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�ørre Søbys kalender 
April—juni  2002. 

12. 
18. 
22. 
23. 
29. 
31. 

1. 
2. 

Apr. 
 
 
 
Maj 
 
Juni 

18.00 
19.00 
19.30 
 
18.30 

Generalforsamling 
Jeg elsker den brogede verden 
Generalforsamling 
Udflugt til Humlemagasinets 
Lokalarkivets virksomhedsbesøg 
Byfest 
Byfest 
Byfest 

Varmestuen 
Foredrag, Salen 
Forsamlingshuset 
Galleri 
H. C. Hempler 
Stadion 
Stadion 
Stadion 

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 
Varmestuen 
 

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. Maj 2002. Deadline : 15. april 
Sats : Syssel.  

Fre. 
Man. 
Man. 
Tir. 
Ons. 
Fre. 
Lør. 
Søn. 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

12. Årgang nr. 4.    1. April  -  1. Maj         2002                   IS�0906-6519 

med kvælstof og fosfor, og foru-
reningen tog for alvor fart efter 
1950. 
 

Det er nogle resultater af de under-

søgelser, Fyns Amt har gennemført 

i Nr. Søby Sø i 2001. 

 

En af amtets mange opgaver er, at 

holde øje med tilstanden i søer og 

vandløb for at vurdere, om de over-

holder de målsætninger, som amts-

rådet har fastsat i regionplanen.  

 

Nr. Søby Sø er som de fleste andre 

fynske søer målsat som “fiskevand 

til lyst- og/eller erhvervsfiskeri”. 

Det betyder at søen skal have en 

sund og naturlig fiskebestand, og 

det øvrige plante- og dyreliv skal 

ligeledes være naturligt og alsidigt. 

Søen skal kort sagt være ren. 

�r. Søby Sø er forurenet  

 

15 gange i løbet af 2001 har amtets 

prøvetagere været på søen for at 

tage vandprøver og måle tempera-

tur- og iltindhold. Vandprøverne er 

blevet undersøgt for indholdet af 

næringsstoffer, og det mikroskopi-

ske plante- og dyreplankton i sø-

vandet er også blevet undersøgt. I 

søens tilløb og afløb er strømningen 

af vand og næringsstoffer blevet 

målt, og i sommeren er der lavet 

undersøgelser af søens planter og 

fiskebestand. 

 

Og hvad viser undersøgelserne så? 

At vandet har et højt indhold af 

kvælstof og fosfor og derfor også 

mange alger. Disse gør vandet 

grønt og uklart med det resultat, at 

man om sommeren kun kan se 20-

30 cm ned i vandet. Dvs. man kan 
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ikke en gang se søbunden selvom 

søen kun er ca. 1 m dyb. På grund 

af det uklare vand vokser der ikke 

undervandsplanter - der er simpelt-

hen ikke lys nok til dem. Til gen-

gæld er der 

mange fisk, 

især brasen. 

Det kan 

beregnes, at 

der i alt er 

ca. 7 tons 

brasen i 

søen. Dette 

svarer til 

68% af den 

samlede 

fiskebe-

stand, som 

er på 10 

tons. De øvrige arter er skalle 

(22%), karusse (6%), gedde (2%), 

rudskalle (1%) og aborre (0,4%),). 

Der blev ikke fanget ål, men de er 

formentlig også i søen. Hvis søen 

var ren ville der være flere gedder 

og aborrer og langt færre brasen. 

Endvidere ville vandet være klart 

og der ville vokse planter på bun-

den til glæde for fugle og smådyr. 

Søen opfylder altså ikke sin mål-

sætning. 

 

En særlig undersøgelse i søbunden 

kan kaste lys over søens historie. 

Ved at måle på aflejrede pigmenter 

(farvestoffer) fra alger, kan man 

beregne mængden af alger og deres 

sammensætning tilbage i tiden. 

Kort fortalt viser undersøgelsen, at 

søen var “ren” frem til omkring 

1950, hvorefter forureningen med 

næringsstoffer (kvælstof og fosfor) 

tog fart, og der 

kom store 

mængder al-

ger i søvandet. 

Dette passer 

sammen med, 

at det netop 

var i den peri-

ode, at anven-

delsen af 

kunstgødning 

i landbruget 

tog fart, og en 

tilsvarende 

udvikling er 

set i andre søer, f.eks. Langesø. I 

1960'erne var der tilsyneladende 

mange små muslinger på bunden. 

 

Hvis du har nogle oplysninger om 

søen, der kan være med til at belyse 

dens nuværende eller tidligere til-

stand er Fyns Amt meget interesse-

rede i at høre fra dig. Ring eller 

skriv til biolog Kjeld Sandby Han-

sen, Fyns Amt, Natur- og Vandmil-

jøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 

Odense SØ, telefon 65 56 18 44. 

Oplysninger, der kan være med til 

at tidsbestemme og forklare søens 

pludselige forværring omkring 

1950 har særlig interesse. 

�ørre Søby Sø 
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I min gamle grønne have,  
hvor naturen er af  lave,  
har en muldvarp og dens venner,  
glæde af hvad jorden gemmer. 
 
Lige under græsset bor, 
der en regnorm med sin mor,  
plus et par gamle blomsterløg,  
der glæder sig til sommertøj. 
 
De syns’ ikke det er rart, 
når en muldvarp blir’ Karl Smart,  
og med sine brede luffer,  
op i lyset han dem skubber. 
 
Et drama fra min gamle have,  
hvor naturen er af lave.  
Fri os fra de brede luffer,  
især fra dem der bare skubber. 
 

 

Huspoeten 
 

Månedens digt 
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Søbysøgård 

Det åbne statsfængsel Søbysøgårds 

undervisningstilbud omfatter i før-

ste halvår af 2002 følgende fagom-

råder, hvor der traditionen tro gives 

nogle få borgere i lokalområdet 

mulighed for at deltage sammen 

med de indsatte.  Der har de sidste 

sæsoner deltaget op til 4 borgere fra 

lokalområdet - alle i edb-fag, hvor 

det har været en fornøjelse at være 

med til at formidle kontant viden 

men også spændende at give et ind-

blik i, hvordan livet former sig i et 

åbent fængsel og dermed skabe en 

åbenhed og dialog mellem det al-

mindelige samfund og fængslet. 

 

Som noget nyt tilbydes Forbereden-

de Voksen Undervisning - FVU - i 

dansk og matematik.  Det er korte, 

koncentrerede forløb med eksamen 

op til 4 gange om året.  En anden 

ny ting er kursus i keramik, så ud-

over at bruge hovedet, bliver der 

mulighed for at bruge hænderne og 

udfolde sig kreativt.  Endelig tilby-

des undervisning i edb-fag, hvor 

der ud, over tekstbehandling og 

regneark mv. også undervises i bru-

gen af internet. 

Undervisere: 

 

Matematik og edb-fag:  Per Thrane 

Dansk:                     Susan Alsen 

Keramik:                  Marianne Laursen 

 

Evt. henvendelse om deltagelse bedes rettet til skolen, Søbysøgård. 

 

Venlig hilsen, 
Undervisningsleder Eivind Rasmussen 
Tlf. 6590 1145 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

    8.00 - 9.45 Keramik Matematik EDB-fag Matematik Dansk 

      

10.00 - 11.40 Keramik Matematik EDB-fag Matematik Dansk 
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Generalforsamling afholdes mandag den 22.04.2002 kl. 19.30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Evt. forslag skal, for at blive behandlet på 

generalforsamlingen, være bestyrelsesformanden Peder Larsen Lindelyvej 

12, 

Nr. Søby i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen 

 Virksomhedsbesøg som afslutning på arkivsæson. Vi er i år så heldige at 

H.C. Hempler vil modtage besøg af arkivet den 29 maj kl. 18.30 

Vi ser frem til en spændende aften 

 

Lokalarkivet 

�r. Søby Forsamlingshus. 

Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet     
for Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sogn 

Vi får stadig bøger forærende fra 

venlige mennesker der rydder op i 

deres bogsamling eller ikke kan 

have alle deres bøger med, når de 

flytter til et nyt sted.  Sidst fik vi 

ikke mindre end 12 kasser bøger. 

 

For at få plads til de mange bøger 

vil Læsestuens møbelsnedker, 

Egon, bygge en ny reol ud fra væg-

gen ved opslagstavlen med 6 hyl-

der, i samme højde som de øvrige 

reoler. 

 

Ved Varmestuens generalforsam-

ling fredag den 12. april vil der bli-

ve givet en præmie til den låner, 

der har lånt flest bøger siden vi åb-

nede i februar 2000 . 

Birger 

Læseforeningen 
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Af �ørre Søbys Dagbog
Lokalarkivets hilsen til festens ho-

vedpersoner var en "Registrant ved-

rørende Udstykningen af 1927, og 

hvad deraf fulgte" - til lejligheden 

udarbejdet af Bernhard Nielsen og 

undertegnede.  Så fulgte et lille no-

stalgisk indslag: vi sang "Nørre 

Søbys pris", forfattet af lærer Mah-

ler til Sportspladsrevyen 1944.  Det 

blev senere fortalt mig, at Inge Kor-

tegaard, som også deltog i festlig-

hederne, havde sunget den sammen 

med lærer Mahler ved omtalte revy. 

- Tænk, at vi 58 ar efter førsteopfø-

relsen havde en af aktørerne i vor 

midte. 

 

Eftermiddagen gik på hæld; det var 

tid at sige farvel og tak til Asta og 

Tove for initiativet, som pa smuk-

keste vis lever op til forældregene-

rationens sammenhold.  Mere end 

engang hørte jeg: "Hvor ville det 

have glædet mor og far at opleve 

denne dag." 

Aase Reffstrup 

I "Husmands - "træffer" 
 

I SKULDERBLADET nr. 1/2002 

stod en indbydelse til at deltage i 

markeringen af 75årsdagen for ud-

stykningen af statshusmandsbrug 

fra Søbysøgård.  Til sammenkom-

sten i Dømmestrup Forsamlingshus 

den 24. februar havde 95 tilmeldt 

sig, af dem var 27 direkte efterkom-

mere af pionererne, mange med 

ledsagere.  Også tidligere og nuvæ-

rende ejere deltog, og dertil en stor 

kreds af interesserede fra nær og 

fjern. 

 

Det blev en oplevelsesrig dag, et 

gensyn med fortiden.  Livlig snak, 

sange og taler i form af erindringer 

afløste hinanden.  Ind imellem blev 

der set på billeder, som deltagerne 

efter opfordring havde sendt til 

Asta.  Lokalarkivet havde kopieret 

og arrangeret.  Vi medbragte også 

vores store samling af skolebilleder 

fra Friskolen og Kommuneskolen. 

Varmestuen holder Generalforsamling fredag den 12. april klokken 18.   

Efter mødet er der fællesspisning som bestyrelsen tager sig kærligt af. 

Tilmelding som vanlig hos Bente 659o1944. 

 

Bestyrelsen. 

Varmestuen 
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Så nærmer tiden sig hvor Nr. Søby 

atter engang afholder sin årlige by-

fest, som løber fra d. 31/5-2/6-02. 

 

Aktiviteter og planlægning er alle-

rede sat i rammer, så det er kun op 

til solen samt byens borgere at hu-

ske denne weekend hvor der er lagt 

op til den helt store fest med fami-

lie og venner. 

Nye aktiviteter som startede sidste 

år med succes ( trods dårligt vejr) 

er naturligvis med igen i år som 

nogle af hovedpunkterne. 

Et kæmpe bankospil fredag aften, 

efterfulgt af en stor rafleturnering. 

Fugleskydning lørdag, hvor sidste 

'ars "fuglekonge", "kronprins", 

samt "arveprins" bliver hentet lør-

dag morgen, med hestevogn 

(venligst udlånt samt kørt af Stein). 

Både børn og voksne kan løbende 

hele weekenden køre tur rundt i Nr. 

Søby by med hestevogn. 

 

For børnene er der igen i år arran-

geret et stort legetøjsloppemarked, 

hvor de selv kan sælge det legetøj, 

der ikke mere bliver brugt, samt en 

tegnekonkurrence, hvor vinderen 

vil blive kåret søndag eftermiddag. 

 

Falck kommer igen i år og lægger 

skum ud på pladsen om søndagen, 

så det er nok en god ide at have 

skiftetøj med til børnene. 

 

Nye ting på programmet i år er for 

børnenes vedkommende: en rulle-

skøjte/skateboardbane, venligst 

udlånt af Nr.  Søby VVS v/ Arne 

Holm.  Vi takker meget. 

For de lidt mindre krævende motio-

nister prøver Nr. Søby Petanque-

klub at arrangere en turnering på 

pladsen løbende både lørdag og 

søndag. 

 

Boderne med skydetelt, bamsetom-

bola, rafling søm buk samt hoppe-

pude er naturligvis med som sæd-

vanligt. 

For de tørstige og sultne sjæle, har 

vi vores restauration samt øltelt 

opstillet på pladsen, og nej, I bliver 

ikke snydt for VM, der bliver op-

stillet en storskærm til Danmarks 

VM-kamp. 

 

Vi håber på god opbakning og at 

mange mennesker vil møde op.  

Især lørdag aften vil vi gerne se 

rigtig mange til spisning, hvor der 

er levende musik med................... ?  

 

Så sæt nu et stort kryds i kalende-

ren fra d. 31/5-2/6-02. 

 

Med forårshilsener 

Byfestkomiteen 

Byfest i �r.Søby 


