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23. Årgang nr. 1       1. januar   -  1. februar   2014                 IS�0906-6519 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

�ørre Søbys krønikeskriver,  

leder af Nørre Søby Lokalarkiv gen-

nem mange år – Nørre Søbys Grand 

Old Lady, Aase 

Reffstrup fylder 90 år 

den 31. december. 

Tro ikke at hun af 

den grund går på 

pension, der er stadig 

en fuld kalender.  Og 

fuld fingerfærdighed 

hvad enten hun sid-

der ved tasterne og 

skærmen eller ved sit 

klaver. Og en let fod 

på speederen mang-

ler heller ikke, når hun kører rundt på 

vejene i sin lille bil. 

Aase Reffstrup behandler Nørre Sø-

bys fortid - de mennesker, der var her 

før os, og  det de skabte, med stor re-

spekt. Hendes fortælleglæde er stor, 

og mange finder vej til arkivet. Nørre 

Søby har mistet meget af det, der 

blev skabt gennem tiderne; men Lo-

kalarkivet ligger stadig 

med sine fortællinger om 

gårde og huse og menne-

skeskæbner og ildsjæle.  

Lokalarkivet ligger der som 

Nørre Søbys stadig banken-

de røde hjerte. 

Aase Reffstrup er i besid-

delse af en let flydende pen 

og stor diplomatisk snilde; 

men tag ikke fejl. Der gem-

mer sig en jernvilje bag det 

rolige væsen. 

Kæreste Aase, tak for din store kær-

lighed og respekt for det, der var en-

gang, og din glæde ved at formidle 

den videre til os. 

 

Et stort til lykke og tak - kærligst 

Din redaktion 

�r. Søby Dilettanterne 
Vi har med stort besvær fundet et stykke, der matcher den 

"lille flok"  af dilettanter, der er tilbage. Det er et fantastisk 

morsomt lystspil, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. eller 9. marts. 

Det bliver rigtig sjovt 
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Lokalrådet har haft et travlt år, som vi ser 
tilbage på med stor tilfredshed, 

vi er kommet i hus, med mange af vores 

projekter. Vi har fordelt vores opgaver i 

fire punkter: Kultur,trafik, motion og er-

hverv. 

Vores udviklingsplan er færdig, og vil bli-

ve hustandsomdelt først i det nye år, En 

større udgave vil blive sendt til kommu-

nen! 

Hjemmesiden er åben for alle, gå ind på 

"www nrlyndelse-nrsoeby.dk." 

Vi har fået flyttet Nr. Søby skiltet længere 

ned af Odensevej og fået 60km. skilte hele 

vejen til Nr. Lyndelse, jeg synes det har 

hjulpet på farten! Cykelstien er blevet vi-

dereført hen til Skolegyden, en stor forbed-

ring for cyklelisterne. Alle cykelstierne er 

blevet bedre skiltet, så også nye beboer, 

kan finde rundt i hele sti systemet. 

Vi har startet en "Kulturgruppe, hvor jeg er 

med fra lokalrådet sammen med Peter 

Albrekt, Jens Willumsen, Kurt Rosenfeldt 

og Mette Behrndtz, ( ny præst i Nr. Lyn-

delse). Vi har bestemt at holde "Kulturdag" 

hvert 3. år. Dato for dette er bestemt til den 

21.april 2016. Med festlig afslutning i Nr 

Søby forsamlingshus, lidt spiseligt og un-

derholdning. En gruppe vil blive startet 

først på året, som vil prøve at få nogle 

trampestier, rundt i al den kønne natur, vi 

har her omkring, flere har meldt sig ,som 

hjælpere. Vi vil så prøve, at samle ind til 

en hjertestarter, hvis der er nogen som 

kunne tænke sig at hjælpe, så vil vi blive 

rigtig glade! Jeg kan kontaktes på telefon: 

65901129.(Else Larsen) 

Lokalrådet har haft inviteret til blad møde i 

Nr. Lyndelse præstegård, med tanken om 

at få lavet et fællesblad for hele området, 

som skulle postomdeles. Dem som har la-

vet bladet "Tågen Letter" holder efter flere 

år, men der er nye, som vil prøve at fort-

sætte. De var interesserede i et  samarbej-

de, redaktørerne fra bladene ville mødes, 

og se om de kunne finde ud af noget sam-

men!  

Nr. Søby gamle brugs, er sat på kommu-

nens nedrivnings pulje, så det er jo spæn-

dende, hvad der sker der, tænk hvis vi kun-

ne få en dejlig grøn plads der! 

 

Lokalrådet ønsker alle godt nytår. 

Lokalrådet 

Lokalrådet har på opfordring af borgere i 
området søgt "Trygfonden" om penge til 

hjertestarter, men fået afslag 3 gange! Nu 

vil vi prøve at samle penge ind selv. 

Vi har været så heldige, at 2 har meldt sig 

som hjælpere! Lene Jensen, som nu bor i 

Nr. Lyndelse og Karina Glindvad her i Nr. 

Søby, hun er sygeplejerske på hjerte-

afdelingen på OUH, er fuldt uddannet in-

den for hjertestarter, hun har været og de-

monstreret den for os. Alle kan betjene 

den, men hun vil holde kurser i første - 

hjælp i "Varmestuen" og på 

"Skullerodsholm! først i det nye år, dato 

for dette i næste nr. Hjertestarteren koster 

13.000 kr. men den skal stå i et skab uden-

for, så den er tilgængelig for alle hele døg-

net, der skal være tilsluttet strøm, så det er 

frostfrit.  

Skabet koster 8-10.000 kr. I Nr. Lyndelse 

har de en hjertestarter i hallen, den kan kun 

bruges, når der er åbent, de vil gerne have 

den ud, så den kan bruges hele døgnet, 

men mangler penge til skabet, så dem må 

vi også prøve at finde. Vi vil kontakte alle 

borgere først i det nye år. Vi har oprettet en 

konto i "Sparekassen Faaborg" 

Regnr.0828-Konto-nr. 000-36-23610.  

Vi takker, hvis nogle allerede nu vil støtte 

os! 

Med venlig hilsen  

Lene, Karina og Else. 



3 

at deltage.  – Derudover er der før koncer-

ten mulighed for at besøge museet, hvor 

lederen, Kurt Rosenfeldt, er klar til at tage 

imod gæsterne.  Når klokken nærmer sig 

19.30, lukker han – nu skal han i riddersa-

len for at byde velkommen til Søbysøgård.  

– Derefter overlades scenen til initiativta-

gerne og kunstnerne.  I pausen serveredes 

en let forfriskning, sponsoreret af 

Superbrugsen i Nr. Lyndelse og Hesteha-

vegaards Hverdagsmuseum.  De smukke 

dekorationer var lavet af Thea Rosenby. 

Vi nærmer os adventstiden, og der slutte-

des af med fællessang ”Der er noget i luf-

ten”.  – Og der var noget i luften:  Tak til 

Søbysøgård, som i egenskab af fængsel 

har været en del af Nørre Søby siden 

1933. En god genbo på den anden side af 

søen – har nu og da kvitteret for naboska-

bet ved at række 

en hjælpende 

hånd (jeg tænker 

her på Sports-

pladsens tilbli-

velse) – og ved 

arrangement af 

koncerter.  – Og-

så tak til 2 x 

Hanne og Kurt 

Rosenfeldt.  – 

”Hvo intet vover, 

intet vinder”.  

Gevinsten er en 

fuld sal og glæ-

den over, at så 

mange søbynitter 

bakkede op om 

koncerten. Med en billetpris på 100 kr. 

hviler arrangementet i sig selv. 

Aase Reffstrup 

P.S. Af sikkerhedsmæssige grunde er pub-

likumstallet sat til max 90. 

Så oplevede  vi endnu engang en festlig 

aften på Søbysøgård i selskab med Tine 

Jarl, Lauritz Thomsen og Mette Christen-

sen.  En fuld riddersal lod sig fortrylle af 

blide og muntre musical- og operette-

toner, præsenteret med musikalsk indle-

velse og charme. Initiativet til disse kon-

certer kommer fra Hanne Christensen, 

Hanne Osbirk og Kurt Rosenfeldt – et 

ønske om at skabe en tradition.  ”Der 

skal to til en tango”, siges der.  Og der 

skal også flere på banen for at søsætte 

sådan et projekt.  -  Her kommer mit 

egentlige ærinde. 

Søbysøgård var den partner, der kunne 

og ville være med.  Stillede riddersalen 

til rådighed – eneste betingelse: der skal 

være plads til de indsatte, som har lyst til 

Tanker efter koncerten på Søbysøgård 
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Naturdagplejerne Hanne, Rikke, Jinny, 

Margit og dagplejebørnene har i år 

modtaget 2000 kr. fra Byfestkomiteen. 

Tusind tak skal I have, pengene skal 

bruges til oplevelser i naturen med bør-

nene, udflugter m.m. Den kommunale 

dagpleje er jo som andre ramt af bespa-

relser, så for os er det guld værd at man 

kan søge et tilskud fra jer. Vi glæder os 

til samarbejdet i det nye år og ønsker 

tillykke med valget til de nye der er 

kommet ind. Og hvem er vi så, tænker 

nogen måske.  

Vi er 4 kommunale dagplejere, der alle 

brænder for udelivet og gerne vil styrke 

børnenes nysgerrighed på alt hvad der 

spirer og gror i køkkenhaven og i natu-

ren, vi kigger på kryb og kravl, lærer 

fuglene at kende, laver ind imellem mad 

på bål og meget mere. Bæredygtighed 

er også en ting vi arbejder med, bla. 

med sortering af affald og indsamling af 

affald, så har du undret dig over, hvor-

for du kan se en dagplejer og hendes 

børn gå og samle affald op på veje og 

stier er det derfor. Vi samler affald som 

ikke hører til i naturen. Vi tror på, at en 

tidlig 

”indsats” i 

forhold til 

indlæring af 

gode vaner 

om at passe 

på naturen, 

gør en for-

skel på hvor-

dan børnene 

agerer senere 

i livet. Vi er 

desuden 

medlem af 

Friluftsrådets 

Grønne spirer 

og har det 

grønne flag. 

 

Er du nysgerrig på at vide mere om os, 

kan du se meget mere på vores hjemme-

side: http://www.123hjemmeside.dk/

nrsoebynaturdagplejere 

�aturdagplejerne  ”Firkløveret” 

Sasha og Silje studerer indholdet i 

kompostbunken. 

Magnus og dagens resul-

tat af affald samlet i byen. 
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Lokalarkivet for 

ørre Søby Sogn    
indkalder til generalfor-

samling  mandag den 20. 
januar 2014  kl. 19.00  

 i arkivlokalet på Røjlevej 
22.  – Dagsorden i henhold 

til vedtægterne. 

Bestyrelsen, som hermed 

ønsker alle et godt nytår 

med tak for støtte i 2013. 

Vi håber, at 2014 også bliver et år med dej-

lige samvær. Fremstilling af juledekoratio-

ner med efterfølgende lørdagsfrokost sidst 

i november er et af eksemplerne på hygge 

og fællesskab. Her så vi også et par nye 

ansigter i år, dejligt. Ligeledes har vi nye 

folk til at sætte lyskæder på træerne. Tak 

for det til Peter J og Bent K. Også tak til 

alle dem, der har klaret det gennem årene, 

sidst Ove og Egon. Igen i år var der stor 

tilslutning til lystændingen 1. søndag i ad-

vent. Vi er glade og taknemlige for den 

store opbakning. Det er rigtig hyggeligt, 

når så mange er samlet, og når Johannes´ 

julemusik høres på Trekanten.  

Julefrokosten med pakkeleg og julesangen, 

der igen var akkompagneret af Johannes, 

var- som altid - herlig. Desværre var en del 

af den faste skare forhindret.  

OG så har vi fået et par STORE julegaver, 

idet byfestudvalget har givet 3000 kr. til 

Varmestuen og 1000 kr. til petanque, og 

vores VVS-mand, Arne Holm, har givet og 

opsat nyt toilet. Tusind tak. 

På dejligt gensyn til næste fællesspisning 

fredag den 10. januar kl.18.  

Tilmelding til formand Else Larsen på tlf. 

65901129 fra den 2. januar 2014 

Varmestuens bestyrelse ønsker alle et godt nytår 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    
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Månedens digt 

Forventningsfuld, forhåbningsfuld 

går vi ind i 2014. 
�isserne er draget væk, 

nu skal der nemlig soves ud 

til næste gang, der kommer julebud. 
For nytår med champagneknald  

og torsk i lange baner. 

Det gider ingen nisse ha’, 
de har ej dyre vaner. 

Forventningsfuld, forhåbningsfuld. 

Vi drikker gerne af champagnen, 
og selv om torsken den er dyr 
og sikkert en anelse forgiftet, 

så er et helt nyt år på vej. 

Det kræver højst sandsynligt, 
at man styrker sig 

Forventningsfuld, forhåbningsfuld 

- eller bare helt almindelig fuld 

Glædeligt nytår. 

Huspoeten 
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12 rugeæg. Jeg lånte en skrukhøne af min 

mormor, og der blev 7 kyllinger – 4 haner 

og 3 høns. Det blev min start på – indtil nu 

– 54 års glæde. 

Den danske landhøne er en meget gammel 

race, efter manges mening en af de ældste 

og mest oprindelige i Europa. Jeg har den 

kun i en farve, brun. Det er vist den ældste; 

men jeg har faktisk fire varieteter: Almin-
delige Landhøns – Luttehøns og dværg-
varieteter af dem. 

Nogen vil måske spørge: Hvad er Lutte-

høns?  Det er en kortbenet varietet af de 

normale landhøns. Tænk på 

”Kykkelilavben” fra H.C. Andersens even-

tyr ”Den grimme ælling”. Dengang var 

Fyn kendt for sine mange luttehøns. 

Der er en lidt komplicerende arvemæssig 

finesse på lutterne. Det gen, der gør dem 

kortbenede, er dominerende; men koblet 

med en ”letalfaktor”, en genetisk variation, 

der gør, at hvis man parrer lutter indbyr-

De sidste dage har ikke været så spænden-

de at gå tur i, vejrmæssigt, så jeg har valgt 

at skrive et lille indlæg om en anden af mi-

ne interesser. 

Da min elskede lærerinde, fru Schonnings 

havde lært mig en del om bogstaver og tal, 

lånte jeg en eftermiddag en bog om fjerkræ 

i min faders bogreol. Deri fandt jeg navnet 

på en racedue, jeg mange gange havde set 

sammen med min morbror i Københavns 

Zoo. Duen hedder en Sølvsvaber. Der var 
også billeder af Danske Landhøns, dem 
havde jeg aldrig set eller hørt om, men jeg 

blev betaget. 

Da jeg på en eller anden måde blev orien-

teret om en fjerkræudstilling i Kvæg-

torvshallen i Hillerød, tog jeg med rutebi-

len derop. Der var ingen landhøns; men en 

person vidste, at der var en lille besætning 

hos en person i Roskilde. Nogen tid senere 

kontaktede han mig; han ville komme til 

Bregnerød, hvor jeg boede dengang, med 

Om Kykkelilavben  -  2013 
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des, dør ¼ af kyllingefostrene som 3-4 da-

ge gamle, de kan ikke danne røde blodle-

gemer. Hvis man parrer med normalbene-

de, bliver ”luttebenene” efterhånden for 

lange. 

Luttegenet blev reddet i sidste øjeblik. I 

midten af 1950erne blev den sidste lutte-

høne i landet, der gik på en gård i Nordjyl-

land, overgivet til gårdejerens yngste bror, 

der var officer på kasernen i Næstved. – 

Luttehønen lagde sig til at ruge på sine æg, 

men døde på 18. dagen. Æggene blev lagt 

på en radiator som eneste mulighed – og 

der kom 1 kylling, der udviklede sig til at 

blive en luttehøne, og fra hende stammer 

alle vore luttehøns. Selv om jeg har skre-
vet om store landhøns, er det jo ikke en 

meget stor race. Jeg har altid været optaget 

af de i Danmark autoktone husdyr, d.v.s. 

husdyr fremavlet i en form for symbiose 

mellem kultur og natur, så jeg fortsætter, 

så længe jeg kan med at hygge mig med 

denne lille del af vores kultur. 

 Nu hvor vinteren trænger sig på, vil 

jeg opfordre til at fodre fuglene i haven. 

 Følg med i, hvad der sker på foder-

pladsen – og nyd en god kop kaffe imens. 

   NATURligvis 

Jørgen $ielsen 

Strikkeklubben 
 

I december-nummeret så jeg en lille notits på s.8 - den gemte sig lidt anonymt under For-

samlingshusets Juletræ - som om det var en gave!  Den handlede om "Strikkeklubben"; 

Ketty fortalte bl.a., at den har 5 års jubilæum.  Jeg hører i min øresnegl om "fødslen", 

som foregik i den nu hedengangne Nørre Søby Brugs - "Nede i hjørnet ved mælken, hvor 

alle vigtige sager blev diskuteret!"  - Søster spurgte Ketty "Hvordan strikker man en 

hæl?" - Det var den helt rigtige at spørge - og Strikkeklubben var født - det var en gave!" 

AaR 
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Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

Bemærk    -    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    -    Bemærk 
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag 

************************* 

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

*************************  

 

Fortælledag - Mandag den 3. februar 2014  kl. 14.30 i Arkivet  
Helge ”Snedker” Pedersens erindringer  

 
Mandag den 3. marts 2014  kl. 14.30 i Arkivet. 

sognefoged Rasmus Godskes erindringer  (1. afd.) 
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Det er vådt, koldt og mørkt udenfor, men alligevel er skønheden ikke langt 

borte. Julerosen, der i mange år har ført en skyggetilværelse, beviser på smuk-

keste vis, at her er masser af liv, og at solhver-

vet er indenfor rækkevidde, med løfter om lys 

og varme. 

De for længst afblomstrede, nøgne rester af 

sensommerens herligheder, iklædt en enkelt 

silketråd fra en forbipasserende edderkop, 

minder endnu om en tid med frugtbarhed og 

sommer og det smukkeste forfald man kan forestille, i form af en læderspore-

svamp, sig ses på resterne af nøddehegnet, der i løbet af efteråret måtte lade 

livet, så der kunne komme lys og luft til museets bygninger.  

Men i et beskedent hjørne, står nisseparret og glæder 

sig sammen med os 

over det forgangne 

år og alle dets man-

ge oplevelser med 

museumsgæster, 

venner og familie. 

Og sammen med os 

ser de frem til det 

nye, med en varm tak til alle for det gamle. 

 

Kære alle! 
Tak for 2013 og tak for de mange spænden-

de ting I har betroet os og med dette de bed-

ste ønsker for 2014. 

Med kærlig hilsen 

Else-Marie og Peter 

En nytårshilsen fra Hverdagsmuseet 
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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 

Varmestuen  

meddeler  
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
1. fredag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Mandegilde 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
14.00  -  17.00 
10.00 
10.00  -   
10.00  -  12.00 
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
 
Onsdag 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
$r. Søby Løberne 
Øveaften $.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
$r. Søby IT forum/datastue 
Træning  -  $SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
$r. Søby Løberne 
Bob/Petanque 
$r. Søby IT forum/datastue 

10.00  -  11.00 
18.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
15.00  -  17.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
18.00 
10.00  -  12.00 
17.00  -  18.30 

Skulderbladets interessenter 

$ørre Søby Kirke 
$ørre Søby Lokalarkiv 
$ørre Søby Vandværk 
$ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 
Symfonien 

$ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
$ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Røjlevej 22 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Konfirmandstuen 
Varmestuen 
Røjlevej 22 

Faste månedlige aktiviteter 

10. 
20. 

3. 
3. 
8. 
9. 

Jan. 
 
Feb. 
Mar. 

18.00 
19.00 
14.30 
14.30 
 

Fællesspisning 
Lokalarkivets generalforsamling 
Fortælledag 
Fortælledag 
Dilettant 
Dilettant 

Fre. 
Man. 
Man. 
Man. 
Lør. 
Søn. 

Varmestuen 
Lokalarkivet 
 
Lokalarkivet 
Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset 

Kalenderen        januar  - februar     2014 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Annoncering : 1,50 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 2013. Deadline : 15. januar 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


