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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Offentligt møde i ørre Søby Børnefond
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Nørre Søby. Derfor blev man efter en forenings- og borgerlivet, en fra banken og en fra menighedsrådet.
længere diskussion enige om, at fonDet blev også foreslået, at man kun
dens målformulering skal ændres, så
uddelte penge hver andet år. På den
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Det videre perspektiv er nu, at der
En sådan forandring af målformuleringen er Nørre Søby Børnefond ikke bliver indkaldt til en generalforsamling, hvor de endelige vedtægter bliden eneste, som oplever. Det er ikke

ver godkendt. Det vender vi tilbage
til. Nu skal civilstyrelsen først inddrages, så vi har det juridiske bagland

i orden.
Formand for Nørre Søby Børnefond
Anders Kjærsig

Hvilket spild
For en del tid siden snakkede jeg om
historie og historikere med Birger.
Som jeg husker det, fortalte Birger
mig, at Palle Lauring kort før han døde havde udtalt ordene ”hvilket
spild” og henvist til den omfattende
historiske viden, der var på vej til at
gå tabt. Tanken om at have brugt et
helt langt liv på at lære så meget, blot
for at det hele skulle
gå tabt på et lille øjeblik, var næsten
ubærlig. Om jeg husker rigtigt, kan jeg
desværre ikke få afklaret for Birger døde
lørdag morgen den
17. oktober 2009.
Jeg mødte første gang
Birger i begyndelsen
af tresserne. Han underviste os i biologi
på Nørre Søby Skole.
Lidet anede jeg dengang, at det adskillige år senere skulle blive til et
mangeårigt venskab. Senere mødte
jeg også Birger som min chef og foresatte på Søbysøgårds dagskole.
Som det første fængsel i Danmark,
indførte Søbysøgård undervisning af
de indsatte i EDB.
Udover en omfattende viden, der
gang på gang kunne slå med for– og
beundring, besad Birger en stor ind-

følingsevne, der i høj grad prægede
hans indsats for de indsatte. Det var
vigtigt for Birger at slå fast, at de kun
var idømt en frihedsstraf, og at alle
skulle behandles med respekt, venlighed og hjælpsomhed. Jeg husker således tydeligt en situation, hvor en
indsats kone grædende henvendte sig
til Birger og bad om hjælp. Hendes
mand, der tidligere havde været indsat på Søbysøgård, skulle denne
gang afsone i et andet
fængsel. Ved Birgers
indgriben, lykkedes det
at få gennemført en
overflytning til Søbysøgård.
Et menneske med en så
stor kærlighed til bøger,
måtte være selvskrevet i
Varmestuens Læseforening, og det blev Birgers store fortjeneste at få den op at stå i samarbejde med den store kreds af engagerede
ildsjæle, der har stået for og står for
driften af Varmestuen.
Vi er mange, der vil savne Birger,
hans varme væsen og hans store viden - hvilket spild, at han ikke er
mere.
Æret være Birgers minde.
red
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Af ørre Søbys Dagbog
”Septembers himmel er så blå” – og
det har den været i mange dage i
Nørre Søby 2009. September har også set en del beboere samles om ting,
som har værdi for vores landsbysamfund. Og der kunne have været mange flere omkring bordene!

Den videre udvikling følges med stor
interesse.
Den 19. september var der høst- og
jubilæumsfest i Nørre Søby Forsamlingshus, som på sin nuværende
adresse fylder 50 år. Det var en dejlig, livsbekræftende fest, som samlede 100 glade deltagere. God mad,
god musik og fin stemning – gang i
lotteriet med gode gevinster fra lokale givere. Formålet med lotteriet var:
hjælp til indretning af det meget ønskede handicaptoilet.

Den 17. september var der møde i
Konfirmandstuen om fremtiden for
”Nørre Søby Fonden for børn og unge”. Formålet og forløbet er beskrevet andetsteds. 19 mødte frem, og til
trods for fondens klare sigte: ”for
børn og unge” var repræsentationen
for netop disse grupper nærmest ikke-eksisterende. De yngste deltagere
var vist Mikael Pedersen og Anders
Kjærsig.

Og det får mig til at genfortælle
trængslerne ved det gamle forsamlingshus på Trekanten med hensyn til
retirade (betegnelsen for datidens aftrædelsessted). – Huset var bygget i
1893, og først i 1903 kan vi i forhandlingsprotokollen læse: ”Savnet
af en Retirade ved Huset bliver stadig mere følelig. Udvalg nedsat, skal
udarbejde planer og overslag til opførelse af en sådan.” 14 dage efter
fremlagdes 4 forslag – til 214 kr. –
180 kr. – 190 kr. og 25 kr. – De blev
alle forkastet og sagen henvist til behandling senere. – Tro det eller ej:
det varede helt til 1926, hvor tømrer
Peter Hansen, Radby, fik sit tilbud på
kr. 385 antaget. Retiraden blev opført, og året efter blev det vedtaget at
plante ca. 20 stedsegrønne træer om
bygningen. – Et godt spørgsmål:
Hvad gjorde man i de mellemliggen-

Det må udlægges som en klar tilkendegivelse af, at behovet i 2009 ikke
er det samme som i 1988 (fondens
oprettelsesår). Derfor er det rigtigt at
ændre formålsparagraffen, så ansøgerskaren bliver bredere og har begrundet udsigt til at komme i betragtning. Og det udelukker jo ikke børn
og unge, som bor i Nørre Søby. Afkastet af hovedstolen på godt 306.000
kr. (ca. 12.000 kr. om året) kan gøre
godt flere steder.
Og grundtanken ved fondens oprettelse: ”at have en pengekasse midt i
byen til gavn for projekter, der ikke
umiddelbart kan findes hjælp til andre steder” - er stadig levende.
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de år??? – Der var bl.a. et godt buskads på marken på den anden side af
Kirkesøvej!

lingen står ikke stille. Så lad os hjælpe, hvor vi kan, så Forsamlingshuset
kan få løst opgaven med indretning
af et handicaptoilet. Kom f.eks. til Julemessen søndag den 22. november
og deltag flittigt i lotterierne.

Med bygningen af det nye forsamlingshus på Rosenvej med ”træk og
slip” inden døre var der taget et kæmpeskridt. Nu er der gået 50 år, udvik-

Aase Reffstrup

Der er fortælledag i arkivet, mandag 2.11 – kl. 14.30 – om ”Det nye Forsamlingshus”.

Julemesse
I
r. Søby Forsamlingshus
Søndag d.22 november
Kl.10.00 til 17.00
Alt til julen
Mange stande
Børnetombola
Trækning på indgangs bon hver time.
Gavekort værdi kr. 2000,00 trækkes kl.17.00

Alle gevinster er sponseret.
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand

Vel Mødt
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Sidste nyt fra museumsfronten
Anne Bodil og Torben Larsen Søvænget 4, der i det meste af deres
voksenliv
har været en
del af bybilledet i
Nr.Søby,
flytter til Viborgegnen,
hvor Torben
oprindeligt
stammer fra.
Nu skal der sorteres i alle de ting, der
er blevet samlet sammen
igennem årene i det midtfynske.
Hverdagsmuseet har modtaget en mængde udstyr,
lange natkjoler, særke,
livstykker, underbenklæder etc., hovedsagelig broderet, og brugt, af Anne
Bodils gudmor Marie Larsen.
Marie
Larsens
forældre
blev
gift
omkring
1890,
og
Marie blev født deromkring, nærmere kommer vi
det nok ikke. Anne Bodils egen mor

blev født 1918.
Marie boede i Sct.Hansgade i Odense, og var kirkesanger i Sct.Knuds
kirke. Hun forblev ugift, men boede
sammen med sin far frem til hans
død.
Ved gudmoderens død, for mange år
siden,
arvede
Anne
Bodil
hele udstyret, og har
indimellem
brugt det i
forskellige
sammenhænge, nu
er det så
havnet her
på museet,
hvad vi er
meget glade for.
Imellem
tingene er
der utroligt
mange flotte kraver.
Det var ikke så let at
få vasket
den pæne
kjole. På
denne måde kunne den sorte kjole let
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ændre udseende, og en krave var hurtigt vasket og strøget.
Gennem Anne Bodil og Torben har vi
ligeledes fået et par langpiber, her er parret ikke
så sikre på oprindelige
ejere, men mener de kan
stamme fra gudmoderens far eller Anne Bodils Bedstefar.

nu blev også disse afhændet. Vi har
af samme årsag hårdt
brug for et medicinskab til badeværelset,
men kommer tid,
kommer råd.
De fleste af glassene
stammer fra Torbens
familie, helt tilbage
fra tyverne.
Etiketterne kan stadig
fint læses.

Medicinglas og flasker
var et yndet samlerobjekt
for år tilbage, således også på Søvænget 4, men

Else-Marie.

Varmestuen
Fællesspisning fredag den 13. november kl. 18.00.
50 kr. for to retter mad og kaffe med
kage. Tag selv drikkevarer med.
Tilmelding til Else Larsen: 65901129

gran, ler og andet grønt. Tag selv skåle og lys med.
Vi starter med kaffe kl. 9.00 og slutter ved frokost.
Strikkeklub i Varmestuen.

Julearrangementer:
Der er strikkeklub hver torsdag eftermiddag fra 14.00 til 16.00.
Find strikkepindende frem. Alle er
velkomne.
Det koster 10 kr. pr. gang til kaffe og
kage.

Lys på Trekanten. Traditionen tro
tænder vi lys i træerne 1. søndag i advendt den 29. november kl. 16.00.
Alle Nørre Søby borgere er velkomne
til at deltage i denne lille seance.
Varmestuen er vært med en lille en til
halsen, og lidt godter til store og små.
Johannes spiller, vi synger og danser
om træerne.

På Varmestuens vegne vil vi takke
Birger Christensens familie for at betænke os i Varmestuen ved Birgers
bisættelse.

Juledekorationer.
Tusind tak!
Tirsdag den 1. december mødes alle,
som har lyst til at være med. Vi har

Bestyrelsen i Varmestuen
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Månedens digt

En drossel i mit fuglebad
jeg sidder og ser,
bli’r pludselig glad.
Den sjasker og pjasker,
men er på vagt,
naboens katte er altid på jagt.
Et øjeblik var, hvad droslen og jeg vi fik.
Det vil jeg putte oven i
min pose med ”små tings magi”.

Huspoeten
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Kalenderen
ovember - december 2009.
Man.
Fre.
Søn.
Søn.
Tir.
Lør.

2. ov.
13.
22.
29.
1. Dec.
20. Mar.

14.30
18.00
10.00
16.00
09.00
2010

Fortælledag
Fællesspisning
Julestue
Der tændes lys på Trekanten
Juledekorationer
Karneval

Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Trekanten
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
r. Søby Koret - øveaften
Banko
Træning - SB
Bob/Petanque
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.

10.00
18.00
19.30
19.15
19.00
10.00
10.00
14.00

-

11.00 Varmestuen
21.00 Forsamlingshuset
21.30 Aulaen Røjlevej 22
Forsamlingshuset
Stadion
12.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen

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

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus
ørre Søby Koret

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 2009. Deadline : 15. november
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