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27. Årgang nr. 1         1. februar 2017 - 1 april 2017            ISN0906-6519 

 

 

Dagligt liv på Nørre Søby station indtil 22. maj 1954  

(Foto: P. Grabiel)  
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Skulderbladet informerer. 

Ændringer i Skulderbladets udgivelses datoer. 
Vi har i redaktionen gennem længere tid talt en del om udgivelsesda-

toerne for Skulderbladet, bl.a. på baggrund af byfestnummeret og af 

sommerferien samt udgivelsen omkring julen, at det ikke helt er så 

hensigtsmæssigt, i de måneder at det ordinære Skulderblad udkom-

mer. 

Rettede udgivelsesdatoer 2017: 

1 Februar 

1 April deadline 15 Marts. 

ca. 15 Maj deadline 18 April. 

1. July deadline 10 Juni. 

Her efter kører vi med et blad hver anden måned startende med 1. 

September. 

og deadline den 10. i måneden før. 

Det er kun maj nummeret der er lidt anderledes, da det er Byfest bla-

det, og skal udkomme ca. 14 Dage før byfesten, som ligger fast i 

weekenden uge 22. 

Så der må man kigge i Marts nummeret eller på skulderbladet.dk for 

at se deadline. 

 Vedrørende skulderbladet.dk kunne vi virkelig godt tænke os, at få 

nogle opdaterede beskrivelser fra vores Interessenter, sidst jeg fore-

spurgte om det, var der kun en der meldte tilbage. Evt. Bare nogle 

kontakt oplysninger. 

I samme ombæring kunne vi godt bruge nogle, nye billeder fra folk i 

byen til forsiden, har fået fra symfonien, som gjorde mig opmærksom 

på at det ikke hedder Nr. Søby Skole mere. 

Billeder fra byen om byen, hvad er byen? kom med jeres bud. 

Materiale kan sendes til: mp@mikp.dk 

Med venlig hilsen. 

Redaktionen 

Mikael Pedersen 

 

Husk at indsende dine artikler på mail: mail@skulderbladet.dk 

mailto:mp@mikp.dk
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Indkaldelse til generalforsamling i Skulderbladet 

tirsdag den 14 marts 2017 

kl. 19.00 I Varmestuen 
Dagsorden 

ifølge vedtægterne. 
l. Valg af dirigent og referent (og evt. stemmetællere) 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af redaktion og suppleanter 

7. Valg af revisorer og suppleanter 

 8. Ideoplæg fra interessenterne 

 

Skulderbladets ledelse (Ifølge vedtægterne) 
 

Foreningens arbejde og bladets udgivelse ledes af en redaktion på 5 – 7 med-

lemmer,  

Der vælges bredt blandt interessenterne på generalforsamlingen.  

Redaktionen vælges for 2 år ad gangen, eventuelt ved skriftlig afstemning.  

Redaktionen skal bestå af en ansvarshavende redaktør, som er formand, en 

næstformand, en kasserer og 2- 4 andre redaktionsmedlemmer.  

 

Redaktør og to redaktionsmedlemmer vælges i år med ulige årstal. 

Og i år med lige årstal vælges næstformand og kasserer samt evt. 2 redakti-

onsmedlemmer.  

Desuden vælges to suppleanter for 1 år ad gangen. Redaktionen fastsætter selv 

sin forretningsorden og konstituerer sig selv.  

Gennemgang af forretningsordenen indgår i årsberetningen.  

Redaktionen er ansvarlig over for presseloven og er berettiget til suverænt at 

behandle indhold og omfang af stoffet med tilbørlig hensyntagen til interes-

senterne. 

På valg i 2017 er:  
Redaktør/Formand  Carsten Jensby Modtager ikke genvalg 

Redaktionsmedlem Jørgen Nielsen Modtager genvalg 

Redaktionsmedlem Allan Rasmussen Modtager genvalg 

Orientering  fra Skulderbladet (fortsat) 
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Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne i Nr. Lyndelse og Nørre Søby 
 

Spændingen stiger. I skrivende stund har vi fået meddelelse 

om, at indflytningen i de nye lokaler kan begynde i uge 3 el-

ler 4.  Det vil tage nogen tid at få orden på tingene; men så 

snart vi er på plads, melder vi ud med en invitation til at se 

det nye hjem for Nørre Søbys historie. 

 

Vi håber, at  

generalforsamlingen den 16. februar kl. 14.30  
kan holdes i Arkivet på Røjlevej 22. 

 

Se efter opslag i Varmestuen og på opslagstavlen på  hjørnet 

af Odensevej og Røjlevej. 

Aase Reffstrup. 
 

Er der brug for oplysninger, eller ønsker man at aflevere ar-

kivalier, kan vi kontaktes på telefon: 

 

Nr. Lyndelse-arkivet:  Jens Willumsen – 65 90 18 12 

 

Nørre Søby-arkivet:    Aase Reffstrup   - 23 67 83 55  eller 

               Birgit Rasmussen  -  51 51 67 12 

Nr. Lyndelse-arkivets samlinger af fotos, kort og arkivalier 

kan som hidtil søges og ses på internettet under 

www.arkiv.dk  -  Vælg ”Udvidet søgning” og under ”Arkiv” 

skriv Nr. Lyndelse Sogn og dermed søge specifikt i Nr. Lyn-

delse Sogns samlinger. 

 

Jens Willumsen  -  Aase Reffstrup 

http://www.arkiv.dk
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Fibernet orientering 
Vi nærmer os vores målsætning om at nå nok antal husstande til at begynde 

fibernet udrulning i Nr. Søby. 

Men hvad holder dig tilbage? Hvis du er en af dem der ikke er tilmeldt endnu! 

En fibernet forbindelse vil gøre området attraktivt for tilflyttere, ikke kun dit 

eget hus, men også naboens hus. Vores lille SWAT team der står for at ind-

samle tilmeldinger til projektet, har en plan. Vi vil gerne tilbyde at komme 

forbi din hustand og fortælle om hvorfor vi mener at fibernet kan gøre en for-

skel for vores by. Der er mange indirekte og direkte gode grunde til fibernet. 

Vi går efter 90 hustande, når det mål er opnået, så holder vi op med at spørge 

dig. Det er nemlig ikke nødvendigt at alle kommer med, vi skal kun være min 

90 hustande. Det er det antal vi går efter.  Når vi når det, så graves der og så 

kan man altid selv senere koble sig på fibernettet, så koster det nok ikke kun 

3000,- og så er det nok ikke så nemt som nu, men det er en anden snak. Dit 

hus er nemmere at sælge hvis der er fibernet forbindelse. Få forbindelsen lagt 

ind i indkørslen, eller helt ind i huset. Det gavner byen, dit hus og dit internet. 

Er du i tvivl må du gerne ringe til Mikael Pedersen 40167302 fra skulderbla-

det og stille dine spørgsmål. Evt. Kan du tilmelde dig ved at aflevere en bin-

dende tilmeldingsblanket i postkassen, Radbyvej 5, så sender vi den til 

Årslevnet. (Skriv Navn og adresse og at du vil tilmelde dig fibernet i Nr. Sø-

by. og en underskrift. 
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Støt vore annoncører 

Støt vore annoncører 
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Meddelelser fra Varmestuen  

Som hidtil vil der være fællesspisning i Varmestuen den anden fredag i 

måneden. Tilmelding senest tirsdag før fællesspisningen. 

Vi har aftalt med Anne-Lise (kendt fra Cafeteriet i Carl Nielsen Hallen), 

at hun vil stå for madlavningen for os i Varmestuen. 

Prisen som tidligere: 70 kr. inklusiv ”husleje”. 

 
FÆLLESSPISNING I VARMESTUEN 

Efter en god begyndelse med rigtig dejlig mad og hygge i 2017 vil vi ger-

ne ønske endnu flere et godt nytår  til  

fællesspisningen den 10. februar kl. 18.00 

Tilmelding senest tirsdag den 7. februar til 

Kirsten Pindstofte: tlf. 51317604 eller Asta Juul L.: tlf. 40152522 
 

Fællesspisningen den 10. marts kl. 18.00  

tilmeldes senest tirsdag den 7. marts til 

Kirsten Pindstofte: tlf. 51317604 eller Kris Skadborg: tlf. 30667961 

Slip for madlavning! 

Kom og nyd Anne-Lises gode mad og vær med til fælles hygge  

fra kl. 18.00 – ca. 21.00 

Venlig hilsen 

Asta, Kirsten og Kris 

 

Borgere i Nørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  
Varmestuen, Røjlevej 6b.  
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før brug til  Else 

Fællesspisning i Varmestuen. 
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Arrangementer i Varmestuen 
Foredrag og bankospil i Varmestuen 

Søndag den 19. februar kl. 14 er der foredrag med vikarpræst Hans 

Vestergaard Jensen.  

Hans vil fortælle om hans tid som sømands- og ambassadepræst. 

Efter foredraget er der kaffe med kage. 

Efter kaffen spiller vi banko med dejlige gevinster, sponsoreret af lo-

kale handlende og firmaer.  

Anne og Jørgen styrer bankoet! 

Pris for foredrag og kaffe med kage: 30 kr. 

Pris pr. bankoplade: 10 kr. 

Varmestuen afholder generalforsamling 7. april kl. 18.00 

 

Der er ingen petanquespil mere, da banen er nedlagt. 

Der spilles bob i varmestuen hver tirsdag 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Varmestuen 

Husk at der er Fastelavnsgudstjeneste Søndag 

d.26. februar. Kl.13 I Nr. Søby kirke. 

 

Dette er en Familiegudstjeneste med musik og for-

tælling, børnene må gerne være Udklædte. 

 

Derefter er der Fastelavn for børnene med tøndes-

lagning.  

I Nr. Søby Forsamlingshus kl.14.00 
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Nyt fra Kirken 

 
 

NYT FRA NR. SØBY KIRKE 
 
Torsdag den 23. februar kl. 17.00 er der fyraftensgudstjeneste i Nr. 
Søby kirke. Gudstjenesten er med en kort prædiken, hvor temaet bli-
ver: Hvad er et menneske?  
 

Herefter er der en hotdog og øl, vand og kaffe, hvor vi kan hygge os, 
før vi går hver til sit. 
 

Søndag d. 26/2 kl. 13.00 – Vild fastelavnsgudstjeneste for (gerne 
udklædte) børn og voksne 
 

En gudstjeneste med fortællinger, basun og harmonika 
 

Ved Peter Eget, Anders Ringgaard og Kamille Nygård, sognepræst 
 

Efter gudstjenesten kan fastelavnsfesten fortsætte i Nr. Søby  
Forsamlingshus. 
 

Torsdag den 16. marts kl. 17.00 er der spaghettigudstjenester, hvor 
temaet er: I skal ikke bekymre jer. Efter gudstjenesten er der spaghet-
ti og kødsovs i konfirmandstuen.  
 

HJERTELIG VELKOMMEN OGSÅ TIL DISSE GUDSTJENESTER 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådet 
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 Støt vore annoncører 
 

Månedens tilbud  
 

2 stk. Glynt Produkter 

efter eget valg. 

Normal pris pr. stk.  

120-170 kr. 

NU 199 for 2 produkter 
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NR. SøBY FORSAMLINGSHUS 
 

 
 

Søndag,d.26.Februar 

kl. 14.00 – 16.00 

Tøndeslagning – 3 tønder 

Præmie til de 3 kattekonger & kattedron-

ninger 

Sodavand og fastelavnsboller 

til alle fremmødte børn 

Mød op til en festlig eftermiddag 
 

Entre 30,00 kr. pr. 

barn 

På gensyn 

Bestyrelsen 

Fastelavsfest i Forsamlingshuset 
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Dilettanterne 

Nr. Søby Dilettanterne. 
Så er vi ved at være klar til at vise jer hvad vi 

har gået og øvet på hele vinteren. vi spiller: 

Bonde søger ægtemand en farce af Erik Han-

sen 

På rollelisten har vi Inge fra Freltofte, Helle og 

Lars fra Tegldamsgyden, Sanne fra Nr. Lyn-

delse og Peder, Poul, Jeanette, Dorthe, Poul 

Erik og Jan fra Nr. Søby. 

Det kan ses og opleves lørdag den 4. marts 2017 kl. 18.30 

( d ørene åbnes kl. 18.00 )   

Der bliver serveret en let anretning i pausen, hvor der også er lot-

teri med flotte præmier. Bagefter er der dans til musik leveret af 

Morten Holmegaard   

Søndag den 5. marts 2017 kl. 14.00 ( dørene åbnes kl. 13.30 )  

Der bliver serveret kaffe og lagkage. 

Tag din kone, mand nabo eller gode venner med til nogle hyggeli-

ge timer, hvor der bliver mulighed for at få rørt lattermusklerne. 

 

Tilmelding til Gerda:  

24 98 86 30 senest den 23/2 2017 

Pris Lørdag kun 190,00 

Pris Søndag kun 75,00 
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Nr. Søby byfest komite har holdt generalforsamling den. 12/12-16, 

hvor det blev oplyst at, vi havde lavet et overskud på ca. 65000 kr. 

Hvor vi uddeler 32500 kr. Af dem, da vi har nogle ekstra udgifter i år 

2017, med at opbygge en container til alle vores ting. Plus at vi bliver 

nødt til have flere penge stående for at lave en ny byfest. Når noget 

bliver større, skal der bruges flere penge for at opbygge det. 

Uden et kæmpe stykke arbejde fra foreningernes side og alle vores 

sponsorer kunne det ikke lade sig gøre. Vi håber på jeres opbakning i 

2017. 

Uddelingen ser således ud: 

Boldklub: 10.000      Dilettanterne: 6.000   

Forsamlingshus: 2.500     Jagtforeningen: 1.000   

Dagplejerne: 2.500      Mandeklubben: 1.500 

Varmestuen: 2.500      Petanque: 500    

Lokalarkivet: 1.000      Løberne: 1000    

Tennis: 500        Midten: 2.000 

Spejderne: 1.500   

Med venlig hilsen 

Byfest komiteen. 

 

Byfestens uddelinger fra 2016 

http://nsbyfest.dk/
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Kunne du tænke dig at annoncere i Skulderbladet, så er 

her Skulderbladets Annonce priser: 
 

1/1 side   1200,00 kr. pr. år 
1/2 side      800,00 kr. pr. år 
1/4 side  500,00 kr. pr. år 
1/8 side 300,00 kr. pr. år 

 

 

Interessent kontingent: 
 

Interessent kontingent pr. år 1100,00 kr. 
Interessenter har ret til en halvsides annonce pr. år 
Interessenter har mulighed for at få artikel/

læserbrev med i hvert nummer af Skulderbladet.   

Skulderbladet Annonce priser: 

Jens Arndal 

Christian Fogh 
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Støt vore annoncører 

Lys på Trekanten. 

Skal vi fremover have lys på Trekanten? 

Der er desværre gået syge i kastanjetræerne. Sidste år fældede kommu-

nen et af træerne, som var gået ud. Jeg talte med kommunen, om de ville 

plante et lidt større træ. Det kunne de ikke, da der alle steder i kommu-

nen var syge i kastanjetræerne, og der kun blev plantet ens størrelse. 

Her i foråret fælder de igen et træ, der er gået ud, og næste år vil det væ-

re galt igen. 

Med de små nye træer vil der gå flere år, før vi har et stort træ at hænge 

kæder på. 

Så er der nogle, der kunne tænke sig at give økonomisk støtte til et større 

træ, vil vi være meget taknemlige. 

Varmestuens Konto: 0828- 0003502228 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen Varmestuen 

Else Larsen 
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Månedens digt marts 2007 

 
Dage, der for længst er minder,  

Rammer pludselig med en duft,  

Befriet for al’ sund fornuft.  

Et splitsekund, hvor alt kan ske,  

Man kan græde eller le  

Over det, man sagde eller gjorde.  

Det man ikke turde,  

fordi der var så meget andet,  

Man netop den dag burde. 

 

Man kan ryste på hovedet af sit humør,  

alting bliver jo aldrig som før.  

Se !! her har vi en sandhed af stor værdi,  

Som der – hvem ved – kunne ligge en fremtid i.  

 

Huspoeten 
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Vi samles en helt almindelig tirsdag aften, på stadion, til fodbold på Nr. Søby 

stadion. 

En Januar. Temperaturen er kold, det er fugtigt, det er mørkt. Vi sidder på bæn-

ken, i omklædningsrummet, kl. 19.  5 voksne mænd, vi kigger på hinanden, skal 

vi virkelig det her? Skal vi ud i kulden, hvor vi lige kom fra? 

Så går døren op, ind kommer 6´te mand. Godt så kan vi spille 3 imod 3. Så klæ-

der vi om. Hov nu går døren til omklædningsrummet op igen, så kom der 2 me-

re. Klokken er 19.10, nu kommer der flere. Så er rummet fyldt med 12 mand, 

der klæder om. Der snakkes , der grines højt, der buldergrines, alle griner. 

Mærk kontaktfladen imellem bare fødder og koldt klinkegulv. 

Der hives bolde og grønne overtrækstrøjer frem. Spillerne forsvinder ud af dø-

ren, ud i kulden, ud på græsset, lyset er tændt på stadion. Dupperne på støvler-

ne bider sig ned i græsset og der sættes i løb. Bolden trilles let rundt imellem 

voksne mænd, der hygger, snakker, griner, griner højt, buldergriner. Mærk kon-

taktfladen imellem vådt græs og fodboldstøvler. 

Nu er vi 20 mand, Anders, Michael og Thomas kommer altid 20 min for sent. 

Det er landmænd, de er vandt til at komme sent. Der Grines.- Der grines højt. 

Der spilles til 2 mål. Der takles. Mærk kontaktfladen imellem bold og fodbold-

støvler. 

Der scores, der grines, der råbes, højt. Mærk Kontaktfladen - imellem hånd og 

ryg, skulderklap. Der kæmpes. Der svedes. Træningen er slut. Spillerne damper 

i den kolde aftenluft. Afspænding. Mærk kontaktfladen - imellem varm hånd og 

kold flaske. Der grines højt, der buldergrines. Omklædningsrummet er fuld af 

svedende, badende, grinende, omklædende, smed, tømrer, sælger, landmand, 

mænd i deres bedste alder, gamle, unge. Der grines, der grines højt. Der grines 

meget. Der grines længe. Mærk kontaktfladen imellem koldt øl og tør mund. 

 

Vi ses til Old Boys fodbold Tirsdag aften kl. ca. 19.10. 

Oldboys fodbold hygge 
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Generalforsamling i Lokalrådet 

Lokalrådet for Nr. Lyndelse –  Nr. Søby og omegne indkalder til generalfor-

samling tirsdag den 21.marts 2017 kl. 19.00. i ” Varmestuen ”  Røjlevej 6 B 

Nr. Søby 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent og evt. stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Det kommende års aktiviteter. 

6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år. 

7. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter, som ses andet sted på hjemmesiden 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

På valg: 

Bestyrelsen: Mette Behrndtz, Søren Jensen, Karen Brandt 

Suppleanter: Sven Caning, Else Larsen 

9. Valg af revisor samt suppleant. 

På valg: Kirsten Jensen, Bente Fugl. 

10. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hæn-

de senest 14 dage før generalforsamlingen 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Lokalrådet er vært ved et stykke smørrebrød 

Lokalrådet Indkalder til Generalforsamling 
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Kære læsere af Skulderbladet. 

Efter snart 15 år i redaktionen/bestyrelsen af Skulderbladet, og de sidste 3 år som redaktør, har jeg 

valgt at stoppe ved generalforsamlingen her i marts 2017. 

 Det har været 15 spændende og til tider turbulente år, med mange spændende møder og snakke med 

jer læsere, vi har ikke at altid været enige om, hvordan bladet skulle sættes op og hvilke artikler der 

skulle med i bladet, men det er nu engang en redaktørs muligheder og lod at vælge og indsætte artikler 

i bladet. 

Som man sikkert har oplevet så har jeg i nogle tilfælde valgt artikler, som ikke alle var enige i, og som 

er indsendt af jer læsere, og som andre læsere har været uenige i bør komme i bladet, men som jeg 

ved flere lejligheder har fortalt de læsere som har kontaktet mig for en kommentar, så har jeg altid valgt 

den linje at der ikke er udført nogen former for censur, eller nogen nægtelse af artikler af jer læsere til 

bladet. 

Kan I huske ved nogle kommunalbestyrelsesvalg for ganske få år siden, at Skulderbladets redaktion 

arrangerede og inviterede hele byen med omegn til vælgermøde i forsamlingshuset, det var i de første 

par år gode og oplysende møder, med mange af de opstillede politikers deltagelse i disse møder, og vi 

kunne stille mange gode spørgsmål til vore politikere, men ved kommunevalget i 2009, kom der kun 8 

af byens befolkning til mødet, så Skulderbladets redaktion beslutte at stoppe disse møder da der ikke 

var tilslutning til at komme og diskutere med vore valgte politikere, ærgerligt, da der her var alle tiders 

chance for at præge politikerne i Nr. Søbys retning. Det var også forud for dette valg at den forrige 

borgmester havde udtalt sig om at pga. af en bestemt artikel i Skulderbladet, ( da vi lavede det første 

forsøg på at få et fællesblad for Nr. Lyndelse - Nr. Søby )  Så skulle Nr. Søby ikke længere forvente at 

få nogen som helst hjælp eller kunne få nogen former for tilskud i byen, og da jeg så på netop dette 

møde spurgte de fremmødte politikere om det så var alle partiernes mening, at sådan skulle det være, 

fik jeg det svar fra samtlige fremmødte politikere, at det ikke var deres mening, så her kunne vi dog få 

et klart svar fra alle partierne. 

Sådan kunne jeg blive ved med at skrive om store og små begivenheder i byen, og om mange andre 

kontroverser som har gjort det spændende at arbejde med Skulderbladet. 

Jeg har altid gerne ville lave et blad med oplysende indhold, uanset med hvilket emne og indhold og 

ikke kun artikler omkring hvornår sker der hvad i Nr. Søby, som jo er yderst relevant for byen. Men lidt 

om holdninger og hvorfor, samt andre nyheder der har relevans for byen, er ingen skade til! 

Tak for disse mange år i Skulderbladets regi, og jeg håber at Skulderbladet kommer til at blive udgivet i 

mange år endnu, for byen kan ikke undvære dette blad. 

Tak til tidligere, forrige og nuværende redaktion for et godt og konstruktivt samarbejde i gen-

nem disse mange år, og jeg håber at vi ses et sted derude! 

Carsten Jensby 

Snart forhenværende redaktør. 

Tak for gode og spændende år. 
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Skulderbladets interessenter 

Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkomiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Årslev Net 

Mandag 

 

 

Tirs + Tors 

Tirsdag 

Tirsdag 

Onsdag 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Øve aften N.S. Dilettanterne 

Bob 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

10.00  -  12.00 

19.00  - 

19.15  - 

14.00  -  16.00 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 

Kom bladet ikke, så ring til : 65961333,  40167302,  65902475 

Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Carsten Jensby. E-mail: mail@skulderbladet.dk 

Næste ordinære nummer af Skulderbladet udkommer den 01. April 2017.  

Deadline : 15. Marts 2017 

Skulderbladet  

Midlertidig lukket 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegildet 

Fællesspisning 

Lørdagsfrokost 

10.00 

10.00  -   

10.00  -  12.00 

18.00 

12.00 

Varmestuen 

Varmestuen 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

for kontakt se inde i bladet.  

Fredag 

Fredag 
Torsdag 

Søndag  
Torsdag  
Søndag  

Søndag  

Fredag 

Lørdag 

Søndag 

Tirsdag 

Torsdag   

Tirsdag 

Fredag            

Den 03. februar 

Den 10. februar 

Den 16. februar 

Den 19. Februar 

Den. 23 Februar 

Den 26. Februar  

Den 26. Februar 

Den 03. Marts 

Den 04. Marts 

Den 05. Marts 

Den 14. Marts 

Den 16. Marts 

Den 21 Marts 

Den 10 Marts 

10.00-12.00 

18.00 

14.30 

14.00 

17.00 

13.00 

14.00 

10.00-12.00 

18.00 

13.30 

19.00 

17.00 

19.00 

18.00 

Klubhuset v/ Stadion 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Varmestuen 

Nr. Søby Kirke 

Nr. Søby Kirke 

Forsamlingshuset 

Klubhuset v/ Stadion 

Forsamlingshuset 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Nr. Søby Kirke 

Varmestuen 

Varmestuen 

Kalenderen 

Mandegildet 

Fællesspisning 

Gen. lokalarkivet 

Foredrag Præsten 

Fyraftens gudstj. 

Fastelavn gudstj. 

Fastelavnsfest 

Mandegildet 

Dilletant 

Dilletant 

Gen. Skulderbladet 

Spagetti gudstje 

Gen. Lokalrådet 

Fællesspisning 

Februar—Marts 

2017 

Se også kalenderen på 

www.skulderbladet.dk 


