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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Af ørre Søbys Dagbog
Tanker ved årsskiftet 2007-08
Nytår giver for mange anledning til et
tilbageblik over året, der gik – og
nysgerrighed: hvad vil det nye år
bringe?
Hvordan gik så 2007 for Nørre Søby?
- En bugnende konvolut med udklip
om bl.a. skolens lukning fortæller,
hvad der optog sindene. Benthe Danielsen får travlt, når jeg afleverer
den til opklæbning i Nørre Søbys
samtidshistorie, set gennem pressens
briller. En samling, Benthe sirligt har
varetaget siden arkivets start i 1978. –
Stor tak til Benthe.
Skolelukningen og uvisheden om
bygningens fremtid gav uro i arkivet:
hvordan så vores fremtid ud? Problematikken blev omtalt i SKULDERBLADETs november- og decembernummer. Deri kan læses om Nr. Lyndelse og Nørre Søby-arkivernes ønske om at dele adresse på Nørre Søby
Skole. Vi venter nu spændt på kommunens afgørelse.

Lokalrådet for r. Lyndelse og
ørre Søby har set dagens lys –
kæmper energisk for at finde fodfæste og for at få de to gamle sogne til
at samarbejde; vi har hver især så
meget at byde på. Et møde den 5. november i Nørre Søby Forsamlingshus
med 33 deltagere gav løfte om, at vi
er på rette vej. Det skal lykkes.
Kommunesammenlægningen
i
1970 så bl.a. sammenlægning af
gymnastik- og idætsforeninger, husholdningsforeninger og husmandsforeninger. Den nye kommunestruktur,
som i 2007 indlemmede Årslev Kommune i Faaborg-Midtfyn Kommune,
bør også resultere i udvidet samarbejde i de to gamle sogne.
På det kulturelle område arbejder vi
sammen omkring Carl Nielsens
Barndomshjem, som overordnet hører under Odense Bys Museer; de
praktiske gøremål for at få det lille
hus, Carl Nielsen og hans familie til
at leve, har på 11. år trofaste hjælpere

i ”Vennekredsen omkring Carl Nielsens Barndomshjem”, som også kalder
til ”Aftensang på Sortelung” på Carl Nielsens fødselsdag den 9. juni. (f.
1865)
Lokalarkiverne arbejder også sammen, som to selvstændige arkiver der
har meget fælles arvegods gennem det nære naboskab igennem århundreder. Derfor ønsket om fælles adresse på Nørre Søby Skole, som har de ideelle forhold til projektet om et historisk center.
*************
I min svigermors poesibog fra 1897 indledes med disse vers, som jeg har
taget til mig som indledning i min personlige dagbog. De kan også bruges i
”Nørre Søbys Dagbog”.
Blad ved blad, men alle blanke
Ser jeg her i denne bog;
Her kan fæstes mangen tanke
Slynget ind i vennesprog.
Vej dog nøje, hvem du skænker
Lov til der at skrive ind;
Thi venner, mer end nogen tænker,
Kan bøje norners sind.

Blad ved blad og alle blanke
ligger for dig årets bog;
skriv derpå kun mangen tanke
Slynget ind i hjertesprog.
Vej dog nøje, hvad du skænker
lov til pladsen der at få:
thi bladet vendes, før du tænker,
Og det skal evigt stå.

Godt nytår – ønsker
Aase Reffstrup

Oplevelser i ørre Søby
24.11 inviterede Odense Bys Museer, bistået af ”Vennekredsen”, til
før-julehygge i Carl Nielsens Barndomshjem. Fortælling om ”Jul i
gamle dage”, juleklip m.m. for børnene og SANG var på program-

”Der foregår aldrig noget i Nørre
Søby” – er det en udtalelse, du
nikker genkendende til? - Det passer jo ikke; der er muligheder, hvis
man vil. – Lad mig f.eks. nævne 2
arrangementer her sidst på 2007.
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met. Vennekredsen ser det som en
af sine opgaver at medvirke til at
udbrede kendskabet til mindre
kendte sange af Carl Nielsen. IdaMarie Vorre fra OBM sang
”Hjemlige jul” (tekst af Emil Bønnelycke) og ”Kom jul til jord, kom
høje gæst” (tekst af Johs. Wiberg) –
vi øvede og kommer efter det; til
næste jul går det endnu bedre.
Fra den ikke jule-orienterede gruppe
øvede vi Carl Nielsens melodi fra
1924 til ”Der er et yndigt land”; den
blev sunget ved fødselsdagsfesten 9.
juni
2007
af
ensemblet
”MandHatten.dk” fra Kolding. Det
bør være den foretrukne melodi i
”Carl Nielsen-land”.

by Skole af festlig musik. Årslev
Harmoniorkester og Fynbokoret satte den fyldte aula i julestemning.
Det velklingende og velorganiserede arrangement viste med al tydelighed, at Nørre Søby med de rette
aktører har stedet med god akustik,
hvor vi kan mødes til f.eks. koncerter – og der er mange musikudøvere
i området. – Det må være et velegnet sted for Musikskolen.
Tak til orkester og kor for en rigtig
dejlig oplevelse. Og tak for invitationen til et genhør med de samme
aktører ved en koncert på Odense
Rådhus søndag den 30. marts 2008.
Aase Reffstrup

11.11 genlød den lukkede Nørre Sø-

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag den 22. januar 2008 kl. 19.30
i arkivets mødelokale på 1. sal på den gamle skole.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen

Flere gode ørre Søby-oplevelser
Byfestkomiteen har endnu engang været i gavehumør. Den har støttet Petanque-klubben med 1500 kr., Varmestuen og Lokalarkivet med hver 1000
kr.
Det glæder og varmer, og på foreningernes vegne takker på det hjerteligste
Egon Christensen – Lene Christensen – Aase Reffstrup
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NR. SØBY FORSAMLINGSHUS

Søndag, den 3.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 20,00 kr. pr. barn
På gensyn
Bestyrelsen
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yt fra Varmestuen
Varmestuens bestyrelse ønsker hermed Skulderbladets læsere et rigtig godt
nytår.
Første fællesspisning i 2008 finder sted fredag den 11. januar kl. 18.00.
Tilmelding fra og med den 1. januar til Else Larsen på tlf. 65901129

Lys på Trekanten
Herfra skal der lyde en tak, til de
mennesker som atter i år, har sørget
for at vi har fået lys i træerne på trekanten. Der var mange der var mødt
op den første søndag i advent for at
overvære at lysene blev tændt, i år
med nye lys, takket været sponsorer.
For første gang i de år jeg har været
med, kunne vi nå omkring alle træ-

erne og synge, dette var vældigt
hyggeligt. Jeg håber denne tradition
vil blive holdt i hævd.
Mange hilsner
Ulla Rasmussen

Om Skulderbladet for ørre Søby og Omegn
Skulderbladet for Nørre Søby og
Omegn udkommer nu på 18. år.

tioner sikret den medindflydelse det
fra begyndelsen var meningen det
skulle give. Dette skyldes ikke
mindst, at mange af de sager der er
rejst her i bladet også har vakt de
større mediers interesse.

Mange har i tidens løb bidraget med
stort og småt, nyt og gammelt.
Skulderbladet har været underholdende, provokerende, debatterende,
moraliserende, og ind i mellem på
voldsom konfrontationskurs med
den lokale udgave af magtens centrum.
Skulderbladet har i alle årene været
lokalområdets mulighed for at blive
hørt, og takket være de mange bidragydere, har bladet i mange situa-

Set fra redaktionens synsvinkel er
en vigtig forudsætning for et velfungerende lokalsamfund netop muligheden for at komme til orde og set i
det perspektiv, er det vigtigt, at det
nye lokalråd så hurtigt som muligt
får skabt et lettilgængeligt fælles
medie for de lokalområder det dæk5

ker. Etableringen af et lokalråd for
Nr. Lyndelse og Nørre Søby sogne,
var netop for at værne vore lokalområder mod glemsel i og af den
nye storkommune; men det nytter
alt sammen ikke ret meget, hvis den
ikke kan høre os.
Som et forsøg på at hjælpe et fælles
blad på vej, vil Skulderbladet udkomme i Nr. Lyndelse, Dømmestrup, Lumby, Freltofte og Nørre
Søby til februar. Vi vil bringe nyt
fra alle områderne, og vi ser med
stor glæde frem til resultatet.
Bladet vil ikke på nogen måde blive
en konkurrent til de forskellige lokale periodika, der allerede findes
og vi vil således heller ikke gå
rundt og tegne annoncer for at få

bladet finansieret ad den vej.
Om vi vil udkomme flere gange,
kan ikke afvises. Det er et spørgsmål om vores økonomi, og om det
lykkes at få et fælles blad stablet på
benene.
I sidste instans er det selvfølgelig
også et spørgsmål om vilje og interesse. Hvis viljen er der vil det lykkes, hvis ikke så ….
Med disse ord ønsker Skulderbladet
alle trofaste læsere og bidragydere
et godt nyt år, med et varmt tak for
det gamle.
red

Julemesse i ørre Søby Forsamlingshus
Et af årets hyggelige arrangementer, hvor der er anledning til at ”vise flaget”, hilse på dem, vi ikke ser så tit – og støtte et godt formål. Og det har
det været, lige siden det første Julemarked i 1986, hvor formålet var at
skaffe midler til nye stole. Et projekt der lykkedes – ligesom de efterfølgende 21 Julemesser, som de herefter blev kaldt. Altså: 22 gange er der
dækket op med mulighed for at købe julegaver af vidt forskellig art, støtte
lotterierne, som bestyrelsen med formand Peder i spidsen har tryllet gevinster frem til.
Hvornår markeres 25-års jubilæet? 1986 + 25 = 2011 - eller 2010, som
vil være året, hvor der for 25. gang kaldes til Julemesse (Julemarked)?
Venlig hilsen fra Aase Reffstrup, som håber at kunne være med – både i
2010 og 2011 !
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Månedens digt
ytår !
Så vender året atter,
Det ingen af os fatter.
Tid !! er noget som kommer og går,
Løber som sand mellem tæerne.
Vi ved, at efter vinter kommer vår,
lysegrøn og fuld af lyd.
Så kommer sommer, måske med sol –
Ferietid, den rene fryd.
Efterår følger med regn og rusk,
Hyben på en bladløs busk.
Så når vi atter vinter
Med juleklokkekimetid,
Og nytårsaften klokken tolv –
Så ønsker vi igen en masse !!
___________
Den gode Gud han tænker nok!!!
Det kan umuligt passe,
365 dage – og de har stadig ønsker tilbage.
Mennesker er og bli’r dog en broget forsamling,
365 dage !!! jeg beder jer, skænk mig lidt handling.

Huspoeten
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ørre Søbys kalender
Januar - marts 2008.
Fre.
Søn.
Lør.

11. Jan.
3. Feb.
8. Mar.

18.00
14.00

Fællesspisning
Fastelavnsfest
Karneval

Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
Bob/Petanque
Banko
Træning - 7SB
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - 7SB

10.00
18.00
10.00
19.15
19.00
10.00
14.00
19.00

- 11.00
- 21.00
- 12.00
- 12.00
- 16.00
-

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 18.00
12.00

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

Røjlevej 22
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
7ørre Søby Kirke
7ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

7ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
7ørre Søby Forsamlingshus

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
7æste nummer udkommer den 1. februar 2008. Deadline : 15. januar
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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