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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

yt fra Hestehavegårds Hverdagsmuseum.
Beboerne i lokalområdet er utrolig
søde til at huske vores lille museum
herude i
Søsted,
og det
sætter vi
selvfølgelig
meget
pris på.
En stor
tak til
Jer alle
fordi I
hjælper
os med
at
bevare
tingene for eftertiden. Her ude vil vi
kunne gengive de små
hverdagshistorier, som de er blevet
fortalt til os. En barnekjole fra
halvtresserne, skuespilleren Anne
Mette Svendsen som
påklædningsdukke i Flittige Hænder,
Julerosen fra Bing og Grøndahl,
konfirmationstelegrammerne til lille
Jørgen sodavand, dukkehuset fra

1952 med små hjemmesyede dyner
og så videre, vi kender det hele, men
det er i
genkendelsen
glæden
ligger.
For nogle
uger siden
fik museet
en ny lille
beboer,
dukke
Dorte, der
netop nu
gynger
flittigt på
gyngehesten, der er en gave til
museet fra Elly og Arne Pedersen på
Odensevej.
Dorte har indtil nu boet på Søvej hos
Birthe Søndergård, der netop er gået
på pension efter 16 års virke på
Søbysøgård. En del af fritiden er
hidtil blevet brugt på at være
kattemor for både egne katte og
tilløbere fra Søbysøgård, dyrlægereg-

ninger og kattemad har været en fast
månedlig udgift i årevis, hos Birthe
gik ingen kat
forgæves.

hvad det gamle klædeskab gemte hos
Inge og Jens Kristoffersen og til

Nu rykker
Birthe imidlertid
teltpælene op, og
starter en ny
tilværelse i
Ferritslev hvor
hun vil samle sig
om egne katte og
sin anden store
passion,
linedance, vi
siger held og
lykke til Birthe
med hendes nye
tilværelse.
Jeg har i min
gamle skolepult
fundet en
læsebog fra
1927, ” Min
første bog” af
Margrethe
Marstrand og
Louis Moe.
Årstallet
harmonerer fint
Fra Min første læsebog, udgivet af Margrethe Marstrand og Louis
med dukke
Moe, København 1927
Dortes alder, og
der er en helt
vidunderlig historie om tre piger der
november handler det om kommoden
leger med dukker. Historien afsluttes
med børnetøj fra Asta Ellegård.
med tre vers, som vi bringer her.
Else-Marie.
Til Oktober vil jeg fortælle lidt om,
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Varmestuen
Fællesspisningen er fredag den 8
oktober, husk tilmelding fra 1
oktober til Else Larsen telefon:
65901129

datoen til lørdag den 20 november ,
og ikke søndag, der er der julemesse i
forsamlingshuset ! Husk at tilmelde
jer ved Ketty Andersen telefon

Vores juletur , som jeg omtalte i
sidste nr. har vi været nød til at ændre

28159052.

Første fællesspisning for børnefamilier vel
overstået
Vi havde en rigtig hyggelig aften. Og
tak for sidst til de deltagende
familier.
6 familier havde fundet vej til
Varmestuen, hvor der lystigt blev
snakket, leget og spist.
Vejret var godt, og børnene spillede
flittigt fodbold i haven.

Husk allerede nu, at sætte X i
kalenderen fredag d. 22 oktober
hvor der igen vil være fællesspisning.
17.30-22.
Tilmelding senest mandag d. 18
oktober til Lene Jensen

Carl ielsens Barndomshjem
Den 1. oktober lukker det lille
museum for i år. Det har været en
stille sommer med få gæster. Juli
kom med sol og varme – folk ville ud
til vand og strand. Det var i lang tid
ikke museumsvejr.

Så husk!!!!!!!!! Vil I høre englene
synge Fynsk Forår, så slæb tanter og
onkler, fætre og kusiner, ned i det
lille museum, når vi nu er så heldige
at bo her midt i Carl Nielsens land.
Der vil blive en jule-hyggeeftermiddag i november med bl.a.
Asta Juuls vidunderlige klejner. Mere
om det i november nummeret.

Heller ikke mange udlændinge har
lagt vejen forbi; men de, der kom, fik
en god oplevelse. Fange folk med
lasso kan vi ikke, men selvfølgelig
synes jeg, at det lille rolige og
smukke hus fortjener lidt større
opmærksomhed.

Gode ideer, som matcher det lille
hus, er altid velkomne.
Hanne Christensen
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Lidt af hvert fra LOKALARKIVET
Mandag den 4. oktober kl. 14.30 er
der Fortælledag på arkivet.

kopiere.
*******************

Emnet er: ørre Søby Skole
gennem tiderne.

Mørkning - et begreb, som vist kun
kendes af ældre mennesker i dag.
Når dagens arbejde var tilendebragt,
og man ikke rigtig kunne se at lave
noget mere, tog man en pause, inden
lyset (petroleumslamper eller el) blev
tændt. Det kunne måske være af
sparsommelighedshensyn, men det
var også en stund, hvor roen faldt
over familielivet – der var tid til at
tale om dagens arbejde, udveksle
tanker – eller bare sidde i sine egne
tanker. Når lyset så blev tændt, var
det tid til aftensmaden. – I dag
kaldes det vist ulvetimen og byder
ikke på ro og eftertænksomhed;
familien kommer hjem fra arbejde,
og der er meget, der skal nås på kort
tid, før f.eks. fritidsarrangementer
kalder.

Velkommen.
*******************
Efterlysning: Der skulle vel ikke
være nogen, som har fotograferet
nedrivningen af ”Hospitalet”,
Gartnervænget 3? - Det skete vist i
efteråret 2009. Betegnelsen
”Hospitalet” hører til gamle dages
samfundsorden; det har ikke noget at
gøre med sygehus. I Nørre Søby var
det ejeren af Søbysøgård, som havde
pligt til at stille bomulighed til
rådighed for sogneboere, som var så
uheldig stillet, at de ikke kunne sørge
for sig selv. – Jeg vil i en senere
artikel fortælle mere udførligt om
Hospitalet.
Er der fotografier af Hospitalet, er
arkivet meget interesseret. Vi kan

Aase Reffstrup

Komponistens hustru
Tiden er skruet tilbage til den
17. december 1939. Anne
Marie Carl Nielsen er til
afsløringen af sit eget
mindesmærke over Carl
Nielsen, der er død 8 år
tidligere, og det er præcis her
forestillingen tager sin
begyndelse.

De mange gæster bænkes
efterhånden og tildeles hver et
glas kirsebærvin.
Stemningen er
forventningsfuldt afventende,
for værtinden er endnu ikke
ankommet.
”Er der nogen, der ikke har
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levendegjorte fortælling i skikkelse
af Agnethe Bjørns
fortolkning gav en sjælden
indsigt i hendes liv, tanker
og følelser og hendes kamp
for anerkendelse.

fået et glas?”

Sune Roholt og Jørgen
Dickmeiss repræsenterede
Carl Nielsen og hans musik.
Via oplæsning af breve og
tolkning af hans musik,
skabte de nogle smukke kulisser for
Agnethe Bjørns stærke og
medrivende præstation, og var på den
måde med til at gøre fortællingen
levende og nærværende.

Sprudlende
veloplagt
dukker
Anne
Marie
Carl
Nielsen
op og
begynder
at fortælle
de fremmødte
gæster om
hendes og Carl Nielsens stormende
kærlighed og deres samlivs op– og
nedture.

Et veloplagt publikum kvitterede
med taktfaste
klapsalver.
Tak til
Teatret
Katakomben
for en dejlig
oplevelse.
Efterfølgende var
der
vin, øl, sandwich og fællesang og en
oplevelse af, at en forestilling som
denne kunne ikke have været opført
andre steder end i haven til Carl
Nielsens Barndomshjem.

At være kunstner, mor og hustru er
ingen let opgave, og når ægtefællen
også er en genial kunstner, må
samlivet slå gnister, og det gjorde det
som bekendt også.
For en gangs skyld stod Anne Marie
Carl Nielsen ikke i skyggen af den
verdensberømte komponist. Den

Red
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r. Søby Forsamlingshus

KARNEVAL
2011
i Nr. Søby
Forsamlingshus
Sidste års karneval var igen en bragende
succes, som vi vil prøve at gentage endnu engang. Reserver derfor
allerede nu dagen for karnevallet 2011 i Nr. Søby Forsamlingshus,
nemlig

Lørdag den 19. marts
Sammel venner og
fest ud af det.
præmier til de
udklædninger, så
men at finde på

bekendte og lav en
Der
vil
være
mest
fantasifulde
begynd allerede nu
noget originalt.
Festudvalget

Forsamlingshusets loppemarked
Sædvanen tro, var der
mange gode køb at
gøre. Et par gamle
radioer, et trommesalsmaleri og en
gammel spolebåndoptager skiftede
bopæl til vores lille
museum.
Hvad der ikke mindst

var af stor
vigtighed: vi fik
lejlighed til at
snakke med gamle
venner og bekendte
fra Nørre Søby.
Og ind imellem,
var der også tid til
en lille pause.
red
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Månedens digt

Jorden dufter af muld og væde,
Med gummistøvler må man træde.
Svalerne har sagt farvel
Og jeg er lidt forkølet selv.
Måske sku’ man ta’ til et sydligt strøg,
Pakke en kuffert med sommertøj
Smække sig ned i palmernes skygge
med et par drinks! Det er da hygge.
Sidde og få sand mellem tæerne,
Studere de lokale, det sku’ være så belærende.
Jeg tror nu jeg bli’r og snupper mig et efterår.
Gyldne farver står til gamle koner, der har
grånet hår.
Hybenhjerter, duft af muld og nøddehegn,
For resten! Så sku’ man blive så smuk af
regn!
Huspoeten
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Kalenderen
Fre.
Fre.
Lør.
Lør.
Lør.

8. Okt.
22.
20. ov.
20.
19. Mar.

18.00
17.30
17.30
09.00

-

oktober - november 2010.

Fællesspisning
Fællesspisning for børnefamilier
Fællesspisning for børnefamilier
Juletur til Harte
Karneval

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
1., 3. og
4. Fredag

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

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00
19.00
09.30

-

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

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

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
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. november 2010. Deadline : 15. oktober
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