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for Nørre Søby og omegn

yt lys i mørket

Så fik vi igen tændt alle lysene på Trekanten. – Tak til alle børn og voksne
som igen gjorde denne tradition så festlig. Med sneens komme blev der rigtig
julestemning – koldt, men dejligt.
Lysene blev tændt første gang den 17. december 2000. Det var Hanne Christensen, der fik en lys ide med lys på de små nyplantede kastanjetræer. Siden
er de blevet tændt hvert år den første søndag i Advent med Varmestuen som
vært – lidt slik til børnene og et lille glas til de voksne.
Jeg fryder mig, når mørket har sænket sig over vores lille by, og jeg kører forbi Trekanten og ser det smukke syn med alle lysene. Hvilken herlighed vi har
– det er bare så flot.
Men i år fik vi problemer! Egon havde talt om, at kommunens folk havde
klippet grene af træerne i sommer, et par ledninger var ved den lejlighed klippet over; men de kunne sættes sammen. Han og hans trofaste hjælpere, Ove

Larsen og Kristian Juhl, mødte op et
par dage før for at gøre klart til tænding; men det kunne ikke lade sig gøre, så vi måtte have helt nye kæder.
Det var dyrt, og da Varmestuen ikke
har så meget at gøre godt med, når vi

har betalt de faste udgifter, fandt vi
nogle sponsorer i det lokale erhvervsliv i byen. Egon måtte til Odense for
at købe nye kæder. Kæderne vil herefter blive taget ned, når vi slukker.
Vi siger tusind tak til sponsorerne:
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le gjort klar.
Jeg vil også benytte lejligheden til at
takke bestyrelsen i Byfesten for 1500
kr. til Varmestuen og Petanque.
Varmestuen har haft et rigtig godt år:
vi har fået nyt tag og prøver nu at finde penge til nyt fyr. Der er rør, der
trænger til at blive udskiftet – det er
jo et gammelt hus. En hulmursisolering står også på ønskeseddelen; jo,
vi har mange planer, og vi søger igen
fonde.
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår
med tak for året, som svandt.
Else Larsen
Formand for Varmestuen

Nr. Søby Kød en gros – VVS Arne
Holm - VVS Svop og Vognmand
Kristian Pedersen.
Og stor tak til Egon og hans hjælpere, som trods sne og kulde fik det he-

Julemessen – 2012
En dejlig tradition – næsten også en
tradition, at jeg omtaler den i januarnummeret. Men det fortjener den også; der præsteres et stort forarbejde

fra bestyrelsens side. – På dagen (i
år den 25.11) er der travlhed fra morgenstunden – standene indrettes på de
anviste pladser. Så er der det hyggeli-
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Jens Arndal
Christian Fogh

erhvervslivet; og vi byder rask ind
for at være med, når stilheden breder
sig, og Peder Larsen dykker ned i posen, henter et nummer – ”213” – vi
tjekker lodderne – er vi heldige? –
hvis ja, så går turen op til Gerda og
de andre hjælpere for at indkassere.
– Er der ikke held, gør det ikke noget
– for hele lotteriet går ud på at skaffe
midler til hjælp til nyanskaffelser eller vedligehold af VORES forsamlingshus.
Årets messe var godt besøgt – og tak
for det. Tak til bestyrelsen, fordi I
hvert år lægger tid, kræfter og energi
i arbejdet for fællesskabet – med Julemessen såvel som Banko-spillene
hele året.

ge morgenbord, hvor vi lader op til
dagen, hilser på kendte eller nykommere. – Hvad mon der bydes på
rundt omkring i år?
Lokalarkivet havde medbragt album
med billeder fra de første messer.
1986 var året, hvor traditionen begyndte – ”Julemarked” hed det det
år. Formålet var at skaffe midler til
fornyelse af stolene. Morsomt at se
gæsterne ”hilse på sig selv” for så
mange år siden. I flere år sluttede
dagen med Lucia-optog, og flere
fandt sig selv her.
Familien Nørre Søby hyggede sig –
i cafe-afsnittet med f.eks. gløgg og
æbleskiver, mens det store lotteri
(trækning hver time) afvikledes.
Det er imponerende, hvad bestyrelsen kan indhente af good will hos

Aase Reffstrup

Ved et vagtskifte
den (Julius Larsen og hans kone) beboede den øvrige del af huset. I 1976
overtog Hanna Nattestad, som i en

Scenen er Carl Nielsens Barndomshjem – museum siden 1956. Ved
starten var der 2 mindestuer – kusto4

fortsatte på deltidsbasis – nu også
med Hanne Osbirk som vikar.
Med udgangen af 2012 har Hanne C
sagt Farvel til ”Paladset af sol, lys og
glæde” – til Maren Kirstine og Niels
Maler (Carls forældre) og familien,
som hun har givet liv i mere end 25
år. ”Carl Nielsen er jo ikke kommet
ud af den blå luft, men har gode ge-

artikel i Fyens Stiftstidende 30. marts
1987 i anledning af sin fratrædelse
fortalte om ”mit liv med Carl Nielsen”.
Med hende indledtes også en ikkenedfældet regel om, ”at man kan ikke
være museumsvært (som kustoder nu
hedder) i Carl ielsens Barndomshjem, hvis man ikke hedder Hanne.”
– Hanna afløstes af Hanne Kamm og
Hanne Christensen. I begyndelsen af
90’erne rejste Hanne Kamm til Sjælland, og Hanne Christensen fortsatte
alene frem til 2007, hvor Hanne Borg
blev vikar. Tiden gik, og Hanne C
nåede aldersgrænsen for kommunalt
ansatte. En aftale blev indgået med
Odense Bys Museer, og Hanne C

ner med fra forældrene”. – Mon ikke
de alle sidder i deres himmel og sender kærlig tanker til Hanne, som
igennem årene har delagtiggjort et
ukendt antal mennesker – fra Danmark og fra udlandet – i det liv, som
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dannede baggrund for vores store
komponist, Carl Nielsen?
I 1996 så ”Vennekredsen omkring
Carl Nielsens Barndomshjem” lyset.
En kreds, som også omfattede muse-

umsinspektør Carsten Eskildsen. –
Formålet var at synliggøre Carl ielsen og hans musik og liv – til det behøvedes lokale, frivillige kræfter –
bl.a. til hjælp med praktiske detaljer
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ved arrangementer i huset
(hjembringelse og returnering af inventar – servering). Med Henny
Munch Jensen som organisator og leder af traktementerne kom arbejdet
godt fra start, bistået flittigt af den
frivillige kreds.
Alting får en ende – også den gamle
Vennekreds. Med Hennys død, Hannes fratræden – og aldringens indtræden hos en del af kredsen – er tiden
kommet til et vagtskifte. Stor tak til
alle, som igennem årene har givet tid,

kræfter, bagværk m.m.m. til arbejdet
med at fremme kendskabet til Carl
Nielsen og hans familie som mennesker. Naturligvis har arrangementerne også omfattet hans dejlige sange –
så helt forskellig fra hans symfonier.
Stafetten gives videre til nye kræfter,
som ønskes held og lykke i arbejdet
med at fastholde og synliggøre Carl
Nielsen, hans familie og musik i Carl
Nielsen-Land.
Aase Reffstrup

yt fra Hverdagsmuseet
Efterhånden kan vi her på museet
lave en hel afdeling med effekter
fra Nørre Søby, den nys ankomne
brudekjole, og sko, er ingen undtagelse.
Min svigerinde Lis, der har tilbragt
det meste af sit voksenliv i Sverige, havde længe snakket om, at
hun gerne ville forære sin brudekjole til museet, og nu sidst hun
kom på besøg, var det ikke kun
medbringende omtalte kjole, men
to ungpigekjoler var ligeledes
kommet med i kufferten.
Alle tre kjoler er syet af Lis’ mor,
Grethe Albrekt. Den sorte fløjlskjole er fra brødrenes konfirmation
i 1964.
Lis og Hans Rasmussen blev gift i
Nørre Søby kirke den 25. juni
1966 hos Pastor Rasmussen. Festen holdtes hjemme i stuerne på
Odensevej 42.
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sommerhuset på Österlen. Begge
træffes på kulturdagen den 8. maj her
på museet.
Lis vil blandt andet vise, hvordan en
strikkemaskine fra omkring 1960
fungerer
Else-Marie

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige
ved det. Den tilsyneladende pæne dreng i
midten er bladets mangeårige redaktør.

De unge mennesker tilbragte de første år i Allested, hvor også datteren
Ann-Sofie kom til verden.
Herefter trak den store verden med
Australien i front. Det varede dog
kun forholdsvis kort tid før de igen
var på hjemlandets jord, hvor de tilbragte de næste par år på at finde et
blivende sted, og det blev så på den
anden side af sundet, hvor de i 1983
fik endnu en datter, Ann-Marie. Lis
og Hans har nu i over fyrre år fordelt
tiden mellem hjemmet i Oxie og

De tre kjoler.

Skulderbladets
redaktion ønsker
alle i ørre Søby
og omegn et godt
nyt år og takker
for det gamle.
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Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
”Vi passer på historien – kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
4. tirsdag i måneden kl. 19 – 21
**************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
************************************
Ingen Fortælledag i januar
Husk GEERALFORSAMLIGE mandag den 14. januar
kl. 19.00 i Arkivet.
Fortælledag - Mandag den 4. februar kl. 14.30 i Arkivet
Vi dykker ned i skatkisten med de mange personlige beretninger om livet
i ørre Søby

Tak til alle der har handlet hos mig i det gamle år og dermed bakket op om
min nye blomsterforretning. Jeg håber at I har haft en dejlig jul og ønsker jer
et, på alle måder godt nytår og på gensyn.
Venlig hilsen Mette Moesgaard. Blomsterhandlen r. Lyndelse.
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Varmestuen
GODT NYTÅR!
Årets første fællesspisning er fredag den 11. januar kl. 18.
Efter maden vil Anne og Jørgen varetage årets banko-spil.
Tilmelding til Else Larsen fra den 1. januar på tlf. 65901129

Månedens digt
Ikke så snart er vi færdig med gås og jul,
før champagne og kransekage daler ned fra skjul.
Vi slår proppen af flasken og gækken løs,
det er først i januar, man bliver nervøs.
Så er der udsalg – det der købtes dyrt før jul,
hives nu frem fra diskens skjul –(til næsten ingen penge).
Vi ved det, men karrusellen kører,
og vi har stadig julevat i begge ører.
To tusind og tretten – lys over land – en bedre fordeling ,
lad os håbe, det lykkes i skøn forening.
Huspoeten

Varmestuen
meddeler
Borgere i ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej 6b. Max 25 personer.
Henvendelse 3 uger før brug til
Else Larsen tlf. 65 90 11 29 - 23 25 11 39
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Kalenderen
Fre.
11. Jan.
Man. 14.
Man. 4. Feb.

januar - februar 2013

18.00 Fællesspisning
19.00 Generalforsamling Lokalarkivet
14.30 Fortælledag

Varmestuen
Røjlevej 22
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften 5.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Træning - 5SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Bob/Petanque

10.00
19.00
10.00
19.00
19.15
14.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
- 12.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
10.00
10.00 18.00
12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
5ørre Søby Kirke
5ørre Søby Lokalarkiv
5ørre Søby Vandværk
5ørre Søby Delettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop

5ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
5ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 5 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
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