
1 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

14. Årgang nr. 8.   1. oktober  -  1. november  2004            IS 0906-6519 

Den 10. september sov Ingeborg Jespersen (83) stille ind efter længere tids 
sygdom.  Ingeborg var også en del af gamle Nørre Søbys historie. Ingeborg 
og ishuset var omdrejningspunkt i mange år. Vi er mange, der har nydt en is 
her og i tilgift fået en god snak om stort og småt. Jeg tror, at Ingeborg på en 
måde fyldte den samme plads som ismejeridamen iflg. Tove Ditlevsen gjorde 
i de større byer – Ingeborg var en god lytter med et roligt, venligt væsen med 
plads til en munter bemærkning. Hvor finder vi i dag en butik, hvor der er tid 
til, at de egenskaber kan udfolde sig? 
 
Det var trist, da ishuset lukkede og blev taget ned i foråret 1989. Omfartsve-
jens åbning i december 1986 havde vel også indflydelse på beslutningen – 
den gennemgående trafik i begge retninger gik uden om Nørre Søby. 
 
Det var Elna Knudsen, som åbnede ”Clubben” og ishuset i sit barndomshjem 
på Odensevej 14 i 1956. ”Clubben” var et nyt, spændende indslag i byens liv; 
den huskes af mange ældre i byen – det var her, vi bl.a. kunne se TV, mens vi 
nød en kop kaffe eller en is. Dengang var TV ikke hvermandseje.  Da Elna 
døde i 1958, fortsatte Ingeborg og Kristian Smed. Kristian døde i 1974. 
 
Nørre Søby har haft mange initiativrige beboere i årenes løb, i mindre såvel 
som større sammenhæng. De har alle været med til at forme Nørre Søbys hi-
storie. Derfor føler jeg det naturligt, at ”riste en rune” over dem, så nutiden og 
eftertiden får en ide om, hvem der har præget det samfund, de bor i. 
 
Aase Reffstrup 
 

”DER VAR E GA G ET ISHUS  ----”  
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Denne gang står naturkalenderen til 
søs. Jeg har en gammel træmotorbåd 
liggende i Fåborg Marina, hun er en 
ca 7 meter lang Dyreborgjolle med 
indenbords dieselmotor kahyt, styre-
hus og to gasblus. 
En af de sidste varme dage vi blev 
begunstiget med her i september sy-

nes jeg at jeg havde fortjent en sejltur 
ud på fjorden. Jeg kom til Fåborg ved 
10-tiden i strålende sol og næsten 
vindstille. Jeg fik jaget edderkopper 
og spindelvæv væk og gjort klar til at 
starte motoren. Det foregår med hånd-
kraft på et svinghjul, når der er god 
fart på hjulet slåes den første cylinder 

 aturkalenderen 

Rettelse. 
Sognet har bedt os meddele at i gudstjenestelisten er der byttet om på advents-
gudstjenesten i Heden og Nørre Søby.  
Det skal være :   ørre Søby d 28 nov kl 14.00  
                          Heden         d 05 dec kl 19.30 

 yt fra Dagli` Brugsen. 

Tak til Dagli´ Brugsen. 
Deltagerne i Brugsens tur til Frøbjegspillet siger mange tak for en stor oplevel-
se, vi er meget glade for at Dagli`Brugsen arrangerer sådanne gode ture. 

En deltager. 

En stor tak til alle, som har del-taget i 
vore sommerarrangementer, først turen 
til Frøbjergspillet hvor vi så Tumme-
lumsen, vejret var helt i top og bussen 
var fuld. 
Så havde vi høstmarked, hvor rigtig 
mange deltog, pladsen summede af 
glade mennesker og mange nød bage-
rens æggekage. Vi siger også tak fordi 
I modtog badmintonklubben så posi-
tivt, når klubben solgte nøgler til at 
vinde en hel palle med 30 ks. øl  dette 
tiltag gav badmintonklubben over 
5000.- kr., som de er meget glade for. 
Vi har stadig fredagstilbud på en kasse 
Odense Pilsner for 99,95 kr + emballa-

ge  og et stort franskbrød for 10,-kr. 
Dagli` Brugsen i Nørre Søby 

65901426 
Kirsten Højer- Andersen 
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til  og når den har fået fat slår jeg de 
to næste til og så kører denne gamle 
Lister-diesel så længe der er brænd-
stof på. 
Jeg finder en redningsvest frem og 
kaster fortøjningerne og sejler forsig-
tigt ud af havnen. Jeg passerer værf-
tet, hvor et af hjemmeværnets skibe 
ligger til eftersyn, værftet har sin egen 
lille havn, hvor der ligger andre skibe 
som venter på reparation. Til den 
modsatte side kan jeg se villaerne i 
Fåborg, der har haver ned til fjorden 
og nogle har deres egen bådebro, det 
er dyre huse. 
Der er virkelig kønt på fjorden og 
med sol, blå himmel og stille vejr. Nu 
kan jeg se resten af Fåborg by med 
klokketårnet og en færge liggende i 
den gamle havn. 
Jeg har kurs mod Bjørnøs vestende og 
passerer den røde havnekost midt i 
fjorden. Der er mange af de små bø-
jer, der viser at der er sat bundgarn for 
at fange fladfisk, torsk og andre fisk. 
Jeg er nu ved Bjørnøs vestende og 
passerer Søbyfærgen, der er på vej ind 
til Fåborg.Den laver nogle store bøl-
ger, så jeg får lige en gyngetur, men 
min båd er bred og tung og falder hur-
tigt til ro igen. 
På styrbord side (højre) ligger det lille 
fiskerleje Dyreborg, der er mange 
hvidkalkede huse som lyser hvidt i det 
klare solskin. Her ud for Dyreborg er 
der en lang sandrevle med ca en meter 
vand, der har vi tit kastet anker og 
badet og nydt synet af skibene, der 
sejler forbi. 
Jeg fortsætter mod syd og har nu 
Knolden på min højre side, det er en 
halvø med stejle brinker ned mod ha-

vet, der er mange sten i vandet, de er 
styrtet ned, når havet har gnavet af 
skrænterne, så jeg holder god afstand, 
for at undgå stenene. Her er mange 

bundgarnspæle og på hver og én sid-
der en sort skarv med vingerne ude 
for at tørre dem. 
Da jeg er kommet rundt om Knolden, 
ser jeg pludselig 2 marsvin foran bå-
den, cirka 20 meter fremme, de svøm-
mer imod mig og passerer tæt forbi 
båden, hvor jeg tydeligt kan se dem i 
det klare vand og med den lyse sand-
bund som baggrund. Det er flot – der 
er mange marsvin her i Øhavet, men 
det er ikke så tit vi ser dem. Jeg er nu 
i bæltet mellem Lyø  og Fyn og kan 
se hen til Sinebjerg camping og se 
færgen til Lyø lægge til i øens lille 
havn. Der er en livlig trafik omkring 
mig af sejlskibe og andre der er ude 
for at fiske lidt til aftensmaden. 
Jeg sejler ind mod stranden og kaster 
anker på en meters vand, min båd 
stikker kun cirka 70 cm, så jeg kan gå 
langt ind mod kysten.  
Jeg har en madpakke med og nyder 
den samt en øl her i stilheden og sol-
skinnet. Efter en pause på ryggen på 
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EFTERLYS I G GAV RESULTAT  
Aldrig så snart var SKULDERBLA-
DETs september-nummer på gaden, 
så ringede telefonen.  ”Jeg har den 
efterlyste bog, ”Tysk Fange”, og 
Frøslevlejrens museum må gerne få 
den.”  Det er Harry på Røjlevej 13, 
som er den glade giver. En halv time 
senere var den i hus. En stor tak til 
Harry. 
 
Det forlyder, at der muligvis er flere, 
der har den stående, men hæger om 
den. Meget forståeligt.  – Må jeg have 
lov at foreslå, at der i bogen skrives, 
at den bedes afleveret til Lokalarkivet 

i Nørre Søby, om den situation opstår, 
at den står til udsmidning. For selv 
om vi har 2 eksemplarer, vil vi gerne 
samle så mange som muligt. Den blev 
i sin tid ikke trykt i ret mange eksem-
plarer, og den findes – så vidt vides – 
ikke på Statsbiblioteket i Århus eller 
Det Kgl. Bibliotek i København. 
 
Endnu engang har SKULDER-
BLADET vist sin nytte i oplysningens 
tjeneste. 
 
Aase Reffstrup 

Hjælp os! 
Der var engang for mange år siden en Børnefond, som var så venlig at hjælpe os 
med opstart af en legeplads på det grønne område ved Lindelyvej/
Gammelgårdsvej. Legepladsen er tilgængelig for alle børn i byen. 
Efter så mange år uden vedligeholdelse er den i dårlig stand, så derfor er der 
brug for frivillige til at genopbygge den. Vi kunne måske søge om nogle midler 
til indkøb af materialer, det kunne evt. være hos Børnefonden i Nr. Søby/
Tuborgfonden m.fl. Efterfølgende skal der bruges nogle praktiske/dygtige og 
flittige medborgere til at udføre et godt stykke arbejde, så vores børn igen kan få 

kahyttaget  tager jeg mig en svømme-
tur ind til stranden og går en tur langs 
stranden, hvor der ligger enkelte som-
merhuse bygget ind i skrænten, ejerne 
gør alt for at holde skansen mod ha-
vets hærgen om efteråret og vinteren 
med sten og beton ud mod stranden. 
Tilbage i båden læser jeg lidt og hører 
radio. På himlen er der allerede fugle-
træk mod sydvest – samme vej som 
jetflyenes røgstriber peger – mod var-
mere himmelstrøg. 
Hiver ankeret op og vender stævnen 

mod Fåborg igen og snart kan jeg se 
klokketårnet igen og de nye træhuse 
med dyre lejligheder på kajen i Få-
borg. Sejlturen tilbage tager omtrent 
en time. 
Turen kan gøres efter med færgen fra 
Fåborg til Lyø og Avernakø, prøv det 
en sommerdag, tag evt. cyklen med  
og kør en tur på Lyø, der er som i den 
gamle landsby i Odense. 

Iver  
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retaget en arkæologisk undersøgel-
se af museumsinspektør Lars 
Evald Jensen fra Odense Bys Mu-
seer. Han har lovet, at der vil tilgå 
Skulderbladet en artikel om hvad 
marken gemmer. 

Iver 

Man kan ikke undgå at se de store 
gravemaskiner er gået i gang på 
Kirkeløkken ved Stadionvænget. 
Der bliver i første omgang bygget 
9 seniorboliger, der så vidt vides er 
solgt. Før byggeriet startede blev 
der, som der skal ifølge loven, fo-

Kirkeløkken. 

Torsdag den 21/10-2004. kl. 19.30. Holder vi generalforsamling i varme-
stuen med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag  og ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra byfe-
sten 2004 skal være formanden i hende senest den 20/10-2004. 
Mikael Pedersen  -  Odensevej 38A, Nr. Søby  -  5792 Årslev 

byfest@mail.dk 
Byfestkomiteen. 

Weekend Sykursus på  r. Søby Skole 
Lørdag/Søndag d. 12 & 13 November begge dage fra Kl. 10.00 – 16.00 

Instruktør: Bitten Hansen Espe. 
 

Kom og bliv inspireret og sy lige hvad du ønsker, kurset er for begyndere samt 
øvede, max plads til 8 personer på holdet, så derfor ”Ring i dag”. 
 
Instruktøren giver en kop kaffe Fredag. d 29 oktober, hvor vi kigger på mønstre 
og modeller, og planlægger hvad vi skal sy. Der er mulighed for at bestille stof-
fer efter kataloger. Tag din egen symaskine med og lær måske noget nyt om den. 

Pris for alle tre dage:  Kr. 585,- 
Du er velkommen til at ringe for at få yderligere info. Tilmelding til Bitten Han-
sen. på tlf. 45813198. 

Nr. Søby Korets aftenskole tilbyder 

en god legeplads at lege på. Vi forventer en stor opbakning. 
Kontakt: Hanne og Kurt 65902371, Berit 65902297 

Indkaldelse til generalforsamling i Byfestkomiteen. 
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Fællesspisning i oktober bliver afholdt fredag den 08.10.04  kl:18.00 
NB!! Husk at ringe til Lene ( ikke Bente ) 65901686 senest tirsdag 10.04 

Varmestuen. 

Galleri Hestehavegaard 
Søstedvej 19 -  5792 Årslev 

Tlf.: 65991559 

Har fået nye beboere og byder på udstillingen: Sko-
le og fritid i 50-erne.  
Gratis entre 
Åbent: torsdag-lørdag kl. 12-17 eller efter aftale 
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Jeg har drukket min rødvin, taget et hvil, 
For jeg loved’ jer et digt med smil. 
Jeg tror det skal handle om noget jeg så, 
Sort på hvidt i Stiftstidende stå. 
I artiklen stod skrevet om Årslevs slunkne kasse, 
En folkevalgt har forfærdeligt meget at passe, 
Især hvis I tænker på alle da mange, der bare vil ha’ 
Jeg mener det må jo gå gruelig galt en dag. 
Men så fik Herdis Hanghøi en lys ide, 
Kunne man i artiklen se. 
Hvis nu bare et enkelt mirakel kunne ske, 
At en ældre borger, forlod denne verden, 
Og alle dens sorger, 
Så var der nemlig 300.000 at hente,  
     plus den ene i mente. 
En slunken kasse er nemlig yt’ 
Som folkevalgt vil man gerne lidt nyt. 
Nu håber jeg ikke at loddet bliver mit, 
Min alder den passer, tanken gør mig skidt, 
Men jeg skylder i skat, og så er det hele  
     jo egentlig dybt godnat. 
 
 
Huspoeten 

Månedens digt 



8  

 ørre Søbys kalender 
Oktober  -  november 2004. 

8. 
21. 
12. 
13. 

Okt. 
 
 ov. 

18.00 
19.30 
10.00 
10.00 
 

Fællesspisning 
Generalforsamling Byfesten 
Sykursus 
Sykursus 

Varmestuen 
Varmestuen 
Skolen 
Skolen 
 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
 ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -   SB 
Læseforeningen 
Træning  -  SB 
Legestue 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
10.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
1. Onsdag 
1. Torsdag 
3. Onsdag 

Lokalarkiv 
Kaffemik 
Skulderbladet 
Diskussionsklub 

14.30  -  17.00 
10.00  - 
19.30  -   

Skolen 
Varmestuen 
Søvej 23 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer. 
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475, 65901501 

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. november 2004. Deadline : 15. oktober 2004 
Sats : Syssel.  

Fre. 
Tor. 
Lør. 
Søn. 


