
SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

21. Årgang nr. 7    1. september— 1. oktober 2011                 IS�0906-6519 

Meddelelsen om, at Nørre Søby Koret er opløst, åbner for mange tanker. ”Åh 
nej, fortsætter tabene af positive institutioner i Nørre Søby?  - Hvornår stopper 
det?”  - Men livets gang, udviklingen, kan ikke standses; så det må accepteres 
– med dyb beklagelse. 
Og det er ikke første gang et kor i Nørre Søby har sluttet de glade sangstunder 
og pakket noderne sammen. Min vane tro ser jeg i historien – og her er i kort-
hed, hvad den fortæller. 
Nørre Søby Sangforening blev stiftet i 1889; vi har billede (udateret) af koret. 
Det var unge mennesker, som glædede sig over at synge sammen – akkurat 
som de efterfølgende kor.  Sangforeningen var aktiv til omkring 1900, lidt stil-
stand – så igen aktiv fra 1906.  – Sporet slutter omkring 1923. Min far, Valde-
mar Mikkelsen, var – så vidt jeg har kunnet konstatere – den sidste dirigent for 
den gamle sangforening. Desværre tænkte jeg ikke på at spørge om detaljer i 
tide. 
Næste gang jeg finder et sangkor omtalt, er omkring 1939-40 i skolen hos læ-
rer Mahlers om aftenen. Jeg var selv med et par år; mindes de ugentlige afte-
ner som noget, vi så frem til. Jeg husker ikke, at vi deltog i arrangementer – 
udover en afsluttende aften før sommeren.  – Hvor længe det varede, ved jeg 
ikke – rejste fra Nørre Søby i 1942. 
Og så skal vi helt frem til 1987, hvor Nørre Søby Koret blev stiftet. Den histo-
rie lader vi koret selv fortælle. – Dette kor har sørget for at der findes et rig-
holdigt arkiv over de 24 år, som blev dets levetid. 
Vi har stadig Munkekoret, som medvirker ved særlige lejligheder i kirken. 
Ved nogen noget om sangkor i Nørre Søby frem til 1987, hører jeg meget ger-
ne om det. 
Det vil her være på sin plads at takke Nørre Søby Koret for 24 gode år med 
store sanglige oplevelser. Vi kommer specielt til at savne Forårskoncerten i 
Heden Forsamlingshus. -  Og så venter vi på næste kor! 

Aase Reffstrup 

Sangen i �ørre Søby 



 

2 

Så er dette års karneval afholdt. Vi havde en dejlig aften. Bandet ”Vildensky” 
spillede fantastisk, både under spisningen og til dans senere på aftenen. Delta-
gerne havde igen i år fundet på de mest fantastiske udklædninger, som det kan 
ses på billederne. Desværre var vi kun 45 deltagere og det er ikke nok til, at 
det kan løbe rundt. Derfor har festudvalget besluttet, at der ikke bliver noget 
karneval til næste år – desværre! 

afholder i år en Go`gammeldag`s Høstfest lørdag d. 17 september kl.18.30. 
Medbring selv maden Drikkevarer skal købes. 

Pris for deltagelsekr. 75,00.  
Musik af Jørn Baungård.  

Tilmelding senest d 8. september På tlf.65902126/40463506.  
Tilmeldingen er bindende 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 

Nr. Søby Forsamlingshus  

Karneval 2011 
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Program: 
Kl. 14 mødes vi ved Varmestuen og 
kører i egne biler til  
Bregninge Mølle på Tåsinge, hvor 
vi får eftermiddagskaffen. 
Derefter tager vi til Bowling Cente-
ret (Bowl´n´Fun), �yborgvej 4 i 
Svendborg. 
Her vil vi prøve bowling-spillet fra 
kl. 17 – 18. 
Bagefter vil vi nyde centerets lækre 
buffet, bestående af mange retter, bå-
de kolde og varme. 
Vi forventer at være hjemme i Nr. 
Søby mellem kl. 20 og 21. 
I alt kommer turen til at koste 250 kr. 
pr. person. 
Tilmelding til Else Larsen, tlf. 

Varmestuens efterårstur den 15. september 

65901129  senest 1. september. 
(Helst mellem kl. 17 og 18). 
 
Har du mulighed for at køre og evt. 
har plads til flere, vil vi meget gerne 
høre fra dig, om ikke før, så ved til-
meldingen. TUSIND TAK. 
Så begynder Fællesspisnings-
aftnerne igen, 2. fredag i måneden. 
Første gang fredag den 9. septem-
ber kl. 18. 
Tilmelding til Else Larsen, tlf. 
65901129 fra 1. september. (Helst 
mellem kl. 17 og 18). 
 
�B! Sæt kryds i kalenderen ved den 
27. oktober til ”Latteraften” i Var-
mestuen. 



 

4 

�yt fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum 

Konfirmationskjoler. 
 
Den for de unge så skønne og løfteri-
ge konfirmationstid er for længst 
overstået, og ottendeklasserne rundt 
om i landet er netop startet op med 
forårets hovedpersoner på skolebæn-
kene. 

Endnu en gang gik snakken om pi-
gernes kjoler. " Jamen er det da ikke 
for galt, det er jo næsten små brude vi 
ser i kirkerne ". 
Spørgsmålet er om tingenes tilstand 
egentlig har ændret sig så meget, lad 
os se lidt på to af museets konfirmati-
onskjoler. 

Asta Ellegaard blev konfirmeret 2. 
April 1944 i Nørre Søby kirke. Fe-
sten blev holdt derhjemme over to 
dage, og forældrenes soveværelse 
måtte ryddes for at give plads til alle 
gæsterne. 
Kjolen, en elfenbensfarvet taftkjole, 
blev syet af den lokale syerske, Ma-
thilde Grønnemand, der boede Kirke-
søvej 9. 
Susanne Sig, blev konfirmeret i  
Nørre Søby kirke i 1978. Kjolen var 
en hellang Lilly model af bomuld og 
polyester med tilhørende skørt, og fe-
sten blev holdt i Nørre Søby forsam-
lingshus. 
 Susannes forældre er Niels og Gerda 
Sig, der dengang boede Odensevej 21 
Museets konfirmationskjoler kommer 
frem i forårstiden. 
Else-Marie. 
 

Asta foran faderen Frederik Ellegaards 

værksted ved konfirmationen i 1944. 

Astas konfirmati-

onskjole anno 2011 

Susanne ved konfir-

mationsfesten i �ør-

re Søby Forsam-

lingshus. 

Kjolen ses til højre. 
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Så er sommerferien slut, og det er tid 
til en ny omgang fællesspisning for 
børnefamilierne.  
Næste dato er fredag d. 2 september 
kl 18.00 - 22.00. Drikkelse medbrin-
ges selv.  
Menuen ved jeg endnu ikke hvad bli-
ver, men det er helt sikkert at det bli-
ver lækkert, og at alle vil gå mætte 

LOKALRÅDET 
Kulturel aften i Nr. Søby kirke torsdag den 6. oktober kl. 19.00. 

Lokalrådet Nr. Lyndelse/ Nr. Søby har taget den røde musikalske tråd op. 
Da vi jo bor i Carl Nielsens land, vil vi mødes til en fælles aften med sang og 

musik. 
Derefter en forfriskning i konfirmandstuen. 

Nærmere i næste nr.  
 

Reserver allerede aftenen nu! 

fra bordet! 
Adressen er Røjlevej 6b i Varmestu-
en. Pris 150 kr for hele familien, uan-
set antal. 
Børnene må meget gerne medbringe 
lidt at lege med. 
Senest tilmelding dagen inden til Le-
ne Jensen, Røjlevej 5. Mob; 26 17 00 
93 

Peter Albrekt  -  
redaktør af SKULDERBLADET - 
det lille beskedne blad, som i 20 år er 
landet i postkasserne hos sognets be-
boere. 
Peter er her fotograferet med den 
samlede udgivelse i indbundet stand. 
– Lokalarkivet har bekostet indbin-
dingen, og disse 4 bind, som dækker 
tiden fra 1990-2010, fortæller sam-
men med Menighedsrådets indbin-
ding af SOGNET (fra 1975-2010) 
om, hvad der rørte sig i Nørre Søby i 
perioden 1975-2010.  -  Alle, i alt 8 
bind, kan ses på Lokalarkivet. Bliv 
glædelig overrasket over al den akti-

vitet, der har været og er i vores lille 
samfund. 
AaR 

Fællesspisning for børnefamilier! 
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Endnu en institution i Nørre Søby 
fylder 100 år. Denne gang er det det 
livsvigtige �ørre Søby Vandværk. – 
Vandværket og Lokalarkivet arbejder 
sammen om udgivelsen af et fest-
skrift i den anledning. – Forhand-
lingsprotokollen fortæller, at man ved 
et møde i Forsamlingshuset den 31. 
august 1911 besluttede at oprette 
�ørre Søby Vandværk.  –  Det var 
ikke lige så let at få sat på skinner, 
som denne omtale lader ane!  – Fest-
skriftet kommer i løbet af efteråret. 

*********************** 
Fortælledagene i efteråret. 

5. september – 14.30 – i arkivet:  
”Hvem ejede �ørre Søby i gamle 
dage?” 
3. oktober – 19.00 – i Aulaen – 
”�ørre Søby Skole og Bodil & Poul 

Mahler”. 
Ejgil Mahler har lovet at deltage i hi-
storiefortællingen. 
7. november – 14.30 – i arkivet: 
”Gadebelysningen i �ørre Søby”. 
5. december – 14.30 – i arkivet:  
”Sangen i �ørre Søby”. 

*********************** 
Mandag den 21. november kl. 
19.00 kommer Eigil Nikolajsen og 
fortæller om ”�ørre Søby og �r. 
Lyndelse i oldtiden”. Eigil, som er 
”gammel” Nørre Søby-dreng, vil og-
så fortælle om sin barndom og skole-
gang i Nørre Søby Friskole. 
Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og 
Nørre Søby er arrangører af denne af-
ten i Aulaen.  Entre: 25 kr. 
Aase Reffstrup 

�yt fra Lokalarkivet. 
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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 

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

Mandag den 5. september 2011, kl.14.30 – i Arkivet. 
”Hvem ejede egentlig "ørre Søby i gamle dage? Om Søbysø-
gård.” 

*************  
Mandag den 3. oktober 2011  - kl. 19.00  -  i Aulaen: 
”"ørre Søby Skole -  specielt i Bodil & Poul Mahlers tid.” 

Ejgil Mahler deltager i historiefortællingen. 

Tak til "ørre Søby Koret. 
 

De har fløjet på sangens vinger en tur. 

Nu er sangen stoppet, 

noderne er droppet, 

dirigenten, han er hoppet. 

Så må vi gå og nynne selv, 

Nørre Søby sku’ nødig gå hen at glemme, 

at det netop var her, 

Carl Nielsen havde hjemme. 

Måtte ”Den milde dag”  

forblive lys og lang. 

Vi har alle, især Jens Vejmand, 

brug for en sang. 

Huspoeten 

Månedens digt 
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Kalenderen          september  -  oktober 2011 

2. 
5. 
9. 

15. 
17. 

6. 
27. 

Sep. 
 
 
 
 
Okt. 

18.00 
14.30 
18.00 
 
18.30 
19.00 

Fællesspisning for børnefamilier 
Opstart fortælledage 
Fællesspisning 
Varmestuens efterårsudflugt 
Høstfest 
Kulturel aften 
”Latteraften” 

1. Mandag 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 

Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 

19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 

Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

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 

8æste nummer udkommer den 1. oktober 2011. Deadline : 15. september 
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Fre. 
Man. 
Fre. 
Tor. 
Lør. 
Tor. 
Tor. 

Mandag 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

 
1., 3. og 
4. Fredag 

Gymnastik 
Bob/Petanque 
Træning  -  8SB 
Banko 
Bob/Petanque 
Læseforeningen og strikkek. 
8r. Søby Koret  -  øveaften 
Babygymnastik 

10.00  -  11.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 
19.00  -  21.00 
09.30  -  10.30 

Skulderbladets interessenter 
8ørre Søby Kirke 
8ørre Søby Lokalarkiv 
8ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 

8ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
8ørre Søby Forsamlingshus 
 

Varmestuen 
Lokalarkivet 
Varmestuen 
 
Forsamlingshuset 
8ørre Søby Kirke 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Aulaen Røjlevej 22 
Varmestuen 


