
 

  

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

17. Årgang nr. 1.      1. januar  -  1. februar  2007                   IS�0906-6519 

Lokalråd – et vindue ud til verden 

Vi har nu konstitueret os som 
Nr.Lyndelse-Nr.Søby lokalråd. Og 
hvad kan vi så? Ja, vi kan kun noget 
i samarbejde 
med beboer-
ne i områ-
det. Men så 
kan vi da 
også noget. 
Det drejer 
sig om to 
overordnede 
ting. 
 
Dels skal vi 
være med til 
at vejvise 
for de politikere i storkommunen, 
som enten vil ændre eller ikke ænd-
re noget i lokalsamfundet. Det skal 
vi, fordi vi trods alt kender området 
bedst. Vi er ikke et politisk organ 

overhovedet, men er mere at sam-
menligne med en lokal græsrodsfor-
ening, hvor vi hverken ser til højre 

eller til ve-
stre men li-
gefrem og 
sommetider 
en smule 
bagud.  
 
Det sidste 
har vi lokal-
arkiverne til. 
De fasthol-
der områ-
dets historie 
samtidig 

med, at vi i lokalrådet ser på den 
måde, området bl.a. skal arte sig på i 
fremtiden. På den måde får vi forti-
den til at spille med i forvaltningen 
af fremtiden. Tradition og nybrud 
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kalder man det. 
 
Dels skal vi være med til at skabe 
visioner for området, udstikke nye 
ideer og tage gamle glemte sager 
frem, som måske er blevet aktuelle. 
Vi kan selvfølgelig ikke alt, det si-
ger sig selv, men derfor kan man 
godt komme med ideer også selv 
om de overstiger det, vi kunne kalde 
det realistiske. Som bekendt er rea-
lisme umuligt at praktisere, hvis ik-
ke man har drømme. Drømme er 
forudsætning for, at man kan ændre 
på det reelle. 
 

Vi vil konkret lave en folder, som 
vil blive uddelt til de forskellige 
husstande. Her vil der blive mulig-
hed for at melde sig ind i lokalrådet 
ved at støtte det med et lille beløb. 
Pengene går til pr-materiale og til at 
oprette en hjemme side. Men alt det-
te tager selvfølgelig tid. Et lokalråd 
går ikke i syvmilestøvler, men be-
væger sig af sted ved at gå to skridt 
frem og et tilbage, så vi hverken ta-
ber hovedet eller mister pusten. 
Med disse ord ønsker lokalrådet alle 
en god jul og et godt nytår. 
 
Anders Kjærsig 

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn 

indkalder til generalforsamling 
 

Tirsdag den 23. januar 2007 kl. 19.30 - i mødelokalet på  
�ørre Søby Skole. 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 

P.b.v. 
Aase Reffstrup 

 
 
 

Lokalarkivet takker. 
 

Igen i år har Byfestkomiteen betænkt Lokalarkivet ved uddeling af årets over-
skud. Vi takker mange gange for 500 kr., som vil blive brugt i historiens tjene-
ste. 
 

P.b.v. 
Aase Reffstrup 
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Hvad nu hvis alle tjener sine penge 
selv. 
 
Hvad nu hvis forretningerne holder 
udsalg i december måned. 
 
Hvad nu hvis posten kom noget tid-
ligere. 
 
Hvad nu hvis julen bliver væk. 
 
Hvad nu hvis TV nyhederne er mere 
saglige. 
 
Hvad nu hvis skattevæsenet bliver 
nedlagt 
Hvad nu hvis der kun var et politisk 
parti i Danmark. 
 
Hvad nu hvis alle der sulter, får 

mad. 
 
Hvad nu hvis man skulle betale for 
at komme over Lillebæltsbroen. 
 
Hvad nu hvis momsen på fødevarer 
falder til det halve. 
 
Hvad nu hvis vi alle sammen ønsker 
hinanden en rigtig glædelig jul. 
 
Har du prøvet at sætte et ”ikke” ind 
i sætningen. 
Uhyggelig tanke ikke sandt! 
 
Hvad nu hvis redaktionen ønsker 
alle læsere en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår 

Her er lidt flere tankevækkende ”Hvad nu hvis” 

Fra den gang, da der var vinter til 
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Af ørre Søbys Dagbog 

Ved at se i Vennekredsens fotorepor-
tager om arrangementer igennem de 
10 år, den har været i funktion, fandt 
museumsinspektør Ida-Marie Vorre, 
at det ville være en god ide at vække 
huset fra sin vintersøvn og synge ju-
len ind.  
 
Sammen med Hanne Christensen og 
undertegnede planlagdes en efter-
middag ; det blev lørdag den 2. de-
cember - hvor bl.a. ”Malvinas jule-
hjerter” blev hentet frem fra Lokal-
arkivets gemmer og anbragt rundt 
omkring i huset.  
 
Vi har efterhånden rigtig mange, 
hen ved 400! - Jeg fortalte historien 
om Malvina og julehjerterne og for-
bindelsen mellem Malvinas far, spil-
lemand Mads Pæsen, og Carl Niel-
sens far, Niels Maler; Hanne og Ida-
Marie fortalte og læste afsnit fra lit-
teraturen, hvor Carl Nielsen fortæl-
ler om julen. Og naturligvis blev der 
sunget. 
 
Forudsætningen for, at en sådan 
sammenkomst kan arrangeres, er na-
turligvis, at Odense Bys Museer gi-
ver tilladelse til, at huset åbnes. Men 
hele den praktiske side af sagen står 
Vennekredsen for – lige fra fjernelse 
af visne blade i indkørslen, tilkørsel 
af borde og stole til alle 4 stuer, 

pyntning af stuerne samt traktemen-
tet, som bestod af gløgg og kager. – 
I kontoret klippede og flettede bør-
nene julehjerter, hjulpet af finger-
nemme venner. 
 
Der var fuldt hus, ca. 70 gæster; im-
ponerende når man betænker, hvor 
mange arrangementer der er rundt 
omkring i denne tid.  
 
Jo, ”Paladset af sol, lys og glæde”, 
og hvad det rummer, kan også virke 
indbydende på folk i den mørke vin-
tertid. Så Vennekredsen kunne end-
nu engang glæde sig over, at dens 
indsats blev vel modtaget. Så går 
oprydning, bortkørsel af borde og 
stole samt rengøring – om ikke 
”som en leg”, så i en positiv stem-
ning. – Og Maren Kirstine glædede 
sig i sin himmel over, at hendes 
hjem endnu engang var rammen om 
minder om Carl og hans familie! 
 
Aase Reffstrup 
 
 
P.S. Et par dage efter fik Lokalarki-
vet en dvd med glimt fra begivenhe-
den; det var Malvinas oldebarn, 
Sonja i Allested, som havde optaget. 
Stor tak til Sonja. 

Før-jul komsammen i Carl �ielsen-huset 
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Byfesten i Nr.Søby 2006, gav et lille underskud ca. 3000 Kr. 
Tros det er der dog til, at dele lidt penge ud 11.000 kr. 
Følgende foreninger får penge fra uddelingen. 
 
 
 
Nr.Søby Boldklub 4.000 kr. 
Nr.Søby Badmintonklub 4.000 kr. 
Varmestuen 500 kr. 
Lokalarkiv 500 kr. 
Petanque 500 kr. 
Forældrebestyrelsen ved Regnbuen 1.500 kr. 

Bestyrelsen i byfesten ser efter generalforsamlingen således ud. 

Formand: Mikael Pedersen 
Næstformand: Kurt Kristensen 
Kasserer: Poul Henning Larsen 
Sekretær: Dorte Johansen 
Medlem: Kjertan Ahnholm 
Medlem: Tina Holm 
 
Da vi meget gerne skulle være nogle flere i komiteen er alle der kunne have, 
Interesse meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen. 
 
Mikael Pedersen   Kurt Kristensen 
Odensevej 38 A   Albanivej 79 
5792 Årslev    5792 Årslev 
40 16 73 02    65 90 24 78 
 
Byfestkomiteen. 
 

Byfestkomiteen 
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I mit badekar lå der en underlig fyr -- 
ikke af plastik, et levende dyr. 
Af farve var den himmelblå, 

en lyserød snude, og badering på. 
 
Den svømmede omkring under stort postyr, 
for sådan er nu et søpølsedyr. 
 
Jeg sagde, du spilder mit kostbare vand, 
tror du måske det er badeland ? 

 
Det grined den af, inden den gled, 
lige så stille i afløbet ned. 
 
 
 
Huspoeten 

Månedens digt 

Fra digtsamlingen Mormors Egne 
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Syning af dåbskjoler 

Hestehavegård  
lokalmuseum og værkstedsbutik 

Søstedvej 19 

Tlf.nr.:65991559 
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�ørre Søbys kalender 
Januar - februar 2007. 

23. 
31. 

Jan. 19.30 
19.00 

Generalforsamling Lokalarkivet 
Holdstart  -  Husflidsforeningen 
 

!ørre Søby Skole 
Carl !ielsen Skolen 
 

1. Mandag 
 
1. Onsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv 
Skulderbladet 
Kaffemik 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
10.00 
10.00  -   

Skolen 
Søvej 23 
Varmestuen 
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 2007. Deadline : 15. januar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Tir. 
Ons. 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 
 

Gymnastik 
Øveaften, dilettant 
Bob/Petanque 
Banko 
Træning  -  !SB 
Bob/Petanque 
Læseforeningen 
Træning  - !SB 
 

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
10.00  -  12.00 
19.30  - 
19.00  - 
10.00  - 12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 

Skulderbladets interessenter 

Dagli’ Brugsen 
!ørre Søby Kirke 
!ørre Søby Lokalarkiv 

!ørre Søby Skole 
Varmestuen 
Søbysøgaard 

Forlaget Syssel 
!ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
!ørre Søby Forsamlingshus 

 


