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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

13. Årgang nr. 2.    1. Februar - 1. Marts 2003               IS�0906-6519 

�ørre Søby Koret. 

Koret har traditionen tro haft 2 koncerter i december- een i Nørre Sø-

by Kirke den 1. december og i Heden Kirke den 8. december. 

Programmet var ens i de to kirker: 

                             Vær velkommen Herrens år. 

                              Barn Jesus i en krybbe lå. 

Disse 2 blev sunget 3 stemmigt fra koret.Uden orgelledsagelse (pre 

ludium) 

Som afslutning af gudstjenesten ( post ludium ) sang vi sammen med 

orgel og trompet: 

                              Kimer i klokker 

                              Dejlig er jorden. 

 

Efter gudstjenesten i Nørre Søby, der var kl 14, var der æbleskiver og 

gløgg i gården under valnødtræet. Der var ialt 90-100 deltagere.Som 

afslutning på adventsfesten sang koret : 

                              Nu har vi altså jul igen. 

                              Hvad er det min Marie 
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Søbysøgaard 

Undervisning på Søbysøgård er 

et stående tilbud og i den grad, 

pladsen tillader det, vil der også 

være mulighed for, at vores til-

bud om undervisning - måske 

især i EDB - fortsat står åbent 

for interesserede i lokalområdet. 

For tiden og uden opslag er der 

ikke mindre end 3 aktive 

pensionister fra omegnen, som 

fast kommer til EDB hos fæng-

selslærer Per Thrane torsdag 

middag. Hvis flere kunne tænke 

sig at være med, er det en god 

ide lige at slå på tråden til Sko-

len og få en snak på det direkte 

telefonnummer med Per Thrane 

(6390 0125)eller Eivind Ras-

mussen (6390 0124). 

Ud over EDB undervises der 

mandag i kreative fag, tirs- til 

torsdag i matematik og EDB 

samt fredag i dansk - primært på 

FVU-niveau (forberedende 

voksenundervisning)samt på 

AVU-niveau inden for EDB-fag. 

Skolen, Statsfængslet på Søby-

søgård har for nylig søsat en In-

ternetbaseret Undervisningspor-

tal, hvor alle fængselsskoler - 

elever såvel som lærere  - kan 

hente ny inspiration til deres un-

dervisning og fx hente opgaver i 

dansk 

                              og til sidst en kanon : 

                              Nu skal vi ha´ gilde,ja 

                              nu ska` vi ha´ fest, 

                              vi skal ha´det store kolde bord med våde dramme: 

                              Sild i karry, sild i sherry, portvin sild og 

                              polske sild og sild i dild 

                              med akelejer, så små postejer, 

                              tilsidst en god gammel ost. 

 

Efter gudstenesten i Heden Kirke, gik alle i forsamlingshuset, til 

fællessang og historie læsning, kaffe og lagkage. 

 

Iver 
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og matematik mv. Klik ind på 

linket www.flexskolen.dk og se, 

hvad der gemmer sig.  

Hvis man er interesseret i, hvad 

der sker inden for Kriminalfor-

sorgen kan et besøg på Direkto-

ratets hjemmeside også anbefa-

les: www.kriminalforsorgen.dk  

 

Med venlig hilsen 

 
Eivind Rasmussen 
Undervisningsleder 

Generalforsamlingen den 21. 

januar blev afviklet i god ro og 

orden, styret af Birger, som i 

snart mange år har varetaget op-

gaven som dirigent.  Og tak for 

det. 

 

Vi var 11, som efter godkendel-

se af årsberetning og regnskab 

tog fat på indleverede forslag.  

Bestyrelsen ønskede at udvide 

med 1 medlem.  Ifølge vedtæg-

ternes §5 kan det ske, "hvis for-

holdene taler derfor".  Bestyrel-

sen ønsker at have flere at træk-

ke på til forskellige opgaver.  

Det blev enstemmigt vedtaget, 

og suppleanten Ove Larsen 

valgt. 

Som suppleant blev Asta Juul 

Larsen valgt. 

De øvrige valg var genvalg. 

 

Bestyrelsen fremsatte også for-

slag om ændring af §§8 og 9 

vedr.  "Medlemskab" og 

"Kontingent".  Et forslag om at 

P-medlemskabet udgår, blev en-

stemmigt vedtaget. 

Arkivets arbejdsgang er ændret 

siden starten i 1978, hvor et 

medlemskab medførte pligter i 

form af arbejde.   

Derfor blev P-medlemskabet 

(hvor P står for "passiv") indført, 

så arkivarbejdet kunne støttes 

økonomisk uden pligter.  Der 

var så heller ikke stemmeret ved 

generalforsamlinger. 

 

Arkivet har nu kun én form for 

medlemskab.  Eneste forpligtel-

se: 

At kontingentet betales rettidigt, 

hvorefter der er stemmeret ved 

generalforsamlinger. - For 2003 

Lokalarkivet for �ørre Søby Sogn 
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Sæsonstart i Nr. Søby Boldklub 

Så er det atter tid for at finde fodboldstøvlern frem fra vinterhi, for 

Nr.  Søby Boldklub starter op med en let gang træning LØRDAG 10-

02 KL.14.00. På Nr.  Søby stadion. 

 

Sæsonen 2002 blev en positiv oplevelse for Nr.  Søby Boldklub, for 

som man siger den enes død den andens brød.  Vi var så " heldige " at 

Allested ikke kunne stille med et serie 5 hold, så de blev for mange 

Allested, derfra har Nr. Søby Boldklub så faet lidt tilgang.  Men det 

tager jo altid lidt tid at fa nye folk spillet ind på et hold så Nr.  Søby 

sluttede i midten af serie 5. Men for sæsonen 2003 håber/tror vi på et 

bedre resultat vi skulle da gerne være med til at spille om oprykning.  

Dels er der en del der har trænet udendørs lige siden turneringen 

stoppede i September. 

 

I Nr.  Søby Boldklub kåre vi årets fighter efter hver sæson, i 2002 gik 

denne udmærkelse til vores knald-hamrende gode målmand Lasse 

Nielsen. 

Nr: Søby Boldklub håber på stort fremmøde til træningen både af nye 

og gamle medlemmer. 

 

VI SES. 

M.VH 

	R. SØBY BOLDKLUB 

er det 40 kr.; det er uændret si-

den 1984. - Det er der ikke man-

ge udgifter, der kan konkurrere 

med! 

 

For P-medlemmer, som siden 

1984 har betalt 20 kr. pr. med-

lem pr. år, betyder det at kontin-

gentet for 2003 nu er 40 kr. Vi 

håber, der vil være forståelse for 

ændringen  -  det er trods alt kun 

et beskedent beløb, som  -  synes 

vi  -  går til et godt formål. 

 
Bestyrelsen 
Som benytter lejligheden til at 
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Til børn og barnlige sjæle. 
 

 

 

�atlinge har tredive tæer, 

Sure er de, én og hver 

For renlighed er kun til besvær. 

På ho’det gror der karsehår 

Og næsen drypper, når de går. 

 

 

De elsker nat og stjerneskær, 

Så render de på sure tæer 

Med deres dryppe-næser, 

Puster i dit nøglehul. 

Du drømmer at det blæser. 

 

Månedens digt 



6 

De morer sig i regn og slud, 

Derfor fik de dryppe-tud. 

De sjasker rundt med deres tæer 

I natlinge øse-pøse vejr. 

Det er kun godt for de sure tæer. 

 

�atlinge spiser hver nat klokken et 

Kartofler med sovs, og flæsk der er fedt. 

Bagefter danser de lidt på din pude, 

Kikker på månen igennen din rude. 

Bøvser i din øregang  

en bitte lille vuggesang. 

 

�atlinge holder af små børn og dyr, 

Med voksne er der så meget postyr. 

Derfor i den stille nat, 

Sammen med en kissekat 

Render de med dryppe-tud, 

Skælder alle voksne ud. 

 
Huspoeten 
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Fællesspisningen 

Fællesspisning i februar bliver afholdt fredag den 14.02.03 kl 18.00. 

Husk at ringe til Bente - 65901944 - senest tirsdag 11.02.03. 

FASTELAVNSFEST 
 

i Nr. Søby Forsamlingshus 
 

søndag, den 2. marts 

kl. 14.00 - 16.00 
 
 

Der er tøndeslagning med 3 tønder. Der er 
præmier til de 3 kattekonger og kattedron-
ninger. Bagefter er der gratis sodavand og 
fastelavnsboller til børnene. 
 

Entre 20,00 kr. pr. barn 
 
På gensyn 
Bestyrelsen 
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�ørre Søbys kalender 
Februar - marts 2003. 

10. 
14. 

2. 

Feb. 
 
Mar. 

14.00 
18.00 
14.00 

Sæsonstart, Boldklubben 
Fællesspisning 
Fastelavnsfest 

Stadion 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 
Legestue 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
10.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
1. Onsdag 
1. Torsdag 
3. Onsdag 
 

Lokalarkiv 
Kaffemik 
Skulderbladet 
Diskussionsklub 
 

14.30  -  17.00 
10.00  - 
19.30  -   
 
 

Skolen 
Varmestuen 
Søvej 23 
Varmestuen 
 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

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. marts 2003. Deadline : 15. februar 2003 
Sats : Syssel.  

Lør. 
Fre. 
Søn. 


