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�ørre Søbys kalender 
Januar  -  februar 2006. 

13. 
17. 

Jan. 18.00 
19.30 

Fællesspisning 
Generalforsamling, Lokalarkivet 

Varmestuen 
Skolen 

19.30 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 

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. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 
�æste nummer udkommer den 1. februar 2006. Deadline : 15. januar 2006 

Sats : Syssel.  

Fre. 
Tir. 

 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

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

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

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

Skulderbladets interessenter 

Dagli’ Brugsen 
�ørre Søby Koret 
�ørre Søby Kirke 
�ørre Søby Lokalarkiv 

�ørre Søby Skole 
Varmestuen 
Søbysøgaard 

Galleri Hestehavegaard 
�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

16. Årgang nr. 1.    1. januar  -  1. februar     2006                      IS�0906-6519 

Tiderne skifter – 
Fortsat fra december 2005 

 

I 1867 er der indgået aftægtskontrakt mellem far og søn – gården er nu frikøbt, 
så her er ingen leverancer fra Søbysøgård. Kontrakten følger i det væsentlige 

den ovenfor omtalte – af naturalier omtales her yderligere ”4 skp. boghvedegryn 

– 2 fede gæs med fjer på, som jeg er berettiget til at udtage af gårdens gåsesti – 6 

alen hvidt stampet vadmel – 10 alen bleget hørlærred og hvert andet år et par 

nye blårgarns lagen.” 

 

I forbindelse med de personlige pligter finder vi her følgende bestemmelse: 

”Foretrækker jeg at have en pige til at pleje og opvarte mig, da er gårdens ejer 

pligtig at fæste, lønne og indlogere mig en pige ligesom hans øvrige folk, hvil-

ken pige jeg selv må have ret til at antage og opsige – dog at lønnen ikke må 

overstige 30 rigsdaler årlig.”  - Endvidere: ”Der må ikke formenes mig og min 

pige fri og uhindret gang i gårdens bygninger, afbenyttelse af ejerens kar og red-

skaber, ligesom der skal være fri adgang til brønden for at afhente det vand, der 

måtte forbruges.” 

 

Sluttelig bemærkes, ”at gårdens ejer besørger og bekoster mig en hæderlig og 

anstændig begravelse efter byens skik.” 

 

Af �ørre Søbys Dagbog 
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En aftægtskontrakt fra 1907 mellem 

far og datter har også de væsentlige 

bestemmelser om bolig, naturalier 

m.m.- også her findes regler for even-

tuel antagelse af pige til personlig pas-

ning. ”Forlanger han det, skal jeg hol-

de en pige med kost, logi og løn til 

ham alene. Han antager og afskediger 

hende selv, bestemmer vilkårene og 

lønnens størrelse, hvilken sidste han 

dog ikke må sætte højere end almin-

deligt er til voksne og dygtige tjene-

stepiger i Nørre Søby. Han kan skifte 

pige, så ofte han vil.” 

 

Her findes aftale om transport:  ”Jeg 

skal med tospand, stadsfjedervogn og 

pålidelig kusk udføre for ham indtil 

12 køreture årlig, hver tur på indtil 2 

mil frem og 2 mil tilbage og på det 

fremmede sted skal ved hver tur ven-

tes indtil 10 timer på tilbagekørsel. – 

De ture, som ikke fordres i et enkelt 

år, kan ikke fordres i noget senere år.” 

 

Udviklingen i det halve århundrede, 

der her er taget udgangspunkt i, af-

spejler sig i denne bestemmelse :  

”Skulle han blive misfornøjet med at 

nyde kosten in natura og ønsker pen-
ge i stedet, skal jeg betale ham kon-

tant årlig 400 kr., som erlægges til 

ham skadesløst og portofrit på hans 

bopæl, eller hvor han i øvrigt måtte 

forlange det. 

 

Tager han bopæl andetsteds end på 

denne ejendom, må han medtage til 

brug alt det først aftalte løsøre, han 

har i brug umiddelbart før flytningen; 

men så længe han er bortflyttet, må 

han ikke udtage eller fordre leveret 

yderligere løsøre. – Hans lokaler skul-

le stå ledige til ham, og så længe han 

er bortflyttet, bortfalder hans krav om 

personlig opvartning og transport. 

Tørv og brænde ydes uforandret der, 

hvor han forlanger det. 

 

Når han afgår ved døden, skal jeg, 

hvor han end bor eller opholder sig, 

besørge og bekoste ham en hæderlig 

og anstændig begravelse efter hans 

stand og stilling og stedets skik og 

brug. – Han skal jordfæstes på Nørre 

Søby Kirkegård, hvor hans afdøde 

hustru hviler.” 

 

********** 

 

Der var taget højde for så godt som 

ALT i disse kontrakter. Vi skal langt 

op i det 20. århundrede, før der var 

folkepension, sygesikring og mange 

andre goder for os alle. – Her drejer 

det sig om gårdejere; men hvordan var 

vilkårene for husejere, lejere, hånd-

værkere, daglejere m.m.?  Arkivet har 

ikke noget lignende for dem; vi har 

beretninger om familier, som må på 

Fattiggården, og der er ingen tvivl om, 

at det har man søgt at undgå så længe 

som muligt. – Vi har sandelig meget 

at være taknemmelige for i dag. 

 

Aase Reffstrup 
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Overskriften dækker over en artikelse-

rie redaktionen vil lade løbe af stabe-

len i det nye år. 

Indholdet vil dreje sig om den nye 

storkommune og de forventninger vi 

måtte have til den. 

Hvordan med lokalområderne og den 

store kulturelle og sociale indsats der 

ydes her?  

Hvor langt vil vi få til de offentlige 

forvaltninger? Vil de tilsyneladende 

overflødige rådhuse blive solgt eller 

vil der blive oprettet områdekontorer? 

Mange har måske undret sig over, hvor den bliver af.  Jeg kan fortælle, at den 

har det godt; jeg er ved at lægge sidste hånd på projektet, som snart går til tryk-

ning. 

At det er forsinket skyldes livets uberegnelige tilskikkelser, som vi alle må bøje 

os for. 

 

Godt nytår ønsker 

 

Aase Reffstrup 

�ørre Søby-Bogen 

Der gøres en ihærdig indsats for Nørre 

Søbys infrastruktur. 

Store forventninger 

Vil der blive taget initiativ til oprettel-

se af lokalråd? 

Vil lokalråd, der oprettes på initiativ 

af lokalområdernes beboere kunne få 

nogen form for indflydelse? 

Vil der blive tale om nedlæggelse af 

skoler? 

Mange flere spørgsmål kunne stilles.  

 

Redaktionen har i første omgang hen-

vendt sig til Borgmester Hans Jørgen-

sen.  

red 
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Torsdag den 8. december 2005 blev en festdag i arkivet.  Bestyrelsen havde invi-

teret Irma og Bernhard Nielsen til et lille møde, hvor en gave til arkivet skulle 

beses – en tegning af ”Fraugdeploven”, som Bernhard har fortalt om i sin beskri-

velse af områdets historie. 

 

Den egentlige anledning var imidlertid en helt anden, nemlig at udnævne 

Bernhard og Irma til æresmedlemmer.  
**************************** 

Udnævnelsen begrundes i det kæmpearbejde, som Bernhard samvittighedsfuldt 

– og trofast støttet  af Irma – har udført igennem en meget lang årrække. Et ar-

bejde, der er resulteret i beretningen om 

 
”Udstykningen af �r. Søby præstegårds udlod – 1854” 

og egnen deromkring og dens mennesker.” 
 

(Det er området i den sydlige og sydøstlige del af Nørre Søby sogn). 

 

Bernhard og Irma har tilbragt utallige timer på Landsarkivet i Odense for at stu-

dere realregistre, skøde- og panteprotokoller, kirkebøger, folketællingslister 

o.m.a. for at kunne kortlægge ejerforholdene for de forskellige ejendomme. Der-

til skal lægges de mange timer og kilometre, som er kørt  (på Fyn og i Jylland)  

for at opspore personer, som kunne fortælle, hvad de officielle kilder ikke kun-

ne. 

 

Dertil kommer en ganske vigtig og nødvendig færdighed, som de har lært sig:  at 

læse ”krøllede bogstaver” – uden denne færdighed får man ikke meget ud af de 

gamle håndskrevne dokumenter.  Lokalarkivet har en stor samling skøder o.l., 

og Bernhard har forsynet dem med en maskinskrevet 

”oversættelse” (transskribering), sådan at nutidens og eftertidens brugere har 

nem adgang til indholdet. 

Mange slægtsforskere o.a. møder en stopklods, når de første gang sidder med et 

håndskrevet dokument fra f.eks. 1800-tallet. Måske opgives projektet. Så her er 

hjælp at hente. 

 

Der er således mange vægtige grunde til varmt at takke Bernhard og Irma for 

deres store indsats. De har sat sig varige spor i Nørre Søbys historie. 

 

***************** 
Aase Brandt �ielsen – Asta Juul Larsen – Jens Kristoffersen – Ove Larsen 

Af �ørre Søbys Dagbog 
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Månedens digt 
I mit fuglehus sad en lille mus, 

Gyldenbrun og trind af krop, 

Hvordan mon den er kommet op? 

 

Den mimred med sin lille snude, 

Mens fuglene flaksede rundt derude. 

De undrede sig sikkert over, 

Den grådige lille pelsklædte sjover. 

 

Den bekymrede sig ikke om andet end katten, 

Selv sover jeg frygtelig dårligt om natten. 

Et nyt år, uden sikkerhedsnet!! 

Gid alle som musen ku`spise sig mæt. 

 

Det lyder naivt, det er det også, 

Men det er smart at te´sig som en tosse. 

Man bliver berømt, man får en pris, 

Går pelsklædt, som musen, begribeligvis. 

 

Selv har jeg nået en fremskreden alder, 

Skavanker ”står i kø og kalder”. 

Som musen der bekymre sig om katten, 

Står jeg op tre, fire gange ud på natten. 

 

Musens (yt års ønske det er fred for katten, 

Selv ønsker jeg , at I må sove godt om natten. 

Det opnås bedst, som alle ved, 

Hvis man har god samvittighed. 

Huspoeten 
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Forlaget Syssel 
Søstedvej 19 

DK 5792 Årslev 
E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

Hjemmesider: 
http://FortifyingMath.com 
http://FortifyingMath.dk 

http://hjem.get2net.dk/syssel 
 

Udover Hanne Christensens smukke digtsamlinger, Mors Egne og 

Mormors Egne,  udgiver vi læringsprogrammer til matematikundervis-
ningen. Via forlagets hjemmeside er der mulighed for at hente demoversio-
ner af programmerne. 
Der er i øjeblikket 4 programmer lagt ud på nettet og flere er undervejs. 
 

Uret : Et program for de yngste, hvor du lærer klokken. 
 

Arkitekten: Et program for alle aldersklasser, der drejer sig om projek-
tions- og isometrisk tegning. 
 

Funktionsmaleren: En sammenkobling af matematik og æstetik med 
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Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn 

indkalder til generalforsamling 

Tirsdag den 17. januar 2006, kl. 19.30  i mødelokalet på �ørre Søby Skole. 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

P.b.v. 

Aase Reffstrup 

Varmestuen 

Første fællesspisning i det nye år bliver afholdt fredag den 13. januar kl. 18.00. 

Husk at ringe til Bente på tlf.: 65901944 senest tirsdag den 10. januar. 

udgangspunkt i matematiske funktioner. Matematik er andet og mere end 
tabeller og formler.  
 

Fortifying Math: Findes i en dansk og en engelsk version. Denne udga-
ve af programmet indeholder alle de centrale kundskabs- og færdigheds-
områder fra Underministeriets vejledende læseplan. Programmet indehol-
der mulighed for læring, test og træning. Institutionsversionen af dette pro-
gram, Styrketræning i Matematik, bruges nu på ca. hver fjerde skole i 
Danmark. 
 
Som bruger af programmet starter du helt fra grunden og arbejder dig sy-
stematisk op, så du er velforberedt til folkeskolens afgangsprøve i matema-
tik. 


