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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Folkeskolen fylder 200 år
I 1814 kom loven om undervisningspligt for alle. Det kom ikke til
at fungere fra dag 1; der var ikke forståelse for loven fra alle sider. Og
hvorfor nu ikke det? BØRN var en
nyttig arbejdskraft, så de blev ikke
sendt i skole, hvis der var arbejde,
der skulle gøres der hjemme. Denne
omgåelse af loven blev straffet med
betaling af mulkt (bøde). Udviklingen kørte langsomt, men lod sig ikke
stoppe – og det gør den stadigvæk ikke. Derfor har vi det uddannelsessystem, som vi har i dag – et system der
hviler på loven af 1814 om undervisningspligt for alle, og som har givet
os det grundlag, der sætter os i stand
til ”at læse, skrive og regne” – alfa og
omega for al videre udvikling.
Det er en ultrakort beskrivelse af fødselaren; der kan i medierne – skrivende såvel som talende – søges om detaljer. Her handler det om ørre Søby.
Den første skole lå på nuværende
Kirkesøvej 22; her boede degnen. For
nylig har vi fundet et skolebillede fra

ca. 1878 – det hidtil ældst kendte. Vi
ser ikke bygningen i sin helhed; men
dateringen skønnes at være nogenlunde rigtig, da vi kan identificere et
par af børnene. I 1878 lå skolen ved
siden af kirken – først i 1882 flyttede
den på Røjlevej 22. I 2007 lukkede
skolen, og eleverne flyttedes til Carl
Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. Hermed sluttede 193 års skoletid for
Nørre Søby.
Da Nørre Søby Skole i 1982 fejrede
sin 100-års fødselsdag på Røjlevej,
var det i en noget anderledes bygning. Den oprindelige hvidkalkede
var blevet udvidet med flere tilbygninger, bl.a. en gymnastiksal, som
også blev benyttet af Nørre Søby
Badmintonklub – en aula, som bl.a.
gav rum til kirken, da den var under
restaurering 1978-80. Og flere udvidelser kom til.
Det var rammen for skolegangen;
hvordan var indholdet? Det vil jeg
fortælle om på Fortælledagen mandag den 6. oktober kl. 14.30 i Arkivet.
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Der er stadig børn på Røjlevej 22;
Børnehuset ”Regnbuen” tager vare

på børnene indtil skolealderen.
Aase Reffstrup

Sommerens glæder
Det blev ikke nødvendigt at arbejde
sig til varmen i de sidste par måneder. Det er vi sikkert mange, der er
glade for. Jeg kan ikke erindre en
sommer, der har været så ensartet
varm i de 65 år, jeg har levet; men
dejligt var det.
Havørnen har jeg set flere gange; det
er en ungfugl – halen er ikke hvid.
Det er spændende, om den på længere sigt etablerer sig i vores lokalområde.
Tidligere har jeg ironiseret lidt over
vores monokulturlandskab; agerhøns
og fasaner er næsten væk. Måske er
sidegevinsten, at rovfuglene bliver
mere artsrige. Jeg har set en del rørhøge, musvåger og glenter – hvepsevåge har jeg set enkelte gange.
Vores foderplads i haven besøges sta-

dig hver dag; det er en glæde at se
kærnebider, dompap, grønirisk,
flere slags mejser, rødhals og også
af og til gærdesmutte.
Jeg har altid troet, at staudebed var
betegnelsen for et bed i haven, hvor
”fine” indkøbte blomster fra fremmede lande stod og tog sig ud; men
”staud” er betegnelsen for en flerårig
plante, hvis urteagtige stængel visner
ned om efteråret, og så gror der nye
stængler op næste vår. Mange af vore
vejrabatter og uopdyrkede arealer er
”staudebede”. Lige nu blomstrer cikorie, regnfang, perikon og sæbeurt; desværre er knopurterne og
scabioserne næsten afblomstrede for
i år; men næste sommer vil vi gense
farvefloret – NATURligvis.
Jørgen ielsen

Har der været bank i ørre Søby?
Ja, det har der – og det huskes endnu
af mange. Men hvilke – og hvornår?
- Ved Julemessen i Forsamlingshuset
i december 2013 fik jeg stillet
spørgsmålet: Hvornår lukkede BG
Bank i Nørre Søby?
Jeg lovede svar, men glemte det, indtil jeg forleden fandt blokken med
spørgsmålet! Undskyld – nu har jeg
fundet en artikel frem, som blev bragt
i SKULDERBLADET I 1998. Så håber jeg, at spørgeren læser den.

Hvordan BG Bank kom til ørre
Søby
I april 1984 havde Lokalarkivet besøg af fhv. sognerådsformand, nu afdøde gårdejer Karl Jensen (Røjlevej
4), som bl.a. fortalte:
”Jeg var sognerådsformand fra 1958
indtil kommunesammenlægningen 1.
april 1966; sognerådet havde siden
1954 haft et lokale i posthuset, hvor
der også var bibliotek. Huset blev
bygget, da Nørre Brobybanen blev
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nedlagt, maj 1954; så vidt jeg husker,
havde vi åbent 3 dage om ugen
(tirsdag, torsdag og fredag eftermiddag). ”Vi” var Jungsgaard [ansat på
Søbysøgaard], som var kasserer, og
mig.
Jeg havde lidt med LandboSparekassen at gøre og blev en dag
ringet op derfra og spurgt, om ikke
jeg kunne skaffe dem et lokale, hvor
de kunne få et par timer to gange om
ugen. Jeg lovede, at jeg skulle se på
det. Tænkte over det og kom til, at
det kunne vi da eventuelt bruge kommunekontoret til. Jeg ringede tilbage,
og det ville da være i orden, hvis sognerådet godkendte det. Det blev forelagt, og på møde den 13. oktober
1959 godkendte Nørre Søby sogneråd, at Landbo-Sparekassen kunne
være der 2x2 timer om ugen på nærmere fastsatte betingelser. Lejen var
800 kr. om året.
Så skulle de jo også bruge en mand
her, om jeg kunne finde en til dem.
”Hvad med mig selv?” Jamen, det
var da i orden. Sådan begyndte det;
nogen dage traf det sammen med min
kontortid på kommunekontoret. Men
folk var så forstående, så det kunne
sagtens gå. Sådan gik nogle år; åbningstiden blev udvidet med 1 dag
mere om ugen.
En dag blev jeg ringet op, om jeg ikke kunne skaffe Sparekassen en byggegrund; de ville gerne bygge herude. ”Det kan jeg vist nemt klare; jeg
ved, at Jens Aage Mathiasen gerne vil
sælge en byggegrund, for han har sådan en stor have.” Det blev vedtaget

og grunden købt. Det må have været
omkring 1970. Jeg husker, at direktøren en dag var i Nørre Søby, og han
sagde: ”Hvis du kommer til København, så prøv at tage ud og se på et
sommerhus, som står på (et nærmere
angive sted).”
Jeg tog til København og så på huset;
det kunne leveres som byggesæt.
Sparekassen købte det som et forsøg.
Det blev sat op på grunden i Nørre
Søby [Odensevej 27] og har været
her lige siden. Jeg var med til at starte i den nye bygning dernede; det var
den 16. februar 1972. Jeg blev ansat
som heldagsmedarbejder. I 1977
holdt jeg op, var da fyldt 68 år.”
Resume:
Oktober 1959 – april 1966 havde
Landbo-Sparekassen lokale på Nørre
Søby kommunekontor på Posthuset
(Odensevej 31).
April 1966 – februar 1972, alene på
denne adresse efter kommunesammenlægningen.
16. februar 1972 – åbnede Sparekassen FYN (fusion af LandboSparekassen og Fyns Stifts Sparekasse i 1964) en filial på den nuværende
adresse: Odensevej 27.
1973 fusionerede Sparekassen FYN
med BIKUBE under dette navn.
1996 fusionerede BIKUBEN med
Girobank under navnet BG BAK.
1. maj 1998 lukkede ørre Søbyafdelingen – endnu en epoke i byens liv sluttede.
*************
BG BANK blev overtaget af Danske
Bank i 2001.
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Vi skruer tiden langt tilbage – til midten af 1900-tallet. Da havde Fyns
Landmandsbank en ugentlig bankbus på pladsen ved Posthuset. – Kan

nogen af læserne fortælle om den,
hører jeg meget gerne.
Aase Reffstrup

Varmestuen
Så er vi tilbage igen efter fantastiske
måneder med sol og varme. Desværre er det ikke meget, vi har set til hinanden til fællesspisninger eller lørdagsfrokoster. Varmen har nok holdt
os alle hjemme eller ved vandet. Dog
ser det ud til, at petanque-, strikkedame-, kaffemik-, og mandeholdet er
mødt trofast op. OG den 30. august
bliver der lørdagsfrokost i forbindelse med rengøringsdagen (se opslag). Morgenkaffe kl. 9.30, og kl. 12
frokost på ”vanlig vis”, dog giver
Varmestuen en øl og en snaps til maden.
Inden sommerferien, nemlig den 23.
maj, fik vi ved Kristian Juhls spade-

stik plantet et ahorntræ på plænen
foran Varmestuen (se billedet). Men,
hvis han og Else ikke tillige efterfølgende
havde
sørget
for vanding,
ville der
næppe
have været noget træ nu. Tak I to!
Sankthansaften nåede også i år at
blive en succes. Selv heksen futtede
af sted denne gang -og i en sådan
fart, at vi næsten ikke nåede at se
hende. Derfor billede, så I kan se
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hende her. Mange mødte
op ved søen trods stærk
blæst. Dejligt! Tak til alle, der kom og som igen
var med til at vise sammenhold i vores lille by.

Også tak til Anders Kjærsig for en
super -”græsselig” tale. Ellers er der
kun at minde om fællesspisningen
fredag den 12. september kl. 18.
Tilmelding til Else Larsen fra 1. september på tlf. 65901129

Eftersommertur til Odense
Foreningen Norden, Årslev, Nr. Lyndelse Sogns Lokalhistoriske Forening
og Arkiv og Lokalarkivet for Nørre
Søby Sogn arrangerer en guidet rundvisning i Nordatlantisk Hus, Promenaden 1, 5000 Odense C, lørdag den
6. september 2014. Rundvisningen
begynder kl. 11.00. – Efter rundvis-

ningen kører vi til den nyindviede
Odins Bro, spadserer over og finder
til sidst et godt sted til at spise den
medbragte mad. Der arrangeres samkørsel fra Kirkepladsen i Nr. Lyndelse med afgang kl. 10.15.
Turen er gratis, bortset fra et lille beløb til kørslen.

Jens Arndal
Christian Fogh
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Tilmelding inden 1. september 2014
til Kirsten Jensen 30 25 79 45 (mail:
kirsten@fista.dk) eller

Aase Reffstrup 65 90 11 00 (mail:
aase.reff@post.tele.dk)

Så er der atter valg til menighedsrådet for r. Søby og Heden Sogne.
Som noget nyt havde vi denne gang
en valgperiode på to år i stedet for,
som hidtil, fire. Disse to år er nu gået,
kære venner. Orienterings- og opstillingsmøde til det kommende råd finder sted
onsdag den 10. september 2014 kl.
19.00 i Konfirmandstuen i r. Søby.
Som anført i marts-nummeret af

SOGNET vil der ved mødet den 10.
september blive orienteret om arbejdet i indeværende valgperiode;
spørgsmål hertil besvares gerne. Vi
håber inderligt, at rigtig mange vil
møde op med lyst til at tage del i arbejdet ved vores fælles kirker.
Menighedsrådet er som vanligt vært
ved lidt til ganen.
Lene Christensen – Asta Larsen
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Nr. Søby Dilettanterne
ver Sørensen.
Von Sclappenschilt– forvirret professor.
En papegøjestemme– evt. indtalt på
bånd.
Et par ældre pensionatsværtinder har
specialiseret sig i særlig betjening af
enlige velhavere – som normalt forsvinder sporløst efter at have efterladt
de to søstre en pæn sum. Men i dette
stykke er intet normalt, hverken
handling eller personer
Vi er desværre ikke på nuværende
tidspunkt nok til at spille stykket – vi
mangler mænd -. Så hvis du sidder
derude og egentlig gerne vil være
med, så mød op den 8. september.
Har du ikke lyst til at spille, men måske gerne vil hælpe med et eller andet, så er du også hjertelig velkommen – mand eller kvinde – alle er
velkomne.
På gensyn
Bestyrelsen

Så starter sæsonen igen. Vi mødes
Mandag den 8. september kl.
19.00 i r. Søby Forsamlingshus
I år har vi fundet følgende stykke,
som vi gerne vil spille:
Englefabrikken - et lystspil af Torben Nielsen i 3 akter. Handlingen
foregår i søstrene Gyldenhjælm’s
dagligstue, som er holdt helt i klunkestil.
Rolleliste
Lydia Gyldenhjælm og Theodora
Gyldenhjælm– ugifte, men giftige
søstre først i halvtredserne, udadtil
meget fornemme.
Olsen – tidligere kirkegårdsgartner.
Fanny– stuepige hos de 2 søstre.
Kathrine – kokkepige.
agel - detektiv ved Statspolitiet
Alma Jensen – frøken fra provinsen, tidligere ostehandler.
Baronesse Hokkenfeldt
Falkenstein– formummet bankrø-

Hjertestarteren er sat op i Nr. Søby og Nr. Lyndelse.
Indsamlingen fortsætter på Konto
0828-3623610, eller ved henvendelse til Else Larsen tlf. 6590 1129
da der stadig ikke er penge nok.
Der har været orienteringsmøde om
brugen af dem.
Indsamlingen startede ved byfesten i
Nr. Søby, hvor der kom 11,000 kr ind
Superbrugsen i Nr. Lyndelse har
sponsoreret 10,000 kr.
Mange erhvervsdrivende og private i
området har ydet et stort beløb.

Hjertestarterne med skab har kostet
44,000 kr.
Lys og el 6,000 kr.
Lokalrådet har ydet et lån på 15,000
kr. Der er indsamlet 45,000 kr.
Der skal være penge til vedligeholdelse af hjertestarterne (batterier og
elektroder). Udskiftes hvert 3 år. Pris
ca. 2000 kr.
Hvis hjertestarteren har været i brug,
betaler ”Region Syd” for klargøring.
Hjertestartergruppen.
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1940 - 1945
fængselsbetjent A. Wahls erindringer om tiden som aktiv i Modstandsbevægelsen.” - Kurt gav mig
en kopi. Det er meget interessant
læsning. Bekræfter, udbygger tidligere oplysninger og bringer nye.
Enkeltheder vil blive fortalt i forbindelse med markering af 70-året
maj 2015. – En enkelt detalje skal
dog bringes her.
”5. maj om formiddagen samledes
vi ved det gamle forsamlingshus i
ørre Søby; der blev vi først bekendt med, at gruppe nr. 2 også var
kolleger fra Søbysøgård – det anede
vi ikke noget om før 5. maj! ”
På gensyn i 2015 omkring Besættelsestiden – ønsker Aase Reffstrup,
Lokalarkivet i Nørre Søby.

I 2015 er det 70 år, siden Danmark
igen blev frit. Lokalarkivet har –
siden den første officielle markering
i 1985 – været med til at fortælle
om ”De 5 forbandede år” gennem
udstillinger og skrift (i 1995 og
2005). Hver gang har vi efterlyst
beretninger, billeder o.l., og hver
gang er vores viden om tiden blevet
større.
”Nu har vi vist fået alt frem, hvad
der findes efter så mange år.” – Men
NEJ – i marts 2014 var der gennemgang af gamle arkiver på Søbysøgård. Kurt Rosenfeldt fortæller:
”En skuffe kunne ikke lukkes helt,
så den blev taget ud. Årsagen var en
konvolut, der var gledet bag ud.
Indholdet var spændende – det var
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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 1. september 2014, kl. 14.30
Badminton i ørre Søby – om Mary og Harrys gave til Arkivet
Mandag den 6. oktober 2014, kl. 14.30
Folkeskolen fylder 200 år – skoleliv i ørre Søby

TAK for hurtig
hjælp ved mit hjertestop
v/byfesten d.30.maj
Takket være jer, fungerer jeg fint i dag
Kirsten
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Bliv medlem af r. Søby forsamlingshus
for kun kr.75,00 pr. person om året, er du med til at vedligeholde
r.Søby`s samlingssted.
Kontakt formand Peder Larsen på tlf. 40 46 35 06 eller
Kasserer Karsten Buhl på tlf. 20 15 10 50
Du har som medlem en fordel ved at leje borde og stole til dine fester
hjemme for kun kr.100,00
M.v.h.
r. Søby forsamlingshus.

I anledning af ---Den 9. juni 2015 er det 150 år, siden
en lille dreng blev født i ”Uglehuset”
på Sortelung. Ved dåben i Nr. Lyndelse Kirke fik han navnet Carl August ielsen. Ingen kunne dengang
ane, at han skulle blive Danmarks
store komponist. Men mange gode
vuggegaver fik han med sig – lyden
af lærkesang, vibens skrig, lyden af
sin fars violin, sin mors sørgmodige

stemme, de mange søskende – hele
det summende, levende liv omkring
sig åndede han ind og bevarede.
Derfor: ”I anledning af ” - vil vi i
SKULDLERBLADET frem til 9. juni 2015 i hvert nummer have en lille
klumme om Carl August Nielsen og
livet omkring ham.
Hanne Christensen

Månedens digt
Sidder på en bænk i solen,
det er sommer,
huden ånder fugtigt under kjolen.
En lille Peter Edderkop
spinder fra min skulderstrop.
Mon den bliver glad og varm
af at vugge ved min barm?
Huspoeten
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Varmestuen
meddeler
Borgere i "ørre 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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Kalenderen
Lør. 30. Aug.
Man. 1. Sep.
Lør.
6.
Man. 8.
Ons. 10.
Fre. 12.
Man. 6. Okt.

9.30
14.30
10.15
19.00
18.00
19.00
14.30

september - oktober

Lørdagsfrokost og rengøringsd.
Fortælledag
Eftersommertur
Sæsonstart Dilettanterne
Orienteringsmøde menighedsr.
Fællesspisning
Fortælledag

2014
Varmestuen
Lokalarkivet
Kirkepladsen ,r.L.
Forsamlingshuset
Konfirmandstuen
Varmestuen
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
,r. Søby Løberne
Øveaften ,.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
,r. Søby IT forum/datastue
Træning - ,SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
,r. Søby Løberne
Bob/Petanque
,r. Søby IT forum/datastue

10.00
18.00
19.00
10.00
15.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00
17.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 17.00 Røjlevej 22
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
- 12.00 Varmestuen
- 18.30 Røjlevej 22

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

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
,ørre Søby Kirke
,ørre Søby Lokalarkiv
,ørre Søby Vandværk
,ørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

,ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
,ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

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
,æste nummer udkommer den 1. oktober 2014. Deadline : 15. september
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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