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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Mangfoldigheden startede faktisk 
med et dukkehus fra 1952, foræret til 
museet i 2007 af Elly og Arne Peter-
sen her fra Nørre-Søby. Dukkehuset 
er fremstillet af Ellys morbror, Frits 

Sparrewath, der var snedker. Hvad 
Elly og Arne angår er det i årenes løb 
blevet til meget andet end dukke-
huset, men lad os gemme det til en 
anden gang. I det hele taget rummer 

i Nørre Søby, 13 februar klokken 19. 
Else-Marie fra museet, " Hestehave-
gaards Hverdagsmuseum ", vil denne 
aften fortælle om sin familie, der i tre 
generationer har boet på ejendommen 
Søstedvej 19, den familie, der blev 

museets grundpille, endskønt det i 
dag, adskillige år efter opstarten, 
udover Else-Maries egen familie, 
omhandler adskillige andre fa-
milier, og effekter fra disse. 
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museet rigtig mange effekter fra 
Nørre Søby og dermed også mange 
småhistorier derfra, og en del af disse 
historier vil Else-Marie komme ind 
på i aftenens løb. 
Ved kaffebordet vil Else-Maries 
mand, Peter, spille til lidt fællessang, 
og måske give en enkelt vise. 
Vel mødt til et par hyggelige timer, 
det ønsker Varmestuen i Nørre Søby. 
 
Der vil være entre', 20 kr. 
Drikkevarer, kaffe og kage kan købes 
til favorable priser. 
 
Udflugt til Hestehavegaard. 
 
I forlængelse af foredraget i Varmes-
tuen den 13 februar, vil der den 20 
februar blive arrangeret en udflugt fra 

Varmestuen til Hestehavegaards 
Hverdagsmuseum, vi kører i egne 

Sparrewaths dukkehus fra Elly og Arne i 

�ørre Søby 
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Trods snevejr mødte 12 personer 
frem mandag den 14. januar; vi 
kunne således få afviklet general-
forsamlingen planmæssigt.  Der er 
ændringer i bestyrelsen.  Jens Kri-
stoffersen takker af efter 8 år; ny-
valgt blev Birgit Rasmussen.  Be-
styrelsen er i 2013:  Aase Reffstrup 
(formand) – Lene Christensen 
(kasserer) – Asta Juul – Ove Larsen 
– Tage Nielsen – Birgit Rasmussen. 

Lokalarkivets generalforsamling  

2012 kan gå over i historien som end-
nu et godt år for arkivet.  Fortælleda-
gene er godt besøgt; der har samlet 
været 168 deltagere til 8 arrangemen-
ter, dvs 21 i gennemsnit. Derudover 
har der været 20  på almindelige åb-
ningsdage + forespørgsler på telefon, 
e-mail og personlig henvendelse. 
Den største opgave i 2012 var jubilæ-
umsbogen til Vandværkets 100 års ju-
bilæum – for mig bl.a. et herligt 

biler, men der er sikkert ekstra plad-
ser hist og her. 
Vi mødes på museet, Søstedvej 19, 
klokken 14, hvor der i de gamle 
stuer, som i dag er en del af museet, 
er dækket op til det kaffebord, som 
mange af os genkender fra barndom-
men, med teboller, kringle og 
lagkage. Derefter går vi rundt og ser 

på tingene, og snakker om den tid de 
fleste af os husker så godt, men altid 
gerne vil mindes. 
 
Der er tilmelding til Else Larsen på 
telf. 65901129, senest to dage før. 
Kaffebord og indgang til museet, 50 
kr. 
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Lokalrådet satte gang i udarbejdel-
sen af udviklingsplanen for Nr. Lyn-
delse & Nr. Søby området i 2012. 
Ca. 50 personer har bidraget med 
ideer/tanker til planen, hvilket vi i 
rådet er glade for. Selve planen hå-
ber vi kan præsenteres medio 2013. 
Lasse Norman Hansen fik sat Nr. 
Søby på danmarkskortet på en god 
måde, hvilket er herligt, men for at 
fastholde interessen for området, 
skal vi alle fremadrettet tale og tæn-

Bliver 2013 et jubelår, 7 – 9 – 13 vi håber!!! 

ke positivt om alle de andre gode 
ting, der er, og sker i området – så-
som foreningslivet både sportslig 
som kulturelt – det frie skolevalg – 
børnepasningsmulighederne – læge-
huset (den lille skadestue) – forret-
ningerne og erhvervsvirksomhederne 
osv., alle som på den ene eller anden 
måde virker for området – så vi kan 
tiltrække nye borgere til området og 
dermed få sat gang i salget af de nye 
byggegrunde, som den netop vedta-

”gensyn” med mange mennesker, 
som jeg har kendt, men som nu er 
borte.  Vandværkets honorering af ar-
bejdet danner et godt grundlag for 
nye udgivelser af Nørre Søbys histo-
rie – arbejdet er i gang. 
Medlemstallet er uændret; der har 
været afgang af naturlige årsager – 
og tilgang, så vi lander på 177, som 
fordeler sig med 118 enkelte, 48 hus-

stande og 11 firmaer/institutioner.  
Og der er plads til flere. Bestyrelses-
medlemmerne er altid klar til at tage 
imod indmelding. 
Havde du ikke anledning til at kom-
me til generalforsamlingen og høre 
årsberetningen i detaljer, er du vel-
kommen til at læse den på arkivet. 
Aase Reffstrup 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    
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get lokalplan i Nr. Lyndelse åbner op 
for. 
Det er jo blevet sådan, at det forven-
tes, at de mindre bysamfund i dagens 
Danmark skal have ”ildsjæle” for at 
sætte gang i udviklingen, i de større 
bysamfund er det mere lagt over til 

de offentlige myndigheder at komme 
med ideerne. Vi håber der er mange 

ildsjæle i vores område til at hjælpe 

os fremad! 
Godt nytår til alle. 
Lokalrådet for �r. Lyndelse & �r. 
Søby og omegne. 
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�r. Søby Dilettanterne 
Opfører i 2013 skuespillet 

”Jagten på de grås guld” 
En farce af Knud Erik Meyer Ibsen 

Hvor der spilles på følgende datoer: 
Lørdag den 2. marts 2013 kl. 18.30 ( dørene åbnes kl. 18.00) 

Prisen for denne glade aften er 175,00 kr. inkl. en let anretning 
som er leveret af Mesterslagteren i �r. Søby. 

Efter spisning er der dans og hygge. 
Søndag den 10. marts 2013 kl. 14.00 ( dørene åbnes kl. 13.00) 

Prisen for denne eftermiddag er 75,00 kr. inkl. kaffe og lagkage.  
Det hele foregår i �r. Søby forsamlingshus. 

Tilmelding til: Britt   26815982 
Dorthe P 40151418 
Pia   20288515 

Sidste tilmelding til begge forestillinger er 20. februar 2013 
Der vil begge dage blive afholdt lotterier med flotte præmier. 
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NR. SØBY 

FORSAMLINGSHUS 
 

Søndag, den 10.februar 
kl. 14.00 – 16.00 

Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger & 
kattedronninger 

Sodavand og fastelavnsboller 
til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
Entre 25,00 kr. pr. barn 

På gensyn 
Bestyrelsen 

Generalforsamling Skulderbladet 

Skulderbladet for Nørre Søby og omegn afholder ordinær generalforsamling 
mandag den 11. marts kl. 19.00 i Varmestuen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
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gamle lege og en tur i engen, hvor 
der blev fundet dyrespor. Vi har efter-

hånden haft en del skoleklasser 
på besøg, så vi havde en god ide, 
om hvad der ville interessere de 
unge mennesker, og det slog ik-
ke fejl. Det så vi især, da foræl-
drene hentede deres børn, og næ-
sten før de kom indenfor, blev 
taget med rundt i samlingerne, 
hvor det nu var børnene, der for-
talte til deres forældre. Forældre-

ne fik derefter lejlighed til at hygge 
sig sammen over en kop kaffe og lidt 
kage. 

Udvikling er ofte et resultat af tilfæl-
digheder. For et par uger siden holdt 

vi børnefødselsdag for et af 
vore børnebørn. Hele klassen 
kom på besøg, og forud var 
der planlagt aktiviteter og 
hvad der skulle spises og drik-
kes. Det var Trine, Mikkels 
mor, der på sønnens vegne 
havde spurgt om vi ville, og 
selvfølgelig ville vi det. Da-
gens program omhandlede 
rundvisning i museet, med hoved-
vægten lagt på det, der beskrev børn i 
gamle dage, og derudover var der 

Man kan holde børnefødselsdag i museet 
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Borgere i 0ørre 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 

Varmestuen  

meddeler  

Er du interessent eller annoncør i Skulderbladet, tilbyder vi, at du en 
gang årligt, kan få et ind-
stik med i bladet gratis. 
Du skal selv lægge det i.  

Hvis du ikke er interes-
sent eller annoncør er pri-

sen 700.– kr. 

Herfra er der kun kort vej til næste beslutning, at 
vi vil tilbyde andre den samme mulighed. Menu-
en står på kakao, boller og lagkage i tidsrummet 
13-16 eller efter aftale. Aktiviteterne er som for-
talt, men om sommeren kan man også få lov til at 
prøve gammelt værktøj og lære, hvordan det skal 
bruges. Der skal være mindst en voksen med. Pri-
sen er 80.– kr. pr. barn. Med i prisen er der kaffe  
til forældrene, når børnene hentes, samt rundvis-
ning ved eget barn. 
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Lokalarkivet for 'ørre 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 
************************************ 

 
 

Fortælledag - Mandag den 4. februar kl. 14.30 i Arkivet 
Vi dykker ned i skatkisten med de mange personlige beretninger om livet 

i �ørre Søby 
Fortælledag – Mandag den 4. marts 2013 kl. 14.30 i Arkivet. 

Vi fortsætter med personlige beretninger, som vi har en del af. 
Kan det eventuelt inspirere til, at en og anden vil fortælle om sit liv, er meget 

nået. 

Varmestuen 

Månedens digt 

Årets første fællesspisning blev, som 
vi er vant til ved fællesspisnings-
aftenerne, en rigtig hyggelig aften. 
Denne gang med banko og fine ge-
vinster. 
Desværre  var der enkelte afbud på 

Jeg kender nogle gamle, meget unge piger. 
De har det som lærken – de stiger og stiger - 
de handler og kvidrer, de samler op, bygger bro - 
lægger tingene sammen – to og to. 
De er gamle, men meget unge – 
latter og gråd er smeltet sammen på deres tunge. 
 

Huspoeten 

grund af sygdom. Nu håber vi, at al-
le er raske til næste fællesspisning  
fredag den 8. februar kl. 18. 
Tilmelding til Else Larsen fra den 1. 

februar,  tlf. 65901129 



 

11 
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

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 
5æste nummer udkommer den 1. marts  2013. Deadline : 15. februar 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften 5.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 
5ørre Søby Kirke 
5ørre Søby Lokalarkiv 
5ørre Søby Vandværk 
5ørre Søby Delettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

4. 
8. 

10. 
13. 
20. 

2. 
4. 

10. 
11. 

Feb. 
 
 
 
 
Mar. 

14.30 
18.00 
14.00 
19.00 
14.00 
18.30 
14.30 
14.00 
19.00 

Fortælledag 
Fællesspisning 
Fastelavnsfest 
Fortælling fra Hverdagsmuseet 
Kaffebord i Hverdagsmuseet 
Festaften og ”De grås guld” 
Fortælledag 
Kaffebord og ”De grås guld” 
Skulderbladets generalforsaml. 

Man. 
Fre. 
Søn. 
Ons. 
Ons. 
Lør. 
Man. 
Søn. 
Man. 

Lokalarkivet 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Søstedvej 19 
Forsamlingshuset 
Lokalarkivet 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 

Kalenderen        februar  -  marts 2013 

Faste ugentlige aktiviteter 


