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Vælgermødet torsdag den 29. oktober 

Ved vælgermødet torsdag den 29. ok-
tober i Nørre Søby Forsamlingshus, 
var der et pænt fremmøde. Alt i alt 
var 
vi 
ca. 
50, 
så 
det 
var 
ikke 
så 
rin-
ge endda. Skolepolitikken var også 
på tapetet, og der 
blev ikke givet de 
store løfter. Der ville 
ikke blive nedlagt 
skoler, medmindre 
der var pædagogiske 
begrundelser for det. 
Mere åbent kan det 
næppe siges, så det 
sidste ord er næppe 
sagt i  debatten om 
kommunens skolestruktur. 
Det sker, at der i Skulderbladets spal-
ter fremkommer kritik af politikere 
politiske beslutninger og handlinger. 

Carsten Jensby bragte spørgsmålet 
om politisk surhed i forhold til dette 
på banen; men det blev heldigvis slå-

et fast, at 
det ville 
være helt 
uaccepta-
belt, hvis 
nogen 
kunne fin-
de på, at 
være så 
tåbelig at 

forsøge, at udøve censur eller pressi-
on på denne baggrund.  
Det obligatoriske antal stik-
lerier partierne imellem og 
et veloplagt panel, styret af 
en lige så veloplagt ordsty-
rer, Karsten Lindhardt, var 
med til at gøre vælgermødet 
til en god oplevelse. 
Redaktionen har efterføl-
gende modtaget flere opfor-
dringer til at gentage det om 

fire år, og det er ikke helt usandsyn-
ligt at vi vil gøre lige netop det. 
 

Red 
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Fortælledagen den 2. november var 
dagen, hvor vi skulle afprøve vores 
nye udstyr til billedfremvisning for et 
interesseret publikum. Vi, dvs Ove og 
jeg, havde øvet os - mente at vi var 
forberedt!  Men skæbnen (eller hvem 
det nu var) ville det anderledes. Man 
siger, at en dårlig generalprøve giver 
en god premiere. Her blev det lige 
omvendt: en god generalprøve gav en 
dårlig premiere. – Heldigvis kunne vi 
kompensere lidt, men vi undskylder 
over for det store publikum, og er der 
interesse for det, gentager vi gerne et 
gensyn med deltagerne i indvielsesfe-
sten for det nye forsamlingshus i ok-
tober 1959.  Det album, som Frederik 
Ellegaard tog initiativet til at få lavet, 
og som datter Asta har overladt til 
Lokalarkivet, er et virkeligt klenodie. 
Det fortæller om en landsby, som  
bakkede op om FORSAMLINGS-
HUSET. – 50 år er der gået, og der 
var flere den 2. november, som kunne 
hilse på sig selv i en yngre udgave – 
eller vemodigt se familiemedlemmer, 
som ikke er mere. 
Fortælledagen mandag den 7. de-
cember kl. 14.30 byder på gensyn 
med forskellige lokaliteter i �ørre 
Søby i form af postkort eller foto-
grafier – denne gang mener/håber vi, 

at udstyret virker! Og så er det jule-
måneden; vi finder et og andet frem 
fra gemmerne – ”Et Juleeventyr”, 
bl.a. – 
Så vær velkommen – giv os en chan-
ce til en bedre forestilling! 
Vi laver kaffen – er blevet begavet 
med ingredienserne (tak) – men tag 
selv brød med. 
Efterlysninger. 
Ved et Åbent hus-arrangement i for-
året blev der glemt en let vindjakke 
(lys, lille størrelse).  Den hænger i 
garderoben og ser så ”glemt” ud – er 
der virkelig ikke nogen, der savner 
den?  Jeg repeterer vore åbningstider:  
1. mandag i måneden fra kl. 14.30 – 
2. tirsdag fra 14-17 – 4. tirsdag fra 
19-21.  Eller kontakt mig på 65 90 11 
00. – Efter nytår vil den gå til Røde 
Kors. 
Flag-projekt.  Savner reaktion på 
spørgsmålet i oktober-nummeret:  
Hvem vil passe flagdage – hejse fla-
get, tage det ned og opbevare det?  - 
Eller er tavsheden en accept af forsla-
get om at lade det indsamlede beløb 
indgå i overskuddet fra Forårskultur-
dagen 2009 – til bedste for nyt arran-
gement? 

Aase Reffstrup 

Af �ørre Søbys Dagbog 

Varmestuen 
Fællesspisning: Julefrokost! Fredag 
d. 11. december kl. 18.00. Husk en 
pakke (værdi ca. 20 kr.) Tilmelding 
fra 1. december til Else Larsen tele-

fon: 65901129. 
 
God jul og godt nytår ønskes alle. 
Tak for året som svandt. 
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Lørdag den 21. november kunne vi 
glæde os over et dejligt arrangement i 

Carl Nielsens Barndomshjem.  
Gløgg, hjemmebag og sang og 
musik sammen med folk fra alle 
aldersgrup-
per, så kan 
det ikke blive 
bedre. I ét 
rum var der 
mulighed for 
at klippe og 
klistre og på 
den måde få 
lavet lidt ju-
lepynt. I de andre var der stillet stole 
og buffet op. 
Ida-Marie Vorre bød velkommen og 

indledte dermed en hyggelig efter-
middag, der vekslede med forskellige 
fællessange, musik, sang og Venne-
kredsens hjemmebag. 
Birgitte Nørholm Villadsen spillede 

cello, Marit Ca-
rolin Clausen 
tværfløjte og 
Morten Kragh 
Mortensen og 
Ida-Marie Vor-
re sang. En dej-
lig oplevelse, 
med et stort 
fremmøde.  
Som Ida-Marie 

Vorre understregede det i 
indledningen, nyder det 
lille museum stor opbak-
ning i lokalsamfundet. 

 
Tak for 
en dejlig 
eftermid-
dag! 
Red 

Besøg derfor Ulla på biblioteket i 
Varmestuen. Ulla er der hver torsdag 
fra kl. 14.00-16.00. Hun har en masse 
gode bøger, som du kan låne.  
De sidste nye kan hun ikke byde på, 
men absolut litteratur, jeg kan anbe-
fale, der er lidt for enhver smag,. som 
er hyggelig at læse, når ilden knitrer i 

Mørketid er læsetid  

Julestemning i Carl �ielsens Barndomshjem 

ovnen og blæsten suser om hushjør-
net. Besøg Ulla i biblioteket, få en 
hyggelig sludder, og lån bøger gratis, 
jeg er sikker på, at I kan finde noget 
læsestof, der falder i lige netop jeres 
smag.  
Venlig hilsen og god læselyst fra  
Bente Kyvik  
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Ved Julelampens Skær! 

 

Sådan hed et blad engang, 

der kunne læses af alle og enhver, 

store som små, 

alt der stod var til at forstå. 

 

Julesneen daled’ altid hvid og  stille, 

mens kirkens klokker bimlede 

og kanens fart var svimlende. 

Så unge piger i pelse, med røde kinder og 

uskyldshvide barme 

dånede i en kæk, men fattig students arme. 

 

Eller sønnen fra Amerika!! 

stod pludselig 

i gamle Anes usle kammer, 

grådkvalt, stønnende ! ”Moder! Slut er al din 

jammer”. 

 

Præsten var altid gammel og blid, 

Storbonden grov, han forlangte med flid 

sit afdrag her og nu, 

selv om Maren i Kæret ikke ku’. 

Månedens digt 
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Så hun og hendes gamle hund, 

troede sig nær deres sidste stund. 

Men den blide præst gjorde Maren glad, 

han bød hende og ”Trofast” på julemad. 

 

(u kan vi læse i ”Se og Hør” 

plus i alverdens magasiner, 

at vi drikker os fulde, falder om af stress 

på grund af tårnhøje terminer. 

 

Den gamle, blide præst er også faldet om, 

sønnen fra Amerika, man hører intet om. 

Barmen den er ikke længer’ uskyldshvid. 

Studenten ville gerne, men han har ikke tid. 

 

 ********* 

 

Ved SKULDERBLADETs blide skær 

Vi ønsker for alle og enhver 

                GLÆDELIG JUL ! 

At engle må dale – blot aldrig i skjul. 

 

 

Huspoeten 
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HUSK DET NU ……… 
 

Karneval i Nr. Søby Forsamlingshus 

lørdag den 20. marts 2010 
 

Dette års karneval var en bragende succes. Det håber vi også det 
bliver i næste år, så sæt kryds i kalenderen den 20. marts. Jo fle-

re der møder op, jo sjovere blive det! 
 

På gensyn 
Festudvalget 

JULETRÆ IJULETRÆ I  
NR. SØBYNR. SØBY  

FORSAMLINGSHUSFORSAMLINGSHUS  
Pris: Tilmelding: 
Voksne    10 kr.   65 902126  
Børn: 30 kr.   
 

Der er godteposer 

Og sodavand til 

børnene. 

 

Tirsdag DEN 29. DECEMBER 

KL. 18.30 – 22.00 
Vores indsamlere kommer rundt i 

december måned, tag godt imod dem. 
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Julestue i Forsamlingshuset 

Der var nisser i hobetal, glühwein fra 
Østrig og hjemmestrikkede halstør-

klæder og trøjer. Der var dekorati-
oner, foderhuse og lokalhistorie. 
Der var lotteri, billeder, smykker 
og dukker og sidst; men ikke 
mindst, var der godt selskab, kaffe 
øl og vand og godt humør. 
Det var ret imponerende, hvad der 
var til absolut rimelige priser.  

Igen i år, var julestuen i Nørre Søby 
Forsamlings-
hus en suc-
ces. 

red 

Hestehavegaards Hverdagsmuseum 

Tirsdag den 29. december kl. 15-17 
holder vi 
åbent hus med 
julerier, fæl-
lessang, for-
tællinger og 
en kop kaffe 
med lidt 
mundgodt til. 
Vi har efter-
hånden fået ret mange ting fra Nørre 
Søby og Omegn, som vi gerne vil vi-
se frem, og når vi når frem til den 29. 

december trænger vi til, at der sker 
lidt igen, ovenpå 
alle festdagene. 
Vi vil derfor se 
frem til at få be-
søg af Skulder-
bladets trofaste 
læser og hvem, 
der ellers måtte 
have lyst til at 

kigge herud. 
Med kærlig hilsen 

Else-Marie og Peter 

Åbent hus i Hverdagsmuseet tirsdag den 29. december kl. 15-17 
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Kalenderen 
December    2009  -  januar 2010. 

11. 
29. 
29. 
20. 

Dec. 
 
 
Mar. 

18.00 
18.30 
15.00 
18.00 

Fællesspisning 
Juletræ 
Åbent hus i Hverdagsmuseet 
Karneval 
 

1. Mandag 
 
2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiv ”fortælledag” 
Skulderbladet 
Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.30  -  17.00 
19.30  -  
14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Søvej 23 
Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

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. januar 2010. Deadline : 15. december 

Fre. 
Tir. 
Tir. 
Lør. 

Mandag 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

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

10.00  -  11.00 
18.00  -  21.00 
19.30  -  21.30 
19.15  - 
19.00  - 
10.00  -  12.00 
10.00  -  12.00 
14.00  -  16.00 

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

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Forlaget Syssel 

�ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
�ørre Søby Forsamlingshus 
�ørre Søby Koret 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Søstedvej 19 
Forsamlingshuset 
 

Faste månedlige aktiviteter 

Faste ugentlige aktiviteter 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Aulaen Røjlevej 22 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
 


