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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Septemberdag ved r. Søby.
Sol, blå himmel og store hvide cumulusskyer, alt, der hører til en god septemberdag, luften er dejlig frisk, lidt
skarp, det er tid til en god travetur.
Først ned gennem skoven, den er så
småt begyndt at skifte farve, langs
stien står store klynger af springbalsamin, når man rører ved dem springer frøene ud af deres hylstre, der
krøller sammen i fine lokker, frøene
flyver langt væk. Har man børn med
elsker de at tage hylstrene i hånden
og mærke den sjove kildren, når frøene springer ud.
Vel ude af skoven ligger Søbysøgårds
eng med Påskeøen , denne dag med
gårdens kønne jerseykvier.
Turen går videre forbi Møllehuset,
hvor der engang lå en vandmølle her
ved Bondehave Rende. Den lille sø
på den anden side af vejen er en tørvegrav sikkert fra krigens tid, hvor
der var mangel på brændsel.
Så når man stendiget ved Søbysøgårds park, tankerne går til fæstebønderne, der for mange år siden måtte
samle sten, kløve dem og sætte dem i

gærder, det har været hårdt arbejde.
For nogle år siden blev der fældet
nogle store træer i og ved parken,
på ”dæmningen”( vejen mellem eng
og sø) blev også de store gamle elletræer fældet, alt har sin tid; nu er der
plantet to fine alleer til erstatning, en
op mod slottet og en mod dæmningen.
Trods det nært forestående efterår er
der stadig mange blomster at finde,
på vejen mod stationen er der en dejlig krydret duft af roser og humle.
Her gror også snerler eller konvolvulus med de store hvide tragtformede
blomster. Om snerlen har en ven engang skrevet en lille historie: hr. Hvede på Bakkegården, blev betaget af
frøken Snerle i den fine hvide kjole,
der var bare en hage ved den forelskelse, frøken Snerle havde så store
fødder , hvordan romancen endte kan
jeg ikke huske. Men, som enhver haveejer ved, er snerlen ikke det nemmeste ukrudt, den har et stort rodnet.
Søbysøgård er blevet økologisk, dejligt, nu er marken mellem skovene

igen blevet eng, for nogle år siden
groede der majs på denne mark, engen er smukkere, denne dag med
nogle få af gårdens køer, sikkert
drægtige køer, der har en pause fra
mælkeleveringen.
På græsmarken overfor gik resten af
gårdens køer, nok omkring 100, de er
nysgerrige.Jjeg fik lidt kontakt med
en af dem, talte venligt til den, og
som tak afleverede den en ”duftende”
kokasse, der vakte, minder om en
tid, hvor to små børn kom ind til mor
efter at være gledet i den grønne duftende masse, det er en hyggelig lugt.
I grøften gror mange plantearter:
græsser, som jeg ikke mere husker
navnet på, dog er rottehale genkendelig. I græsset gror cikorie, svinemælk, kåltidsel ( landmænd kalder
den skørtidsel) flere slags lilla tidsler, vejbred, storkenæb, vild gulerod
og mange andre dejlige planter. Hist
og her gror forsinkede rølliker, min
gamle biologilærer fortalte, at et eksemplar af denne dejlige plante blev
fundet i Egtvedpigens kiste. Samme
lærer gav mig den vane at kigge ned,
når jeg går tur, ikke af ydmyghed eller generthed, men for at se den
mangfoldighed, der er i en almindelig
grøftekant. I vores ”friserede” landskab er der ikke mange andre fristeder for de vilde planter.
Når jeg møder en plante, som jeg ikke kender, kommer den i lommen til
senere bestemmelse, det samme med
andre ting, måske et pænt sneglehus,
mine lommer kan være som drengelommer var før i tiden. Drengelom-

mer er vist ikke mere sådan, digitale
oplevelser kan ikke gemmes i en
lomme.Forleden blev mit blik fanget
af en fladtrådt bille med to flotte røde
striber, den kom også i lommen, det
var en ådselbille.
Den videre tur gik ad markvejen fra
Søbyvej og ned mod søen, solen stod
lige ind mod skoven, herligt for halvgamle ømme lemmer og for firben og
andet kryb, jeg har engang fundet en
stålorm her ved skoven.
Grågæssene er ved at samle sig ved
søen, snart rejser de væk. De klumpede sammen ved de to badesteder, der
blev benyttet af henholdsvis drenge
og piger for mange år siden, og på
engen ved Radbyvej.
Jeg valgte at gå ad Kirkestien hjem,
Pelle vædder ( mon det stadig er Pelle) stod og kiggede langt efter sine
koner og børn.
Der sker store forandringer på Kirkestien, nogle af husene har skiftet
ejer, træerne er blevet for store og må
lade livet. Jeg har brugt stien i mere
end 40 år, jeg husker fru skrædder
Jørgensen, der gik og passede sine
mange blomster under de nyplantede
træer. Nu fældes træerne og nogle af
fru Jørgensens blomster begynder
måske igen at trives efter mange år i
skyggen.
Så er der kirken og kirkegården. For
et par år siden opdagede jeg ved at
”slægtsforske” på min PC, at min
tiptipoldefar og aner før ham ligger
på kirkegården, det havde jeg aldrig
før hørt om. Når jeg nu kommer til
kirke og kirkegård fornemmer jeg
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”historiens vingesus”: her er generation efter generation kommet, er blevet gift, har fået deres børn døbt og
har fået deres døde begravet. Man
gribes af en stemning af kontinuitet
(slægt skal følge slægters gang), og

”der bliver lidt højere til loftet”.
Man bliver glad af en septembertur ”
Søbysøgård rundt”.
Estrid fra Kirkeløkken.

Udvikling med omtanke
også for et samfund, hvor alle kan
udnytte deres evner og kreativitet
bedst muligt. Vi ser ikke et modsætningsforhold mellem stærke fællesskaber og stærke personer – tværtimod. En stærk og velfungerende
kommune giver mulighed for levende
lokalområder og engagerede borgere.
Som socialdemokrater har vi taget
ansvar for at skabe en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn. Det har ikke
altid været lige let, men overordnet er
vi tilfredse med retningen. Vi fik
markant opbakning til vores kurs ved
det seneste kommunalvalg, og vi er
glade for, at så mange borgere siden
har engageret sig i den omstilling, vi
stadig er i gang med.
Sammen har vi skabt udvikling med
omtanke i de forgangne 4 år – det vil
vi også gøre i de kommende.

Socialdemokraterne arbejder for udvikling med omtanke. Vi ved, at
verden ikke står stille. Kravene til
os – både som personer og som
samfund – forandrer sig, og elementer som økonomi og befolkningsudvikling stiller os overfor nye udfordringer. At forsøge at bevare alting,
som det er, er derfor ikke nogen reel
mulighed – det vil blot føre til tilbagegang og udvanding af vores velfærdssamfund.
Men vi ønsker ikke forandring for
forandringens egen skyld. Vi er glade for og stolte af det velfærdssamfund, som Socialdemokraterne har
stået i spidsen for opbygningen af
igennem næsten 100 år. Vores mål
er derfor at udvikle og ikke afvikle
det.
Vi vil bevare og udvikle vores velfærdssamfund, fordi tryghed for alle
borgere er den bedste garant ikke
alene for et retfærdigt samfund men

Socialdemokraterne FaaborgMidtfyn
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I sidste nummer skrev vi lidt om museets samling af gamle og nyere mobiltelefoner og om, at det eneste vi
manglede for at samlingen kunne være komplet, var en af de store 1. generations mobiltelefoner.

Fra Hestehavegaards
Hverdagsmuseum

En dag, da vi kom hjem kunne vi på
afstand se, at er stod et eller andet
stort og sort på dørtrinnet, og da vi
kom nærmere kunne vi til vores store
glæde konstatere, at det var netop sådan en vi manglede.
En stor tak til Holger Danielsen for
denne flotte 1. generations mobil telefon. Holger er tidligere vognmand i
Nr. Søby. Telefonen er fra ca. 1980.
Telefonen har været brugt i vognmandsvirksomheden.
Med kærlig hilsen
Else-Marie og Peter Albrekt
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Julemesse I
r. Søby Forsamlingshus
Søndag d.24. november 2013 Kl.10.00 til 17.00
Alt til julen
Børnetombola
Lotteri
Trækning på indgangs bon hver time.

Hovedgevinsten trækkes kl.17.
på dagens indgangs bon
Alle gevinster er sponseret.
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand

Vel Mødt
Varmestuen
Fællesspisningen er fredag den 8.
november, kl. 18.
Tilmelding fra den 1. november til
Else Larsen, tlf. 65901129
Juledekorationer.
Lørdag den 30. november mødes alle, som har lyst til at lave dekorationer. Ler, gran og andet grønt haves.
Tag selv lys, bånd og skåle med. Vi
mødes kl. 9.00 til morgenkaffe.
Kl. ca. 12 slutter vi med lørdagsfrokost. Selv om man ikke har været
med fra begyndelsen, er man natur-

ligvis velkommen til at deltage i lørdagsfrokosten.
Lysene på træerne ved Trekanten
tændes 1. søndag i advent, den 1.
dec. Kl. 16.
Ved lystændingen er Varmestuen
vært med en lille en til halsen og
godteposer til store og små.
Johannes spiller, og vi synger og danser om træerne. J
Vi håber, at I – som tidligere – vil
bakke op om vores lille, hyggelige
sammenkomst.
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Arrangement: Søren Ryge.
Dato: Torsdag den 14. november kl.
19.30.
I samarbejde med Grænseforeningen
Nr. Lyndelse og Rolfsted, Lokalrådet
Nr. Lyndelse – Nr. Søby og Nr. Lyndelse og omegns Husholdningsforening er Søren Ryge inviteret til at
holde foredrag om ” Min opvækst i
grænselandet – sønderjysk kaffebord

og de gode historier”.
Sted: Carl Nielsen Salen, Carl Nielsen Skolen.
Tilmelding: Ingen.
Traktement: Kaffe og kage, samt øl
og vand kan købes.
Pris: Medlemmer 100 kr. gæster 120
kr.

r. Søby MandeGilde
nevø til Jørgen ”murer”, var
den, der var så heldig at fange flest karusser. Han blev
en flot første vinder med 19
fisk. Anden- og tredjevinderen fangede henholdsvis 11
og 13. Efter optælling blev
karusserne genudsat.
Nr. Søby MandeGilde påtænker at arrangere endnu
en fiskekonkurrence i 2014.
Om det bliver i tilslutning til
byfesten er endnu ikke fastlagt, men en fiskedag, det
bliver der.

Torsdag, den 19. september blev der
afholdt fiskekonkurrence i Nr. Søby
Gadekær for børn.
Oliver, barnebarn til ”Busser” og

Jørgen Andersen
Tlf.: 65 90 22 20.
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Jobannonce
Frivillige it undervisere til Nr. Søbys, IT
for ældre, projekt under digitaliseringsstyrelsen. Vi søger nogle med lidt IT erfaring
til at hjælpe os med at hjælpe vore ældre
medborgeres indføring i den digitale verden.
Der er faste emner som der skal undervises
i, og derudover har vore medborgere nogle
ønsker som de gerne vil vide mere om. Har

du lidt erfaring i IT, men ikke nødvendigvis undervisningserfaring, så henvend dig
til: Carsten Jensby, tlf.: 21 77 46 32 eller
på mail: carsten@jensby.net, og lad os
snakke sammen omkring dette.
Der kan ikke udbetales nogen løn for jobbet, da det er et frivilligt projekt for at
hjælpe vore medborgere ind i digitaliseringen af Danmark.

r. Søby Løberne
Fra d. 2-10 starter vi fra konfirmandstuen i
Nr. Søby præstegård, som vi har fået lov at
låne i den kolde periode.
Vi løber hver mandag og onsdag kl. 18.00
og alle er velkomne.

Der er nu flg. grupper:
- Hold for lettere skadede, 3-3,5 km
- Intervalgang 3,5 -4 km
- Gruppe med 7 min/km ca. 5 km
- Gruppe med 6.30 min/km ca. 5 km
•
Gruppe med 6 min/km 5-7 km

Venlig hilsen Bo og Kathe

•
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Samlingssteder i ørre Søby (2)
Forsamlingshuset – i min barndom
blot omtalt som ”Huset” – blev bygget og indviet i 1893. Som i mange
andre sogne dengang blev der mere
og mere brug for et samlingssted,
hvor de unge kunne være med
”Legems- og Vaabenøvelser”, sang,
dilettant og foredrag i Ungdomsforeningen. Også de ældre havde behov
for et sted, hvor foreningslivet kunne
udfolde sig. Danmark var dengang
som nu ”Foreningernes land” – og
der var mange foreninger i Nørre Søby. Det fremgik af kassebogen. Det
hus, jeg omtaler her, lå på hjørnet af
Kirkesøvej og Odensevej – på
”Trekanten” med indgang fra Kirkesøvej. Tiden løb fra det gamle hus,
køkken og de sanitære forhold kunne
slet ikke leve op til tidens krav, og i

1959 indviedes et nyt på Rosenvej.
Her fejredes 100-året for det første
(1993), og det har selv holdt 50-års
fødselsdag i 2009.
Engagerede bestyrelser / formænd
har i alle år gjort en indsats, for at
Huset (som institution) kunne fungere; Det har været klar til sammenkomster (i sorg og glæde) – Andespil,
Banko, Danseskole, Dilettant, Gymnastik, Høstfest, Juletræ, Julemesse,
Kortspilsklubber, Vælgermøder,
Valgsted – listen er lang.
Huset er med formand Peter Larsen
ved roret fulgt med tiden. Peter er
den længst siddende formand i Husets historie – det nærmer sig 25 år! Lad os glæde os over, at vi stadig har
vores Forsamlingshus – andre institutioner er ”taget fra os” i udviklin-
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meddelelse andetsteds i bladet, er vi
der 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl.
14-17.
Aase Reffstrup

gens / fremskridtets navn.
Er der interesse for at høre/læse mere om historien – se billeder – så aflæg et besøg på Lokalarkivet på
Røjlevej 22. Som det fremgår af en

Jens Arndal
Christian Fogh
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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
*************************
Vi slutter gennemgangen af
Claus Oldenburgs: ”Der var et yndigt land eller Hvad blev der af
landbokulturen?” med at se på, hvor meget der har ændret sig
siden 1986
Mandag den 4. november 2013 kl. 14.30 i Arkivet
Mandag den 2. december 2013, kl. 14.30 i Arkivet
Julehyggen begynder at indfinde sig!

Månedens digt
Solen tilhører ikke sommeren længer.
aturen har fået en anden farve og duft.
Svalen er fløjet for at kvidre i en mildere luft.
Kalenderen fortæller, at året går
mod vintertid og juletid.
Men jeg har stadig bare tæer,
og katten skal have killinger:
Både katten og jeg burde for længst have lært
at holde hovedet koldt og fødderne varme.
Om katten tør jeg ikke spå!!
Men jeg kan heldigvis bare tage strømper på.

Huspoeten
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Varmestuen
meddeler
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
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Kalenderen
Man.
Fre.
Tor.
Tir.
Søn.
Lør.
Søn.
Man.

4. 6ov.
8.
14.
19.
24.
30.
1. Dec.
2.

november - december

14.30 Fortælledag
18.00 Fællesspisning
19.30 Søren Ryge
Valgdag
10.00 Julemesse
16.00 Juledekorationer
Lysene tændes på Trekanten
14.30 Fortælledag

2013
Lokalarkivet
Varmestuen
Carl 6ielsen Salen
Valgstederne
Forsamlingshuset
Varmestuen
Trekanten
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
6r. Søby Løberne
Øveaften 6.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Datastue
Træning - 6SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
6r. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
15.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 17.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
- 12.00 Varmestuen

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

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
6ørre Søby Kirke
6ørre Søby Lokalarkiv
6ørre Søby Vandværk
6ørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

6ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
6ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

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
6æste nummer udkommer den 1. december 2013. Deadline : 15. oktober
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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