22. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2012

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

En træners beretning
Det har været et godt år i Nr. Søby
boldklub og på trappetrinet til den
nye sæson, må vi konstatere, at vi har
en vis succes med vores lille lokale
klub. I hvert fald i forhold til medlemstilgang. I 2011 så vi igen nye
spillere dukke op til træning og en
del er hængt fast og andre spiller når
der bliver kaldt. Vi føler os så sikre
på vores succes med vores serie 5
hold, at klubben udvides med et Oldboys hold. Det åbner op for endnu
flere spillere, og forhåbentlig har vi
nu et tilbud til de mænd i 30, 40 og
50 års alderen, man ser slentre formålsløst rundt i byen.
Vores serie 5 hold, der er for de unge
spillere, og hvor gennemsnitsalderen
vel så lander omkring de 35 år, havde
i sæsonen en begrænset sportslig succes med nogle sejre, et par uafgjorte
og nogle nederlag. Vi har så til sidst i
sæsonen en strategisk succes, idet vi
til sidste kamp på hjemmebane modtog et afbud, der betød, at vi inkasserede 3 point imod topholdet og samtidigt rykkede op over oprykningsstregen i puljen på reglen om, at man kun
kan rykke op, hvis man ikke har truk-

ket sig i nogen kampe. Det havde
topholdet jo så netop. Trods en placering under midten som 4 sidst, rykkede vi alligevel op. I denne sæson skal
vi så spille, hvad man kalder oprykningsspil. Således har vi nu haft et
par måneder, til at forberede os grundigt, til den kommende sæsons oprykningsspil til serie 4. Det vil naturligvis glæde alle vores fans i byen, at
se et veloplagt fodboldhold til foråret. Dermed også tak for den støtte
vi har fået i 2011 og opbakning i forbindelse med vores ”fokus-kampe”,
hvor vi på udvalgte lørdagshjemmekampe tilbyder røde pølser til tilskuerne
Når sandheden skal frem, så er vores
metier jo heller ikke at ende i fynsserien. Vi skal spille fodbold, fordi det
giver os masser af fysisk udfordring
og socialt samvær efter træning og
kampe. Vores hold har succes, når vi
måler på hyggen og det er præcis det,
der er essensen.
Vi træner for tiden i Søby Søgaards
indendørs hal pga. sne og frost. Normalt træner vi ellers hver tirsdag på
stadion og efterhånden som sæsonen

skrider frem, skrues tempoet også lidt
op i træningen. Har du lyst til at træne med et par aftener, er du meget
velkommen til træning kl. 19 om tirsdagen, det gælder, hvad enten du er

kommende serie 4 spiller eller Old
Boys spiller. Jeg forventer, at vi er på
græs igen primo marts.
Jan Christensen

r. Søby boldklub vokser
Så sker der noget nyt i vores lille by
igen.
Nr. Søby boldklub vokser, vi starter
et oldboys hold op i det kommende
forår, så hvis du er 40+ og har lyst til
at spille fodbold, så har vi tilbuddet.
Vi starter et 7 mandshold op vi spiller
på en halv bane, på sigt håber vi på at
vi kan blive nok til at spille på en en
hel bane ( 11 Mands ).
Du kan træne sammen med de
”unge” og spille kamp sammen med
de ”gamle”.
Hvis du mener at din fysik kun er til

at spille kamp er det ok, men snyd ikke dig selv for Sven´s gode træning.
Der bliver trænet hver Tirsdag ved
19.00 tiden, kom ned og oplev træningen og hyggen på Nr. Søby stadion.
Kampene spilles for det meste onsdag aften, hvis det er noget for dig
der egentlig troede du var blevet for
gammel til at spille fodbold så kan du
kontakte holdmanager John Skaarup
for nærmere information på tlf.
29676510.
Vi Ses i Nr. Søby boldklub.

”Registranten 2012” for r. Søby Sogn
Som mange allerede ved, er jeg, undertegnede, i fuld gang med at opdatere Aase Reffstrups, ( formand for
Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Søby),
snart 25 år gamle ”Registrant”

af familiens sammensætning. Hvor
og hvornår de er født, viet og døde.
Ligeledes om en persons erhverv, udvalgte poster, så som sognefoged,
formandsposter osv.

Den nye registrant indeholder matrikelsnumre på gårde, boelssteder,
ejendomme, huse og alt andet matrikuleret i hele Nr. Søby Sogn. Hvad
årstal de er opført, og af hvem, hvilke
familier der har beboet dem, o.s.v.
I de år der ligger længere tilbage i tiden, prøver jeg at give en beskrivelse

Der findes mange gårde og huse der
er rigtig gamle, nogle tilbage til først
i 1700-tallet. Dem finder jeg oplysning om på Landsarkivet i Odense,
og arbejder mig frem derfra.
Jeg har, ved mine mange henvendelser til folk i byen, mødt en utrolig
stor velvilje og imødekommenhed,
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som jeg siger tusind tak for. Jeg er
blevet hjulpet med rigtig mange oplysninger om folks hjem og familie,
om hvornår de har købt og solgt
o.s.v.
Det skal her nævnes, at der
ikke er købs- og salgspriser fra nyere
tid, på noget hus og lign. i denne
”Registrant” . Fra 1800-tallet kan der
forekomme et par enkelte jord-ell.
huspriser.
På Lokalarkivet er der indleveret
mange gamle skøder, som folk ikke
havde brug for længere, som giver
værdifulde oplysninger i denne her
forbindelse. Hvis nogen har nogle
gamle flossede papirer der kan fortælle et eller andet, skøder, matr.kort,
udstykningspapir, jordtillægsskøde
og gerne rigtig gamle billeder af beboelser, så er Arkivet meget gerne
modtager af dem. Vi vil selvfølgelig
også være glade for kopier.

I denne forbindelse efterlyser jeg et
billede af ”Hospitalet” der lå i Gartnervænget. Det er nu revet ned, og
den tomme plads er tilbage. Jeg mener det blev revet ned omkr. 2010,
men er ikke sikker. Er der nogen der
ved eller har noget om dette? Da vil
jeg meget gerne høre om det.
På nedenstående, er jeg den meget
forventningsfulde formidler af alt
materiale, der kan være med til at
skrive historie for vore børn, børnebørn og oldebørn, ja alle kommende
slægter i Nørre Søby.
Med venlig hilsen
Birgit Rasmussen
Radbyvej 29, Nr. Søby, 5792 Årslev
Tlf.. 65901252
Mail: povlras@tdcadsl.dk

R. SØBY TE

ISKLUB

Afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag d. 29. marts 2012, kl. 19.00 i klubhuset (v. tennisbanen) på
Stadionvænget.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamling udstedes medlemskort og der sker tildeling af
spilletider.
Betaling ved tilmelding.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. marts 2012.
Peter Krabbe Jepsen
formand
Trekanten 4
Nr. Søby
5792 Årslev
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VARMESTUE
Fællesspisning fredag den 9. marts
kl. 18.00.

DAGSORDE
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af formandens og
kassererens beretninger
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg: Kirsten Pindstofte
(genopstiller ikke)
Ketty Andersen (genopstiller)
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt

Tilmelding fra den 1. marts til Else
Larsen, telefon 65901129.
B: Generalforsamling i Varmestuen bliver afholdt fredag den 13. april
kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. (Se
Dagsorden nedenfor og på Varmestuens opslagstavle).
Efter generalforsamlingen bliver der
fællesspisning, som bestyrelsen står
for.

Indkomne forslag skal være formanden (Else Larsen) i hænde senest d 1.
april.
Stemmeberettigede er alle, der er
myndige og er borgere i Nr. Søby
Sogn.

Tilmelding fra den 1. april til Else
Larsen, telefon 65901129.

Medicinskabet.
Af snurrige veje, er et lille hvidt
medicinskab, med påmalede røde
roser, havnet på min soveværelsesvæg.
Fra tid til anden bliver jeg spurgt,
om noget savnes på museet. Således spurgte Karsten Lindhardt på et
tidspunkt, hvor museet netop havde
modtaget en del gamle medicinglas
fra Bodil og Torben Yngve Larsen i
Nørre Søby.
Medicinglassene blev foreløbig anbragt i et gammelt bogskab, og
månederne gik, ja, vel næsten år,
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mange andre andre gode
sager, medicinskabet.
Nu var det ikke noget helt
tilfældigt skab, Karsten genkendte det fra adskillige
besøg hos Freltoftes legendariske smed, Niels Erik
Andersen, i forbindelse med
en artikel til Fælledbladet.
Artiklen om smeden, hans
plejeforældre Barbara og
Medicinskabet har et rigt indhold af gamle
og nyere glas og flasker, nogle af dem med
indhold, der dog ikke længere er anvendeligt, som for eksempel afføringstabletterne,
hvis virkning indtræder ca. 8 timer efter
indtagelsen. Glasset til højre har, som alt
det andet, sin egen historie. Det har tilhørt
Dora Mikkelsen, der i en menneskealder
var bestyrer af telefoncentralen i ørre
Søby. I det seneste nummer af Fælledbladet er der en spændende artikel om hendes
lange virke i telefonens tjeneste, skrevet af
datteren Aase Reffstrup.

og tanken om medicinskabet
gled lidt i baggrunden, gemt men
ikke glemt.
På samme vis stod det vist til hos
Karsten, indtil han havnede på et
loppemarked hos dyreinternatet
ved Ringe, her stod midt blandt
Carl Hansen og hans kone Else fra
Højgaard, blev bragt i Fælledbladet i 2007, og kan læses på
museet.
En injektionssprøjte fra før man overgik til
plastik og engangsbrug.
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Mosevej, hvor han fluks afsendte
mail til museet, medicinskab kan afhentes.
Når skabet overhovedet er kommet
ned fra væggen i badeværelset på
Freltoftevej, skyldes det nok almindelig oprydning i forbindelse med, at
smeden flyttede på plejehjem i
Broby, hvor han stadig bor, 89 år
gammel, og med stærkt svigtende hukommelse.
Almindeligvis bliver vore gæsters
overtøj lagt på dobbeltsengen i
soveværelset, og lige indenfor døren
hænger det fine lille medicinskab,
fyldt med medicinglas, flasker og
snurrige ting på helseområdet, fra
mange årtier, nogle glas stadig med
indhold.

Arrangementet her er beregnet til lavemanter,
endetarmsskylninger, og stammer oprindeligt fra
Søbysøgaard. En morsom sjæl har anbragt det
lille skilt med teksten: ”For dem der trænger”
Museet har fået den overdraget af Annelise og
Benny Koch, ørre Søby

Else-Marie.

Med sædvanligt handelstalent fik
Karsten skabet i hænde, drog hjem til
Ikke alt var til indvortes
brug. Stenkulsnaftaen var
til fjernelse af pletter på
tøjet, men kunne også anvendes til overførsel af billeder fra avisen. Sven
Holm skriver i 1939:
”Bland 25 g Stenkulsnafta
med 4 g Benzoetinktur
sammen, smør et tyndt Lag
ud over en Avistegning, og
naar Vædsken er fordampet, saa læg Kanten at en
Papirsserviet over, og gnid
kraftigt med en Mønt, saa
er Billedet overført klart og
rent.”
Kilde:Farmaceuten ved
Mikrofonen af Sven Holm
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Lokalrådet
Nr. Lyndelse – Nr. Søby Lokalråd.
Generalforsamling
” Salen” Albanivej 22 A Nr. Lyndelse
Torsdag den 22 marts kl. 19.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden Erik Nielsen Egevej 16 Nr. Lyndelse i hænde,
senest 14 dage før.
Venlig hilsen Bestyrelsen

”I lyst og nød”
Hun havde tænkt, eller hun havde følt
– det var nok snarere det, det var – i
denne vinter, at der var så meget, hun
ikke gjorde. Det var ikke bare det
med rengøringen; hun var lige som
forsvunden for sig selv. Der var ingen
grund – og der var mange grunde.
Hun havde tænkt, at sådan var det
nok for alle – mangel på lys og sol. I
aviserne havde hun læst om den fagre
nye verden, om robot-støvsugeren eller om regulativer som gør, at man på
plejehjemmene kan sidde i sin kørestol foran en glasdør og se ind til
gamle venner – for når man ikke er
visiteret til at komme ind ad glasdøren, forbliver den lukket.
Hvordan får man dog voksne mennesker, der har påtaget sig ansvaret for
andre, til at sige ja til den slags? Er
det angsten for selv at blive sat uden

for glasdøren? Alle har jo et liv, der
skal hænge sammen, havde hun
tænkt; men uroen, den lille angst,
blev hvor den var, for der måtte da
være noget i livet, som var nødt til at
række ud over ens egen bekvemmelighed – eller er glasdøre og robotter
vejen frem? Kunne ingen, selv børn,
længere leve i tillid til, at nogen kom
og åbnede glasdøren for dem, hvis de
ikke selv kunne nå – eller ikke længere havde kræfterne.
Hun var og blev nervøs – tænk om
hun var blevet ramt af den meget
smitsomme sygdom ”AT BLIVE
VÆK FOR SIG SELV”. – I værste
fald kunne man få robotlignende
symptomer, natlige mareridt, hvor
man ser sig selv stå og hamre på en
glasdør.
SB
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Lokalarkivets generalforsamling
den 23. januar forløb ”i god ro og orden”. Medlemstallet øges stadig; og
der er plads til flere. Vi har 178 medlemmer; de 53 er husstande, og så er
der 10 firmaer/institutioner.

året og 4 om efteråret (annonceres i
SKULDERBLADET).
Bestyrelsen ser nu således ud: Aase
Reffstrup, formand - Lene Christensen, kasserer – Asta Juul – Jens Kristoffersen – Ove Larsen – Tage Nielsen (nyvalg).

Der er orden i økonomien, og vi har
et godt samarbejde med Nr. Lyndelse-arkivet. – Fortælledagene er godt
besøgt, så vi fortsætter med 4 om for-

Aase Reffstrup
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Lokalarkivet for Nørre 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
*************************
Fortælledag
Mandag den 5. marts kl. 14.30 i arkivet.
”Fra Maler Guldbrandsens skatkiste”
Mandag den 2. april kl. 14.30 i arkivet.
”Maler Guldbrandsen” - fortsat
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Månedens digt

Vinterkulde, kolde tæer – grønkålsuppe, gule ærter!
Man ånder ind og ud med lidt besvær,
for kulden bider her og der.
På min veranda bor 5 små katte fra i fjor
plus en gammel, som jeg tror, er deres mor.
En solsort napper sig lidt kattemad,
kulden gør den ligeglad.
Søbemad og varme tæer – længsel efter vintergækker
plus en lærke og lidt sol – vibeskrig og martsviol.
Engen med de tusind gæs – køer sluppet løs på græs.
Selv en flues drilleri, bliver der pludselig mening i,
når man tænker sig tilbage på et par lune sommerdage.
Men lige nu løber min næse,
måske skulle man drikke rom ”med lidt te” for ud ad mit vindue kan jeg se,
at søen ligger smuk og stille,
- den drømmer, dækket af is og sne.

Huspoeten
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Kalenderen
Man.
Fre.
Man.
Tor.
Tor.
Man.
Fre.

5. Mar.
9.
12.
22.
29.
2. Apr.
13.

14.30
18.00
19.30
19.00
19.00
14.40
18.00

marts - april 2012

Fortælledag Lokalarkivet
Fællesspisning
Generalforsaml. Skulderbladet
Generalforsaml. Lokalrådet
Generalforsaml. Tennisklubben
Fortælledag Lokalarkivet
Generalforsaml. Varmestuen

Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Salen. Albanivej 22A
Klubhuset, Stadionv.
Røjlevej 22
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - 8SB
Banko
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag

19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00

Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning

- 17.00
- 21.00
-

Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
8ørre Søby Kirke
8ørre Søby Lokalarkiv
8ørre Søby Vandværk

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop

8ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
8ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

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 : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
8æste nummer udkommer den 1. april 2012. Deadline : 15. marts
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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