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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

14. Årgang nr. 2.   1. Februar   -   1. Marts   2004               IS�0906-6519 

Kaj �orman Andersen aften 

I �ørre Søby Forsamlingshus 
 

Den 12 februar 2004. kl. 19.30. byder 

Varmestuen og Forsamlingshuset på en 

dejlig musikalsk oplevelse, som vi 

håber vil glåde jer i den mørke vintertid. 

Nenlig en Kaj Norman Andersen aften. 

Hvem har ikke gået og nynnet Musens 

Sang? Den og mange, mange andre lige 

så dejlige melodier, vil I kunne lytte til, 

med Paul Emborg ved klaveret og Tine 

Jarl som solist.  Vi andre vil dække 

smukt op, så I vil kunne nyde et par 

snitter, alt for en pris af 60 kroner. 

 

En tilmelding til Forsamlingshuset, ville 

være dejligt.  En festlig aften!?, men det 

bliver den jo kun, hvis I kommer, 

klapper og fylder huset. 

 

De to bestyrelser. 

I �r. Søby Forsamlingshus   
Søndag den 22. Februar  Kl. 14.00 -  16.00 

 

Der er tøndeslagning med 3 tønder.  

Der er præmier til de 3 kattekonger og kattedronninger. 

Entre 20,00 kr. pr. barn. Sodavand og fastelavnsboller til børnene 

 

På gensyn bestyrelsen 

Fastelavnfest 
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Efter at have pumpet cyklen gik turen 

en grå januardag op ad Røjlevej forbi 

skole og Tagehus, Tværgyden og videre 

på den nye elendige asfalt iblandet store 

klippestykker fra 

Bornholm, det er 

bare ikke rart at cyk-

le på, men det skal 

nok være holdbart. 

Lige før Mørkhøjvej 

(navnet kommer fra 

en mark ved navn 

Mørkehøjmarken) 

står et eneste poppel-

træ tilbage af de år-

hundredgamle træer, 

der har kantet Røjlevej. Det er helt 

flækket i stammen, jeg må huske at få 

kommunen til at styne det, ellers flæk-

ker de to stykker helt fra hinanden, i 

bunden af træet er der ikke ”en hund 

�aturkalenderen. 

Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Jo-

chumsen oplyser, at der er solgt 5 af de 

udbudte 9 seniorboliger og at byggeriet 

sandsynligvis starter 1.april eller 1.maj 

og er klar til indflytning til efteråret. 

Der er altså 4 ledige seniorboliger til-

salg endnu i det første projekt. Vi glæ-

der os meget op byens vegne til at der 

sker noget, vi har brug for at øge ind-

byggertallet i Nørre Søby. Der var i 

2002:  1050  og  i 2003: 1057 indbygge-

re. 

Byggeri i Kirkeløkken  

med øjne så store som tekopper”, men 

tom emballage fra De danske Spritfa-

brikker. 

  Jeg svinger til højre af  Damgyden 

( navnet kommer fra 

den mose med åbne 

damme, der lå hvor 

vejen fører ud). Der er 

to ejendomme på 

”Dammet” som det 

også kaldes. Den før-

ste på højre hånd er 

Damløkke, et land-

brug med kvægdrift 

på ca. 100 kreaturer, 

det ser flot ud, når 

kreaturerne  er ude på markerne om 

sommeren, nu ligger der vældige lagre 

af foder, pakket ind i plastic klar til brug 

i vinter. Jeg ringede til Hans Pedersen, 

Røjlegyden, der er født på Damløkke, 

Vi er nu færdige med ombygningen af 

nyt vindfang og har fået en ny fryser. Vi 

er så gået igang med lidt omrokering af 

nogle varer, så vi får noget mere plads 

mellem hylderne, som kunderne har 

ytret ønske om. 

  Som noget nyt vil vi lave et fredagstil-

�yt fra Dagli´Brugsen. 

bud hver måned. Vi starter med 30 styk 

Odense Pilsner til 99.00 kr. ekskl. embl. 

Tilbudet gælder alle fredage i februar 

måned. 

 

Dagli´Brugsen 
�ørre Søby. 
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for at høre lidt om området. Han fortal-

te, at området var det skønneste land-

skab med moser og enge, før man  1946 

begyndte at afvande mosen og dyrke 

den. ”Vi fik penge af staten for at øde-

lægge naturen, men sådan var det den-

gang, det drejede sig om at få al jord 

opdyrket” Gården er ikke en udflytter-

gård, men selvstændig ejendom, sand-

synligvis opstået ved deling af en gård i 

byen 

f.eks mel-

lem to 

brødre. 

  Jeg pas-

serer en 

lille lund 

med 

vandhul 

og svin-

ger til 

højre ud 

mod de to 

store NEG-Micon vindmøller. 

Den første mølle jeg møder 

blev rejst for et par år siden. 

Der blev nedlagt 3 små møller : 

Den først på Røjlevej, den i 

Freltofte og én i Lindeskov, 

derefter kunne man bygge den 

på Damgyden. 

  Jeg stiller cyklen og går ud af 

markvejen og op på det, der hedder Sor-

te Lung en tidligere højmose, der har 

dækket et stort område herude. Noget af 

området har være t bevokset med lyng, 

man ser den sorte jord og mange breg-

ner og enkelte lyngplanter i den bevoks-

ning man kommer ind i. Der er mange 

dyrespor herude og helt stille bortset fra 

en stille susen fra vindmøllen. 

Jeg går lidt rundt og nyder naturen, går 

tilbage til cyklen og opdager, at den er 

næsten flad på baghjulet. Der er luft nok 

til at jeg kan cykle tilbage, da jeg når 

Brugsen, er den helt flad og jeg må 

trække hjem. 

  Til slut et par naturoplevelser. 

  En dag i december gik jeg ned mod 

søen og hørte da nogle fremmede fugle-

lyde. Da jeg kom nærmere kunne jeg se 

4 sangsvaner ude på søen. De har gult 

næb i stedet for det røde  som knopsva-

nen har. Dagen efter var de fløjet længe-

re sydpå mod varmen. 

  Først i det nye år var der is 

på søen. Jeg kunne gå nogle 

meter ud, der hvor der ingen 

siv er ( Mandebadet ). Under 

isen var der et mylder af små 

fisk – 3-4 cm lange og med 

blank bug, jeg tror det var 

hundestejler. Det var en 

mærkelig oplevelse, at gå 

ovenpå fiskene, der flygtede 

til alle 

sider. Jeg 

kan så 

bedre 

forstå at 

hejrerne 

lever så 

godt og at 

skarven 

gerne vil 

fiske i 

søen om 

sommeren. 

  Den 15.januar kikkede Ketty og jeg 

vantro ud af vinduet mod haven, hvad 

var der dog der sad i toppen af  vor tuja-

hæk ?  En hejre var nok så fræk landet 

der og så længselsfuldt efter vores have-

bassin, der svømmer nemlig 7 guldfisk 

– heldigvis under isen, så hejren måtte 

flyve men uden vores guldfisk i maven. 

En af hejrerne har dog før været heldig 

at få guldfisk i maven her hos os.     

 
Iver. 
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Skulderbladet har venligt spurgt mig om 

jeg ville præsentere mig selv og Søby-

søgård lige nu.  Det vil jeg gerne. 

 

 

 

 

Jens Tolstrup 

Fængsels-

inspektor 

Cand. scient. 

pol. 

 
 
 
 
 

OM MIG SELV 
Jeg er 59 år og har siden 1967 arbejdet i 

Direktoratet for Kriminalforsorgen som 

student og fuldmægtig og i forskellige 

åbne og lukkede fængsler som souscef 

og chef, senest 8/2år i Statsfængslet i 

Nyborg. 

Jeg har tilbragt det meste af mit liv i 

fængsler, da min far også var fængsels-

inspektør. 

Jeg har to voksne børn, to teenagedren-

ge og tre børnebørn.  Min kone er lærer.  

Hun er - ligesom jeg - glad for sit arbej-

de og drengene er glade for deres skole, 

så vi bliver boende i Nyborg, selv om 

der er dejligt i Nr.  Søby. 

 

OM SØBYSØGÅRD 
For mig - ligesom for mine forgængere 

- er det vigtigt, at fængslet har et godt 

og uproblematisk forhold til lokalsam-

fundet. 

 

Traditionen for et godt forhold blev 

grundlagt allerede ved ungdomsfængs-

lets oprettelse i 1933 og i de mange år 

siden har fængslet ikke adstedkommet 

større problemer for lokalsamfundet. 

Tværtimod har vi kunnet bidraget posi-

tivt til livet i Nr.  Søby.  Først og frem-

mest ved mange arbejdsplader.  Men for 

eksempel også da fængslet i 1943 fær-

diggjorde sportspladsen på Søens øst-

side ved hjælp af fængslets heste og 

fangernes arbejdskraft, ved arrangemen-

ter på slottet og senest ved at henlægge 

de indsattes ikke ubetydelige køb-

mandshandel til Dagligbrugsen. 

Fængslet som sådan skal ikke kunne 

mærkes negativt i lokalsamfundet og 

personalets ordens- og sikkerhedsmæs-

sige opgaver tager først og fremmest 

sigte på, at dette ikke finder sted. 

Som et led i de sikkerhedsmæssige for-

anstaltninger lukker vi Gartnerivej 

(vejen fra Røde Ledvej til Søvej) med 

bomme for at opnå større kontrol med 

besøgende og for at hindre ulovlig kon-

takt til de indsatte.  Til at hjælpe hermed 

er der i porten til slottet opsat en smede-

jemslåge, der holdes lukket uden for 

arbejdstid.  Porten er udført af Stats-

fængslet i Ringe. 

I september 2003 blev fængslet udvidet 

med 26 pladser i en såkaldt halvåben 

afdeling, d.v.s. en afdeling omgivet med 

et hegn så ulovlig kontakt og bortgang 

fra fængslet kan begrænses.  Afdelingen 

er tegnet og projekteret af Teknisk Af-

deling i Statsfængslet i Nyborg og ko-

stede 9,4 mio. kr. incl. inventar m.v. 

De indsatte i denne afdeling arbejder i 

drivhusgartneriet, hvor vi står i begreb 

med at opføre endnu et drivhus på 1200 

m2. 

Der er således aktivitet og liv i fængslet. 

Slottet - derimod - trænger til en grun-

�Y CHEF PÅ SØBYSØGÅRD 
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Om Oldermandsgildet 

dig kalkekost, men hvornår Kriminal-

forsorgens bevillinger tillader den nød-

brændevin selvfølgelig. Frugtsalaten 

skal være af den gammeldags slags med 

flødeskum og små chokoladestykker. 

Det hele afrundes med kaffe og æbleka-

ge. 

I gamle dage blev oldermandsgildet 

selvfølgelig brugt til at planlægge vinte-

rens fælles aktiviteter. Det gør vi ikke 

mere, det er det sociale aspekt, der er i 

højsædet.  

Hvad vi snakker om?  

Løst og fast. Mærkeligt nok er der altid 

nogle, der har haft en eller anden ople-

velse med den kommunale forvaltning. 

Og så er der i disse år selvfølgelig det 

alt overskyggende emne: Motorvejen og 

de gener den vil afstedkomme. 

 

I de senere år er der sket det, at vore 

kvinder er rendt fra køkken og fadebur 

netop den aften. De vil også være socia-

le, men da de er forment adgang til ol-

dermandsgildet, må de tage til takke 

med at mødes hos hinanden. Uden pro-

tokol og fast menu forstås. Det er selv-

følgelig ikke helt uproblematisk for den, 

der holder årets oldermandsgilde. Han 

må klare sig selv eller skaffe hjælp ude-

fra i form af en god veninde, en sviger-

datter, en svigermor eller hvordan han 

nu vil klare sig. Måske endog selv stege 

stegen. 

Oldermandsgildet kom jeg ind i ved 

noget af en tilfældighed. 

”Bækken”, hvis rette navn er Vindinge 

å var tilbage i tiden en grænse mellem 

Bramstrup og Nordskov og dermed og-

så en grænse mellem Freltofte older-

mandsgilde og Søsteds. 

Et forholdvis nytilkomment medlem af 

gildet havde ikke helt styr på denne 

opdeling, eller valgte at sætte sig ud 

over den, hvorfor jeg i 1995 for første 

gang inviteredes med. Oldermandsgil-

dets historie går flere århundreder tilba-

ge i tiden og den oprindelige protokol er 

stadig kendt af nogle af gildets medlem-

mer. Desværre forsvandt den på et tids-

punkt og erstattedes af en ny i 1981.  

Gildet holdes altid Mikkelsdag fra 18-

00, hverken mere eller mindre. Vi kom-

mer præcist kl. 18.00 og vi går til mid-

nat. 

Menuen er også fast. 

Først serveres marineret sild, med øl og 

brændevin. Derefter flæskesteg, med 

brune og hvide kartofler, asier, rødkål 

og syltetøj, hvortil serveres øl og bræn-

devin. 

 

Når dette er konsumeret, står den på 

ostebord med frugtsalat, hvor rygeosten 

under ingen omstændigheder må mang-

le. Og hvad serveres der hertil? Øl og 

 Varmestuen. 

Fællesspisning i Februar bliver afholdt fredag den 13.02.04 kl.18.00   

Husk at ringe til  HENNY  tlf  6590 1218 senest tirsdag den 10.02.04. 

Ring ikke til Bente hun er ikke hjemme 

vendige vedligeholdelse af de smukke 

bygninger ved vi desværre ikke. 
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Galleri Hestehavegaard  -  Søstedvej 19 

�y interessent i Skulderbladet. 
 

Galleri Hestehavegaard åbnede dørene 
for første gang den 29. 

November 2003 med nog-

le spændende udstillinger 

af moderne kunst og en 

bred vifte af håndarbejde 

og kunsthåndværk. 

Samtidigt blev Hanne 

Christens smukke digt-

samling: Mors Egne udgi-

vet i en ny udgave. 

Der mødte rigtig mange af 

vore gode venner og be-

kendte fra Nørre Søby op 

og hjalp med til at gøre 

dagen til en festlig ople-

velse. 

Når vi har 

valgt at træ-

de ind i 

rækken af 

interessen-

ter i Skul-

derbladet, 

skyldes det 

ikke mindst 

vort ønske 

om at støtte 

bladet, men 

også den 

nære kon-

takt Skul- derbladet giver til lokal-

samfundet og de mange, der medens vi 

havde forretningen: Syssel i Nørre Sø-
by, lagde vejen forbi os. 

Det er selvfølgelig også med i vore 

overvejelser, at vi derved er med til at 

støtte bladet. Opfordringen gives her-

med videre til lokalområdets erhvervs-

drivende. 

En del af 

de mange 

dygtige og 

kreative 

mennesker, 

der var 

med i  

Syssel er 
heldigvis 

også med her i Galleri Hestehave-
gaard.  
Der er således både smukke drejede ting 

i træ, flotte smedejernslyse-stager og 

forskellige former for håndarbejde. 

Noget helt 

specielt er 

Janinas duk-

ker. De er 

utroligt spæn-

dende og kun-

ne godt gå hen 

og blive sam-

lerobjekter.  

Pjerrot her er 

for eksempel 

dukket op som 

bagsidedeko-

ration på Han-

ne Christensens digtsamling:Mormors 

Egne, der ligeledes er udgivet i en ny 

udgave. 

 
Åbent: onsdag-søndag kl. 12-17. 
Else-Marie og Peter Albrekt 

Sådan påvirker tidens frihedsånd selv de 

ældste og stolteste traditioner, men un-

der alle omstændigheder er det en begi-

venhed alle ser frem til med stor glæde. 

 
pa 
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Hvad kan man egentlig skrive om, 
i  januar når hjernen er tom. 
�år alt hvad man ejer af åndelighed,  
er brugt på at håndhæve julefred. 
 
Måske sku’ man, lige så stille,  
være det man gerne ville. 
Uden særlig stor ståhej,  
bare gå og være ’’ sig. 
 

Huspoeten 

Månedens digt 

Byfesten i Nr.Søby 2003 gik godt øko-

nomisk Der var i alt 10.000 kr. til udde-

ling.  

Følgende foreninger fik penge af over-

skuddet:  

Nr.Søby Boldklub 3000 kr. 

Nr.Søby Badminton 3000 kr. 

Varmestuen 500 kr. 

Jagtforeningen 1500 kr. 

Lokalarkiv 1000 kr. 

Petanque 1000 kr.  

Den ny bestyrelse i byfesten er:  

Formand: Mikael Pedersen  

Næstformand: Benny Christiansen 

Kasserer: Poul Henning Larsen 

Sekretær: Ann-Britt Larsen 

Medlem: Erik Carlsen  

Medlem: Alex Rasmussen 

Medlem: Per Svendsen  

Medlem: Knud Johansen 

Medlem: Dorte Johansen  

 

Udlejning af borde kan ske hos Mikael 

på tlf. 40167302.  

�R. SØBY BYFEST 



8  

�ørre Søbys kalender 
Februar   -  marts  2004. 

9. 
12. 
13. 
22. 

Jan. 
Feb. 

18.00 
19.30 
18.00 
14.00 

Fællesspisning 
Kaj �orman Andersen aften 
Fællesspisning 
Fastelavnfest 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 

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. marts 2004. Deadline : 15. februar 2004 
Sats : Syssel.  

Fre. 
Tor. 
Fre- 
Søn. 


