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27. Årgang nr. 2      1. april 2017 - 15 maj 2017        - ISN0906-6519 

Kan man leve uden sit skulderblad? Kan man leve uden sit ben?  

Hvad hvis hovedet mangler? 
Du kære læser, er totalt overrumplet, er jeg landet i et medicinsk fagblad? Hvad er det for en overskrift 

om sundhed og mulig invaliditet. For det spørgsmål bringer naturligvis næsten svaret i sig selv, for man 

kan godt leve uden sit ben og man kan leve uden sit skulderblad – så kommer man så nok til at leve uden 

sin arm. Mangler man en arm, så må man så lære at leve uden. Er det så ligeså godt at mangle en arm. 

Hvis man kunne, skulle man så ha kæmpet for at beholde armen? Kan man lære at leve uden sin arm? Er 

det først når hovedet mangler, at man virkelig har et problem? 

Det her handler naturligvis ikke om medicinske studier, det handler parallelt om vores skulderblad, vo-

res lokalsprøjte. Redaktionen føler at støtten til bladet smuldrer. Interessen er dalende og bladet lever på 

redaktionens nåde. Det er gået med bladet som det er gået så mange andre steder. Mennesket vælger an-

dre løsninger, hvis andre løsninger er nemmere. Bladet kan ikke hamle op med det online medie. Vores 

lokale facebookgruppe viser helt klart at der er brug for kommunikation lokalt og at folk har noget på 

hjerte. Det online medie er som skabt for debat og meningsudvekslinger. Det har måske trukket lidt af 

nerven ud af bladet. Men bladet er så måske mere end et debat forum. Som det er nu bringes faste bidrag 

fra byens foreninger, lokal rapportere, lejlighedsvise skribenter osv.. Byfesten annonceres også via bla-

det. Bladet er efter min mening en del af Nr. Søbys identitet og et spejlbillede af, at her er en landsby der 

kan samles om noget. Hvis bladet dør så er det på den anden side et billede af en landsby der er i foran-

dring. Dør bladet, så er det ikke pga. dårlig økonomi, så er det fordi landsbyen ikke mere er så lokal, at 

der er brug for bladet. Måske er der ikke brug for bladet i den nuværende form. Måske skal det være 

som indstik i kirkebladet? Måske kan lokale kunstnere vise deres værker i bladet? Måske mangler der 

nogle kvinder i redaktionen? Er det kvindernes skyld at der ikke er interesse om skulderbladet? Måske er 

det mandens skyld, men så er det måske tid til at komme ind i kampen? Fundamentalt er bladet forankret 

i byens beboere. Hvis ikke de bidrager til bladet, så er der ikke noget blad, men nok heller ikke et behov 

for et blad. 

Skulderbladet er sendt til tælling, hvem skal genoptræne det? Alternativ må vi lære at leve uden vores 

skulderblad. 

Det stakkels skulderblad hviskede til mig i nat og sagde: 

Kæmp for alt, hvad du har kært; 

dø, om så det gælder, 

da er livet ej så svært, 

døden ikke heller. 

 

Kommer døden til skulderbladet, så må det være sådan – men sidder der nogen derude der vil tage kam-

pen op så er tiden kommet. Nu er det NU. 
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Referat af Skulderbladets generalforsamling tirsdag den 14.marts 2017 

Allan blev valgt til dirigent og Pia referent 

Formanden gennemgik sin beretning mundtligt hvor han redegjorde for indlæg der har været i bladet det 

forgangne år. Bland andet omkring Jørgens ture ud i det blå med læsere der har fået en naturoplevelse 

men også om hvor svært det nogen gange har været at få materiale til bladet. 

Redaktionen har det forgangne år manglet 2 bestyrelsesmedlemmer og det tegner ikke til at der kommer 

nye til. 

Redaktør Carsten Jensby som ikke ønsker at fortsætter takkede for godt samarbejde og ønskede bladet 

alt muligt held og lykke. 

Pia Sejersen rejste spørgsmålet om bladets fremtid grundet den manglende opbakning blandt bladets læ-

sere og redaktionen må konstatere at der ikke er energi, lyst og kræfter i den tilbageblevne bestyrelse til 

at kører bladet videre – desværre. Derfor indstilles det at der afholdes en ekstraordinær generalforsam-

ling hvor punktet er Skulderbladets opløsning. 

Ifølge Skulderbladets vedtægter §11 om bladets opløsning indkaldes der herved til ekstraordinær gene-

ralforsamling torsdag den 27.april 2017 kl. 19.00 i Varmestuen. 

Alle Interessenter vil tilgå en skrivelse en af de nærmeste dage. 

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget  

 

Resten af dagsorden bortfalder  

 

Pia Sejersen 

Referent – Nr. Søby den 20.marts 2017 

Skulderbladet. 
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Varmestuen. 
DAGSORDEN til 

BRUGERHUSET VARMESTUENS 

GENERALFORSAMLING Nr. Søby 
Fredag den 7. april 2017 kl. 18  

i Varmestuen 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens fremlægning af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg: Else Larsen og Helmuth Jensen. Else Larsen ønsker ikke genvalg. 

 Suppleanter: Kris Skadborg og Bente Kyvik. 

7. Revisorer 

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal være formanden, Else Larsen i hænde senest 1. april. Stemmeberetti-

gede er alle, der er myndige og er borgere i Nr. Søby Sogn. 

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning, som bestyrelsen står for. 

Tilmelding fra 1. april til Else Larsen: Tlf.: 24851129 

 

Ændringsforslag til: 

Vedtægter for Brugerhuset i Nr. Søby: 
Det foreslås at ændre teksten i § 2-4-10 fra beboere i Nr. Søby, til borgere i Nr. Søby og omegn. 
April 2017  
Bestyrelsen 
 

Skt. Hansaften på engen bag sportspladsen, fredag den 23. juni 2017: 

 
Vi mødes kl. 20 og hygger os lidt sammen, synger et par sange, herunder Midsommervisen ved 
bålet. 
Kl. ca. 20.30 vil vores vikarpræst Hans Vestergaard Jensen holde båltalen. 
Efter talen tændes bålet, og heksen sendes til Bloksbjerg! 
Hele aftenen sælges der vin, øl, vand, kaffe og kage. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Varmestuen 
 
NB.:  Varmestuen siger mange tak til Byfestkomiteen for det dejlige beløb, I har tilgodeset os 
med. 
Det varmer! 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Lokalarkiverne. 
Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 

2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17     
************************  

Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider 
**** 

Så er vi på plads i de nye, dejlige lokaler – hos ”Symfonien” på Røjlevej 22.  

Der var officiel indvielse den 20. marts.  – Herefter kan vi igen besøges,  

som det står ovenfor. 

Vi inviterer også til Åbent Hus  søndag den 30. april fra 14-17 

Jens Willumsen    -    Aase Reffstrup 

************************** 

Sommerlukning  

Tirsdag den 13. juni er sidste almindelige åbning; vi begynder igen  
Tirsdag den 22. august, 14-17 

Der kan altid træffes aftale om besøg udenfor de anførte tider:  

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

Nørre Søby-arkivet:    Aase Reffstrup   -  23 67 83 55 - Birgit Rasmussen - 51 51 67 12 
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Nr. Søby Dilettanterne. 
Så er vores vinterstykke overstået- og vi i " Nr. Søby dilettanterne" vil gerne sige mange tak 
til alle, der har støttet os ved at komme og se vores stykke, også en stor tak til alle vores 
sponserer, uden jeres opbakning ville det være svært at få det til at løbe rundt. 

Hvis I, som os, syntes det var en rigtig god aften/dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen 
D. 24/2 eller 25/2 2018. 

Der spiller vi igen, om alt går vel på Nr. Søby Dilettanternes vegne. 
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Jens Arndal  

Christian Fogh  

Køernes forårsfest. 
 

  

  

Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet Søbysøgård  

søndag den 23. april 2017 kl. 10.00 til 14.00. hvor de økologiske malkekøer 
bliver lukket ud på græs for første gang efter vinteren. 

Dansende køer - økologiske smagsprøver og andre spændende aktiviteter er 
blevet et tilløbsstykke så kom og se køerne bliver sluppet fri  

præcist kl. 12.00. 

Søbysøgårds fængslets museum holder også åbent. 
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Forsamlingshuset. 
Generalforsamling 

I 
Nr. Søby Forsamlingshus 

Mandag d.24. april 2017 kl. 19.30 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være 
bestyrelsesformand Peder Larsen. Rosenvej 22, Nr. Søby 
I hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Vi starter Kl. 19.30 med generalforsamlingen, efter denne er der kaffe.  
 
Bestyrelsen. 

Jeg kan godt lide at blive udfordret fagligt, så jeg klipper både 

små og store, farver og krøller alle typer. 

Skal du til fest skaber jeg gerne en flot opsætning i dit hår.  

(Jeg holder gerne åbent søn- & helligdage for brude og konfirmander) 

Åbningstider:                                                Priseksempler: 

Mandag  09.00 - 15.00 Dameklip inkl.. Vask 365,-  

Tirsdag  12.00 - 20.30 Herreklip   250,-    

Torsdag  09.00 - 17.30 Børneklip 0-9 år 200,-  

Fredag  09.00 - 17.30 Børneklip 10-12 år 230,- 

Lørdag  08.00 - 12.00 Farve i kort hår fra 475,- 

Onsdag & 4. lørdag i måneden Lukket. Permanent & klip 795,- 

 

 

 

Røjlevej 12, Nr. Søby, 5792 Årslev 

Online booking på www.anneleneb.dk 

Tlf. 51 86 27 42 

http://www.anneleneb.dk
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 Kalenderen 
April - Juni. 2017 

Se også kalenderen på 
www.skulderbladet.dk 

7. 

23. 

24. 

27. 

30 

2-4. 

11. 

23. 

April. 

April. 

April. 

April. 

April. 

Juni. 

Juni. 

Juni. 

18.00 

10 - 14.00 

19.30 

19.00 

14 - 17.00  

 

10 - 16.00 

20.00 

Generalforsamling Varmestuen 

Køernes forårsfest 

Generalforsamling Forsamlingshuset 

Ekstraord. Generalf. Skulderbladet 

Åbent hus Lokalarkivet 

Byfest 

Kræmmermarked 

Sankthansaften 

Fredag 

Søndag 

Mandag 

Torsdag 

Søndag 

Fre. - Søn. 

Søndag 

Fredag 

Varmestuen 

Søby Søgård 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Røjlevej 22 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Stadion 

Kom bladet ikke, så ring til: 40167302,  65902475 

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

Redaktør og ansvarshavende : Mikael Pedersen. E-mail: post@skulderbladet.dk 

Næste nummer af Skulderbladet udkommer den 15. Maj 2017. Deadline : 18. April 2017 

www.skulderbladet.dk 

Skulderbladets interessenter 
Nørre Søby Kirke 

Nørre Søby Lokalarkiv 

Nørre Søby Vandværk 

Nørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 

Søbysøgård 

Hverdagsmuseet 

Headsetshop 

Symfonien 

Nørre Søby Boldklub 

Byfestkommiteen 

Nørre Søby Forsamlingshus 

Lokalrådet 

Årslev Net 

Mandag 

 

Tirsdag 

 

Onsdag 

Gymnastik 

Nr. Søby Løberne 

Træning  -  NSB 

Banko 

Strikkeklub og læseforening 

Nr. Søby Løberne 

10.00  -  11.00 

18.00 

19.00 

19.15 

14.00  -  16.00 

18.00 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Stadion 

Forsamlingshuset 

Varmestuen 

Konfirmandstuen 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 

2. Tirsdag 

4. Tirsdag 

1. Onsdag 

3. Onsdag 

1. fredag 

2. Fredag 

Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 

Lokalarkiverne 

Kaffemik 

Diskussionsklub 

Mandegildet 

Fællesspisning 

Lørdagsfrokost 

14.00 - 17.00 

14.00 - 17.00 

10.00 

10.00  -   

10.00  -  12.00 

18.00 

12.00 

Røjlevej 22 

Røjlevej 22 

Varmestuen 

Varmestuen 

Stadion 

Varmestuen 

Varmestuen 

for Nørre Søby og omegn 


