
Henny in memoriam 
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Da Henny Munch Jensen døde den 4. 
april 2012 mistede Nørre Søby en 
ven.   
En ven, som i mere end 50 år altid 
har været at finde på 
barrikaderne, når vi i 
Nørre Søby var i 
modvind.  Utallige er 
de kommunalbesty-
relses-møder, hun 
deltog i for at sikre 
sig at givne løfter 
blev holdt.   
Hun var respekteret, 
tingene blev sagt – 
ofte uden nåde.  Det 
var aldrig for egen 
vinding, tingene blev 
sagt; det handlede om Nørre Søby – 
om plejehjemmet, om skolen, om kir-
ken, om de små ting og de store.  
Hun var en ildsjæl, længe før det blev 
moderne – hun gjorde en forskel, for-
di det for hende var en naturgiven 
ting at hjælpe. 
 
Hendes lille skikkelse, det hvide hår 
– og den evige cigaret, en last ingen 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

fik hende fra – hendes urørlighedszo-
ne. 
Det Nørre Søby, hun kendte, holdt af 
og sloges for, er på vej væk; men jeg 

er overbevist om, at 
skulle hun på sin færd 
støde ind i 
”ærkeenglen Gabriel”, 
som før er set svæve 
over Nørre Søby, vil 
hun på sin helt egen 
måde få ham til at fore-
tage en kærlig over-
vågning – ikke bare af 
hendes og Herlufs pa-
radis på Rosenvej, men 
af alt det, som var en-
gang ikke glemmes, 

men tages med i kærlig erindring af 
kommende og nuværende ildsjæle, 
som en helhed man ikke bare kan nø-
jes med at bo i. 
 
Henny! Du ville elske igen at gå på 
barrikaderne – gerne med en smøg! 
 
Hanne Christensen 
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Arrangementer: 

 

22. april: Affaldsdag sammen med 

lokalrådet, blev igen en succes. Vi 

samlede 350 kg & 300 dåser mod 

sidste års 575 kg i hele området. Vi 

var ca. 30 til kaffe i varmestuen efter.  

28. maj: Kulturdag hvor Carsten 

Jensby kom med sine vine, solgte og 

vi smagte. Udstilling af billeder, Dor-

the Pedersen, Karin Jespersen, Ellis 

Larsen og Betty Jespersen. Vi holdte 

udsalg af vores frasorterede bøger 

for 650 kr.  

23. juni: Sankt Hans aften, over 130 

deltog, både børn og voksne. Det er 

efterhånden blevet en tradition for 

mange af byen borgere at komme. Vi 

solgte øl, vin og pølser og som noget 

nyt bagte Bente Kyvik vafler. Anders 

Kjærsig holdt båltale. Og det var 

igen rigtig fint vejr.  

 

Rengøringsdagen havde vi droppet 

da hele huset efterhånden er nymalet.  

15. september: Efterårstur, i stedet 

for vores juletur. Vi kørte i egne biler 

til Bregninge mølle på Tåsinge hvor 

vi drak kaffe med lagkage til. Så til 

Svendborg hvor vi først bowlede og 

spiste aftensmad der. En rigtig god 

tur, hvor der deltog 18.  

27. oktober: Latteraften, en rigtig 

sjov aften hvor vi fik grinet en del, 

14-16 deltog.  

1. søndag i advent: Lystænding på 

Trekanten, en rigtig god tradition. Vi 

Formandsberetning til generalforsamlingen i  

Varmestuen d. 13 april 2012 

var over 100 stk. Mange børn var 

mødt og de fik slikposer, de voksne et 

lille glas. Og vi fik tændt de mange 

lys. Og dansede om træerne.  

 

30. november: Julepyntedag, lavede 

juledekorationer, startede med kaffe 

og sluttede med frokost sammen med 

mændene, 10-16 stk.  

9. december: Julefrokost, fuldt hus, 

rigtig hyggelig aften. Vi spillede pak-

kespil.   

 

Fællesspisning: Fuldt hus hver gang. 

Vi været ca. 30 stk. Tak til Johannes, 

som spiller for os, og tak til Kristian, 

som hjælper med borddækning og 

med at kræve penge ind. En aften 

havde vi bankospil. Mange havde 

sponsoreret gaver og vi havde et 

overskud på 1.120,00 kr. Tak til Anne 

og Jørgen som arrangerer dette. An-

ne laver mad i september. 

 

Fællesspisning for unge: Fortsætter 

stadig.  

Mandag formiddag :Gymnastik 

(Lis kommer fra Odense, hver man-

dag og leder det)  

Tirsdag formiddag :Bob-spiller 

Onsdag formiddag :Kaffemik 

Torsdag formiddag :Bob-spiller 

(Om sommeren Petang)  

Torsdag eftermiddag :Strikkeklub (Vi 

er 11-12 damer) 

 :Bibliotek 
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Efter Varmestuens generalforsamling  

den13.april har bestyrelsen konstitu-
eret sig som følger: 
 
Else Larsen: Formand 
Ketty Andersen: Næstformand 
Anne Steen: Kasserer 
Egon Christensen: Kasserer 
”Mælkespanden” 
Kris Skadborg: Sekretær 
Børge Mose og Bente Kyvik: Supple-
anter 
 
Bestyrelsen byder hermed velkom-
men til Anne Steen. 
Vi vil også rette en tak til Kirsten 
Pindstofte for mange års engage-
ment og store arbejdsindsats i Varme-
stuens bestyrelse - og dermed også 
for beboerne her i Nr. Søby. Tak Kir-
sten. 
Vi har besluttet at fortsætte med Fæl-
lesspisningen 2. fredag i måneden - 

også i sommermånederne - men man 
må selv medbringe mad. Er vejret 
fint, kan vi jo ”flytte udenfor”. 
Også lørdagsfrokosten fortsætter i 
sommerferien (se evt. forrige nr.). 
 
Reserver allerede nu datoen til ren-
gøring i Varmestuen. Vi begynder 
med morgenkaffe kl. 9 og slutter med 
frokost onsdag den 8. august. 
 
Juleturen blev sidste år til en efte-
rårstur. I år bliver den rykket lidt 
igen, så det bliver en sensommertur, 
SÅ reserver straks torsdag den 16. 
august. Nærmere herom senere. 
 
 OG så er det snart SA�KTHA�S. 
Vi håber på stort fremmøde - også i 
år. 
 
Alle er velkomne i �r. Søby torsdag 

Ting omkring huset: Vi fik jo 15.000 

kr. fra landdistrikt puljen og 5.000 kr. 

fra @r. Søby fonden. Så vi havde i 

foråret maler Lundgren til at male 

stuen og køkkenet. Jeg har selv malet 

begge gangene plus toilet. Egon og 

jeg mangler at forny vægge og male i 

baggangen.  

 

Så har vi fået 100.000 kr. fra LAG-

midlerne + 50.000 kr. fra Fionia fon-

den. Vi skal nu se at få et nyt tag lagt 

på, det vil koste ca. 175.000 kr. Så vi 

har fået lov af kommunen at optage 

et mindre lån, optil 100.000 kr. da vi 

jo mangler lidt. Vi vil gerne have 

smedens tilbud godkendt, så vi også 

kan få et nyt fyr. 

Tak til alle der har hjulpet frivilligt 

her. Knud der passer haven. Og tak 

til Egon for alt hans hjælp med at 

slæbe alle øllerne hjem. Jeg har selv 

gjort rent her det sidste år. Tak til be-

styrelsen for at godt år. Og tak til 

Kirsten for den tid hun har været med 

os.  

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder. 

 

Else Larsen    
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Stor tak til Lars Sommer for en me-
get interessant indføring i arbejdet 
med den specielle kultur, der dyrkes 
på Odensevej 44 under sterile forhold 
– en slags ”børnehave” for gartnerier.  
– Nye tider, nye veje, og Lars har sta-
dig blikket rettet mod nye områder 
inden for hans speciale. 

den 23. juni kl. 20 
på pladsen bag ved 
”Brugsen”. 
 
Der kan købes pøl-
ser og vafler, øl, 
vin og vand, og 

børnene kan bage snobrød, mens Jo-

hannes spiller for os - også til Mid-
sommervisen. 
 
Kl. 20.30 holder Carsten Jensby 
båltalen, og umiddelbart derefter tæn-
des der op, og heksen sendes af sted. 

Kris 

38 deltog – efter rundvisningen in-
dendørs serverede Karen og Lars kaf-
fe og en meget lækker rabarbertærte i 
haven. Hjertelig tak.  – Vejret var 
med os; det var en dejlig maj-aften i 
haven til den gamle ”Smediegård” 
ved siden af gadekæret. 

Aase Reffstrup 

Lokalarkivet på besøg 9. maj hos  ”Vitroform” 
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skaber. Ellis Larsen 
skriver: 
Kjolen har tilhørt min 
farmor, der syede og 
broderede den, om hun 
har haft den med fra 
Sverige - eller syede 
den, da hun kom til Dan-
mark, vides ikke. Min 
farfar kunne nå om 
hendes talje med sine 
hænder. 
Min farfar havde truffet 
hende da han gik ' på 
valsen ' som blikken-
slager. Efter hans even-

I år har vi valgt at besøge Hør-
vævsmuseet og Skodamuseet ved 
Krengerup Slot. På Hørvævsmuseet 
vil vi få en guidet rundvisning, hvor 
der bliver fortalt om alle de store flot-
te væve. Historien om spindehørret 
vil også blive fortalt og demonstreret 
under rundvisningen. På museet er 
der også en udstilling om undertøj: 
”Fra mamelukker til g-streng” 
Efter rundvisningen hygger vi os med 
kaffe og kage i museets dejlige cafe-
teria. 
Efter kaffepausen går vi over til Sko-
damuseet. Her vil der også være en 
guide, som fortæller om alle Skoda-
modellerne, hvoraf der sikkert er 
mange, vi kan nikke genkendende til. 
Efter dette besøg kører vi en tur i den 

skønne natur omkring Krengerup, 
med en drikkepause et passende sted. 
Derefter sætter vi kursen mod Nørre 
Søby, hvor vi skal spise i forsam-
lingshuset ca. kl. 18. Efter spisningen 
returnerer bussen til Heden med del-
tagere derfra. 
Pris pr. deltager: 150 kr. som betales i 
bussen. Busafgang fra Heden For-
samlingshus kl.13 
Busafgang fra �ørre Søby Forsam-
lingshus kl. 13.15 
Tilmelding til Helmuth på tlf. 65 90 
15 73. Svares der ikke, vil i blive rin-
get op snarest! Tilmeldingsfrist: 
5.juni 
 
Venlig hilsen �ørre Søby-Heden 
menighedsråd 

Udflugt mandag den 11. juni 2012 

I starten af 2012 mod-
tog museet en hvid, 
håndbroderet, todelt 
dragt, fra Ellis Larsen 
i Nr. Søby. 
Som med meget andet 
tøj fra svundne tider, 
har også denne dragt 
været til fornøjelse for 
slægtens børn når de 
skulle klædes ud som 
fine damer, men efter 
et par småreparationer, 
kunne den såmænd 
godt igen bruges ved 
sommerens Havesel- 

Museumsnyt. 
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tyr og efter hans hjemkomst, gik han 
tilbage til Blekinge for at anholde om 
Idas hånd og den fik han. 
 
Min farmor Ida Nielsdatter født 1866 
i Blekinge, Tvings sogn, død i 
Svendborg 1940. Datter af Niels 
Mattisson og Marie Håkons 
datter. Blekinge. 
Ida kom til Danmark og blev gift i 
december 1890 med min farfar Hans 
Valdemar Petersen født i Stenstrup, 
Fyn i 1867 død 1948. 
 
Vi bringer her et uddrag fra den dag-
bog Hans Valdemar førte medens han 
gik på ' valsen '. 
Uddraget har tidligere været bragt i 
Lokalhistorisk Forenings blad for 
Egebjerg Kommune, redigeret af gdr. 
Johs. Vest, Bobjerg, hvor der stod at 
læse, som følger: 
 
Svundne tiders håndværkersvende, 

”der gik på Valsen” for at søge arbej-
de i fremmede byer, har været omgæ-
ret af en vis romantik. Nok var det 
for at komme ud og se sig om, at de 
unge håndværkersvende gik på val-
sen, men det var i lige så høj grad af 
simpel nødvendighed, fordi der ikke 
var arbejde at finde på hjemegnen. 
 
Valdemar Petersen fortæller: - En 
kollega og jeg havde sjokket det hal-
ve Jylland igennem, og vi var nu nået 
op gennem Himmerland og hen imod 
Ålborg. 
Da vi kom til herberget, stod der en 
lille personage lige udenfor, iført en 
meget fin overfrakke. Det var en 
sjældenhed i de tider, at en svend eje-
de en overfrakke. Omsider kom han 
dog ind til os i herberget. Næste dag, 
da vi var ude og høre om arbejde, fik 
vi at vide, at der intet var, der gik 
endda flere svende ledige. Da var ved 
at gå over pontonbroen, kom skræd-
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kan du have dig selv” 
 
Den lange bondemand kiggede ned 
på ham og lo og sagde: ”Han bløv 
nok vrej den bette kål”, hvorpå han 
dinglede videre. Vi andre kunne ikke 
bare os for at le, hvilket skrædderen 
tog meget unådigt op, og han blev 
endnu mere fornærmet da vi tilbød 
ham at tage ham ved hånden det sid-
ste stvkke af vejen. Nå omsider nåede 
vi da ind til byen, dødsens trætte som 
vi var. Det var lige i mørkningen. Da 
vi kom ind på herberget, sad der en 
ung malersvend. Han så meget dårlig 
ud og harkede hele tiden. 
 
Du er nok sløj sagde vi. Vi kunne se 
gråden stod ham i øjnene, og så sag-
de han: ”Der er intet arbejde at få no-
gen steder. Der var to unge maler-
svende henne ved Middelfart der 
hængte sig på en vejviser. En af dem 
havde skrevet et stykke, hvorpå der 
stod: Hører hjemme i Horsens, men 
vil ikke  hjem på fattigvæsenets reg-
ning, så jeg ved ikke, hvad jeg skal 
gøre ved ham. 
 
Pludselig hørte vi nogle bump ude i 
gangen. Ind trådte en halvgammel 
mand med en sæk og en stor fjer i 
hånden. ”Goddag”, sagde han, ”her 
kommer Randers Hansen, skomager 
over hele verden. Kan man få sig en 
hotelseng. Bare der ikke er så mange 
rotter som forleden jeg 1å i en lille by 
sydpå. Da måtte jeg ligge med stok 
hele natten, for det sultne skab bed i 
tæerne. 

deren løbende og sagde, at han gerne 
ville følges med os. Han holdt ikke af 
at gå den lange vej alene. 
Vi sagde, at det kunne han godt. Ve-
jen var ikke for os alene, men det 
blev en streng march. Der var seks 
stive mil, og det var begyndt at støv-
regne - det var i oktober måned. 
Skrædderen havde sin fine frakke på. 
Den var af det fnuggede stof med 
lange mørkeblå tjavser, som var mo-
de dengang, så den tog imod en del 
vand. 
 
Da vi havde gået tre mil og vi holdt 
rast en god times tid, kunne skrædde-
ren ikke bære den længere, så vi måt-
te svøbe den om hans stok og bære 
den mellem os. 
Skrædderen, som nu var blevet befri-
et for sin byrde, spadserede ved siden 
af os og var helt kry, og han gik med 
hænderne i lommen. 
Da vi havde gået en lang tid, ca. l 1/2 
mil, var vi i tvivl om, hvad klokken 
mon kunne være. Det var sjældent, at 
en svend var i besiddelse af et ur i de 
tider. 
 
Der kom en mand dinglende imod os 
Da han var i nærheden, gik den lille 
skrædder hen og stillede sig foran 
den godt tre alen høje vendelbo, som 
kiggede ned på den lille skrædder og 
sagde: ”Næ, hva æ do for en bette 
jen, hvo æ di movr hin?” Skrædderen 
blev højlig fornærmet og sagde: 
”Sikke en slambert, kommer man her 
og spørger høfligt, og så bliver man 
generet af sådan en møgbonde. Så 
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Sig mig kammerat, hvad fejler du. 
Du ser mig noget jordslået ud i ansig-
tet”, sagde han til den unge maler-
svend. 
”Ja, han er sløj”, sagde værten. han 
hoster og fryser og har ingen penge 
og vil gerne hjem til Horsens, men 
han vil ikke gerne hjem på fattigvæ-
senets regning. 
”Det skal han heller ikke, hvis jeg 
kan gøre noget til det”, sagde Ran-
ders Hansen. 
Næste dag holdt vi rastedag, da vi var 
noget stive i benene. Vi søgte så ud i 
byen efter arbejde, men der var intet 
at få. Vi fik så 25 øre mindst af hver 
svend og til dels af mesteren også. 
Det var dengang, der ingen arbejds-
løshedskasse var ej heller nogen sy-
gekasse. Enhver måtte klare sig selv, 
som han bedst kunne. Men geskæn-
ken var gensidig. Det var en uskreven 

lov, at enhver tilrejsende sved som 
ikke fik arbejde fik mindst 25 øre af 
hver arbejdende svend. 
Da vi kom hjem om middagen, var 
Randers Hansen og den syge maler 
kommet ned i gæstestuen. ”Nå” sag-
de Randers Hansen, Har I så fået 
godt med skejser?” Det var der måde 
med, sagde vi, men skrædderen hav-
de fået arbejde, så han kan nok yde 
noget, men ikke nok. 
”Ja så får vi skaffe nogle. Er der no-
gen lyseblå her i byen?” 
”Ja, fire” sagde værten ”to af dem pa-
truljerer stadig op og ned ad gaden!” 
”Så., for pokker, Hør I to, kan I ikke 
gå ud i byen, og få dem til at følge jer 
i hælene. I kan lade som om I vil ind 
og fægte, så går de nok efter jer. 
Imens går jeg op i den nordre ende af 
byen og klapper  den af, så mødes vi 
her igen kl. 3. Han skal af sted kl. 4, 
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%YT %YT %YT 
Borgere i �r. Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset Varmestuen, Røjle-

vej 6 b. Max. 25 personer. 
 

Henvendelse 3 uger før brug til Else Larsen, tlf. 65901129 - 23251139 

så er han hjemme i Horsens kl. 10.” 
Vi skyndte os og fik hurtigt færten af 
de to damer (gendarmer). Da vi hav-
de fået dem til at sjokke efter os en 
god tid,  gik vi hjem igen. I det sam-
me kom Hansen. 
 
Vi kom så op med hvad vi havde at 
undvære. Hansen gav 21/2 kr., vi an-
dre også. Skrædderen, som kom for 
at hente sit kluns gav også 2 1/2. Det 
var vist a1t, hvad han havde, men han 
havde fået arbejde, så han var jo 
ovenpå Billetten kostede 6 1/2 kr. 
Herbergsfatter fik resten til forplej-

ningen på 25 øre nær. Dem skulle 
maleren have til en kop kaffe under-
vejs. Vi fulgte ham til toget og gav 
ham et hurra, da han kørte, hvilket 
livede ham meget op.  
 
Fortælleren, Valdemar Petersen ned-
satte sig senere som blikkenslager i 
Stenstrup, hvor han ca. år 1900 lod 
opføre Stationsvej 26, igennem man-
ge år kendt som Stenstrup Fortinneri. 
Her drev han forretning til ca. 1920, 
da sønnerne Birger og Aksel afløste 
ham. 



 

10 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 
 

Tirsdag den 12. juni er sidste ordinære åbningsdag inden sommerlukningen. 
Tirsdag den 14. august begynder vi igen – kl. 14-17. 

I ferietiden kan der træffes aftale om besøg på 65 90 11 00. 
 

Fortælledagene begynder   mandag den 3. september 2012 – kl. 14.30. 
Jeg fortsætter med ”Maler Guldbrandsens fortællinger”.  

Og henter flere af Knud Reffstrups album om  
livet i Nørre Søby i 1980 og 90’erne frem. 

 
Mandag den 1. oktober 2012  - kl. 14.30   

Menighedsrådsvalget nærmer sig.  Vi viser en optagelse fra 2000,  
hvor menighedsrådenes virke blev debatteret i TV. 
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Min blodbøg er smuk over al forstand, 

krage søger mage – og blomster skal have vand. 

Katten skal have killinger, 

(men jeg skal ikke have tvillinger), 

selv om man let bliver svimmel af 

al det, der foregår i dag. 

�u vårens hæk er blevet grøn, 

og pigerne de vil sig gerne sole; 

det gøres meget nemt i dag – med top og lårkort kjole. 

Selv er jeg ærbart pakket ind – fordi 

mit barnebarn har sagt, at jeg er kønnest indeni. 

Så i sommer vil jeg svede med maner, 

kun smide kludene, når ingen ser. 

Håbe på, at kun en enkelt engel ler. 

Huspoeten 

Månedens digt 

I april-nummer af  SKULDERBLA-
DET  spurgte vi i redaktionen, om 
menighedsrådet måske var i forårshu-
mør til at sponsorere et par bænke på 
det smukke stykke jord på Kirkestien 
med udsigt over søen – et stykke, 
som kirken ejer.  ”Så menigheden 
kunne sidde og høre englene synge”. 
 
Vi har ikke fået svar. – Mon det 
smukt beliggende stykke jord - en del 

af Nørre Søbys herlighedsværdi – 
skal bruges til mere jordnære ting?  I 
så fald, fortæl os om det. 
 
Vi har jo et velfungerende lokalråd, 
som elsker herlighedsværdier, ja, som 
er sat i verden for at tage hånd om 
dem.   
 
SÅ:  Svar udbedes, tak. 
Redaktionen. 

Tages der hånd om herlighedsværdierne i �ørre Søby? 
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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 

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 
5æste nummer udkommer den 1. september 2012. Deadline : 15. august 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Strikkeklub og læseforening 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 

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

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

1. 
2. 
3. 

11. 
23. 

3. 
1. 

Jun 
 
 
 
 
Sep. 
Okt. 

 
 
 
13.15 
20.00 
14.30 
14.30 

Byfest 
Byfest 
Byfest 
Udflugt v. menighedsrådet 
Sct. Hansbål 
Fortælledag 
Fortælledag 

Fre. 
Lør. 
Søn. 
Man. 
Lør. 
Man. 
Man. 

Stadion 
Stadion 
Stadion 
Afg.Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Lokalarkivet 
Lokalarkivet 

Kalenderen            juni  -  september   2012 


