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for Nørre Søby og omegn

ørre Søby Vandværk - 100 år

I den anledning havde vandværksbestyrelsen inviteret til reception på
Vandværksvej fredag den 31. august.
Invitationen var indlagt i den bog,
som bestyrelsen havde bekostet udgivelsen af. Den var uddelt til alle andelshavere – en flot gestus. Omkring
100 lagde vejen forbi for at gratulere.
Gæsterne blev modtaget på bedste
måde; ”Alletiders Pølsemand” sørgede for traktementet, som kunne nydes
i det til lejligheden rejste telt. For-

manden, Leif Sædholm, bød velkommen og fortalte træk fra vandværkets
nyere historie – tidligere formand,
Asger Simonsen, Freltofte, fortalte
bl.a. om tankerne omkring dette at
skulle have vand fra Nørre Søby. –
Alt i alt et fornøjeligt indblik i arbejdet med det, som er så livsvigtigt for
os alle: VAND.
**********
”I dag for 101 år siden besluttedes
det, at Nørre Søby skulle have et fæl-

les vandværk. - Man siger, at om 100
år er alting glemt! – Det er ikke helt
rigtigt - Nørre Søby Vandværk er bestemt ikke glemt.
Som repræsentant for Nørre Søbys
historie blev jeg meget glad, da bestyrelsen – repræsenteret ved formand Leif – kontaktede mig i foråret
2011 med henblik på at lave et jubilæumsskrift. Det stod ret hurtigt klart
for mig, at det ikke kunne nås til 31.
august 2011.
Det har taget sin tid at komme igennem 100 års bestyrelses- og generalforsamlings referater – ligesom det i
sin tid tog sin tid at få vand i hanerne! Så også der fulgte vi historien!
Beslutningen om oprettelse af vandværk blev truffet i 1911 – i 2011 besluttedes at skrive historien.
I sidste halvdel af 1912 kom der vand
i hanerne – i august 2012 kom jubilæumsskriftet.
Mange gode kræfter har været i
sving, for at det kunne komme dertil.
En varm tak til Vandværkets bestyrelse, som har vist mig stor tillid i arbejdet – og ikke mindst leveret det økonomiske grundlag for udgivelsen. Det
havde Lokalarkivet aldrig kunnet klare.
Tak til Bettina fra Graphic Solutions
for gode råd ved udformning m.m. af
skriftet.
Også tak til min gode kollega ud i det

lokalhistoriske, Marie Kallehauge fra
Vester Hæsinge-Sandholt Lyndelsearkivet. Marie har flere lokalhistoriske bøger bag sig, så jeg har kunnet
øse af hendes erfaringer.
For at historien om vandet ikke skulle blive alt for tør, fandt jeg en del
Nørre Søby-billeder frem. Til det fototekniske arbejde hentede jeg hjælp i
familien. Desværre kunne Knud Ole
ikke være her i dag. Også tak til ham.
Endnu engang: Tak fordi jeg måtte
skrive ”Vandværkets historie” – da
jeg kun er 12 år yngre end Vandværket og har boet i Nørre Søby det meste af mit liv, har arbejdet også været
en rejse gennem mit liv, hvor jeg har
kunnet sætte ansigt på de fleste navne, jeg har mødt i referaterne.
Det har været en spændende rejse.
Til lykke til Vandværket, som afslutter de første 100 år i fin stil – held og
lykke fremover.
Jeg beklager, at jeg ikke kan være
her, når næste jubilæumsskrift skal
skrives; men nu er grunden lagt.
Aase Reffstrup
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Varmestuen meddeler
Borgere i Nørre 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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Indkaldelse til
generalforsamling i Byfestkomiteen.
Onsdag den 24/10-2012. kl. 19.30 holder vi
generalforsamling i klubhuset ved stadion,
med dagsorden ifølge vedtægterne.
Ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra
byfesten 2012 kan kun ske ved personligt
fremmøde til generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest den 22/10-2012.
Mikael Pedersen
Radbyvej 20, Nr. Søby
5792 Årslev
nsb@mikp.dk

4

Lokalrådet orienterer
Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby var samlet torsdag aften den 20/9
sammen med repræsentanter for lokalområdets kulturinstitutioner.

Mødet i den selvudnævnte kulturgruppe omhandlede forskellige samlede aktiviteter for området. Herunder diskuteres muligheden for en

Et velbesøgt møde om områdets kultur i Kirkesalen torsdag den 20. september.
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Kultur dag/aften/nat hvor områdets
kulturelle hotspots åbner dørene og
inviterer interesserede indenfor. Kulturdagen gælder for hele Nr. Lyndelse og Nr. Søby og er programsat til
starten af Maj. Vi håber at så mange
foreninger som muligt har lyst til at
være med. Nærmere info følger.
Juni måneds skt. Hans i 2013 blev
også diskuteret idet man i Nr. Søby
inviterer til hekseafbrænding langs
søen ved sportspladsen. En ideel placering og et i øvrigt velbesøgt arrangement. Sct. Hans i Nr. Lyndelse,
Freltofte og hos spejderne fortsætter
som tidligere. Der rejstes tvivl om
der i området var hekse nok til alle
bål, og visse deltagere følte en ubehagelig efterspørgsel.

om bedre skiltning i forhold til Carl
Nielsens barndomshjem. Lokalrådet
støtter op om dette og har også Carl
Nielsen og hans betydning for lokalområdet med i vores udviklingsstrategi.
En ny hjemmeside for området er under opstart. Siden bliver en centrum
for informationsdeling og skal være
et samlende moderne kommunikationsmiddel. Så snart siden er klar til
offentliggøres meddeles der yderligere omkring det.
Alt i alt bidrager samlingen af lokalområdets kulturelle institutioner til en
god forståelse institutionerne imellem
og giver motivation til øget aktivitet
samt bedre og mere kvalitative aktiviteter.

Ved mødet blev der opfordret til at
tænke mere i branding af lokalområdet via Carl Nielsen. Der var forslag

Sekretær i Lokalrådet
Sven Caning
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BØR E-DISCO
I VARMESTUE
Fredag d.19 oktober (uge 42) kl. 19-21.30
Børne-disco for de 4-8 årige.
Masser af fed musik, dans, konkurencer,
Popcorn og (light)sodavands drinks.
Mor og far bliver hjemme!
Entre 20 kr. og 20 kr. i lommepenge.
Rikke og Lene
Tilmelding nødvendigt på mob. 26170093

Varmestuen
HUSK: Fællesspisning i Brugerhuset
Varmestuen fredag den 12. oktober,
kl. 18.

Tilmelding til Else Larsen fra den 1.
okt., tlf. 65901129
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Sådan er der så meget
I Nørre Søby ligger kirken og præstegården stadig og ligner et
”sofastykke” med søen som baggrund. Kirkeklokken kalder os stadig
sammen søndag efter søndag - men
vi kommer ikke. Grundene kan være
mange.
Ved opstillingsmødet den 6.9 til det
eventuelle nye menighedsråd var 3
personer mødt op udover det siddende menighedsråd. Anders Kjærsig var
sygemeldt. - Visioner på den betrængte folkekirkes vegne havde
trange kår. For os andre, der var til
stede, handlede det om – trods et dejligt kaffebord og alle gode viljer – at
lave en opstillingsliste på ni personer
(5 fra Nørre Søby og 4 fra heden +
suppleanter), så vi stadig har indflydelse på vores lokale ”sofastykke” .

ender.
Klokkerne kalder os sammen, men vi
kommer ikke. Og det er jo ikke kun
fordi en hel landsby ikke gider.
I SOGNET kunne vi denne gang læse
en artikel af Carsten Burmeister om
et begreb, Anders Kjærsig kalder
”curling præster”. Det er unge teologer, som qua deres opvækst i børnehaver o.l. – fra det øjeblik de så lyset
– får et chok, når de vågner i ophøjet
ensomhed i en præstegård i et landsogn og opdager, at de er omgivet af
andre mennesker, med andre uddannelser – og så er de fleste sør’me
gamle – over 60 !! Hvor uhyggeligt!
- Det er mit håb, at Anders Kjærsig
måske har svaret dem, at i hans
landsby er det folk, som for længst
har passeret de 60 og med en uddannelse, som livet har givet dem med i
bagagen, der stadig forsøger at holde
landsbyens røde tråd i live. At de
forskræmte unge teologer måske
skulle gå ud og blande sig i
landsbylivet.

Det var ikke nogen let opgave – to
skulle løse sognebånd for at opstille,
og en ønskede ikke genvalg. Suppleanter fandt man ikke frem til. Opgaven blev ikke løst, der er stadig løse

For det er ganske vist: At til
trods for præstegård og kirke landsbylivet som vi kæmper
for – det beholder vi kun, så
længe vi mærker, at SAMHØRIGHEDEN er til stede.
Hanne Christensen
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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 1. oktober kl. 14.30 i arkivet.
I forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg
har vi fundet en optagelse fra 2000 frem
– der er gensyn med Nørre Søby - live!
Mandag den 5. november kl. 14.30 i arkivet.
Dilettant i ørre Søby.
Vi hilser dilettanterne velkommen tilbage.
Kom og se, hvad arkivet gemmer af muntre billeder
fra mere end 100 års dilettant.
Det kan gentages om aftenen, hvis der er interesse for det.
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Månedens digt
Vi har en masse råd og nævn.
Vi har fodbold og foreningsliv.
Vi har et fængsel med museum i.
Vi har Carl ielsen med Fynsk Forår i.
Vi har en Varmestue og et smukt Forsamlingshus,
der kan vi holde fester og få en lille rus.
Vi har lokalhistorie og dejligt postevand.
Vi har en børnehave – og så Dilettant.
Vi har en møbelpolstrer og en smed.
Vi har en kirke, som burde komme os ved.
Vi har en slagter – faktisk har vi to.
Ved gadekæret bor en mand, der får ting til at gro.
Vi har dagplejemødre og huse til salg.
Vi har en gammel landsby – og DE er vores eget valg.
Huspoeten

Carl #ielsens Barndomshjem
Så lukker det lille museum for i år. Sæsonen har bragt ca. 100 gæster flere til
huse end i 2011, takket være flere skoleklasser og vores aftenarrangementer,
som er en succes. Også i år er det lille museum blevet bakket smukt op fra både Nr. Lyndelse og Nørre Søby, og det takker vi for. Vi har haft en lille smuk
koncert for to kontrabasser, ligesom Carl Nielsens fødselsdag blev festlig –
trods regn, så en regnvåd sommer til trods kan det lille museum med god samvittighed og mange gode oplevelser rigere lukke ned for i år.
Hanne Christensen
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Kalenderen
Man.
Fre.
Fre.
Ons.
Fre.
Man.

1. Okt.
12.
19.
24.
26.
5. 5ov.

14.30
18.00
19.00
19.30
19.00
14.30

oktober— november 2012

Fortælledag
Fællesspisning
Børnedisco
Generalforsamling Byfesten
Let opera og Carl 5ielsen
Fortælledag

Lokalarkivet
Varmestuen
Varmestuen
Klubhuset, stadion
Carl 5ielsen Skolen
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - 5SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Bob/Petanque

10.00
10.00
19.00
19.15
14.00
10.00

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
16.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen

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

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
10.00
10.00 18.00
12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
5ørre Søby Kirke
5ørre Søby Lokalarkiv
5ørre Søby Vandværk

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop

5ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
5ørre 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
5æste nummer udkommer den 1. november 2012. Deadline : 15. oktober
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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