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Trafikforhold på Albanivej
I martsnummeret af Skulderbladet
skrev vi
om de trafikale forhold på
den sydlige ende af
Albanivej
og om det
åbenlyst urimelige i at beboerne der skulle gå et
længere stykke langs en
stærkt trafikeret og farlig landevej,
hvis de skulle benytte offentlig trans-

port.
Billederne her er fra den nævnte artikel, og viser noget om trafikforholdene.
Lokalarkivet, lokalrådet og Skulderbladet har i
fællesskab
rettet henvendelse til
Vejdirektoratet.
Brevet til Vejdirektoratet gengives
her:

Vedr. Vej nr. 43, Odense - Faaborg
I håb om at Vejdirektoratet kan løse et mangeårigt problem for beboerne på
den sydlige del af Albanivej i Nørre Søby kommer denne henvendelse. Det
handler i al sin enkelthed om etablering af busstoppesteder (en i hver retning),
så beboerne – store såvel som små – uden risiko for liv og lemmer kan benytte
den kollektive trafik. (Fynbus, rute 961, Odense-Faaborg o. Sallinge)
Til belysning af sagen vedlægges:
Udsnit af kort over området – med angivelse af den for tiden gældende placering af busstoppesteder.

Kopi af beskrivelse af problematikken i SKULDERBLADET, 11. årg., 4,
2001. Heraf fremgår, at Fyns Amt, under hvem nr. 43 dengang sorterede, i
1997 fik en henvendelse om problemet. Svaret fra amtet (vejvæsenet) mundede ud i (kort citat) ”Vejvæsenet har den opfattelse, at anlæg af buslommer er
for bekosteligt, da det ikke vurderes, at der er et tilstrækkeligt passagergrundlag fra de relativt få huse i området. Der er endnu ikke fra Fyns Amts side taget stilling til en udbygning af landevejsstrækningen mellem !r. Søby og Heden, men udbygningsplanerne indgår i de kommende prioriteringer af større
anlægsarbejder på landeveje.” (Bladet vedlægges i sin helhed)
Kopi af omtale af samme problem i SKULDERBLADET, 18. årg., 3, 2008.
Heraf ses, at beboerne i det beskrevne område stadig må gå i vejkanten for at
komme til et busstop, og trafikken er ikke blevet mindre i de forløbne 11 år.
Artiklen omtaler ca. 1 km; men en opmåling viser at der er 2½ km til det nordligt og knap 2 km til det sydligt placerede busstop. (Bladet vedlæges i sin helhed)
Det skal retfærdigvis oplyses, at farten for nogle år siden ved skiltning blev
reduceret i vejsvingene – til 70 km/t i sydlig retning og til 60 km/t i nordlig
retning. Antagelig foranlediget af de i artiklen omtalte ”havebesøg” af bilister. Men det ændrer ikke meget ved risikoen, når brugere af den kollektive
trafik skal gå i vejkanten. Det bemærkes, at der ikke er asfalteret indenfor
den hvide kantlinje – og grøfterne ligger nær.
Se på billederne – selv med 70 km/t for den tætte trafik er det utrygt, for ikke at sige livsfarligt at gå i vejkanten.
Vi gentager vores håb om, at Vejdirektoratet, som nr. 43 nu henhører under,
kan og vil forbedre forholdene på denne strækning med etablering af busstoppesteder, et i hver retning. Det forekommer sikkert Vejdirektoratet at
være en ubetydelig sag – men det er det ikke for de beboere, som er henvist
til at benytte den så kraftigt anbefalede kollektive trafik.
Med venlig hilsen
Aase Reffstrup
Formand for Lokalarkivet
for Nørre Søby Sogn

Carsten Jensby
Formand for Lokalrådet for
Nr. Lyndelse og Nørre Søby
Peter Albrekt
Redaktør på SKULDERBLADET
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VARMESTUE
en halv time før og efter bålfesten, så
ring til:

Vi nærmer os Sankt Hans! Varmestuen byder atter i år på bål, snobrød og hyggelige rammer. – MEN:
bestyrelsen har efterhånden nået en
alder, der gør, at det at slæbe borde
og stole, kasser med øl og vand er
for tungt.

Lene Christensen – 65 90 16 86 eller Kirsten Pindstofte – 65 90 14 47.
Og vi siger tak.
Varmestuen

Så skulle der gå nogle muskelstærke
folk rundt, der godt vil bruge bare

Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
I skrivende stund (14.5) her vi endnu ikke modtaget endeligt svar fra kommunen vedrørende vores ønske om at flytte ned i ”jordhøjde” og dele adresse
med Nr. Lyndelse-arkivet. Vi fik i efteråret 2007 meddelelse om, at vores ønsker ville indgå i forårets planlægning. Maj henregnes vist også til foråret, så
det kan nås endnu.
Vi måtte aflyse arkivdagen 5. maj; Ivan Bundgaard meddelte, at lokalerne var
forseglet, da man var i gang med en større renovering af lofterne i det gamle
skolebibliotek, musikværelset, gangene m.m. – lofterne er revet ned og nye
sættes op. Forleden meddelte Ivan, at vi nu kunne bruge lokalerne igen. Så
langt så godt for den del af skolen; nu venter vi spændt på, hvilken beslutning
der er eller bliver truffet omkring gymnastiksal, aula + de 4 klasserum. Håbet
lever stadig.
Mandag den 2. juni mødes vi på Gartnervænget 8, hvor Kathe og Bo Thuelund
vil være værter for årets udflugt. Meddelelsen har været bragt i maj-bladet –
medtages igen, måske når SKULDERBLADET at komme ud inden da.
Og så mødes vi igen mandag den 1. september. Er der brug for oplysninger,
eller ønsker nogen at aflevere arkivalier i sommer, så træffes jeg på 65 90 11
00 og på Kirkesøvej 9 for nærmere aftale.
God sommer – ønsker Aase Reffstrup
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yt fra Hestehavegårds lokalmuseum
Vi modtager jævnligt spændende ting og sager fra folk, der har hørt om eller
set vores lille museum, så det vokser stille og roligt, og efterhånden som det
gør det, må vi inddrage flere rum til udstillingerne. At bo i et museum, er ikke
nogen ringe oplevelse, og vi glæder os hver gang vi modtager besøg, hvilket
efterhånden heldigvis sker jævnligt.
Penalhuset her har vi fået af Karsten Lindhardt, der her beskriver det og dets
oprindelse.
Penalhuset i træ har jeg fået af fhv.
bagermester Carl Ejnar Erenbjerg i
Adelgade 15 A i Bogense. Hans mor
fik en fødselspsykose efter Carl Ejnars fødsel i 1924 og
hængte sig i køkkenet
året efter.

toftevej 12. Dengang blev alt genbrugt til, det var slidt op. I 1. klasse
fik Carl Ejnar penalhuset, og da var
det allerede godt slidt og bemalet
med
farveblyanter
af tidligere
elever.
Penalhuset
skulle
holde
i syv år, nemlig til
de syv års skolegang, Freltofte bød
på. Det var meningen, at penalhuset
skulle følge med
over i 3. klasse på
Den Store Skole,
men Carl Ejnars far
ville ikke undervise
og hundse med sin
egen søn på skolen, og derfor blev
sønnen sendt med penalhuset til Ringe Skole, hvor han gik i fem år (fra

Faderen Hans Erenbjerg blev ansat på
Den Store Skole i Freltofte som enelærer
med bopæl på skolen,
Freltoftevej 14.
Han blev
gift igen
og fik to
børn. Carl
Ejnars
stedmoder levede længe
og døde i
fjor 100
år gammel.
I 1931 blev knægten Carl Ejnar sat i
1.klasse på Den Lille Skole på Frel4

3-7. klasse). I sin fritid hjalp han bagermesteren på Freltoftevej 33 og
valgte efter konfirmationen at gå i
bagerlære. På Nordfyn blev han

kendt for sine særligt velsmagende
sukkerkringler. Han er 84 år nu. Hans
kone og søn er døde hhv. 76 år og 48
år. Datteren passer godt på ham.

Så er der redt op i gæstesengen. Man
fristes til,
som i en
reklame
for et kulørt ugeblad, at
sige:
”Lidt royal har
man da
lov til at
være”.

Som det fremgår af billedet, behøver
man ikke at fryse, den gamle
BES-ovn står
klar til brug. Vi
var så heldige at
finde den på et
loppemarked i
Allested.
Vi vil dog ikke
anbefale at bruge
den. Dels afgiver
den en umiskendelig lugt af petroleum, dels risikerer man at søvnen
bliver lidt længere end man måske
ønsker. Tilbage i halvtresserne og
tresserne, da den type ovn blev brugt
i ellers uopvarmede soverum, skete
det desværre, at
den brugte ilten i
rummet op og begyndte at produce-

Betræk
og
dyner
har
vi fået af Ole
og Thea Rosenby og det
stammer oprindeligt fra
Oles mor.

re kulilte, en dødelig giftig luftart, der effektivt
sendte den sovende lige ind i
den evige hvile.

Der blev gjort meget ud af sengeklæderne før hen og tiden var måske også bedre til det.
Indbydende ser det ud, det er lige før
man får lyst til at lægge sig og tage
en lille lur.

Peter Albrekt
5

Huspoeten fylder 75
I dag har jeg drukket et glas eller to.
Straks falder min verden lidt mere til ro.
I morgen jeg prøver to glas, eller fire,
så finder I mig blandt de dejligste piger
Men prøver jeg fem eller syv eller ni,
mit eventyr er brat forbi,
thi det er svært, mens kvalmen stiger,
at hævde sig blandt de dejligste piger.

Kære Hanne!

en måde siger, hvad der er at sige:

Du behøver hverken to glas eller fire,
for at hævde dig blandt de dejligste
piger, og selv om du skulle nå syv
glas eller ti, behøver dit eventyr ikke
at blive forbi. For mig vil du altid
være at finde blandt de dejligste piger, og jeg ved, at jeg ikke står ene
med det synspunkt.
Hele ”det gamle Nørre Søby” var
mødt op til din fødselsdag en smilende varm majdag, hvor vi kunne glæde
os over en dejlig dag blandt din familie og dine mange gamle venner.

Kære Hanne!
Tak fordi du ville udgive dine digte.
Jeg fik dem i julegave og jeg føler
mig næsten som et helt almindeligt
menneske ved at læse dem.
Kærlig hilsen
nn
At vælge det bedste blandt dine mange dejlige digte til en indledning er
en umulig opgave; men min kvinde
og jeg er enige om, at det jeg har
valgt her, rummer noget helt centralt
i beskrivelsen af det at være kvinde i
en moden alder, noget vi mænd naturligvis ikke forstår os på.

Jeg har haft den store glæde at kende
dig i rigtig mange år, og jeg har, selvom jeg kun er et hankønsvæsen, kunnet glæde mig ved dit vid, dit menneskekundskab og din store indfølingsevne.

Kære Hanne! Hjerteligt tillykke, og
må din pen forblive spids.

Da vi i 1991 udgav din digtsamling:
Mors egne kom der denne reaktion
fra en af dine mange læsere, der på

Peter Albrekt
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Månedens digt

Tænk om jeg var rund og varm,
som selve sommersolen,
og ejed dine strålers glans,
så gamle mænd sprang ud i dans.
og blød og villig, jeg blir' hans,
ja alt er fryd og gammen.
Til jeg blir' træt og daler ned
mod vest i andedammen.
Huspoeten
Fra digtsamlingen Mors egne
ISB 87-983975-3-2
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Kalenderen
Juni - september 2008.
Lør.
Søn.
Man.
Man.

30. Maj
31.
1. Juni
2.
23.

19.30

Byfest
Byfest
Byfest
Lokalarkivets udflugt
Sct. Hans

Stadion
Stadion
Stadion
Gartnervænget 8
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
Bob/Petanque
:r. Søby Koret - øveaften
Banko
Træning - :SB
Bob/Petanque
Læseforeningen

10.00
18.00
10.00
19.00
19.15
19.00
10.00
14.00

-

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Carl :ielsen Skolen
Forsamlingshuset
Stadion
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen
11.00
21.00
12.00
21.00

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag
Sidste lørdag

14.30 - 17.00
19.30 10.00
10.00 18.00
12.00

Lokalarkiv
Skulderbladet
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

Røjlevej 22
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
:ørre Søby Kirke
:ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

:ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
:ørre Søby Forsamlingshus
:ørre Søby Koret

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
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. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
:æste nummer udkommer den 1. september 2008. Deadline : 15. august.
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