ørre Søbys kalender
ovember - december 2006.
Tor.
Fre.
Søn.
Fre.
Søn.
Tor.

2. ov.
10.
26. Dec.
1.
3.
7.

19.30
18.00
10.00
18.00
16.00
19.00

Generalforsamling - Byfesten
Fællesspisning
Julemesse
Fællesspisning
Lysene tændes
Foredrag v. Anders Kærsig

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Trekanten
Varmestuen

10.00
18.00
19.30
10.00
19.30
19.00
10.00
14.00
19.00

- 11.00
- 21.00
- 12.00
- 12.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Stadion Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Ondsag
3. Onsdag

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 -

Skolen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Koret
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Forlaget Syssel
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

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. december 2006. Deadline : 15. november 2006
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Et lille sus fra historiens vingeslag

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Bob/Petanque
Banko
Træning - SB
Torsdag
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - SB

16. Årgang nr. 9. 1. november - 1. december 2006

Søbysøgaard har igennem mange år været fængsel og som sådan ejet af justitsministeriet, ja faktisk i 73 år.
Det er derfor yderst sjældent at have den udsøgte ære at stå ansigt til ansigt med
en tidligere beboer fra FØR fængslets tid.
Ikke desto mindre var det hvad der skete for et par måneder siden, da vi fik besøg af Elsebeth Zaffke, datter af Wilhelm Jørgensen, den sidste private godsejer
på herregården Søbysøgaard.
Wilhelm Jørgensen var ejer af herregården i perioden 1919 –1923 , og efter salget af gården, lejede han Majorfløjen på hovedbygningen fra 1923 – 1927.
Elsebeth Zaffke er født i 1918 og var derfor kun 1 år da hun sammen med sine
forældre flyttede ind på S.S. Alligevel var der meget fra erindringen der dukkede
op efterhånden som vi kom rundt i de forskellige rum på slottet. Det var tydeligt
at se og høre på Elsebeth Zaffke, at det gjorde et stort indtryk på hende at gense
hendes barndomshjem næsten 80 år senere.
E.Z. fortalte mange sjove og interessante detaljer fra hendes tid på herregården.
En af de ting der gjorde indtryk på undertegnede var, da E.Z oplyste, at der på
hele hovedbygningen ikke var et eneste WC / badeværelse. Den daglige vask var
henvist til køkkenet og ”det andet” blev besørget udenfor. Det kan oplyses at det
først var da justitsministeriet overtog bygningen i 1931 at der, i forbindelse med
ombygning af slottet, blev installeret toiletter.
E.Z. fortalte at hun og hendes søskende blev undervist af skolelæreren fra
Nr.Søby skole. Læreren ankom efter endt undervisning på skolen, og undervis1

som hun ligeledes kunne huske fra
barndommen.

ningen fandt pudsigt nok sted i de lokaler der i dag huser skolen på Søbysøgaard.

Besøget af Elsebeth Zaffke og hendes
familie varede i ca. 2 ½ time og på
intet tidspunkt måtte hun sætte sig
ned, hun var en usædvanlig frisk og
rørig gæst i en moden alder.

Maden blev i bedste herregårdsstil
lavet i et stort køkken i hjørnet af midterfløjen og derefter af tjenestefolk
båret over til Majorfløjen, hvor den
blev serveret for familien i spisestuen.

Elsebeth Zaffke bor nu, efter et langt
begivenhedsrigt liv, i USA.
Og hun har for øvrigt lovet at komme
tilbage næste år.

En af de erindringer der stod meget
klart for Elsebeth Zaffke var når hun
sammen med hendes søskende legede
på det store loft, hvor der var ugler.
Da vi var på loftet for at se det, insisterede E.Z. på at ville en tur i tårnet.
En frisk tur ad stejle, smalle stiger,

Statsfængslet på Søbysøgaard
Kurt Rosenfeldt
Museumsleder

Lokalarkivet
anvendt til andet formål. I dag – 2006
– er der ikke flere landbrugsejendomme i byen; jordene/markerne er købt
og lagt sammen og drives af mindre
end
en
håndfuld
landmænd
[usikkerhed, skal undersøges].

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn

Hvem er vi ?
Præsentation af ørre Søby – siden
1966 en del af Årslev Kommune.
u i 2005 på vej ind i FaaborgMidtfyn Kommune - en realitet fra
1. januar 2007.

Hovedgården – Søbysøgård – ligger,
hvor den har ligget siden omkring
1600. Indtil 1921 var den i forskellige
adelsslægters eje; derefter kom et 10år med private ejere. I denne periode
blev en del af jorden udstykket til husmandsbrug.. Staten købte Søbysøgård
i 1932 og oprettede landets første
Ungdomsfængsel; det blev indviet i
september 1933. Fungerede som sådan til 1973; er nu Åbent Statsfængsel. Der foregår stadig forandringer,
og så sent som 2005 er der bygget nye
afdelinger.

ørre Søby var oprindelig et typisk
landsogn: en kirke – en hovedgård –
et antal fæstegårde og -huse. Ved
udskiftningen omkring 1800 var der
22 gårde, der lå som en perlerække
omkring Søbye Bygade. I sidste halvdel af 1800-tallet, cirka, flyttede 9 af
dem ud på jordene – til produktionsapparatet som man ville sige i dag.
Ejendommene i byen blev solgt og
2

Indkaldelse til
generalforsamling i Byfestkomiteen.
Torsdag den 2/11-2006. kl. 19.30.
Holder vi generalforsamling i varmestuen.
Med dagsorden ifølge vedtægterne.
Ansøgninger vedrørende
del af overskuddet fra byfesten 2006.
Kan kun ske ved personligt
Frem møde til generalforsamlingen.
Indkomne forslag
skal være formanden i hende
senest den 31/10-2006.
Mikael Pedersen
Odensevej 38A, Nr. Søby
5792 Årslev
byfest@mail.dk

Byfestkomiteen.
Liste over institutioner og foreninger
I Nørre Søby og Omegn findes på Skulderbladets hjemmeside: http://
www.skulderbladet.syssel.dk
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Med en statsinstitutions ankomst til
det gamle landsogn varsledes nye tider. En ny befolkningsgruppe kom til
byen, funktionærerne (personalet ved
fængslet, eller ”gården”, som den stadig blev kaldt).
Forretningslivet blomstrede med de
mange nye indbyggere og deres familier. Det fortsatte frem til 60-70’erne,
hvor udviklingen igen ændrede på
byens/sognets mønster. Bilerne, som
efterhånden næsten var hvermandseje,
ændrede på bolig- og indkøbsvaner;
forretningslivet ændrede sig igen. I
dag er vi glade for, at vi har en velfungerende Dagli’ Brugsen, vores eneste
lokale butik med dagligvarer.

sted for Byfesten.
Varmestuen – et værested for alle
interesserede, specielt benyttet af seniorer. Der er månedlige fællesspisninger – petanque om sommeren –
bob eller billiard om vinteren – gymnastik – legestue for de mindste.
ørre Søby Læseforening – som
drives af Varmestuen. Oprettet da biblioteket efter 118 år blev nedlagt og
flyttet til hovedbiblioteket i Årslev.
Med sin centrale beliggenhed ved siden af Dagli’ Brugsen er den til stor
glæde og nytte for specielt den ældre
generation.
Lokalarkivet – har lokale på skolen;
er stedet hvor man kan søge oplysninger om Nørre Søbys fortid. Der er en
månedlig åbningsdag, hvor vi tager
imod nye ”fund” og fortæller om
”gamle dage”.

I 1966 ophørte Nørre Søby Kommune
at eksistere; vi blev en del af Årslev
Storkommune, som den blev kaldt i
begyndelsen. Dermed ændredes meget, og beboerne tilpassede sig igen de
nye tider.

Informations- og debatblade: SOGET, udgives af menighedsrådene for
Nørre Søby og Heden Kirker SKULDERBLADET, udgives af 11
interessenter. Begge blade husstandsomdeles.

*********
Hvad har vi ?
Kirke – fra 1200-tallet.
ørre Søby Skole – med elever fra 0.
– 6. klasse; derefter fortsættes på Carl
Nielsen-Skolen i Nr. Lyndelse.
”Regnbuen” – integreret børneinstitution, beliggende ved siden af skolen.
Forsamlingshus – oprindelig fra
1893, nyopført i 1959.
r. Søby Fest- & Idrætsplads
(Sportspladsen, indviet 1945) –
smukt beliggende ved søen, mellem
kirke og skov; der spilles fodbold og
tennis, og om sommeren er den hjem6

Det gamle sogn giver også mulighed
for museumsbesøg.
Carl ielsens Barndomshjem – ligger nær den gamle sognegrænse til
Nr. Lyndelse; derved får vi også en
lille andel i den store komponist. Det
er ikke Carl Nielsens eneste tilknytning til Nørre Søby; på det lille, charmerende, velfungerende museum kan
man se hvordan. – Her fortælles historien om Carl Nielsens barndom og
hans familie. - Det hører under
3

Odense Bys Museer. - Åbent fra 1.5
til 30.9.
På Søbysøgård er der indrettet et
fængselsmuseum – det begyndte med
en udstilling i anledning af 50-års jubilæet i 1983; effekternes antal er
vokset i årene siden. I dag ret omfattende; der er ikke almindelig åbningstid; men besøg kan arrangeres for
grupper fra 5-15 personer ved hen-

vendelse til Kurt Rosenfeld, som oplyser, at det er under flytning til større
lokaler, men alligevel kan besøges.

hvor nye biografier kobles til dem,
der allerede er, og hvor nye krydsninger vil skabe fortsat forandring.

Nørre Søby kan også byde på et varieret foreningsliv, f. eks. badminton,
boldklub, bridgeklub, dilettant, korsang, tennisklub m.m.

Jeg vil slutte med at citere min partifælle – ”Uglen” – Erling Olsen:
”Alt i alt er der nok en chance for,
at historien gentager sig. Men det
gør den kun for de historieløse og

de ryggesløse. Ingen af delene bør vi
blive.”
Det vil udstillingen hjælpe til, at vi
ikke bliver.
Tak til Fabers Fond, som har støttet
projektet, og til arkiverne. – Hermed
erklærer jeg udstillingen for officielt
åbnet.”

Nørre Søby, oktober 2006
Aase Reffstrup

UTROLIGT ME SADT!
Af ørre Søbys Dagbog
Som omtalt i sidste nummer kan der
på bibliotekerne i de fem ”gamle”
kommuner, Broby, Faaborg, Ringe,
Ryslinge og Årslev i oktober måned
ses en fælles billedudstilling. Initiativet hertil er taget af de 21 lokalarkiver
under Faaborg-Midtfyn Kommune.
Udstillingerne åbnedes samtidig af de
fem borgmestre mandag den 2. oktober. I Årslev af borgmester Hans Jørgensen med disse ord.

skal fremtiden bygge på det, der allerede er.

”Tak for invitationen til at åbne udstillingen ”Hvem er vi?” - Tak for initiativet til udstillingen og til tanken om
at starte den egentlige sammenlægning 1. januar 2007 med at præsentere
os for det, der nu bliver vort fælles
historiske arvegods.

Vi skal kende historien for at se mulighederne fremad.
Plancherne viser punkter i vort arvegods. Der er forskelligheder, men der
er også ligheder. Gennem et godt og
stærkt samarbejde fra 21 lokalhistoriske arkiver kan vi på de 10 plancher –
2 fra hver kommune – få et godt indblik. Et indblik som alle i FaaborgMidtfyn vil have glæde af i den begyndende nedbrydning af fordommene om ”de andre”.

Vores nye kommunes lokale historie
hviler på en lang række af biografier,
der på forskellig vis krydser hinanden.
Mennesket har altid handlet ud fra de
givne muligheder. Gud skabte Jorden,
menneskelig aktivitet omformede den
– og menneskelig aktivitet vil fortsat
omforme.

”Den der ikke kender fortiden, vil ikke
kunne mestre fremtiden”
(Udo
Mann).
Det er ord, der vil passe godt på det,
der nu skal ske. Uanset om man er
medarbejder, eller man er politiker, så

Fremad er vi fælles om udviklingen,
4

Om en månedstid, SØNDAG
D.3.DECEMBER, 1.SØNDAG I ADVENT, KL.16.00, tænder vi atter lysene i træerne på Trekanten!
Der vil som sædvanligt være noget
knas til børnene, og et lille glas til de
voksne!
De, som har lyst, kan lige nå at nyde
gløgg og æbleskiver på PRÆSTEGÅRDENS GÅRDSPLADS, efter
ADVENTSGUDSTJENESTEN, inden lystændingen!
Vi håber, at rigtigt mange vil møde
op.

tilbehør.
Alle er velkomne!

Næste fællesspisning finder sted FREDAG D.10.NOVEMBER! Tilmelding
til Else, tlf.6590 1129, senest
d.7.november.
I god tid:
Julefrokosten afholdes i år den FØRSTE fredag i måneden, altså FREDAG D.1.DECEMBER!

DEN 7.DECEMBER KL.19.00, og
ikke som tidligere meddelt
d.4.december, vil ANDERS KJÆRSIG i Varmestuen fortælle om FORSKELLENE PÅ JYDER OG JYDER,-OG PÅ JYDER OG FYNBOER...!
Vi Fynboer ved jo nok, hvordan tingene hænger sammen, men det bliver
nok morsomt at høre om, hvordan det
tager sig ud for en person, som er født
højt mod nord i Jylland!
Varmestuen gi`r et glas vin med lidt

KRISTIAN JUUL og JOHANNES
HENRIKSEN har lovet at levere et
dejligt musikalsk indslag, efter maden!
Husk at medbringe hver én pakke til
at spille om.

Med venlig hilsen
VARMESTUE
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