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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

I lyst og nød
overlever. Kvinderne dyrker også
jorden, hårdt fysisk arbejde.

8. Marts! Kvindernes internationale
kampdag! Hun havde gået og tænkt
på det, lige så stille for sig selv, det
var jo ikke Kajs yndlingsemne.
Forskruet pladder kaldte han det, de
gange hun havde bragt det på bane.

Kvindernes internationale kampdag!
Mon de anede det i Niger, hvor et
Æsel må siges, helt alvorligt, at
være Guds gave til kvinderne, og
mændene med, for den sags skyld.
For kvinderne bliver ikke så hurtigt
slidt ned af det hårde fysiske
arbejde, så på den måde øges hele
familiens trivsel.

Nu havde hun faktisk, for et stykke
tid siden fået et brev fra Care
Danmark om støtte, til et projekt i
Niger i Afrika, et af verdens
fattigste lande. De bad om 275. kr.
for dem kunne de købe et æsel til en
kvinde i en landsby. Et æsel og kaj
som troede han var svalet på alle
kvinders drøm.

Ja! som livet er forskelligt, hun
boede i et smørhul, med Kajs duer i
baghaven, 275 kr. ville ikke lave
revolution i hendes liv. Men hun
ville nu tænke på kvinderne og
æslet og så sende 275. kr.

Nej! i et land hvor der er 46grader
varmt, og 5 km. til nærmeste brønd ,
og den tur gør kvinderne flere gange
hver dag,kan et lille tålmodigt dyr,
som et æsel, gøre at en familie

S.b.
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aturkalenderen.
Stadig på Radbyvej passerer jeg
kommunegrænsen til Nørre Broby
og fortsætter til jeg når Fangelvej,
hvor jeg svinger til højre kører forbi
en samling huse, som ikke hedder
noget, et gartneri og en smed, der
hedder Foged.

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.

Sådan begynder Benny Andersens
lidt underfundige forårssang.
Det er
virkelig
forår,
alligevel
cykler
jeg med
hue og
handsker
for vinden er
kold –
lunheden
er i solen
og i læ –
jeg kører ad Radbyvej og bemærker, at kommunens folk har fået
de udgåede træer fældet. Jeg bad
dem om det i en e-mail, hvor jeg
også bad dem beskære poplen på
Røjlevej.

Derefter kører jeg ind
i Odense kommune og
cirka 100 m. henne
går der en vej til højre
ind i skoven.
Her må jeg lige indskyde, at denne cykeltur er specielt beregnet til blæsevejr! Er

Det er også sket, tak for det, så
holder den da lidt længere.
På Radbyvej ude på markerne så jeg
de første viber omkring den 8.marts,
9 styk sad på jorden og så noget
frysende ud. Lidt længere ude ved
stationen var en stor flok af sjaggere
og stære.

vinden imod mig ud af Radbyvej,
cykler jeg ind i skoven ved Nyvej.
Har jeg medvind ud af Radbyvej,
cykler jeg ud til Fangelvej og kører
ind i skoven der. I skoven er der
nemlig læ for vinden, uanset vind2

retningen. Det er næsten ligesom
Jakob Hovgård, der lovede medvind
på alle cykelstier.

Som nævnt ender vejen ved Nyvej,
hvor jeg kører til højre op ad bakken og til venstre ad markvejen ned
mod
søen.
Det er
et helt
nyt
syn, at
se søen
og husene
fra
denne
side.
Markvejen
var den oprindelige vej til
Radby før jernbanen blev
anlagt.
Til højre ad Søvej og til
venstre ad Radbyvej.

Men jeg kører ind i
skoven fra Fangelvej. Det er en forholdsvis jævn og
farbar skovvej,
men den er ikke til
hurtigkørsel.
Skoven er meget

Fuglekongen, den mindste
danske fugl vejer kun 5

varieret og egner sig derfor også
til svampetur, når det er ved de
tider.
På min tur var der to rådyr på
skovvejen. Cirka to trediedele
igennem skoven kan man se
hvor Brobybanen skar igennem
skoven. Den har gået langs med
skovkanten og ind i skoven hvor
der nu er en skovvej, der går
mod nordvest mod Tuemose trinbræt.

gram, den så jeg i små flokke ved
vandløbet langs med Rødeledvej
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inde i skoven, det var først i marts.
Den er grågrøn på oversiden og lys
beige på under-siden og på toppen
af hovedet har den en gul eller orange stribe med sort på begge sider.
Den bevæger sig hele tiden i sin søgen efter føde.

Den kan næsten stå stille i luften
som en Kolibri, når den under-søger
grene for insekter.
Nu håber vi på et dejligt lunt forår.
Iver.

Lokalarkivet.
cykler eller kører til vandværket.
Formanden for Vandværket vil fortælle om værket og give en forfriskning.( ikke vand )

Vores årlige udflugt som afslutning
på arkivsæsonen går i år til Nørre
Søby Vandværk, det ligger faktisk
på vandværksvej og datoen er mandag den 24. Maj.

Iver.
Vi mødes på Trekanten kl 19.00 og

Varmestuen.
Generalforsamling i Varmestuen
bliver afholdt fredag den 16.04.04.
kl.18.00
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen bliver der

fællesspisning.
Husk at ringe til Bente 6590 1944
senest tirsdag den 13.04.04.
Varmestuen.

ørre Søby Sangkor
Sangkoret synger foråret ind i Heden Forsamlingshus mandag den
3.maj 2004 kl. 19.30.

Af hensyn til maden beder vi om
tilmelding til Tove Grønnegård tlf
6266 1079 eller

Ind imellem er der fællessang. Entre
50.kr. For dette beløb får man sang,
3 snitter og kaffe. Vin eller øl kan
købes.

Iver Andersen

6590 1501

senest Fredag d. 30.april
Iver.
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yt fra din Dagli`brugs
Vi har fået ny bager, kom selv og se
det fine
udvalg.

+emballage.
Kom også og
mød bestyrelsen
påskelørdag fra 10.30 - 12.30
- som vil sælge et
godt tilbud. Kom
selv og se!

Fredagstilbud i
april :
Store
franskbrød pr
styk
10.00 kr.

Dagli`brugsen i
ørre Søby.

En kasse
Odense Pilsner 99.95 kr

yt fra Galleri Hestehavegaard
Den 18. April holder vi fernisering med en ny og spændende kunstner: Per
Sendrup Partved. Arrangementet foregår kl. 13 - 17 og der vil være et let
traktement.
Pers billedverden er meget varieret og præget af perioder, hvor en fascination
af et bestemt emne er den drivende kraft..
Stilen er i nogle af billederne næsten rent naturalistisk, medens den i andre er
en kombination af surrealisme og naturalisme. Pensel og palet får lov til at
formidle såvel Pers synsindtryk som hans tanker og følelser.
Pers billedserie med narren, der groft manipulerer med alt og alle, som hovedfigur er et eksempel på denne spændende kombination.
I det følgende vil jeg lade Per og hans billeder tale for sig selv. Desværre kan
vi ikke gengive billeder i farve i bladet. Så megen desto større grund er der til
at komme her over og se nærmere på dem in natura.
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Hvert eneste synsindtryk, vi får fra
den omgivende verden, bliver mixet
sammen med den virkelighed, vi har
i vore hoveder og i vore hjerter.

Per Sendrup Partved
MUSIKANTEN

Afhængigt af
min sjælelige
tilstand i
øjeblikket, og
af erin-

Han har, som en
rottefænger, fået
evnen til at styre
med sin musik. Alle
danser de/vi efter
hans pibe.
Men måske spiller
han falsk. Måske
har han ikke en tone
i livet. Måske kan
han slet ikke læse
noder.
Af og til er der en
som slipper væk, ud i det ukendte,
men Musikanten
spiller uanfægtet
videre.

NARdringer,dufte og lydind-tryk, maler jeg så mine billeder.
Jeg maler så realistisk, det er mig
muligt, med en lille snert af drøm
og eventyr i mange af mine ting.
Mine arbejder er personlige fortolkninger af gode og dårlige ting
i mit liv, og måske derfor meget
subjektive.
REDRØMME
Velkommen ind i min verden.
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Månedens digt
Under min ældgamle tjørnehæk,
Gror en yndig Vintergæk.
Faktisk gror der mange fler,
Selvom jeg kan se det sner.
Den bøjer yndefuldt sin hals,
For et forår, er vi vel alle til fals.

Den har hørt en lærke kvidre,
Den har hørt på vibens skrig.
Den kan mærke dybt i frossen jord,
"år en muldvarp hvisker ømme ord.
Den ved alt om vejr og vind,
Den kan fange dine drømme ind.

”Huspoeten”
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ørre Søbys kalender
April - maj 2004.
Fre. 16. Apr.
Søn. 18.
Man. 3. Maj
Man. 24.

18.00
13.00
19.30
19.00

Generalforsamling Varmestuen
Fernisering Hestehavegaard
r. Søby Koret synger Lokalarkivets tur

Varmestuen
Søstedvej 19
Heden Forsaml.hus
Mødested: Trekanten

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

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 2004. Deadline : 15. april 2004
Sats : Syssel.
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