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24. Årgang nr. 8       1. oktober  -  1. november     2014           ISN0906-6519 

Nyt fra Hverdagsmuseet 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Vi har fået en flot fjælle-

vogn af Jørgen Hougaard, 

Pederstrup, og for at sikre 

dens fremtid, må vi have 

en vognport. Den ligger, 

hvor ejendommens fjerde 

længe lå frem til 1947. Der 

vil også blive udstilling af 

vore mange gamle land-

brugsredskaber, ligesom 

den gamle Ferguson 35 og-

så kommer under tag.  

Fjællevognen daterer sig til ca. år 

1800, og der er særdeles velbeva-

ret,. Kassen er der ikke ret meget 

tilbage af, så med tiden vil vi over-

veje, at søge hjælp i Den Fynske 

Landsby til at få en ny bygget. Vogn-

porten huser nu også museets store 

samling af gammelt værktøj, hvor ad-

skillige gamle håndværk er repræsen-

terede. Af disse kan nævnes: Rebsla-
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Tak for hyggeligt samarbejde og 

samvær til rengøringsholdet den 30. 

august. 

 

Fællesspisning næste gang fredag 

den 10. oktober kl. 18.  

 

Tilmelding til Else Larsen fra den 1. 

okt. på tlf. 65901129 

 

Varmestuen 

ger, tobaksproduktion, snedker, sko-

mager og bødker. Derudover er der 

en del spændende redskaber til tørve-

produktion.  

Skulle vi komme i den situation, at vi 

havde et større antal brød, der skulle 

skæres i skiver, er vi også godt hjulp-

ne. En solid brødmaskine er kommet 

til os i løbet af foråret. 

En lidt større genstand, en snedker-

bænk, fik vi for nyligt af Asta Juul 

Larsen. Den har været hendes mor-

fars. Bænker tjener nu museet både 

som udstillings– og brugsgenstand. 

Er der nogen, der har lyst til at kom-

me og snedkerere lidt, er man hjerte-

ligt velkommen. Vognportens loft 

fungerer som åbent arkiv for de man-

ge ting og sager vi ikke i øjeblikket 

kan udstille, så der er lavet en trappe-

opgang. 

Med venlig hilsen 

Else-Marie og Peter Albrekt 
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Nr. Søby Mandegilde. 

Nr. Søby datastue og It forum er igen 

startet op med undervisning omkring 

den digitale verden som er dikteret af 

regering og kommuner. 

 

Vi har her i efteråret undervisning i et 

hold nemlig om tirsdagen fra kl. 

16.00 til kl. 18.00, (bemærk tids-

punktet) Torsdags holdet er derfor 

lagt sammen med tirsdagsholdet. 

Du bør af hensyn til din egen situati-

on tage din egen pc’er med, hvis du 

har en, da det er den du arbejder på 

hjemme hos dig selv, men hvis du ik-

ke har din egen, kan du naturligvis 

låne en til undervisningen på datastu-

en.  Vi har investeret i en del bærbare 

computere som er opdaterede med 

Windows og Office pakken. 

Der er desuden flere printer til rådig-

hed på datastuen. 

 

Desuden har kommunen sørget for at 

vi kan komme på internettet gennem 

deres netværk. 

HUSK det er pr. 1. november 2014 

at du skal bruge din digitale post-

kasse når du skal sende og modtage 

post til/fra det offentlige Danmark. 

HUSK at det er på hjemmesiden:  

www.borger.dk at du skal kommuni-

kerer med dine offentlige kontorer, 

dit lægehus, have nyt pas, fornyet dit 

kørekort osv. 

HUSK du kan ansøge om fritagelse 

herfra eller dele heraf gennem din 

kommune. 

 

Du kan få mere information om alt 

dette ved at komme op på Nr. Søby 

skole (indgang sammen med indgang 

til aulaen på bagsiden af skolen, ved 

siden af lokalarkiverne) 

Hvordan datastuen og It forummer 

skal fungere i fremtiden er op til bru-

gerne, men dette vil vi i løbet af ef-

teråret drøfte med brugerne. 

 

VI SØGER: 

NR. SØBY DATASTUE OG IT FO-

RUM SØGER SAMTIDIG OG 

DERFOR FRIVILLIGE TIL AT 

PASSE DATASTUEN PÅ ANDRE 

TIDSPUNKTER OG OGSÅ ME-

GET GERNE TIL AT UNDERVISE 

OM TIRSDAGEN. 

Henvendelse på datastuen en tirsdag 

kl. 16.00 eller efter aftale på 21 77 46 

32. 

Hilsen 

Morten og Carsten 

Nyt fra Nr. Søby Datastue og It forum. 

Nr. Søby Mandegilde har pr. 1. september flyttet sine møder ned på 

sportspladsen og holder derfor fremtidige møder i klubhuset. 

http://www.borger.dk
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Hvad har vi så i Mandegildet så be-

drevet sine vi skrev i Skulderbladet 

sidst. Ud over de i vedtægterne for 

Mandegildet nedskrevne regler, har 

vi afholdt vores årlige fiskekonkur-

rence for byens børn, denne blev af-

holdt i samarbejde med byfesten, og-

så denne gang blev det en succes, der 

blev vist nok fanget ca. 50 karusser, 

og vinderen fangede efter sigende ca. 

18 stk. og var i år en dygtig lille pige, 

som blev hædret på sportspladsen un-

der byfesten.  

 

Mandegildet var også underbyfesten 

ansvarlig for salg af nogle ordentlige 

mandepølser fredag aften før. Under 

og efter bankospillet, også her fik vi 

rigtig mange besøgende til pølsespis-

ning, og særligt damerne var vilde 

med disse ordentlige mandepølser.  

 

Mandegildet håber at vores deltagel-

se i byfesten var en sådan succes at 

byfest komiteen vil have os med 

igen.  

Vi har ligeledes været på udflugt med 

vores damer til Fangel Kro, hvor vi 

spiste en formidabel og overdådig 

gang stegt flæsk med persille/

løgsovs, alle var voldsomt overmætte 

og enkelte havde sågar ondt i tarme 

og hårrødder i mindst en dag efter.  

 

Her i september har Mandegildets 

medlemmer været på udflugt til Kø-

benhavn, en af mandegildets med-

lemmer har i gennem mange sejlet på 

Oslo båden, han har arrangeret et be-

søg på en Oslobåd, hvor man så bå-

den fra top ti tå, lige fra maskinrum 

til styrhuset, et meget spændende be-

søg med mange ting som vi der bare 

er passagerer aldrig ser. 

 

Der var ligeledes arrangeret en over-



5 

Jens Arndal 

Christ ian Fogh 

dådig frokost ombord på båden, tak 

til Raider for dette arrangement. 

Og som der står i vedtægterne skal 

den årlige Gildeforsamling afholdes i 

oktober, og efter forsamlingen er der 

spisning med damer, dette er i år 

planlagt til Højmehus kro. 

 

Mere herom senere. 

 

Gildestyrelsen 

Hvad er så et Gilde 

Gilde, sammenslutning eller broder-

skab til støtte og fremme af medlem-

mernes fælles interesser.  

Gilder kendes i Danmark fra 1100-t., 

og deres baggrund synes at være dels 

den før kristne tids offergilder, dels 

påvirkning fra de sammenslutninger, 

som vesteuropæiske købmænd dan-

nede i byer eller på markedspladser i 

Danmark.  

 

De ældste kendte gilder var værnegil-

der og især knyttet til købstæderne, 

hvor indbyggerne ikke havde den 

indbyrdes hjælp, der i bondesamfun-

det blev ydet af slægten. Medlem-

skab af et gilde betød økonomisk, ju-

ridisk og praktisk støtte i vanskelige 

situationer, sygdom og dødsfald, og 

der blev i Gildet holdt fælles bøn og 

gudstjeneste. 

 

Gilderne var ofte opkaldt efter en 

helgen. Mest fremtrædende var de 

talrige, aristokratiske Skt. Knuds-

gilder, mens andre som Skt. Hans-

gilde, Skt. Gertruds-gilde, Vor Frue-

gilde og Skt. Nikolaj-gilde synes at 

have haft et mere demokratisk præg.  

Gilderne på landet havde samme ka-

rakter som byernes og var vistnok af 

betydning for udviklingen af lands-

bystyret, fx ved lokal afgørelse af 

uenigheder. 

 

Ordet gilde betyder, på gammel-

dansk 'drikkelag, broderskab' også 

med betydning, som for betaling af 

gammel gæld. 
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der lidt i det høje græs – og så er hun 

der pludselig.  Midt i solflimmeret 

står hun med sit kærlige smil og sin 

kurv med æbleskiver fra Bramstrups 

køkken.  Carl Nielsen er som skrevet 

62 år, da han skriver sine erindringer; 

men det øjeblik den septemberdag 

kan, som han skriver, aldrig glem-

mes. 

 – Hans mor, solen, æbleskiverne – 

ren salighed. 

 

Hanne Christensen 

Carl Nielsen udgav sin erindringsbog 

”Min fynske Barndom” i 1927, da 

han var 62 år.  Det er selvfølgelig i 

den, man bl.a. kan læse om alle de 

små lykkelige øjeblikke, som bandt 

hans barndom sammen til en tryg 

helhed.  Som da hans mor en smuk 

septemberdag skulle på høstarbejde 

på Bramstrup, og hun lover dem, at 

hvis de er gode børn og bliver hjem-

me ved huset og leger, vil hun kom-

me hjem til dem med noget rart i 

middagsstunden.  De leger og blun-

I anledning af  
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Skoleliv i Nørre Søby  - også ud over Folkeskolen 

I kølvandet på nye strømninger kom-

mer næsten altid mere nytænkning – 

sådan også med beslutningen om un-

dervisningspligt, om Folkeskolen, jf. 

loven af 1814.   

Chresten Kold fandt systemet for 

stramt med den megen meningsløse 

udenadslære. Hans ide var: først 

vække børnenes interesse, derefter 

lære ved at fortælle.   

 

Hvem var Chresten Kold? Han var 

søn af en skomager i Thisted, født i 

1816.  I 1831 begyndte han som om-

gangslærer på hjemegnen. Ikke læn-

ge efter blev han huslærer på en gård 

i Midtthy.  

Med disse lærerjob fik han lysten til 

at gå på seminariet i Snedsted. Han 

var også påvirket af tidens gudelige 

vækkelser, især gennem lægprædi-

kanten Peder Larsen Skræppenborg. 

Kolds ide om frihed i skole- og tros-

forhold bragte ham i modsætnings-

forhold til den offentlige skole og 

forhindrede ham i en årrække i at få 

ansættelse som lærer. Han nægtede 

at lære eleverne Balles Lærebog 

udenad. I stedet gjorde han den 

mundtlige fortælling til den vigtigste 

metode i undervisningen. 

 

De første private – frie – almuesko-

ler kom i 1850/51, inspireret af Kold 

og Grundtvig. I 1861 etableredes 

Palleshave Friskole af nogle gård-

mænd og husmænd. Vort ”bysbarn” 

Jens Kristoffersens oldefar var en af 

dem. Skolen ligger stadig på Hedebo-

vej 46 – hedder nu Nordskovens Fri-

skole. I 1915 oprettede Jens Nielsen 

Nørre Søby Friskole (Albanivej 81) – 

få år senere udvidet med Efterskole. 

– Jens Nielsen havde været lærer på 

Palleshave Friskole. – Nørre Søby Fri

- og Efterskole blev nedlagt i 1963. 

Historien er beskrevet i Lokalarkivets 

særtryk fra 2005. 

 

I sit speciale ved Historisk Institut, 

Odense Universitet, august 1991, om 

Palleshave Friskole har Nina Iwanoff  

indgående beskrevet skoleforholdene, 

bl.a. i Nørre Søby. Som tak for oplys-

ninger ved besøg i Lokalarkivet for-

ærede Nina arkivet et eksemplar af 

specialet. Et værdifuldt bidrag til 

Nørre Søbys historie.  

Kom og læs det. Chresten Kold var 

også initiativtageren til etablering af 

Ryslinge Højskole – det var i 1852. 

Og fra 1866-1870 var han engageret i 

oprettelsen af Dalum Landbrugssko-

le. Han døde i 1870 og er begravet på 

Dalum Kirkegård. 

 

Hans indsats er påskønnet ved navn-

givelsen af den store uddannelsesin-

stitution, som siden 2008 bærer hans 

navn, Kold College. 

 

Hanne Christensen – Aase Reff-

strup 
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Der sker meget i Nørre Søby for ti-

den. 

- I april-nr. fortalte fængselsin-

spektør Lars Vinther om det store 

byggeprojekt, en lukket afdeling for 

42 indsatte. 

- En ”ny” bydel tager form på Sø-

vej; de tidligere funktionærboliger 

ved Søbysøgård er solgt fra. Der er 

en livlig aktivitet på vejen, hvis bebo-

ere sidder i ”1. parket” til en smuk 

udsigt.  

- ”Kirkeløkkens Grundejerfor-

ening” havde 6. september en stor 

”arbejdsdag”. Det grønne område tog 

form som legeplads. Formanden Lars 

Bundgaard har lovet at fortælle om 

projektet i næste nummer. 

- I Varmestuen er der som altid 

gang i arrangementerne. 

- Forsamlingshuset lever sit akti-

ve liv i byen – giver plads til Banko, 

Dilettant og fester. 

- Udenomsarealerne ved Børne-

huset ”Regnbuen” har deres egen hi-

storie, som Carsten Stenbye har lo-

vet at fortælle om, når tiden tillader, 

- Stiudvalget under Lokalrådet 

meddeler, at Søbysøgård vil anlæg-

ge og vedligeholde en sti ved søens 

østside (bredde 2,5 m) fra Smede-

vænget til Klubhuset; flere detaljer i 

næste nummer, 

- og Lokalarkivet glæder sig over 

flere aktive medarbejdere. 

Var der nogen, der sagde, at ”der al-

drig sker noget i Nørre Søby”? 

Det ville være dejligt, om nogen fra 

Der sker meget i Nørre Søby for tiden. 
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Virksomhedsbesøg! 
Nr. Søby-Nr. Lyndelse og Allested Vejle lokalråd 

Arrangerer Virksomhedsbesøg. 

Mandag den 27 oktober 2014       kl. 18,30 

Besøg hos laboratoriet Vitroform  Odensevej 44 Nr. Søby!  og  

Gartneriet Per Kortegård Odensevej 58  Nr. Søby!  

Disse virksomheder samarbejder om udvikling af nye sterilt fremstillede 

produkter til gartneri og landbrug. 

Sammen laver de bl.a. potteplanter og sygdomsfrie kartofler. 

De udvikler også elefantgræsser til prydplanter, tækning og energiplanter. 

Tilmelding senest torsdag d. 23 oktober på tlf. 65901129 el. 

23251139  Else Larsen. 

Entre 30 kr. som ubeskåret går til Hjertestarter. 

Virksomhederne serverer kaffe og kage. 

Alle er velkommen. 

Skolegyden/Lindelyvej/

Gammelgårdsvej ville fortælle om, 

hvad der sker i deres områder. – Det 

samme gælder Smedevænget/

Radbyvej – og alle de andre dele af 

Nørre Søby, som ikke er direkte 

nævnt her. – Grib kuglepennen eller 

gå til tasterne og fortæl.  

 

Med sensommerlig hilsen fra  

Aase Reffstrup 
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Månedens digt 

Varmestuen  
meddeler  

Septembertåge med sol under dække.  

 Spindelvæv over hegn og hække.  

En dunkel hær af mørke træer  

 står og ligner en eventyrhær.  

 

Et som en pige med veldrejet krop,  

 med strithår og barm, en rigtig pinup.  

Et andet har vorter og kæmpetud,  

 ligner en heks i sit tågeskrud.  

 

Septembertåge, en eventyrhær,  

 et efterår rykker os sagte nær.  
Huspoeten 

 

Fra digtsamlingen Mors Egne 

Borgere i Nørre Søby 

kan nu leje lokaler i 

Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 

6b.  

Max 25 personer. Hen-

vendelse 3 uger før 

brug til  Else Larsen  

tlf. 65 90 11 29  -  

23 25 11 39 
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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. 14 – 17     

************************  

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 

*********************************** 
Mandag den 6. oktober 2014, kl. 14.30  

Folkeskolen fylder 200 år – skoleliv i Nørre Søby 

 

Mandag den 6. oktober 2014, kl. 14.30 

dykker jeg på opfordring ned i maler Guldbrandsens fortællinger 
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2. tirsdag 

4. tirsdag 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegilde 

Fællesspisning 

Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 

14.00  -  17.00 

10.00 

10.00  -   

10.00  -  12.00 

18.00 

12.00 

Røjlevej 22 

Røjlevej 22 

Varmestuen 

Varmestuen 

Varmestuen 

Varmestuen 

Varmestuen 

Mandag 

 

 

Tirsdag 

 

 

 

Onsdag 

 

Torsdag 

 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øveaften N.S. Dilettanterne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

Bob/Petanque 

Nr. Søby IT forum/datastue 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

15.00  -  17.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

18.00 

10.00  -  12.00 

17.00  -  18.30 

Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgaard 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Faste månedlige aktiviteter 

6. 

27. 

Okt. 14.30 

18.30 

Fortælledag 

Virksomhedsbesøg 

Man. 

Man. 

 

Lokalarkivet 

Odensevej 44 og 58 

 

Kalenderen        oktober  -  november    2014 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 

Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 

Næste nummer udkommer den 1. november 2014. Deadline : 15. oktober 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 


