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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

ørre Søby - der har vi hjemme, der har vi rod,
derfra vor verden går.
I sidste nummer af Skulderbladet
(specialudgaven) stod der: ”Hvis vi
vil noget, skal vi have mæle”.
Det kan vi her fra Nørre Søby Koret
fuldt ud tilslutte os.
Siden Nørre Søby Skole blev lukket,
har vi haft til huse i Carl Nielsen-salen. Hvis
der har været foredrag eller
lign., er vi henvist til et lille
klasseværelse.
Her står vi så
næsten på fødderne af hinanden.
Salen kan være god nok at synge i,
men til korsang er akustikken i aulaen på Nørre Søby Skole
absolut at foretrække. Her har vi
holdt til, lige fra Korets start for 20 år
siden, og vores brændende

ønske er at komme tilbage igen. Derfor har vi, ligesom Lokalarkivet,
sendt ansøgning til Plan og Kulturudvalget i Fåborg- Midtfyn Kommune,
om at komme tilbage på skolen igen.
Ligeledes vil Nørre Søby Korets
EDB-undervisning, ledet af Johnny
Andersen, også
gerne tilbage.
Skolen har jo nogle utroligt gode faciliteter, der kan
udnyttes af børn,
unge og ældre.
Kun fantasien sætter grænser. Med
den udvikling der
har været i Nørre
Søby i de senere år, ja så tror vi på
fremtiden for skolen som ”ørre Søby Kulturhus” i vores nærmiljø.
Birgit Rasmussen
ørre Søby Koret

Om bevaringsværdige bygninger
Som børn kendte vi og var fortrolige
med begejstringen, medens vi som
voksne lærte os at styre følelserne
lidt bedre. Den 12. februar var det nu
alligevel
svært
ikke at
blive
begejstret,
for selv
samme
dag
kunne
man læse i Fyens
Stiftstidende, at
der nu
blev
lagt
planer
om at
indrette kulturhus
i den
lukkede Nørre Søby Skoles bygninger.

sikre lokalhistorien og Nørre Søby
Koret, der i en meget lang årrække
har øvet sig og holdt koncerter i selv
samme aula, ønsker brændende at
komme tilbage.
Det har på et tidspunkt været fremme, at de gamle
klasselokaler ikke længere
er bevaringsværdige og
derfor bør rives ned, til
trods for, at de
både hvad størrelse og tilgængelighed ville
være optimale
for lokalarkiverne.
Set udefra, kan
det være svært
at forstå, hvorfor de skal rives
ned. Rent arkitektonisk vil en fjernelse efterlade
et amputeret bygningskompleks og
funktionelt er det komplet uforståeligt.
Vil man bruge bygningerne til de
mange aktiviteter, der lægges op til,
vil det være af stor betydning, at der i
tilknytning til aulaen er mulighed for
opbevaring og ophold.
Alt i alt savner tankerne om en fjernelse af netop disse bygningsdele tilsyneladende en fornuftig begrundelse, så når der i artiklen af 12. februar
lægges op til moden overvejelse, bør
det også omfatte dette forhold.
red

At der er et stort behov for det, er tydeligt for enhver.
Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og
Nørre Søby lider under alvorlig
pladsmangel og har tidligere peget på
de nu nedlagte klasselokaler, der er
sammenbyggede med aulaen som
ideelle for deres store arbejde med at
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Månedens digt
En græsgrøn mark
Med flokke af gæs,
Skræppende overdøver de lærken
Som gennem blæsten sender sine triller.
Martsvejr med krokus, med viber og væde
I min have bliver muldvarpe høje af glæde.
”Huspoeten”

90 år
Februar/Marts har budt på to 90-års
fødselsdage i Nørre Søby. – 23. februar passerede Bernhard Nielsen det
skarpe hjørne. Bernhard har gennem
et omfattende ”detektivarbejde” klarlagt ejerforhold m.m. af området
”Præstens Udlod”, som blev udstykket i 1854. For læsere som ikke ved,
hvor det er, følger en kort, lidt hurtig
beskrivelse: Kør sydpå ad Albanivej
– ved Mørkhøjvej begynder det, slutter ved det gamle amtsskel eller sog-

negrænsen til Heden. Bernhard er
født og opvokset på en af ejendommene, nuværende nr. 89, som han
sammen med Irma overtog efter forældrene.
Bernhards interesse for lokalhistorie
har ført til beskrivelse af
bl.a.ejerforhold på Tegldamsgyden,
Mørkhøjvej, enkelte gårde og huse på
Damgyden og ved Røjle Skov. Beskrivelserne har Bernhard overdraget
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til Lokalarkivet, hvor interesserede
kan fordybe sig i detaljerne.

25. kr. om måneden; vel at mærke for
en arbejdsdag fra tidlig morgen til
sen aften, inkluderende storvask og
børnepasning. Vi, der kender Karin i
dag, er ikke i tvivl om, at hun har været enhver families drøm om en hjælpende hånd. Karin har ofte fortalt i
enkeltheder om sit brogede arbejdsliv, som f.eks. da hun efter sit giftermål fulgte sin mand, som arbejdede i
brunkulslejerne.

Bernhard har igennem årene været
vores ”oversætter” af ”krøllede bogstaver” – et arbejde som historieinteresserede vil vide at værdsætte. I alle
faser af det lokalhistoriske arbejde
har Irma ”stået hos”. En stor tak til
begge for indsatsen til gavn for Nørre
Søbys Historie.
Lokalarkivet takker og gratulerer.

Under krigen arbejdede hun med tobaksplanter. Da hun forsøgte at få 10
øre mere i timen, fordi de ikke havde
noget opholdssted, når det regnede,
var svaret: ”Krat ud og arbejd’!”
Hvorefter Karin satte sig på sin cykel
og fandt et andet job. Den styrke i sin
personlighed har Karin stadig i behold.
Hun er en kvinde fra en svunden tid,
hvor ordet pligt var smukt og dybt
forbundet med et andet ord glæde.

Aase Reffstrup

Den anden fødselar er Karin Madsen,
som bor på Hestegangen. Karin er
født i Odense i marts 1908. Hun er
med liv og sjæl blevet søbynit – sammen med sin store familie, som også
har slået rødder i Nørre Søby.
Karin startede sin energiske løbebane
(som hun stadig forfølger) som ung
pige i huset i 1930ernes Odense – til

Hanne Christensen og
Aase Reffstrup

Om mulighederne for offentlig transport
Et hjerteligt tillykke til de to fødselarer.
90 år er ingen ringe alder; men når
man er rask
og rørig og
meget aktiv
i lokalområdet, er det vel ingen sag. Når der

er behov for at komme omkring, har
vi heldigvis en
god, billig og
stabil offentlig
transport. Det
moderne energibevidste
samfund sikrer
sig naturligvis
at alle, også de der bor langt ude på
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bevare livet på landet; men når det
kommer til pengepungen, glemmes
de smukke tanker.
Det er bare spørgsmålet om vi kan
være det bekendt.
Er velfærd ikke også at sikre alle en
mulighed for at komme uden for sin
dør, og ud
blandt andre?
Kan vi på
nogen
måde forsvare at
lade nogen, over
eller under 90, gå langs
med en så farlig
vej for at kunne
komme til en
busholdeplads?
For man kunne
vel ikke forestille
sig, at den offentlige transport
kunne holde der, hvor der var brug
for det?

landet, kan komme omkring og på
den måde opretholde en god og værdig tilværelse. Eller gør det?
Billederne her viser et udsnit af
Odense-Faaborg landevejen, og når
den ene af de to fødselarer, Bernhard,
ikke
længere
vil eller
kan køre i
egen
bil, vil
det blive nødvendigt
at gå ca. en km.
i grøftekanten
sammen med
en voldsom og
særdeles farlig
trafik.
Bjørn Vad, der
bor lige overfor
Bernhard, kan berette, at der indenfor
13 måneder er landet ikke mindre
end fem biler i hans have. Den ene
var så venlig at efterlade en nummerplade, så i det mindste den gang var
det let at finde synderen.

For slet ikke at tale om, at sætte priserne ned på et rimeligt niveau, så
der kunne blive tale om et reelt alternativ til det at køre i egen bil.
I privat regi er begge dele utopi, så
man kan driste sig til at stille spørgsmålet om offentlig transport overhovedet kan løses ordentligt af private
virksomheder?

Privatiserings ideologien har fejet
hen over landet, så for rentabilitetens
skyld er busserne private og kan kun
standse ganske få steder, og disse få
steder er ikke valgt efter brugernes
behov.
Alle vil gerne sikre høj velfærd og

red
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VARMESTUE
Næste fællesspisning i Varmestuen
finder sted fredag d. 14.marts.
Tilmelding som sædv. til Else Larsen,
tlf.65 90 11 29, fra og med lørdag
d.1.marts.

Torsdag d.14.februar om aftenen
fyldte lidt over 40 mennesker godt
op Varmestuen, hvor Hanne Christensen , engageret og meget medrivende, fortalte om Carl Nielsens
mor, Maren Kirstine.

Den årlige generalforsamling ( m. efterfølgende spisning) afholdes fredag
d.11.april kl.18.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Efterfølgende sang Tine Jarl, som
er datter af Hanne og Birger Christensen, sange af Carl Nielsen.
Selv i Varmestuens akustik lød dette
meget smukt.

Eventuelle forslag bedes venligst afleveret til bestyrelsen.

Vi havde en rigtig dejlig aften, stor
tak til begge damer!

Karneval !!
HOV, har du glemt at melde dig
til karneval i r.Søby Forsamlingshus
den 8.marts
så kan du nå det nu, absolut sidste
frist den 2. marts

på tlf: 65902126
65901418
65901558
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Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
Af Aase Reffstrup

kunne have et fælles talerør over for
kommunen i forbindelse med tilskud,
lokaler o.l. – Indtil nu kan vi se, at
det har været en rigtig beslutning.
Formand Jens Willumsen og hans 3
bestyrelsesmedlemmer har gjort et
godt stykke arbejde.

Generalforsamlingen var igen i år
godt besøgt. Den forløb ”i god ro og
orden” med Birger som dirigent.
2008 er udnævnt til at være
”Sangens år”; vi indledte derfor
med at synge om ”Mit lille arkiv”,
muligvis skrevet i 1970-80erne, da
arkivbevægelsen på landsplan var
ret ny. Forfatter ukendt.

Den negative del, måske mere korrekt at omtale den som ”den foruroligende del”, er uvisheden omkring lokalesituationen. Sammen med arkivet
i Nr. Lyndelse har vi overfor Faaborg-Midtfyn Kommune givet klart
udtryk for, at arkiverne gerne vil dele
adresse på Røjlevej 22, og gerne i
stueplan - som to selvstændige foreninger der ser store fordele i at bo
ved siden af hinanden. – I skrivende
stund har vi ikke hørt fra kommunen,
som i efteråret meddelte, at der ville
blive taget beslutning om anvendelsen af Nørre Søby Skoles bygninger i
foråret 2008, og man ville da lade vores ønske indgå i overvejelserne.

I min egenskab af formand og arkivleder fortalte jeg om, hvad 2007
har budt på af positive såvel som af
negative opgaver. På den positive
side glæder vi os over, at der stadig
tilflyder arkivet oplysninger, billeder og dokumenter, - at vi har et
pænt besøgstal, - at vi er i stand til
at bidrage med billeder og oplysninger til projekter som f.eks. ”Den gule postbil”, ”Telefoncentraler på
Fyn” og ”Søer som rekreative områder” (Søby sø?). – Og en ikke uvæsentlig detalje: vi har et stadigt stigende medlemstal. Jeg omtalte en
tilbagegang på 2, til 143; forkert! Vi
har en nettotilgang på 6, så vi nu har
151 medlemmer. – Og der er plads
til flere. Kontingentet er kun 50 kr./
år/medlem.

Så vi venter -----Generalforsamlingen sluttede, som
den begyndte: med en sang hentet
frem fra gemmerne. ”Nørre Søbys
Pris”, skrevet af lærer P. Mahler til
Sportspladsrevyen 1944.

Ved generalforsamlingen i 2007
blev det vedtaget, at arkivet meldte
sig ind i Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke. Formål: at de 21 arkiver
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Kalenderen
Marts - april 2008.
Lør.
Man.
Fre.
Ons.
Fre.

8. Mar.
10.
14.
26.
11. Apr.

18.00
19.30
18.00
19.00
18.00

Karneval
Generalforsamling Skulderbladet
Fællesspisning
Generalforsamling Lokalrådet
Generalforsaml. og fællesspisning

Forsamlingshuset
Varmestuen
Varmestuen
7r. L. Selskabslok.
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften, dilettant
Bob/Petanque
Banko
Træning - 7SB
Bob/Petanque
Læseforeningen
Træning - 7SB

10.00
18.00
10.00
19.15
19.00
10.00
14.00
19.00

- 11.00
- 21.00
- 12.00
- 12.00
- 16.00
-

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion

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

Skulderbladets interessenter

Dagli’ Brugsen
7ørre Søby Kirke
7ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

Røjlevej 22
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

7ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
7ørre Søby Forsamlingshus

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
7æste nummer udkommer den 1. april 2008. Deadline : 15. marts.
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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