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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

13. Årgang nr. 1.    1. Januar   -  1. Februar 2003               IS�0906-6519 

�ytår 2002 

 
 
Hvis julen er hjerternes fest, 
er Håbet en kærkommen nytårsgæst. 
Jeg kender kun een, der kan gå på vandet, 
For os andre er livet en pose med blandet. 
Det er menneskeligt at håbe  - - - 
og hvis vi formår  -  
så er der en chance for  -  
et lykkeligt �ytår. 
 
 

Huspoeten 
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Lys over �ørre Søby 

HOVSA !  -  Lyset over �ørre 
Søby blinkede kraftigt -  
rettelse til omtale i december-
nummeret!  
 
Jeg beklager, at jeg først lod 
elektriciteten komme til Nørre 
Søby i 1917.  Det er helt forkert; 
den kom i 1914.  Det var et me-
get avanceret samfund, min mor 
kom til, da hun i 1914 overtog 
Nørre Søby Central. Der var net-
op etableret elektricitet, noget de 
ikke havde i alle Odense-hjem 

dengang.  
Nr. Lyndelse og Omegns Elek-
tricitetsværk blev bygget på nu-
værende Langagergyden, hvor 
Jobcenteret har til huse. 
 
I kassebogen for Nørre Søby 
Forsamlingshus for 1914 læser 
jeg: 
 
 2.11. Målerleje   kr.  0,40  
 4.11 Elforbrug   ”     1,60  
26.11 Den elektriske installation  
” 150,45 

�yhed fra din Dagli Brugs 

Fra 1. Januar 2003 kan du indlevere til rense-  
eller vasketøj her i Brugsen.  

 
Aflever senest tirsdag.  

Kan så afhentes igen onsdag ugen efter. 
 

Godt nytår til alle og tak for god opbakning 
i 2002. 

 
Bestyrelse og personale 
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 1.12 El + målerleje  ”     3,60  
31.12 ”            ”   ”     6,40 
 
Helt gået bort fra petroleums-
lamper var man nok ikke, for 
den 20.11.1914 er der noteret en 
udgift til Lampeglas på kr. 1.30.  
 
I det lyshav, vi lever i i dag, er 
det tankevækkende at forsøge at 
forestille sig f.eks. fester i For-
samlingshuset i petroleumslam-
pernes skær.  På et billede af 
Nørre Søby-dilettanterne fra 

1905 ses to lamper ved scene-
kanten. Hvordan mon lamperne 
var placeret i salen og i Huset i 
øvrigt? Er der nogen, der har et 
bud på det?   
 
Se, det var held i uheld, at jeg 
gav fejlagtig oplysning i decem-
ber-nummeret.  
Nu blev der anledning til et lille 
kik på livet før elektricitetens 
indmarch. 
 
Aase Reffstrup 

Julemessen 2002  

Det er mandag morgen. I går var 
jeg på Julemessen i Forsam-
lingshuset - for 16. gang.  - Der 
har været 17 ”messer”, men til 
”Julemarkedet i 1986” var der 
ingen, der tænkte på, at Lokalar-
kivet kunne have noget at byde 
på. Vi har jo sådan set ikke an-
det at sælge end et medlemskab 
til støtte for arbejdet med sog-
nets historie. Og det har stadig 
gyldighed. Så hold jer endelig 
ikke tilbage!   -  Formålet med 
Julemarkedet i 1986 var: at skaf-
fe midler til nye stole. Ved den 

lejlighed gik så at sige alt, hvad 
der var af handlende, håndvær-
kere, hobbyfolk m.m. sammen 
om projektet. Resultater sidder 
vi på i dag: gode stole, som også 
en dag trænger til udskiftning, 
for de bliver jo brugt flittigt. Ide-
en har været fulgt op lige siden, 
og overskuddet anvendes til 
gavn for vores Forsamlingshus. 
Langt de fleste af messerne kan 
genopleves i Knuds fotoreporta-
ger. 
 
For mig har det været en stor 
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glæde at lægge beslag på Stand 
nr. 6 i 15 år. Det første år 
”boede” vi i midtersektionen; 
men interessen for lokalhistorien 
var så stor, at vi blokerede for 
den naturlige rundgang. Pladsen 
ved siden af Bamsetombolaen er 
fin til vort formål, og den har 
budt på mange sjove oplevelser.  
Blandt andet det festlige nabo-
skab med de muntre bestyrere af 
Bamsetombolaen.  - Her gen-
nemleves følelsesregistret: fra 
spænding, forventning mens 
loddernes åbnes, til skuffelse, 
glæde  eller stor munterhed, når 
en af de store gevinster bliver 
udtrukket. 
 
Julemessen er stedet, hvor Lo-
kalarkivet kan vise nogle af de 
billeder eller andet, som fortæl-
ler om  Nørre Søbys historie.  - 
Julemessen er også stedet, hvor 
vi får en god snak med folk, som 
i deres travle hverdag ikke  kan 
få plads til besøg i Lokalarkivet. 
For os har Julemessen udviklet 
sig til et informationscenter, som 
går begge veje. 
 
Sammen med Iver har jeg i snart 
mange år betragtet de vekslende 
stand-holdere. Fra at være en ren 
Nørre Søby-affære afspejler ud-

viklingen i Nørre Søby og sam-
fundet iøvrigt sig også på dette 
område. Folk udefra tiltrækkes 
af Nørre Søby-messen.  En ting 
er mere konstant: At Julemessen 
er stedet, hvor mange Søbynitter 
- gamle såvel som nye - lige skal 
et smut hen. Se, hvad der bydes 
på, få en god snak med venner 
og bekendte, lære nye at kende, 
nyde f.eks. kaffe og æbleskiver 
bl.a. 
 
Al det kan vi takke vekslende 
bestyrelser for. De har igennem 
årene lagt et endog meget stort 
arbejde i at få det gode skib 
”Julemessen” til at løbe af stabe-
len.  I mange år har kaptajnen 
heddet Peder; med fast og rolig 
hånd har han styret sejladsen. 
Som repræsentant for alle besty-
relser, der i tidens løb har lagt 
kræfter i at få Julemessen op at 
stå, skal han hermed modtage en 
stor tak. For en ting er sikker: 
Intet kommer ud af den blå luft - 
(det skulle lige være lommeuld!) 
- der skal arbejdes for et godt 
resultat.  
 
På gensyn i november 2003. 
 

Aase Reffstrup 
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Skulderbladets redaktion ønsker alle i �ørre  
Søby og omegn et godt nyt år 

Der indkaldes til generalforsamling 
 

 Tirsdag den 21. januar kl. 19.30 i  
mødelokalet på �ørre Søby Skole.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Lokalarkivet for �ørre Søby 
Sogn 

Fællesspisningen 

Første fællesspisning i det nye år bliver afholdt 
 

Fredag d 10.01.03. kl.18.00 
 

Husk at ringe til Bente - 65901944 -  
senest tirsdag d 7.01.03. 
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EDB- Begynderhold 2003. 
 

På �r. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen. 
Alle er velkomne. 

7 X 3 timer, Tirsdage = i alt 21 Timer. 
Start Tirsdag d. 14 Januar. Kl. 16  - 18.30 

 
Pris: kr. 465,- 

 
Kurset henvender sig netop til dig. Du har måske gået længe med tanken 
om et Edb-kursus. Dette kursus kan alle deltage i. 
Der kræves absolut ingen forudgående viden. Kom og lær om alt dette nye, 
som du vil få utrolig glæde af i tiden fremover. Kurset bliver let forståeligt, 
og jeg vil tale ”Dansk” igennem hele undervisningen. Jeg vil repetere igen-
nem hele  kurset, så du kan huske det. 
 
Du skal lære: 

· Tænde og slukke for din computer. 
· Åbne og lukke programmer. 
· Skrive et brev, gemme det og rette og udskrive på printer. 
· Sende og modtage E-post (E-mail). 
· Finde informationer m.v. på Internettet. 
· Finde en sang på nettet til en festlig lejlighed mv. 
· Lave dit helt eget private budget. 

 
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil bli-
ve udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater på, 
godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug. 
 
Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole  tlf.  62661464 

E-post. laika@mobilixnet.dk 
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe. 

HUSK!!! 
Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 11 pers. Pr. hold. 
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EDB - UDVIDET 2003. 
 

På �r. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen. 
Alle er velkommen. 

7 X 3 Timer, Onsdage = i alt 21 timer. 
Start Onsdag d. 15 Januar. kl. 16.00-18.30 

 
Pris: kr. 465,- 

 
Kurset henvender sig netop til dig som har lidt kendskab til tekstbehand-
ling, eller som har deltaget i begynderhold. Kom og lær tekstbehandling 
dybdegående. Jeg vil fortsætte i det samme let forståelige sprog, og jeg vil 
repetere igennem hele kurset, så du kan huske det. 
 
Du skal lære: 
 

· At skrive en indkaldelse til et bestyrelsesmøde. 
· Videregående tekstbehandling (Word). 
· Formatering samt opsætning og udskrivning. 
· Outlook Express, E-post, Adressekartotek mv. Vi går I dybden med 

programmet. 
· Internettet: Vi ser på søgemaskiner/websider og ser hvad vi kan bruge 

alt dette til, og meget andet.!!!!! 
 
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil bli-
ve udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater på, 
godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug. 
 
Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole  tlf.  62661464 

E-post. laika@mobilixnet.dk 
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe. 

 
HUSK!!! 

Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 11 pers. Pr. hold. 
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�ørre Søbys kalender 
December 2002 - januar 2003. 

10. 
14. 
15. 
21. 

Jan. 18.00 
16.00 
16.00 
19.30 

Fællesspisning 
Opstart EDB begynderhold 
Opstart EDB udvidet 
Generalforsamling Lokalarkivet 

Varmestuen 
Skolen 
Skolen 
Skolen 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 
Legestue 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
10.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

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 
 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475, 65901501 

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 

�æste nummer udkommer den 1. februar 2003. Deadline : 15. januar 2003 
Sats : Syssel.  

Fre. 
Tir. 
Ons. 
Tir. 


