ørre Søbys kalender
April - maj 2001.
Tor.
Man.
Fre.
Lør.
Man.
Lør.

29.
23.
27.
5.
28.
1.

Mar. 14.00 Reception-Skulderbladet
Apr. 19.30 Generalforsml. Forsamlingshuset
18.00 Generalforsamling Varmestuen
Maj. 8.00 Varmestuens udflugt
Afslutningsudflugt Lokalarkivet
Sep. 10.00 Fødevaremesse

Læseforenngen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Forsamlingshuset

11. Årgang nr. 4.

1. April - 1. Maj

2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Præstegården

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag
Fredag

Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
Banko
Træning - SB
Koraften
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.00
19.30
14.00
19.00
10.00

-

11.00
16.00
21.00

21.30
16.00

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion
Skolen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

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

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Sundhedsplejersken
Diskussionsklub

18.30
10.00
19.30
10.00
10.00

- 21.30
- 12.00
-

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

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. maj 2001. Deadline : 15. april.
Sats : Syssel.
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Skulderbladet 10 år
”alder er noget vi alle har, alder kommer indefra” skriver Huspoeten i
månedens digt.
Det må i høj grad kunne siges om Skulderbladet, der nu er udkommet hver måned
igennem de sidste 10 år.
Skulderbladets alder kommer dybt indefra hjertet af en aktiv og engageret redaktion, fra et aktivt og engageret lokalsamfund, hvor en stor flok mennesker - uanset
alder - dagligt yder en indsats til fælles bedste og fra en trofast interessentgruppe,
der igennem alle årene har sikret bladets eksistens.
Ofte er Nr. Søby fremhævet som værende et lokalsamfund af en helt speciel karakter, et sted hvor man ikke lader sig byde alt, et sted med et altid vågent instinkt for
overlevelse og fællesskab.
Gennem 10 års udgivelse af Skulderbladet har bladets interessenter :
Varmestuen, Lokalarkivet, Søbysøgård, r. Søby Skole, ørre Søby Kirke,
ørre Søby Forsamlingshus, Byfestkomiteen, ørre Søby Boldklub og ørre
Søby Koret været med til at gøre Nr. Søby til netop dette specielle sted.
For at fejre tiårsjubilæet inviterer Skulderbladet til en lille reception i Læseforeningen torsdag den 29. Marts 2001 kl. 14 - 16.
Alle er velkomne.
red

1

Hørt i min øresnegl.
På generalforsamlingen i SKULDERBLADET fandt jeg ud af, at
vores dejlige SKULDERBLAD har
10 års-jubilæum 1. april i år.

Læseforeningens åbningstid torsdag den 29.ds.
Min familie siger altid, jeg er en
"praktisk dame", så derfor tror jeg,
vores jubilæumshilsen skal være af
økonomisk udseende, så er der store chancer for , at dette blad også
kan nå 20-års jubilæet.

Vi har så i alle disse år med glæde
læst om stort og småt - om ting der
kunne være bedre - om ting, der er
blevet bedre - f eks. valgstedet er
kommet tilbage til Nr. Søby - læst
huspoetens smukke vers o. s.v.
Jeg tror, man læser dette blad lige
så interesseret som avisen.
Dette jubilæum vil så blive fejret i

Vi ønsker fortsat held og lykke for
SKULDERBLADET.
Henny og Herluf

Stoppestedet ved "posthuset".
Min hentydning i forrige nummer af Skulderbladet om at de 3 gange Hans i
kommunalbestyrelsen måtte på banen, har båret frugt. Vor lokale Hans Biering oplyser, at han vil gå ind i sagen.Han vil drøfte den med borgmesteren
og med formanden for teknisk udvalg.
I første omgang bliver arealet foran posthuset målt op af en landmåler, for at
finde ud af om der er offentligt areal til et læskur. Det morsomme i denne
sammenhæng er, at man på kommunekontoret ikke mente, at der i det hele
taget havde været et læskur.
Nu afventer vi sagens gang.
Iver

Generalforsamling r. Søby Forsamlingshus
Generalforsamling afholdes mandag den 23.04.2001 kl. 19.30. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsesformanden Peder Larsen, Lindelyvej 12,
Nr. Søby, 5792 Årslev i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen

2

og dermed skabe en større sikkerhed.
Der er på nævnte vejstrækning tidligere sket to trafikdrab. Bebyggelsen
består af 12 huse og ejendomme,
hvoraf en tidligere friskole jævnligt
har været beboet af to-tre familier.
Med håb om Amtets forståelse for
vores problem og vores bud på en
løsning af samme Med venlig hilsen"
Den 3. april 1997 anerkendte Amtet
modtagelsen af henvendelsen.
"Deres bemærkninger vil nu blive
behandlet, og der må påregnes at gå
nogen sagsbehandlingstid, inden
sagen er endelig behandlet." Og det
kan man godt sige, at der gjorde. 31.
juli 1998 kom der svar. Retfærdigvis skal nævnes, at Amtet stærkt
beklagede, at "ansøgningen p.g.a.
administrative fejl, har taget uforholdsmæssig lang tid. " - Henvendelsen var gennemgået, trafikforholdene undersøgt på stedet og kommenteret i svaret. Et enkelt citat
herfra:
"Vejvæsenets bemærkninger.
Det er ganske korrekt, som De anfører, at de regionale busser ikke kan
holde p.g.a. de dobbelte spærrelinier. Såfremt der skal etableres busstoppesteder, skal disse etableres
med buslommer p.g.a. trafikforholdene.
Vejvæsenet har imidlertid den opfattelse, at anlæg af buslommer er for
bekosteligt, da det ikke vurderes, at
der er et tilstrækkeligt passager-

grundlag fra de relativt få huse i området. Der er endnu ikke fra Fyns
Amts side taget stilling til en udbygning af landevejsstrækningen mellem Nr. Søby og Heden, men udbygningsplanerne indgår i de kommende prioriteringer af større anlægsarbejder på landeveje. "
Brevet slutter med en oplysning om,
at den trufne afgørelse kan påklages
til Trafikministeren, for så vidt angår retslige spørgsmål. Vejbestyrelsens udøvede skøn inden for lovens
rammer kan derimod ikke påklages.
Og det blev "stoppestedet" for den
henvendelse, idet svaret lod ane en
kort- eller langvarig brevveksling
med Trafikministeren - med negativt
udfald. Så folk i den del af sognet/
kommunen fortsætter med at vandre
i vejkanten ved den stærkt trafikerede vej nr. 43, indtil de kan finde et
sted, hvor de kan stoppe rutebilen
for at komme med. Eller de bruger
egen bil - så længe de kan.
Skal ønsket om øget anvendelse af
kollektiv trafik opfyldes, bør der
også være rimeligt sikre muligheder/
forhold for brugerne til at "stå på og
af" - i den sydlige del af Albanivej
såvel som på Odensevej.
Aase Reffstrup
P.S. - Der er ingen officielle busstoppesteder på Albanivej mellem
Røjlevej og Heden - heller ingen
cyklesti. De "svage" trafikanter er
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Af ørre Søbys Dagbog
Mens vi er ved det med BUSSTOPPESTED-

nogen, specielt ikke ældre mennesker
eller skolebørn. I en avisomtale i
Fyens Stiftstidende for nogle år siden
står at læse, at kultur- og socialudvalget for Årslev kommune har bevilget
gratis buskørsel for skolebørn, "da
Albanivej syd for Mørkhøjvej skal
erklæres for farlig skolevej ". Sagen
var dengang til udtalelse hos Fyns
Amt og Odense Politi. Politiets vurdering var klar. Citat fra avisomtalen:
"Under alle lys- og vejrforhold anses
strækningen på Albanivej at kunne
indebære en ikke uvæsentlig risiko,
selv for børn på 7. klassetrin, fastslår
politiet, som endvidere peger på, at
den forholdsvis smalle landevej er
meget trafikeret, blandt andet med
tung trafik, og at bilisterne må køre 80
km i timen, da strækningen er beliggende uden for et tættere bebygget
område. "
Selv om der specielt nævnes 'børn op
til 7. klassetrin", er det vel ikke helt
fejlagtigt at antage, at den samme risiko også eksisterer for alle andre, ikke
mindst for ældre personer.

I sidste nummer af SKULDERBLADET kunne man læse om "Det manglende busstoppested i Nørre Søby" der er her tale om forholdene omkring
"det gamle ved Posthuset". - Med omfartsvejens etablering blev Odensevej
et kommunalt anliggende, og åbenbart
også stoppestedet, arealmæssig set; vi
kan kun håbe på, at der findes en ordentlig løsning.
Det samme kunne i høj grad være ønskeligt for den sydlige ende af Årslev
Kommune/Nørre Søby, nærmere betegnet: Albanivej. Her drejer det sig
imidlertid om en amtsvej, og det synes
ikke at gøre tingene lettere.
I brev af 8. marts 1997 blev Fyns
Amt, repræsenteret ved Carsten Abild,
af en beboer derude gjort opmærksom
på de vanskelige forhold for personer,
som ønsker at benytte rutebilerne.
Der er intet regulært stoppested. Vejen, som på et stykke er forholdsvis
smal, er forsynet med dobbeltstriber,
og resultatet er, at man må gå flere
hundrede meter for at kunne stige på
en rutebil. Som følge af dobbeltstriberne dannes der ofte køer; det giver
øget utryghed for folk, der går i vejsiden, for at komme frem til et sted,
hvor man kan stoppe rutebilen ved at
give tegn. Ikke særlig betryggende for

Henvendelsen til Amtet om problemet
mundede ud i følgende, citat:
"Vores bøn til Amtet vil derfor være
at få anlagt vigeplads til rutebilerne i
begge sider af vejen, da sådanne tillige kunne benyttes af den langsomt
kørende trafik (som der er en del af,
traktorer med markredskaber etc.)
med færre og mindre bilkøer til følge
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Varmestuens udflugt den 5. maj 2001 til Lübeck.
kl. 8.00
Busafgang fra p-plads
ved Nr. Søby forsamlingshus
- 11.30- 13.30
rundt på egen hånd i
Liibeck
- 15.00- 16.30
indkøb ved Poetzsch
- 19.oo
ankomst til forsamlingshuset

me sted og i samme ødelagte stand.
Hvis man husker Tv-serien "Huset
Buddenbrook" af Thomas Mann,
kan man også se hans hus - Thomas
Mann blev æresborger i Liibeck i
1955.
Der skal bruges D-mark i Liibeck hvis man ikke har nogen liggende er det måske for dyrt kun at veksle
f eks. til 10-20 D-mark. Derfor vil
jeg sørge for at have D-mark med,
så jeg kan veksle mindre beløb i Dmark. Prisen for D-mark vil nok
være kr. 4.oo af praktiske årsager.

kr. 125.00 - som dækker busturen
samt morgenkaffe m/brød i bussen.
Af hensyn til smittefaren for Mundog Klovsyge må man ikke have
madpakke med over grænsen.
Vi har derimod god tid til at spise i
Liibeck - der er mange gode og
hyggelige steder - også til rimelige
priser.
Liibeck er jo en by med med små
afstande - så der er også tid til se f
eks. St. Marien kirke -ligger ved
siden af rådhuset. Kirkens klokker
faldt ned i kirken en palmesøndag
under krigen - ligger stadig på sam-

Sidste tilmeldingsfrist er 26. april
til mig - tlf 65-90-12-18.
Alle er meget velkommen.
Henny.
P.S:
Nyborg rejser står for turen i år -jeg
ved også, at den chauffør der skal
køre er dygtig og meget venlig og
hjælpsom.

yt fra Varmestuen.
Fredag den 27. april kl. 18. holder Varmestuen generalforsamling. Som
altid vil bestyrelsen efterfølgende være vært ved et stykke brød og en dram.
Tilmelding hos Bente. 65 90 19 44 senest den 22. april.
Bestyrelsen.
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En eftermiddag på Camping Roligheden.
Nr. Søby forsamlingshus dannede den hyggelige ramme, om en godt besøgt
eftermiddag, sammen med Nr.Søby dilettanterne. Stykket var morsomt spillet, gik rapt over scenen, der blev talt fynsk og tysk, både efter bogen og den
mere hjemmelavede. Der manglede "dælem dytme" ikke noget.
Vi drak kaffe, med lagkage til, så vi havde styrke til , sammen med, aktørerne på scenen at redde trådene ud på Camping Roligheden efter pausen.
Jeg sad og tænkte på, at verden ikke er helt gået amok endnu, der er stadig
nogen der har lyst til at bruge tid på at glæde andre. Som den lille
Flower Power frøken i stykket sagde "Love and Peace Ikk os."
HC

Hvad er Læseforeningen ?
Læseforeningen, eller Nr. Søby Læseforening 2ooo, er oprettet af Varmestuen
i stedet for det nedlagte Nr. Søby kommunale bibliotek, Det er en fortsættelse
af Nr. Søby Læseforening 1880, hvor man for første gang kunne låne bøger.
Vi er simpelthen begyndt forfra igen ! Det er et sted, hvor du kan låne bøger
ganske gratis, du kan låne dem, til du har læst dem - der er ingen "lånetid" du
skal ikke huske noget lånerkort, du bliver blot noteret med navn og adresse.
Du kan låne så mange bøger, du vil, romaner, krimier, faglitteratur - vi har ca.
2000 bøger som vi dels har købt fra nedlagte biblioteker, dels fået forærende af
venlige mennesker fra Nr. Søby, Nr. Lyndelse og sågar fra Ringe, Vi køber
også bøger i beskedent omfang fra antikvariater for at få lidt nyere bøger.
Du kan sidde i den hyggelige sofa og se bøgerne igennem og snakke med andre
lånere som du kender, eller måske ikke har set i lang tid,
Som du ser, der er ingen "mystisk litterær snak". Læseforeningen er for alle også børn kan låne - vi har, ganske vist lidt gamle,børnebøger - også småbørnsbøger. Den ældste låner er 92 år, den yngste 4 år - så spredningen er stor. Så
kom, hvis du mangler noget at læse i eller bare vil have en god snak du er velkommen,
Birger.

Fynsk Fødevaremesse

Månedens digt
Alder er noget vi alle har,
få lægger til, flere tar' fra.
Alder gir' glæde, alder gir' smerte,
alder gir' let et uroligt hjerte.
Alder gir' gigt og en løssluppen blære,
alder gir' minder om dem der var kære.
Alder gir' knyster og hængepartier,
alder er ikke, hvad spejlet siger.
Alder er noget vi alle har,
alder kommer indefra.
Huspoeten

Søndag den 25. februar
blev der afholdt fastelavnsfest i Nr. Søby forsamlingshus fra kl. 14.00 til ca.
kl. 16.00. Der var børn i alle aldre og alle var udklædt i de mest fantasifulde
kostumer. Der skulle slås katten af tønden og der var ikke mindre end 3 tønder til alle de børn der var mødt op. Børnene blev delt efter alder og så gik
det ellers løs - indtil der var fundet 3 kattekonger og 3 kattedronninger.
Efter at børnene havde udfoldet sig på tønderne var der sodavand og fastelavnsboller til alle og ikke mindst forældrene der kunne købe kaffe og fastelavnsboller til en billig penge. Alt i alt en rigtig god fastelavns eftermiddag i
det lokale forsamlingshus.

Den i ”Sognet” annoncerede fødemesse er flyttet fra den 18. August til den 1. September.

4

Redaktionen/Pia Sejersen
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