ørre Søbys kalender
Oktober - november 2001.
Fre.
Lør.
Tor.
Tor.
Tor
Tir.
Tor.
Tor.
Tir.

12.
15.
4.
4.
8.
30.
29.
17.
26.

Okt. 19.30
19.30
19.00
19.30
ov. 19.30
18.30
Jan. 19.00
Feb. 19.30
Mar. 19.30

Fællesspisning
Sensommerfest
Generalforsml. Byfestkomiteen
Principper i opdragelsen.
Vælgermøde
Fra Mads Hansen til Kongehuset
Julearrangement-Husholdningsf.
Generalforsamling-Husholdn.f.
Dronningens gobeliner.

Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Humlehaven
Forsamlingshuset
Carl ielsen Hallen
Dømmestrup Forsml.
Salen
Kirkesalen r. Lynd.

11. Årgang nr. 9.

1. Oktober - 1. ovember 2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

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

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Legestue
Diskussionsklub
Legestue

18.30 - 21.30
10.00 19.30 10.00 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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. november 2001. Deadline : 15. oktober
Sats : Syssel.
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Torsdag den 8. ovember kl. 19.30.
Skulderbladet har i lighed med sidste kommunalbestyrelsesvalg indbudt de
politiske partier i Årslev Kommune til et vælgermøde i Forsamlingshuset.

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

Vælgermøde i Forsamlingshuset

Der er lagt op til debat om følgende punkter :
Udstykninger i r. Søby.
Der blev ved sidste vælgermøde, for snart 4 år siden, nævnt spørgsmålet om
fremtidige udstykninger i Nr. Søby, men siden da har vi ikke hørt det helt
store til det, men har konstateret, at der rask væk udstykkes og bebygges i
andre dele af kommunen.
Spørgsmålet er om det er det vi ønsker, at Nr. Søby skal fortsætte med at
være det den var eller om vi ønsker en fortsat udvidelse af boligområderne
og i givet fald hvor ?

1

le op på et vælgermøde afholdt i
Nr. Søby, men det ville blive for
snævert.
Det er ikke alene Årslev kommunes, men stort set alle landets skoler, der plages af konflikten mellem :
På den ene side : Folkeskolelovens
krav om undervisning, der tager
udgangspunkt i den enkelte elev og
som vigtigste pejlemærke er styret
af den enkelte elevs alsidige læring
og udvikling.
Og på den anden side : Det faktum
at ca. 80% af alle klasselokaler er
for små, har indeklimaproblemer på
grund af grundlæggende svigt med
hensyn til vedligeholdelse eller i
bedste fald bare er uegnede til den
undervisning loven kræver.

Kommunalreform.
Skulderbladet har tidligere bragt
emnet på banen, men der var fra
politisk hold ikke vilje til endsige at
overveje spørgsmålet.
Det har senere vist sig, at spørgsmålet ikke blot var en døgnflue hos
en fantasifuld lokalbladsredaktør,
men et reelt problem, der skal tages
stilling til.
Senest har Bornholm vist vejen ved
at nedlægge Bornholms Amt og i
stedet etablere en stor kommune
dækkende hele øen.
Fra ministerielt hold er der fremkommet beregninger, der viser at
der i genemsnit kan spares 300 kr.
årligt pr. indbygger. Tilsyneladende
ikke noget stort beløb, men dog 1,5
milliarder på landsplan.

Derudover plages folkeskolerne af
alt for store klassekvotienter. Op til
30 elever i en klasse er bare for meget, og det ved de fleste godt, der er
bare ikke stemmer nok i hensyntagen til de opvoksende generationer.
Tilsvarende er fremsynethed ikke
en populær vare i dagens politiske
billede, der primært præges af tilpasningsløsninger og jagten på høje
Galluptal.

Hvad kunne dette beløb ikke bruges
til ? For eksempel kunne man begynde at udvikle den store samling
af nedslidte, dårligt vedligeholdte
og aldeles utidssvarende skolebygninger børne- og ungdomsgenerationen plages af og med.

Skolerne.

Er det også sådan i Årslev kommune, eller kan vi forvente udvikling
af skolerne og en højere prioritering, så det ikke endnu en gang skal
blive nødvendigt at aflyse en lovbe-

Det bringer os så hen til næste
punkt på dagsordenen, skolerne.
Det ville være fristende alene at
tage spørgsmålet om Nr. Søby Sko-
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gen, da jeg så den påbegyndte
oprydning i den engang så velholdte have, hvor jeg husker,
først Maries og senere Elses og
Jens Aages givtige køkkenhave der var alt, hvad der skulle være
for at være selvforsynende, en
rigtig landbohave.
Det bliver spændende at følge,
hvad der nu sker på Odensevej
25.
Aase Reffstrup

P.S. Lad mig benytte lejligheden
til at gøre nye Søbynitter opmærksom på bogen "Der var et
yndigt land eller Hvad blev der af
landbokulturen?" (Claus Oldenburg: 1985) - den kan lånes i Læseforeningen eller på Lokalarkivet.
Her kan man læse om det Nørre
Søby, som var engang.

Museumsnyt
Så er Carl Nielsens Barndomshjem
lukket for i sommer, de fem måneder fra maj til oktober går hurtigt,
når man er i godt selskab, og det er
jeg i det lille museum.

ældrene, til Carl N. i København
om, deres alt for anstrengende rejse
til Amerika hvor fem af deres børn
befandt sig.
Det lille museum er først og
fremmest et
fredfyldt og
smukt bus, som
for dem der
måtte have lyst,
kan berette en
meget menneskelig historie
om slid, hårdt
arbejde, sorg og fattigdom, men
også om drømme og håb og pligten
til at yde sit.

Lille Carl, hans
arbejdssomme
forældre, de
mange søskende,
og ikke at forglemme gæsterne. Museet har
været godt besøgt, ca. 18oo.
gæster har lagt vejen forbi.
Museet åbnede denne sommer med
en helt ny udstilling, nem og overskuelig, mange nye billeder af familien. Bevægende breve, fra for-

Hanne Chr.
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Af ørre Søbys Dagbog
Så har der igen været ejerskifte i
en af de gamle slægtsgårde i Nørre Søby, en af de oprindelige 22
fæstegårde omkring Bygaden.
Jeg tænker her på Odensevej 25,
"Søbygaard", som i 7, måske 8
generationer var i samme slægts
eje - fra 1694
til 1995. Sidste ejer var
Jens
Aage
Mathiasen
Nielsen. Mathias-navnet
kom til gården med Mathias Rasmussen
Biild,
som fæstede
gården
i
1755, og det fulgte med i 6 generationer.

huset var det som oftest Mathias,
der udbragte det på den tid traditionelle "leve" for Danmark og
for kongen.
Der var oprindelig 2 gårde, - i
1871 fik Niels Mathiasen (på
matr. nr.
22)
ved
kongelig
bevilling
tilladelse til
at
købe
matr. nr.
23 af naboen, Rasmus
Hansen. I
1875 blev
begge gårde
revet
ned og det nuværende stuehus
bygget, cirka midt på de to sammenlagte grunde. Der var oprindelig stråtag, som i 1926 udskiftedes med fast tag. "Den røde
hane" har galet et par gange,
værst var branden i 1951, hvor
staldene blev ildens bytte. En
stor, ny lade blev bygget - det er
den, der ligger der i dag.

Gennem tiderne har familien
taget aktivt del i kirkens og byens
liv, i menighedsråd og sogneråd.
Fra min barndom husker jeg Marie og Mathias Nielsen, Jens Aages forældre. Marie og Mathias
havde deres faste plads i kirken.
Ved sammenkomster af mere
officiel karakter i Forsamlings-

Al dette dukkede op i erindrin6

falet lejrskole på 7. Klassetrin ?

gangbesværede.
Det er lidt som da ræven og storken
inviterede hinanden på mad. Maden
var god nok, det var bare ikke muligt at spise den - for gæsten.
Storken kunne ikke, på grund af det
lange næb, spise suppe af en flad
tallerken og tilsvarende kunne ræven ikke spise af en høj og smal
krukke.
Her er det de gangbesværede, der
ikke kan benytte bussen alene fordi
de ikke kan komme op til holdepladsen.

Ældreboliger i r. Søby.
Efterhånden som man bliver ældre,
opstår der ofte problemer med at
bevæge sig omkring ved egen
hjælp, hvilket nok er de fleste bekendt.
Tilsvarende kan det næppe komme
som en overraskelse, at man, svagelighederne til trods, ønsker at blive
boende, der hvor man er tæt på
venner og bekendte, altså i det lokalsamfund man måske har tilbragt
de fleste af sine leveår i.
Det kan bare ikke lade sig gøre i
Nr. Søby, for der er ingen ældrevenlige boliger at få.
Hvad vil man gøre ved det ? Og
ved næste problemstilling :

Aktivitetshuse.
Ved sidste kommunalbestyrelsesvalg blev vi lovet, at pengeposen til
aktivitetshusene Skullerodsholm og
Varmestuen blev stillet midt mellem de to lokalsamfund.
Det blev som bekendt ikke tilfældet, alt gik til Skullerodsholm og
Varmestuen måtte som tidligere
leve af lokalsamfundets egne midler og indsats.
Der er et betydeligt skatteprovenu
fra Nr. Søby, så det er letforståeligt
at uligheden falder mange for brystet.
Kan man forvente en højere grad af
lighed fremover, eller anerkender
man kun det ene aktivitetshus ?

Boliger til unge,
der gerne vil flytte hjemmefra, men
helst ikke ind til den nærliggende
storby med dens tilsvarende højere
boligpriser.

Busordningerne.
De nye busordninger er kritiseret
fra ældres og gangbesværedes side.
Dels er der beskrivelser af en voldsom arrogance fra Busselskabets
side, dels er forudsætningerne for at
kunne køre med gratisbusserne ikke
tilpassede de der givetvis har det
største behov for det, de ældre og

Visioner for landsbyerne.
Man kunne spørge om der er grund
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til at tage mere med, udover de allerede nævnte, idet det allerede indeholder rigeligt til en valgperiode?

fælles ankeinstans, for derved at
sikre, at det ikke bliver den samme
forvaltningsansatte der behandler
sin egen afgørelse.
Hvordan aftenen vil forløbe kan vi
ikke vide, kun have anelser om,
men bliver det noget i retning af for
4 år siden, kan vi godt glæde os.

Ikke desto mindre er der mange
spørgsmål, der kunne være interessante at tage op :
Forretnings- og erhvervslivet i lokalområderne.
Hvor skal virksomhederne befinde
sig, centralt placeret eller lokalt ?

Som sidst, vil der blive dannet et
panel med en repræsentant for hvert
af de deltagende politiske partier og
der vil blive god lejlighed til at
komme med spørgsmål og kommentarer fra salen.

Konsekvenserne af den planlagte
motorvej gennem kommunen.
Hvilke konsekvenser får motorvejen på Årslev kommunes trafik- og
miljøforhold ? Man kan næppe forestille sig at den ikke får konsekvenser på nogen af disse områder.

Øl, vand, kaffe og kage vil kunne
købes.
Forsamlingshuset lægger hus og
varme til.

Retssikkerhed på skatteområdet.
Andre kommuner går sammen om

Vel mødt
Red.

Fællesspisningen
For fremtiden vil fællesspisningen finde sted den anden fredag i måneden.
æste fællesspisning bliver altså:
Fredag den 12.10.01 kl. 18.00.
HUSK HUSK HUSK ! Vær venlig at ringe til BENTE TLF 65901944
senest tirsdagen før spisningen for tilmelding, af hensyn til dem, der skal
købe ind til maden.
Med venlig hilsen
Bente.
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Månedens digt
Man ku’ lære af koen,
der gumlende tryg,
ligger i kløveren,
ryg mod ryg.
Mens dagen og solen går sin gang,
løber yveret fuldt, under lærkesang.
Man ku’ lære af koen,
af lærkens sang, af gæssenes træk,
af vibeskrig, af marken der gror,
at vi kan alt for mange ord.
Vi taler og taler mens tingene sker.
Måske sku’ vi bare se på hinanden,
og fatte lidt mere.
Huspoeten.
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