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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Markedsdag på Søbysøgård.
Lørdag den 10. maj, vil vi prøve noget nyt på Søbysøgård. Ikke fordi der ikke er
nyheder nok her, vi bygger en ny halvåben afdeling, der er lavet selvforplejning i
den gamle afdeling med deraf følgende handel i den lokale brugs, noget som ikke er
set før, og så skal vi ikke glemme gartneriet, her er husene lejet ud til en lokal gartner som driver en produktion af blomster sammen med funktionærer og indsatte fra
Søbysøgård. Alt dette, er noget lokalbefolkningen ikke ser meget til, men den 10.
maj arrangerer produktionsskolen en markedsdag, hvor eleverne selv kan forestå
salget af de produkter som er fremstillet i løbet af vinteren, her vil lokalbefolkningen være velkommen til at komme at kigge og ikke mindst købe.
Tidligere har vi fremstillet fortrinsvis legepladser og udstyr til samme, noget den
enkelte indsatte ikke har været involveret meget i udover arbejdet med fremstillingen af produktet. Som noget nyt, har vi tilpasset vore produktet, så den enkelte er
med helt fra starten, både med materialevalg, design, fremstillingsmetode og nu
også med at få produktet solgt. Især det sidste, går de meget op i, nu ligger det i
sagens natur, at over en periode, hvor nogen er løsladt, og andre er nye på holdet, er
det ikke de samme, der er med i hele forløbet, mange af dem der har været med fra
starten og nu er løsladt, har bedt om at være med på selve markedsdagen, det bliver
spændende at se, hvor mange af dem der kommer.
Varesortimentet vil blive meget alsidigt. Vi har to typer bord & bænk sæt, et traditionelt i tryk imprægneret træ, samt et nyudviklet i lærketræ, dette sæt er, bortset fra
nogle skitser, helt udviklet af et par indsatte. Endvidere er der en taburet som kan
slås sammen, en meget spændende ting vi forventer stor interesse omkring. Noget
af det gamle er der dog også med, vi har næsten altid lavet fodrehuse til fugle, det
har vi også nogle varianter af stadigvæk. Men flagskibet på markedet, vil nok være
en gammel ting vi har taget op igen, nemlig vores ”Gynge Dino” Efter at den har
været vist i fjernsynsprogrammet Det er Leth, har vi haft så mange henvendelser,
fra folk der vil købe den, at vi har valgt at tage produktionen op igen. Vi har ændret
lidt på designet, malingen vil blive fortaget af vor professionelle malerafdeling her

1

på Søbysøgård, så vi forventer et flot
og spændende resultat. Vi regner også
med, at gartneriet vil være med på
pladsen med nogle af de flotte blomster
de fremstiller, her er der en enkelt nyhed som er utrolig flot og spændende.
Selve arrangementet vil blive annonceret i lokalpressen samt Fyns Stiftstidende, så vi forventer et stort fremmøde.
Vi håber det bliver en rigtig solskins-

dag, hvor der udover det der sker i boderne vil være mulighed for at nyde
både kaffe – brød, pølser og vand samt
at bese en del af parken.
Sæt dagen af mellem kl. 10,00 og
15,00.
Birthe Søndergaard og Povl Erik
Pedersen
Produktionsskolen på Søbysøgård.

Så er der igen jubilæum i ørre Søby
Denne gang er det Lokalarkivet, som i
september 2003 bliver 25 år. Det vil vi
naturligvis gerne markere med udgivelsen af et Jubilæumsskrift. Det koster
penge – vi beder derfor om støtte til
projektet med et beløb efter eget valg.
Eller gennem medlemskab. Som det
stod at læse i februar-nummeret, er det
netop vedtaget at fortsætte med det beskedne kontingent på 40 kr. om året.

er Nørre Søbys historie, det gælder.
I håb om en positiv modtagelse vedlægges indbetalingskort; men naturligvis kan eventuelle beløb også indbetales direkte til
Iver Andersen, Trekanten 2 kasserer
Aase Reffstrup, Kirkesøvej 9 formand
eller:
Aase Brandt Nielsen, ”Lumbylung”,
Birkelyvej 10, Nr. Lyndelse
Per Vad Nielsen, Violvænget 9, Nr.
Lyndelse
Ove Larsen, Kirkesøvej 22
Asta Juul Larsen, Røjlevej 8

Der er ca. 450 husstande i Nørre Søby;
der er støtte fra 64, i flere familier er
der tegnet 2 medlemsskaber. Og vi
kan glæde os over 22 udensogns medlemskaber. Pr. 1. januar 2003 har vi
registreret 100 medlemmer. – Tænk,
om vi kunne slutte jubilæumsåret med
et væsentligt højere medlemstal! - Det

Skolebestyrelsen informerer!
til en rapport kommunen har fået lavet
af nogle konsulenter fra Kommunernes
landsforening (den rapport kostede ca.
250.000 kr.).

Kære forældre!
Så er den gal igen........
Vedlagt finder I et brev, som vi fra
skolebestyrelsen i dag har sendt til Årslev kommune. Brevet er et høringssvar

Temaet for den rapport skulle være at
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finde ud af, hvordan kommunen fremover skal tildele skolerne deres midler.
Man tager udgangspunkt i, hvordan
ressuorserne bliver brugt idag, og kommer med 3 forslag til at ændre på det.

porten, er nogen økonomisk gevinst for
kommunen ved det.
Iflg. Kommunens følgebrev kan de
faktisk gøre det allerede fra august i
år..........!

Det er tydeligt, at kommunen er gået
efter en model, hvor man både tager
hensyn til, hvor mange klasser skolen
har, samt hvor mange elever der er ialt
(den såkaldte model 1). Denne del af
rapporten kan skolebestyrelsen fuldt ud
bakke op, da den vil være neutral for
Nr. Søby skole.

Det skal lige bemærkes, at et andet
forslag i rapporten er, at sammenlægge
Rolfsted skole med Bøgehøjskolen.
Rolfsted skole er væsentligt dyrere pr.
elev end kommunens 3 andre skoler
(og landsgennemsnittet).
Vi vil fra skolebestyrelsens side, gøre
hvad vi kan for at påvirke politikerene i
denne sag, da vi finder det vigtigt for
vores lokalsamfund, at de lader Nr.
Søby skole være i fred.

Den anden del af rapporten ser på, om
der med (økonomisk) fordel kan ændres på den nuværende skole- og ledelsesstruktur.
Det er her, at det efter skolebestyrelsens mening går helt galt!
Eet af forslagene er, at man flytter 7.
klasse fra Nr. Søby skole til Carl Nielsen Skolen, selvom der ikke, iflg. Rap-

Hvis der er nogen der har spørgsmål,
eller som ønsker at se rapporten, hører
vi (eller skoleledelsen) gerne fra Jer.
Venlig hilsen: Skolebestyrelsen, r.
Søby Skole

Høringssvar til KL´s oplæg til resursemodel samt strukturændringer
Skolebestyrelsen ved Nr. Søby Skole
er forundret over med så kort høringsfrist at skulle udtale sig til en rapport,
der kan få store følgevirkninger for
vore børns skole og vores lokalsamfund.
Hvad angår resursemodellerne kan
skolebestyrelsen støtte, at model 1, den
klasse- og elevtalsbaserede model,
vælges som tildelingsmodel. Vi mener
den tager højde for den forskel der er
mellem store og små i kommunen og
vil kunne administreres rimelig let.
Dog finder vi, at der til øvrige dele af

tildelingsmodellen bør meldes klart ud
fra kommunalbestyrelsen om hvad man
ønsker skolen skal tilbyde eleverne
(f.eks. lejrskoler). I givet fald skal der
afsættes timer til det.
Model 3, den holdbaserede model er
vanskelig at arbejde efter i de nuværende bygningsrammer. Vi skal da have
større fleksibilitet i klasse/rum størrelser. Skolen bør ligeledes deles i ”faser”
hvor man kan veksle mellem undervisning på forskellige hold. Det vil kræve,
at det hovedsagelig er de samme lære-
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skifte faglærer i et forløb på egen skole.

re, der arbejder i ”fasen”. Det vil volde
vanskeligheder for de små skoler –
dem har vi 3 af – da det er nødvendigt
for os at kunne bruge den enkelte lærers kompetencer bedst muligt.

Tværtimod vil skolen som helhed og
eleverne i særdeleshed kun opleve
ulemper og forringelser ved en flytning. De 13-14 årige står normalt midt
i en usikker identitetsdannelse, der
hører puberteten til. At være de ældste
er en styrke, der giver ro i sig selv og
sin gruppe, så eleverne kan drage fuld
nytte af undervisningen. I 7. kl. ligger
også konfirmationsforberedelsen, der i
givet fald ville nødvendiggøre en koordinering mellem 4 kirkesogne og 2
gange 2 timers undervisning ugentlig,
ligesom en fælles konfirmationsdag vil
være en saga blot.
Vi frygter, at skolen vil miste en del af
sin dynamik i såvel lærer- som elevgruppe og det vil blive sværere at tiltrække og fastholde liniefagsuddannede lærerkræfter med de kompetencer,
der skal bruges – også for 0.-6.kl.
Det er for skolebestyrelsen uforståeligt,
at vore folkevalgte politikere endnu en
gang skaber så megen uro og usikkerhed omkring folkeskolen i Årslev
Kommune. Denne usikkerhed bidrager
direkte til, at en endnu større kreds af
forældre vælger andre tilbud. Samtidig
med yder kommunen ekstra-ordinært
store, ikke lovpligtige tilskud til friskolerne, i stedet for at sikre et attraktivt,
pædagogisk tilbud og en rimelig arbejdsro omkring folkeskolen. Rapporten anbefaler således direkte Kommunalbestyrelsen at ”overveje mulighederne for at tiltrække flere af kommunens børn til folkeskolen” (s. 42).

En ændring i en eksisterende skolestruktur kan være begrundet i økonomiske og/eller pædagogiske overvejelser.
Af rapporten fremgår det tydeligt, at
der ikke vil fremstå nogen økonomisk
vinding (s. 39), hvorved argumenterne
for en flytning af 7. klasse fra Nr. Søby til Carl Nielsen skolen altså vil tage
udgangspunkt i ”om evt. ændringer i
den eksisterende skolestruktur ville
kunne medføre et bedre tilbud til eleverne” (s. 35).
Rapportens argumentation for at flytte
7. Kl. til Carl Nielsen skolen er ikke
særlig overbevisende - måske snarere
det modsatte. Der er ikke sket nogen
væsentlig ændring i de forhold 7. kl.
har eksisteret på i de sidste 25 år.
Fagrækken er ikke væsentlig forandret,
vi har altid brugt faglokaler på Carl
Nielsen Skolen, når det har været nødvendigt; vi har faktisk måttet nedlægge
faglokaler løbende i takt med voksende
børnetal og daginstitutionen
”Regnbuen”s øgede pladskrav.
Det pædagogiske og faglige tilbud,
eleverne vil kunne få på Carl Nielsen
Skolen, vil ikke være et kvalitativt
bedre pædagogisk tilbud. Nr. Søby
Skole råder over liniefagsuddannede
lærere i de fleste af de berørte fag og
der foregår allerede et samarbejde om
fag, emner og lærebogssystemer, som
skal give sammenhæng i det faglige
indhold – præcis som når en klasse må
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For skolebestyrelsen er det vigtigt at
bevare et dynamisk og bæredygtigt
lokalsamfund.
Vi kan ikke se andre årsager eller argumenter for en flytning, end at det er
første skridt i en udsultning af Nr.
Søby Skole og dermed lokalområdet.
En flytning vil udelukkende bevirke, at
der trækkes resurser fra Nr. Søby Skole
til gavn for Carl Nielsen Skolen.
Skolebestyrelsen må på det kraftigste

tage afstand fra en flytning af 7. kl. fra
Nr. Søby Skole.
På skolebestyrelsens vegne
Mikael Raunkjær
Pia Størner Westphalen
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig ovenstående og understrege at der ikke er betydende argumenter for at flytte 7. kl. fra
Nr. Søby skole.

Generalforsamling Nr. Søby Forsamlingshus
Generalforsamling afholdes mandag den 14.04.2003 kl. 19.30. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Eventuelle forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen,
være bestyrelsesformanden Peder Larsen, Lindelyvej 12, Nr. Søby i hænde senest 5
dage før generalforsamlingen.
Da et par af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg, har vi brug
for nye kræfter til at drive forsamlingshuset.
Hvis du har lyst til at medvirke til forsamligshusets videre drift og have indflydelse
på noget af det, der foregår i byen, så mød op til generalforsamlingen.
Huset er efterfølgende vært for en kop kaffe og et stykke brød.
Bestyrelsen

Forår ved ørre Søby Sø
gen eller Indhegningen fra gammel tid
og selvfølgelig i Bondehaverenden, der
er søens tilløb og kommer helt ude fra
Røjle Skov og i fraløbet, starten til
Lindved Å. Alle de nævnte steder er
vandet i bevægelse og gør det muligt
for Fiskehejren at finde de dyr, den
lever af.
Fiskehejren giver et kraftigt, fornærmet skrig , når man forstyrrer den og
den må flyve bort.

På få dage forsvandt isen, der i flere
uger har dækket søen. Jeg tror at isen
var op til 15 cm tyk.
Vinter med is og sne er spændende
med dyrespor i sneen og rim på træer
og buske. Fiskehejrens store fodaftryk
har jeg set hele vinteren. Den kan finde
føde i Nørre Søby Hovedløb, der går
langs Rødeledvej lidt inde i skoven, i
Byrenden langs med søen fra Smedevænget til skoven, der hedder Hegnin-
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men er en sikker gæst på søen.
Der er nu kommet flere blishøns og
snart kan vi se rivaler kæmpe mod hinanden løbende hen over vandet. De kan
også kæmpe hvilende på halen, mens
de slår fra sig med næb og klør. Blishønen er sort ca. 38 cm lang og har navnet fra det hvide pandeskjold.
Skarven har jeg ikke set endnu, men
den kommer og fisker hvert år i søen,
heldigvis har vi ikke en skarvkoloni
endnu. Dens afføring dræber træer og
vegetationen under træerne, på grund
af dens skarphed.
På engen har jeg kun set en enkelt
vibe. Med afgræsning af køer, burde
der være flere viber, stedet er ideelt.
Men sidste sommer blev engen slået
med traktor, mens et enkelt vibepar
rugede på den sydlige del af engen. Må
jeg sende en bøn til landbruget på Søbysøgård om at vise hensyn, hvis det
kan passes ind i driften.
Vi er mange, der glæder os over økologisk drift af landbruget og ser frem til
arternes fremgang på engen.
Til slut et stort ønske til Fyns Amt
om at få genoprettet balancen i den
meget forurenede sø, men det er jo en
anden historie.
Vi glæder os meget over flora og
fauna ved Nørre Søby Sø mens vi med
Ambrosius Stub kan synge : ”Den
kedsom vinter gik sin gang”

Sidste sommer var der 5 fiskehejrer
på én gang ved søen. Det mærkeligt at
tænke sig, at den 90 cm høje fugl bygger sin rede i høje træer.
Hele vinteren har der været gråænder
og blishøns og enkelte grågæs i det
isfri område ved Bondehaverendens
udløb, hvor de med måger kæmpede
om overlevelse.
Med lyset og varmens komme sker
der pludselig meget ved søen. Store
flokke af grågæs kommer flyvende
under megen skrig og skrål, man er
ikke i tvivl om at nu kommer de. De
fleste trækker længere mod nord med
foråret, men en del danner par og yngler ved søen. Til sommer kan vi se
mange gæslinger i flok blive passet
som i en børnehave, alle de voksne
vogter over dem og genner dem ud på
søen i sikkerhed, hvis der kommer nogen.
To svanepar er der plads til på søen.
De kræver meget plads og udkæmper
drabelige kampe med hårde vingeslag,
der kan brække en arm, på et menneske, hvis man er uheldig og kommer
for tæt på svanefar. Den 13. marts så
jeg den første svane på søen.
Gravanden er også ankommet 3-4 par
ses ofte på søen. Den er meget smuk
med sit røde næb, sort hoved og hals
og brune -grønne nuancer på krop og
vinger.
Troldanden er ikke kommet endnu,

Varmestuen
Generalforsamling med spisning bliver afholdt fredag den 11.04.03 kl. 18.00.
Kuvertpris 25.-kr
Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag den 08.04.03.
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Månedens digt
Over en frostknoldet pløjemark,
Kvidre en lærke, en dag i marts.
Vinden er kold, dagen er grå,
Lærken gør den himmelblå.
Den kvidre om forår, sommer og sol,
Bringer trøst til en martsviol.
Som sammen med en Vintergæk,
Lytter efter fugletræk.
Lille og grå, på dirrende vinger,
Vorherres egen Gospel Singer.
En forårslyd, der gør lidt svimmel,
Som en engel på vej, til den syvende himmel.
Huspoeten

yt fra r. Søby læseforening
Et gammelt ægtepar fra Nr. Lyndelse
kom en dag op i Læsestuen, hvor de
ikke før havde været, og spurgte, om
de måtte låne bøger her. Det var lettere
for dem end at tage til Årslev.

De er ikke kun til blinde og svagtseende som før bestemt, men også til lånere, der mens de arbejder hjemme (med
f.eks. syning eller andet) vil høre en
god historie eller roman læst op af en
god skuespiller.

Det fik de selvfølgelig lov til, og skulle
nogen høre om andre fra Nr. Lyndelse,
der vil låne bøger i Nr. Søby Læseforening, er de velkomne.

Der er som vanligt åbent mandag og
torsdag fra 14 til 16. Udlånet er gratis.
Birger.

Vi har som en gave fra Årslev Bibliotek fået 25 lydbøger til Gengivelse i
båndoptager.

P.S. Vi har også et lille udvalg af børnebøger og billedbøger til de helt små.
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ørre Søbys kalender
April 2003.
Fre. 11. Apr. 18.00
Man. 14.
19.30
Lør. 10. Maj 10.00

Generalforsamling
Generalforsamling
Markedsdag

Varmestuen
Forsamlingshuset
Søbysøgaard

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag
Torsdag
Fredag

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

10.00
14.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Skolens aula
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

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

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
10.00 19.30 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23

Læs i næste nr.:
Om husmoderskolen på Søbysøgaard - endnu et spændende afsnit af ørre
Søbys historie skrevet af Aase Reffstrup, ørre Søbys arkivar og historiker.
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 2003. Deadline : 15. april 2003
Sats : Syssel.
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