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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

ørre Søbys krønikeskriver fylder 85
ørre Søby er en lille landsby som så mange andre - og alligevel.
ørre Søby har noget ingen andre har, ørre Søby har Aase
Aase har fra arkivets start i konfirmandstuen ved præstegården til nu,
hvor det
er ved
at flytte
ind i sine nye
omgivelser
på Røjlevej
22, tidligere
Nørre
Søby
Skole,
været
byens arkivar og historiker.
Og næppe ret mange landsbyer får i den grad sikret og
fortalt historien, som det er
tilfældet for Nørre Søbys
vedkommende. I lokalarkivets årsskrifter og fra 1991
hver måned i Skulderbladet
for Nørre Søby og Omegn ,
har Aase delagtiggjort os i
byens fortid på en levende,

engageret og spændende måde.
I arkivskabet med skufferne, der ses
på billedet, opbevares Knud
Reffstrups imponerende billedsamling, af Nørre Søby i hverdag og fest.
Korets 10 års jubilæum, Nørre Søby
Dilettanternes opførelse af ”Svend,
Knud og Valdemar”, Billeder af huse,
gårde, landskaber og byens beboere.
Det er der det hele, og Aase kan berette om det.

Skiltene
her er
fra henholdsvis

fra begyndelsen af halvtredserne, og
det vil Nørre Søbys historiker med
glæde fortælle mere om.

stationen og posthuset,
og minder om en tid,
hvor der både var togforbindelse til omverdenen
og eget postkontor.
Det hvide bord stod i
ventesalen ved posthuset, og vi er givetvis mange, der i tidens løb har siddet og flettet fingre
med kæresten ved det.
Billedet på væggen er et luftfotografi

Tak for din indsats og hjerteligt tillykke med de 85.
red

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag den 20. januar 2009 kl. 19.30
i arkivets nye lokale på Røjlevej 22 – indkørsel mellem busstop og cykelparkering.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen

yt fra Varmestuen
Først og fremmest vil vi gerne sige mange tak til Byfestkomiteen for de rare
penge, 1.000,- , som vi har modtaget.Tusind tak!
Fællesspisning
Den første i 2009 foregår fredag d.9. januar. Tilmelding til Else Larsen på
tlf.65 90 11 29
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Fra Lokalarkivets skatkiste.
Mine oplevelser som julemand
Af Jens Kristoffersen
For snart 25 år siden blev jeg bedt
om, opfordret og presset til en juleaften at agere julemand til ære for børn
og børnebørn. – Forud for det nøjedes jeg med at gemme mig oppe på
høloftet, når Inge og børnene kom og
satte risengrød op til nisserne. De
kom med højrøstede ønsker om julegaver. Nissen – altså mig – måtte så
svare dem igen.

ud gennem dørene. Hvis det var godt
vejr, løb vi ud af bryggersdøren, ud i
gården og ind ad gangdøren ind i soveværelset, over sengene og sluttede
igen i stuen, hvor juletræet stod og
passede på de gaver, der var lagt under det. – Puh-ha og ho-ho!
Et par år efter nægtede jeg at være julemand i det latterlige tøj, og så blev
der investeret i en julemandskofte; så
var der heller ikke nogen vej uden
om. – Børnebørnene troede længe på
julemanden; de største gjorde gode
miner til slet spil.

En gang, da der var meget sne før jul,
råbte Hanne, vores yngste datter, op
til nisserne: ”Jeg ønsker mig en lille
ski og to til at holde ved.” – Det var
jo små ski og to skistave, hun mente.

Efter at vi var flyttet ned på
”Lykkebo”, skete der det, at Inge og
jeg efter aftale kørte ud på Røjlegård,
og i embeds medfør havde jeg dragten på. Da vi står ud af bilen, lukker
Michael døren op og udbryder:
”Hvorfor har du det tøj på, morfar?”
– Ja, da var det om at finde en grimasse, der kunne passe. Martin, der
er yngre, var ikke helt overbevist,
men vi fik snakket det igennem, og vi
blev enige om, at det bare var sådan
en leg, vi hyggede os med til jul.

Men nu skulle jeg så være julemand
ved juletræet. Efter at vi havde gået
omkring træet og sunget en del julesalmer, trak jeg mig stille og ubemærket tilbage og iførte mig julemandsdragten. De første år var det et
par røde træningsbukser og en rød
trøje, nissehue og skæg.
Det vakte selvfølgelig stor undren, da
jeg kom ind i stuen med støvler på og
gavesæk på ryggen. Julemanden uddelte så gaver, og vi tog nogle omgange om træet, hvor vi sang af fuld
hals: ”Nu har vi jul igen.” – Til slut
tog jeg et af børnene i hånden, og i en
lang kæde løb vi rundt om bordet og

Når jeg kom ind til træet, spurgte jeg
gerne, om der var nogle søde og rare
børn. Det var der altid. Så fortalte
jeg, hvorfor jeg ikke var kørt helt ind
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i gården med mine rensdyr, der trak
kanen med pakkerne. Det var vidt
forskellige ting, der var årsag til, at
de aldrig fik rensdyrene at se – Hoho!

de kan holde til at køre hele dagen.
Så spørger han, om vi ikke kan gå
derind og se dem. Det krævede en del
overtalelse at stoppe her. (Dagen efter gik han med sin morfar ud i skoven, og sandelig fandt de tydelig spor
i vejsiden efter kanen. – Ho-Ho!)
Om eftermiddagen var Mathias med
til julegudstjeneste i Nørre Søby kirke. En venlig mand spurgte ham, om
han troede, at julemanden kom i aften, hvortil han svarede: ”Ork nej,
han har skam været her i eftermiddag.” – Til slut vil jeg fortælle om
mit hverv i Søllinge.

For et par år siden havde jeg en pudsig og også lidt sjov oplevelse. Vi var
som så ofte på vej til Røjlegård til en
aftalt tid, men skæbnen ville, at præsten den dag ganske havde mistet
stemmen, og gudstjenesten var blevet
aflyst. Derfor var alle kirkegængerne
for hjemadgående, netop som vi kom
kørende med Inge bag rattet og lille
mig ved siden i fuld udrustning. Folk
opdagede hurtigt, at det var julemanden, og vinkede og nikkede! Jeg måtte selvfølgelig vinke igen, og jeg har
aldrig før hilst på så mange Søbynitter på en tur gennem byen. Det var
ganske hyggeligt.

Ruth, vor mellemste datter, bor der
og er dagplejemor. Sammen med de
andre dagplejemødre med tilsammen
15-16 børn holder de hvert år før jul
et fælles møde med juletræ i Søllinge
Idrætsforenings klubhus. Et år, hvor
deres lokale ”julemand” var syg, lovede jeg at vikariere for ham. Det
endte med, at jeg siden har været julemand derovre hvert år. I et andet
rum får jeg sækken fyldt med små
slikposer med navn på. De tænder lysene på juletræet, der står i det store
rum, og synger en julesang, som Per
spiller til på harmonika. Jeg står og
lurer uden for døren, og når der er ro,
banker jeg på døren; et modigt barn
siger værsgo at komme ind. Efter det
sædvanlige, om der er søde børn,
spørger jeg, om jeg må gå sammen
med dem rundt om træet. Det må jeg
gerne, og så spørger jeg, om der er
nogen, der vil holde mig i hånden, og
snart har jeg to modige børn ved hån-

Vi har nogle gode venner ude ved
Røjle Skov, og de skulle have børn
og børnebørn hjem til jul, og for at
gøre lidt stads af børnebørnene
spurgte de, om jeg ville lege julemand for dem. – Et sådant ønske siger man da ikke nej til – vel?
Vi kører derud og parkerer bag laden,
og jeg går ind i gården og banker på
døren med min stok. Det er Mathias,
der lukker op. Jeg spørger, om der er
nogle søde børn her, og det siger han
ja til; men ”Hvor er kanen?”, spørger
han. Jeg forklarer så, at kanen og
rensdyrene står inde i skoven, og dyrene æder mos i siden af vejen, for at
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den. Per, der for øvrigt er min svigersøn, spiller for til en række af de letteste julesange, mens vi går rundt om
træet. Mange af børnene kikker benovet og undrende på julemanden, og
ingen er bange for mig mere. – Herligt, ikke?

spændende. Så ta’r jeg den tomme
sæk, vinker til børnene og går igen.
Det hele slutter med, at alle - også jeg
i civilt tøj – får serveret gløgg og æbleskiver. – Der er også gave til Per og
mig: vi får hver 6 juleøl, da vi går
derfra!

Så er der tilbage at dele pakkerne ud.
Det er selvfølgeligt det allermest

Jens Kristoffersen (f. 1928)

Fra Forsamlingshusets julestue

Forsamlingshusets julemesse var velbesøgt. Der
var mange gode tilbud og mangen en god handel
blev gjort. Stort set alt, fra det trykte ord til østrigsk
likør og julehjerter kunne købes, endda med et sødt
smil i tilgift.
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Mød op i en sjov og festlig udklædning
eller kom som du har lyst du bestemmer selv
Det er kun dig selv der sætter grænsen.
Der er præmier til de 2 bedst udklædte
og konger og dronninger

Pris 250 kr.
Prisen for hele aften indeholder
Indgang, velkomstdrik, stor buffet m/ forret, dessert og
kaffe, tøndeslagning m/ præmier
Og et 2 mands orkester m/ Morten Holmegård
Vi glæder os til at se jer alle sammen
Øl – vin – vand – spiritus
Købes til fornuftige priser
Tilmelding og betaling skal ske senest den. 24/2
Gerda Larsen 65902126
Dorte Pedersen 65901418
Pia Korsgaard 65901558

Mvh.
Festudvalget
Nr. Søby Forsamlingshus
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Månedens digt

Håb er nytårsnattens glæde.
Håb er både le og græde.
Håb er stærkere, end alt andet.
Håb kan få folk, til at gå på vandet.
Håb må man have, hvis man skal gi’.
Håb er et ord fyldt med magi.
Håb’ ordet er det sendebud,
Som nytårsnatten spreder ud.

Huspoeten

Januar 2002
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Kalenderen
Januar - marts 2009.
Fre.
Tir.
Lør.

9. Jan.
20.
7. Mar.

18.00
19.30

Fællesspisning
Generalforsamling, Lokalarkivet
Karneval

Varmestuen
Røjlevej 22
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
r. Søby Koret - øveaften
Banko
Træning - SB
Bob/Petanque
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - SB

10.00
18.00
19.30
19.15
19.00
10.00
10.00
14.00
19.00

-

11.00 Varmestuen
21.00 Forsamlingshuset
21.30 r. Søby Skole
Forsamlingshuset
Stadion
12.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
16.00 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
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus
ørre Søby Koret

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 2009. Deadline : 15. januar.
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