ørre Søbys kalender
September - oktober 2005.
Lør.

17. Sep.

18.30 Høstfest

Forsamlingshuset

15. Årgang nr. 7.

1. september - 1. oktober 2005

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Iver - in memoriam

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Banko
Træning - SB
Torsdag
Læseforeningen
Træning - SB
Fredag
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolens aula
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
1. Torsdag
3. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
10.00 19.30 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Koret
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Galleri Hestehavegaard
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

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
æste nummer udkommer den 1. oktober 2005. Deadline : 15. september 2005
Sats : Syssel.
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Naturens gode ven – Lokalarkivets problemknuser – Knuds og min gode nabo
gennem 38 år – tabte til den snigende cancer. – Ivers alt for tidlige død (67 år)
efterlader et stort tomrum, først og fremmest hos Ketty og familien, som har lidt
et smerteligt tab.
Men også i vort lille samfund bliver det mærkbart. På denne plads i SKULDERBLADET vil det være naturligt at minde om ”aturkalenderen” med de
mange dejlige naturbeskrivelser af vores område, også værdsat af gamle Søbynitter med adresse udensogns – om den altid vågne interesse for miljøet og vor
vandforsyning – og betragtninger over det som rører sig i dagens Nørre Søby.
I arkivet vil Iver blive husket for sit store engagement i gode som i ikke så gode
dage. De gode dage har været i ubetinget overtal – det gælder det daglige hverv
som kasserer; konstruktive ideer og udførelse af samme i forbindelse med f.eks.
den årlige udflugt og de mange udstillinger, som arkivet har søsat gennem årene.
– Af de ikke-så-gode husker jeg egentlig kun en: sommeren 1994, hvor arkivkælderen 4 gange blev ramt af vandskader. Da jeg gik i sort, bevarede Iver roen.
På det personlige plan vil vi bl.a. savne den næsten daglige ”vinke-hilsen”, når
han gik forbi på Kirkesøvej, på vej til nye oplevelser i naturen.
Med alle disse gode aktiviteter har Iver indskrevet sig i Nørre Søbys historie.
Æret være Ivers minde.
Aase Reffstrup
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I lyst og nød
September med sit røde hybenhjerte, sine høstede marker, brombærranker, en himmel hvor svalerne
stadig
sejler
rundt,
men
snart vil
de give
sig i vej
og så
har vi
efteråret,
men
først September, med de mange
farver.

det, især når græsplænen mere end
trængte. Men et eller andet sted håbede man vel samtidig at have nok
af det,- tiden altså, ellers ville
man vel ikke turde sige det.

Til gengæld opstår en stemning af ren magi,
når først vi har fået pladerne i .
Da kommer dugen, lyset og vasen med blomster.
Venner, der sidder side ved side,
rødvin, som får menuen til at glide.
Stuen summer af stemmer og klirren af glas.

Denne sommer havde bragt hende for lidt tid, og det må man
græde over når det er rigtigt. Når for
megen tid
pludselig ikke
er til nogen
hjælp.
Denne sommer
havde hun
rendt bag efter
sig selv og det
var bestemt ikke noget opløftende
syn,der mødte hende,da hun endelig
nåede frem.
Nu ville hun lade sig vugge lidt i "
for megen tid" måske var det dens
egentlige bestemmelse.

Hendes sommer, havde nu også
haft mange farver, farver der
både gav latter og gråd. Livet
kom altid bag på èn,- på hende gjorde det, når noget uopretteligt skete,
ville man altid, så gerne, bare haft
lidt mere tid.
Kaj mente hun havde for megen tid,
hvis hun prøvede at sige den slags
til ham; men kunne man egentlig
have for megen tid ?
For lidt tid, det hørte man hele tiden. Hun sagde det selv, Kai sagde

Lade sommeren finde sin plads, blive til minder, en sommer med mange farver, latter og gråd.
SB

Af ørre Søbys dagbog
Selv om aktiviteten i Lokalarkivet er
på vågeblus om sommeren, sker der

Så knirker det i det gamle bord,
det vakler lidt, står ellers tålmodigt,
ved det er stuens hovedperson,
at det står der for at glæde nogen.
Magi ! har intet med alder at gøre,
det gamle bord og jeg, har begge
forlængst passeret de fyrre.
Huspoeten

alligevel noget. Historien sover aldrig! - Der har været henvendelser fra
2
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Månedens digt
Jeg har et gammelt spisebord,
det vakler lidt på sine ben,
pladen er fyldt med ridser og skår
men det har trofast tjent os i mange år.
Det har hørt på kaffesnak og husmodersorger,
på børnenes drillen, på lektiehjælp og salmevers,
på Olde med smøg og kryds og tværs.

%u sidder børnebørn og bæller saft,
under bordet snorker hunden,
jeg prøver at få noget sagt ! !
Saften vælter, et fast ritual, stilhed, - "bli`r hun gal"?
Det gamle bord tager imod,
venter tålmodigt på kluden og mig.

Vi kender hinanden ! !
det mærker mine nervøse hænder,
når jeg får væltet et lys, der står og brænder.
Eller bakser med plader,
det ved jeg det hader,
al` den puffen og masen.

6

Jylland og Sjælland.

overfaldet; efter mange år endte det i
Lokalarkivet som et vægtigt bevis på,
at det virkelig har fundet sted. – Gerningsmanden blev arresteret og dømt.

I Mariager bor en mand, ansat ved
Østjyllands Postcenter. Han har i flere
år samlet materiale til en bog om
”Den gule postbil og dens forgængere”. Ud over at søge oplysninger på
Post & Tele Museet og diverse samlinger fik han den gode ide at henvende sig til Lokalarkiverne, om der i
vore gemmer skulle være historier,
billeder eller anekdoter om det stedlige postvæsen. Jeg bliver altid så glad,
når man tænker på Lokalarkiverne
som en brugbar kilde. Danmarks historie begynder jo herude – den er
ikke kun koncentreret om København
og andre større byer.
Sådan en henvendelse gav straks anledning til at tænke ”postale tanker”
omkring Nørre Søby. Her er i oversigtsform noget af det, jeg kunne fortælle om og sende kopier af til Mariager.

Et billede af post Johan Lüth, ekspeditrice Anna Larsen og Viggo Larsen – fotograferet ved ørre Søby
Station. Der var læs på cyklerne, når
posten kørte af sted. Fyns Tidende
blev postomdelt; og vi kan se på overskriften på forsiden af avisen, at Christian X har haft en eller anden mærkedag. Regeringsjubilæum i 1937 eller 70 års fødselsdag i 1940?
”Posten skal ud” – også selv om det
er sne. Viggo Larsen i kane – fotograferet ved Søbysøgård. Der var stor
hjælpsomhed i vanskelige vejrsituationer. – Jeg husker også fra min barndom, at det cyklende postbud ved juletid fik hjælp af bilejere.

I SKULDERBLADET 5/1993 skrev
jeg i ”Dagbogen” om postale forhold
i ørre Søby.

Så er der billede af post Viggo Larsen på cykel på vej rundt i byen. Cyklen blev - så vidt jeg husker - senere
skiftet ud med en knallert.

Billede af post Johan Lüth med sin
”postbil” (cyklen med den store bagagebærer til posttasken) på pladsen
ved ørre Søby Station – pakhuset i
baggrunden.

Christian Pedersen havde en landejendom; kørte i mange år en posttur
til bl.a. Radby. Christian har i en
samtale på arkivet fortalt om sine oplevelser på jobbet.

Om ”Carl Post” som i 1930 var udsat for overfald i Røjle Skov, beskrevet i særtryk fra Lokalarkivet i 2000.
– Billedet på bagsiden af særtrykket
er en fotokopi af et avisudklip fra Berlingske Tidende den 13.6.1930. Her
ses også kopi af et beskadiget brev fra

Christian Poulsen var skomager af
profession, operatør i ørre Søby Kino – havde også job som cyklende
post.
Arkivet har ikke ”postbilleder” af de
to sidstnævnte.
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Men vi har billeder af Knud
Pindstofte ved sin gule postbil i 1989.
Mangeårigt postbud i ørre Søby og
efter nedlæggelsen af ørre Søby
Posthus med udgang fra Årslev –

de mange herlige postbude, som har
bragt breve m.m. rundt til os i Nørre
Søby, eller billeder, så hører jeg gerne
mere herom. - I øvrigt kan de omtalte billeder m.m. ses på arkivet.

og af Ruth Lindegaard Jensen, som i
mange år bestyrede ørre Søby Posthus, indtil det blev nedlagt og blev ”et
hjørne i Brugsen”. – Ruth kørte også
postture i den gule postbil.

Aase Reffstrup
P.S. – I næste nummer vil jeg fortælle
om de andre spændende ting fra Nørre
Søbys historie, som kom til arkivet i
sommeren 2005.

Høstfest i r. Søby Forsamlingshus
Skynd jer og meld jer til årets højdepunkt

Høstfest i r. Søby Forsamlingshus

Skulle der blandt læserne være nogen,
som kan fortælle om oplevelser med

Tak for din indsats
Det var med sorg vi modtog meddelelsen om Ivers død.
Ivers alt for tidlige bortgang kom ikke
som en overraskelse, idet han åbent
og modigt redegjorde for sin alvorlige
sygdom her i bladet for nogle måneder siden.
Grundighed, samvittighedsfuldhed og
en dyb respekt for andre mennesker
og deres synspunkter var kendetegnende for Ivers virke.

naturen. På en forunderlig levende og
ligefrem måde fik Iver fortalt videre,
hvad han oplevede på sine mange cykelture i området eller blot hjemme
fra sin have.

Tag fat i venner, naboer, genboer og kolleger og meld jer til høstfesten i forsamlingshuset.

Er man forberedt, kan alting ske og
hvem andre end Iver kunne for eksempel tænkes at have både kikkert og
Lademanns Naturfører parat netop
den dag et par fiskeørne fra Brændegårdssøen valgte at flyve forbi.

Der er fællesspisning enten med medbragt mad eller der kan bestilles uspecificeret smørrebrød til kr. 18.00 pr. stk. ved tilmeldingen.
Drikkevarer skal købes.
Efter spisningen spiller Morten Holmegaard op til dans.

Gennem sin store indsats og sine mange naturskildringer har Iver skabt sig
det smukkeste eftermæle.

Skulderbladet udkommer nu på 15. år
og igennem de fleste af alle disse år,
var Iver med til at tegne bladet og var
det en uvurderlig arbejdskraft.

Tak for din indsats.

Gennem Naturkalenderen fik vi andre
del i Ivers mange rige oplevelser i

red
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Lørdag den 17. september kl. 18.30

Indgang: 50 kr. pr. person.
Tilmelding er nødvendig (også selvom man selv medbringer mad) på et af følgende telefonnumre senest den 12. september.
65902126 Peder Larsen
65902265 Ulla Rasmussen
På gensyn
Bestyrelsen
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