

Nr. Søby boldklub. FORZA NSB.

Byfesten
Sikken en fest vi har haft nu igen, åh
la lå la lå…
Byfesten 2014 er veloverstået, både
med hensyn til forberedelser, festligheder og den regnskabsmæssige afslutning. Byfestudvalget føler en stor
forpligtelse for at levere en byfest der
falder i god smag hos alle aldersgrupper. Samtidigt er vi også bevidste om
det ansvar vi har i forhold til at festen
skal være et samlingpunkt for byen
og et symbol på at vi som landsby
værtsætter samværd og fællesskab.
Deltagerne ved generalforsamlingen
konkluderede at vi som byfest har
succes på alle områder. Vi havde igen

et flot overskud og uddeler i år samlet set omkring 28000,- til de foreninger der har ansøgt og som hjælper til ved byfesten. Grundlæggende
er vores formål nemlig ikke at skrabe
penge sammen, men at uddele et evt.
overskud til byens foreninger. Som
det ser ud nu har vi mange flittige og
samvittighedsfulde hjælper der hjælper med alt fra teltrejsning til opsyn
med hoppeborg. Jeg tror alle gør det
for at bidrage til den fantastiske fest
weekend vi har. Vi er kort sagt MEGA taknemmelige for alt den opbakning vi får. Stor tak til dem der stiller
op og som får selve byfestweeken-
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den til at køre som et tysk lokomotiv,
fuld fart og til tiden.
Planlægningen af byfesten varetages
af selve bestyrelsen. Vi holder 3-4
møder og en fest op til byfesten og
leverer en ekstra indsats i ugen op til.
Vi har desværre i år mistet 3 store talenter i bestyrelsen og kun fået en
enkelt i stedet. Så nu er vi 7 mænd
og en enkelt meget talentfuld kvinde.
Derfor søger vi nogen ekstra bestyrelsesmedlemmer som vi desværre
ikke fandt til generalforsamlingen.
Som bestyrelses medlem har du mulighed for at være en del af planlægningen og starte nye aktiviteter op.

Derfor er denne skrivelse ikke kun en
beskrivelse af byfesten og vores arbejde, men også en opsang. Bliv en
del af noget helt unikt, hyggeligt og
sjovt. Tag ansvar hvis du kan og kontakt os. Vi har brug for dig og dine
talenter. Du er mand eller kvinde, du
har tid og lyst til at være en del af
forberedelserne og selve byfesten.
Kontakt os via facebook eller på mail
sc@headsetshop.dk hvis du vil høre
mere.
Tak for support og opbakning til alle
vore sponsorer i 2014.
Byfest udvalget.

Kære redaktion på Skulderbladet
Jeg skriver til jer i håb om at det kan
nåes at få et indlæg i skulderbladet om
at der igen i år afholdes nytårsløb.
Det var klart en succes sidste år og vi
vil gerne gentage dette.
Det bliver som tidl. d. 31/12 kl. 10.30
fra Nr. Søby præstegård.
Der vil være en 5 km. rute rundt i by-

en for dem der gerne vil løbe og en 3
km rute for dem der gerne vil løbe/
gå.
Alle er velkomne og vi slutter af med
at ønske hinanden et godt nytår med
champagne og kransekage.
Løbet er gratis og vi satser igen på

Jens Arndal
Christian Fogh
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lokale sponsorer.
Jeg håber der er plads til disse linier.
På forhånd tak.

Mvh.
Ghita Stensdal.
Nr. Søby løberne.

Julefrokost (fællesspisning)
Fredag den 12. dec. kl.18. Julen nærmer sig, og også i år sørger Varmestuens bestyrelse for ”julefrokosten”,
årets sidste fællesspisning,
som holdes fredag den 12. 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

,

6

I anledning af
I Peters Jul har de fleste af os læst
om Peters far, der hver dag i byen
går, og hvordan Peter, når hans far
kommer hjem, står forventningsfuld
og ser hans store lommer.
I ”Min fynske Barndom” skriver
Carl Nielsen stort set intet om julen,
og da han jo var et sansende, begejstret barn, og hans erindringsbog ellers er fyldt med smukke øjeblikke,
så ville han – er jeg overbevist om –
have skrevet om julen. Men det eneste, han skriver, er at præstefrøkenen
fra Nørre Søby kom med en kurv til
dem. Hans mor havde tjent i præstegården fra 1852 til 1854 og havde
bevaret et varmt forhold til præstefamilien. Når hans mor så præstefrøkenen komme, råbte hun altid til Carl:
”Skynd dig at tage dine franske træsko på.”
Så må man lade fantasien råde; juletræet var ikke nået så langt endnu,
men som jeg opfatter Carl Nielsens
mor, har der været lys på bordet, og
deres far har måske læst op for dem.
Det gjorde han, har vi Carl Nielsens
ord for, når tiden var til det. Det kunne være Holbergs komedier, Biblen
eller den Carl Nielsen holdt allermest
af, bogen om General Napoleon.

Carl Nielsen syntes nemlig, sådan
helt for sig selv, at han lignede Napoleon ikke så lidt! – især når han tog et
af sin mors tørklæder om halsen og
stak den ene hånd ind på brystet.
Julen 1887 er Carl Nielsen hjemme i
det lille hus ved Landevejen for at
holde jul med sine forældre. Han er
kommet fra København, hvor han går
på Musikkonservatoriet. Han sidder i
en af de små stuer og skriver til en lille veninde. Han skriver, at hans mor
går til og fra med røde kinder og er så
glad. Når de har spist, skal han med
sin far hen til en lille by, der hedder
Ringe. Først skal de gå et godt stykke
vej og så med tog. De skal over og
spille musik, og i Ringe er der brolagte gader. ”Jo, vi kan skam også her på
Fyn!” – Nu håber han, at vejret holder, så brevet når frem til hende inden
jul.
Hanne Christensen
Lokalarkivet meddeler i skrivende
stund, at det måske ikke er så mærkeligt, at lille Carl ikke nævner julen.
Af de gamle kilder fremgår nemlig, at
julen endnu ikke var så opreklameret
i Nørre Søby på den tid!

Navnedug - Gæstebog
Lørdag den 8.11 var der på Bagsiden
af Fyens Stiftstidende omtale af en
navnedug med 128 broderede navne
på. Dugen var for et par år siden købt

af Else-Marie Albrekt til Hverdagsmuseet – mange af navnene kunne
lokaliseres til Sdr. Nærå/Årslev og
omegn. Og nu efterlyste Jan Finken,
Lokalarkivet for Sdr. Nærå/Årslev,
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oplysninger, der kunne føre frem til,
hvem der har syet den. Det hører vi
nok mere om. – Omtalen har allerede
givet flere henvendelser.
Jeg stiftede personligt bekendtskab
med begrebet til Knuds og mit bryllup (1947). En skoleveninde forærede os en dug + 2 dukker broderegarn:
1 rustrød, beregnet til at sy kvindenavne med, og 1 sort til mandenavne
– samme farver som kantbåndet på
dugen. Det var en ”Gæstebog”, og
giveren havde skrevet sit eget navn –
klar til at brodere. – Jeg fulgte det
op i mange år, men nu hviler den i
skuffen – med en del ikke-broderede
navne!!! – Min veninde fortalte, at
hun havde ideen fra sit ophold på
Spejderskolen i Korinth (i begyndelsen af 1940’erne), hvor eleverne
skrev deres navne på vennernes tør-

klæder.
Jeg har selv brugt ideen nogle gange,
bl.a. fik jeg ved min mors 70-års fødselsdag gæsternes navne på et af min
mors mange smukke broderier, et
pyntehåndklæde. Endvidere gav jeg
løfte om at brodere navnene, hvilket
jeg også har gjort! Tiderne ændrer
sig, og broderi står almindeligvis ikke højt på listen over fritidssysler –
med mindre det er en hobby, for der
findes stadig ivrige ”brodøser”. Tænk
bare på de flittige damer, som broderer et ”tapet” til Vikingemuseet. Ideen kommer fra det berømte Bayeuxtapet.
Der er kommet flere spændende henvendelser om emnet til Jan Finken og
Else Albrekt. – Gemmer der sig noget lignende i skufferne hos læsere af
SKULDERBLADET? Fortæl om
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det; så kunne vi senere samle oplysningerne i en artikel.
Aase Reffstrup

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

Varmestuen
meddeler
Borgere i Nørre 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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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. 14 – 17
************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
***********************************
Mandag den 1. december 2014, kl. 14.30
Julemåneden tager sin begyndelse;
jeg genopfrisker nogle af de mange gode historier,
som i tidens løb er afleveret til arkivet
Bemærk !!
Ingen Fortælledag i januar; men vi indkalder til
generalforsamling mandag den 19. januar 2015 .
Og nu prøver vi: EFTERMIDDAG, kl. 15,00.
Nærmere herom i januar-nummer af SB
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Kalenderen
Man.
Fre.
Man.
Ons.
Man.

1. Dec.
12.
29.
31.
19. Jan.

14.30
18.00
18.30
10.30
15.00

december 2014 - januar 2015

Fortælledag
Fællesspisning
Juletræsfest
Nytårsløb
Generalforsamling

Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Præstegården
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Nr. Søby Løberne
Øveaften N.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Nr. Søby IT forum/datastue
Træning - NSB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
16.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 18.00 Røjlevej 22
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
Stadion
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Nørre Søby Kirke
Nørre Søby Lokalarkiv
Nørre Søby Vandværk
Nørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

Nørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
Nørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
Næste nummer udkommer den 1. Januar 2015. Deadline : 15. december
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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