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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Hanne Christensen runder de 80 som-
re. 
 
Falder talen på Nørre Søby, er det 
uundgåeligt, at den også falder på 
Hanne. Jeg lærte Hanne at kende for 

mere end 30 år siden. 32 for at være 
lidt mere præcis, og det var i forbin-
delse med at jeg tiltrådte den ledige 
stilling som partsredaktør i Sognet. 
Sognet var den gang forholdsvis nyt i 
bladverdenen, og det helt specielle 
var, at det den gang var et kirkeblad 
uden at være det, forstået på den må-
de, at kirken udgav det, men sognets 
beboere skrev det. Som ny skribent, 
var det oplagt at hilse på. Hverken 
den gang eller senere kunne der her-
ske tvivl om, at byens ve og vel lå 
Hanne meget på sinde, og fra 1991 
har hun været fast huspoet og skri-
bent i Skulderbladet for Nørre Søby 
og omegn. Lige siden det første digt 
blev sat i Skulderbladet, er der en 
stor del af bladets læserskare, der 
som det første slår op på månedens 
digt. Forståeligt nok, for Hanne har 
en evne til at formulere hverdagens 
oplevelser, tildragelser, tanker og fø-
lelser i underfundige, rammende og 
lyriske rim, der ”går lige ind”. 
Serien ”I lyst og nød” er også et af 
Hannes ”børn”. Den er så livagtig og 

Tillykke Hanne 
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nærværende, at der i starten var man-
ge, der spurgte ind til, hvor Kaj og 
Gurli bor. Nogle mente endda at vide 
hvor, fordi signalementet passede på 
en prik på nogen de kendte. 
Med et til tider sørgmodigt glimt, for-
holder Hanne sig gennem Kaj og 
Gurli til hverdagens større eller min-
dre omskifteligheder og genvordighe-
der. Hvis fællesskabet og det fælles 
ansvar vi har og måske påtager os for 
hinanden er truet, har Gurli en hold-
ning til det. At man udfylder sin 

plads og gør som man bør, er indly-
sende for Hanne, og det er på den 
baggrund lige så indlysende, at der 
reageres, hvis de der udøver magt og 
indflydelse ikke gør det. Når man 
som Hanne har modet og evnen til at 
sige til og sige fra, vil der indimellem 
blive reageret, men der vil desværre 
sjældent blive reageret på samme be-
gavede måde. Skulderbladet skylder 
Hanne megen tak. Tak for poesien, 
for modet og for styrken. Det er en 
flot indsats du har ydet for Nørre Sø-
by, i diverse råd, i Skulderbladet, i 
Varmestuen, for Fælledbladet, for 
kulturen og for fællesskabet. 
At ”Det meste af Nørre Søby” som 
det blev sagt torsdag den 2. maj, 
”mødte op for at hylde dig” viser, at 
det har været anstrengelsen værd, og 
skulle det gode vejr tages til indtægt, 
må det være for dig. Jeg kan faktisk 
ikke huske, at der har været dårligt 
vejr på din fødselsdag. 
 
Med kærlig hilsen 
Peter Albrekt 

Kulturdagen den 4. maj 

Lørdag den 4. maj 2013 blev der af-
holdt kulturdag i tidsrummet kl. 14-
17. Der var fælles afslutning i aulaen 
hos børnehuset Regnbuen på Røjle-
vej 22, med bandet Irisk Coffée. 
Kulturdagen var arrangeret af lokal-
rådet for Nr. Søby og Nr. Lyndelse. 
Vejret viste sig fra sin bedste side, så 
efter et langt og koldt forår, var det 
skønt med lidt lys og varme. 

Ved alle kulturdagens deltagere var 
der opsat et fælles banner, der både 
fungerede som hjælp til at finde ste-
det og som et fælles symbol. 
Overalt mødte man glade og smilen-
de deltagere og gæster, og der var rig 
lejlighed til at udveksle bemærknin-
ger om udstillinger, om dagen og om 
de mange aktiviteter. 
I Salen havde Hedvig arrangeret ud-
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stilling om befrielsesdagene, med et 
væld af billeder og forskellige andre 
ting og sager. Det var blandt andet in-
teressant at se gamle billeder fra den 
gang alderdomshjemmet, det senere 
Humlehaven, blev bygget, og som nu 
er revet ned. 

Længere fremme ad ruten, foran Carl 
Nielsens Barndomshjem, havde en 
flok elever fra 6. klasse, boder med 
salg af kager, til medfinansiering af 
den forestående lejrskole. 
Som lovet bød museet på den nyind-
spillede Espansiva-symfoni og et glas 
rødvin. Begge dele kunne nydes sam-
tidigt med at samlingerne kunne be-
ses, eller sammen med en snak med 
en veloplagt museumsvært. 
Også konfirmandstuen i Nr. Søby var 
i dagens anledning lukket op, og de 
besøgende blev budt på kaffe, hygge-

snak og besøg i kirken. 
Man kunne på lang afstand høre, at 
der også foregik noget på Nr. Søby 
stadion. Dels var der jubelen fra pub-
likum, når der scoredes mål, dels var 
der spillernes interne kommunikation 
under spillet. Uden at have det helt 
store kendskab til denne ædle sport, 
tør jeg godt på-
stå, at spillerne 
havde prøvet det 
før, og det var 
svært ikke at lade 
sig rive med, når 
spillet pludselig 
udviklede sig og 
et angreb endte 
med at få bolden 
anbragt i målet 
hos den chance-
løse målmand. 
Det hedder vist-
nok keeper på 
godt nydansk. 
Fængselsmuseet 
på Søbysøgård 
var også velbe-
søgt med gæster 
der gik afslappede rundt og nød sam-
lingerne. En ung far fortalte engage-
ret et par medbragte børn om de man-
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ge spændende ting, heriblandt noget 
så voldsomt som et par håndgranater. 
Varmestuen havde udstilling af strik 
fra strikkeklubben og bød også på en 
kop kaffe. Også her havde der været 
godt med besøgende. 
Næste stop på ruten var Regnbuen, 
hvor kunstforeningen Carl Nielsen af 
1977 havde en lille informations-
stand. 

I lokalarkiverne var der travlhed med 
at bese lokaler og udstillinger. Ikke 
mindst Knud Reffstrups mange bille-
der fra Nørre Søby og omegn, tiltrak 
sig stor opmærksomhed. Imens havde 

Irish Coffée travlt med at øve sig til 
den afsluttende koncert. 
En rundtur i Regnbuens mange loka-
ler gav en oplevelse af en spændende 
institution med rige udfoldelsesmu-
ligheder for stedets mange børn. Sto-
re og små lokaler med et væld af 
spændende hyggekroge og aktivitets-
muligheder er med til at give gode 
rammer for både børn og voksne. 
Tidsrejsen ved Nr. Lyndelse Kirke 
havde også god tilslutning og publi-
kum kvitte-
rede med 
klapsalver 
som tak for 
oplevelsen. 
Der var ca. 
30 deltagere 
i tidsrejser-
ne, så mel-
dingen ly-
der, at det 
gerne må 
gentages. 
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På Hestehavegaards Hverdagsmuse-
um var alle sejl sat til en spændende 
dag. Der blev strikket, kniplet, spun-
det, syet patchwork og syet på smyr-
natæpper til den store guldmedalje. 
Aktiviteterne var nærmest internatio-
nale, for man kunne se både en norsk 

og en svensk nationaldragt. Festligt 
ud over alle grænser. De ca. 70 besø-
gende gav da også udtryk for, at der 
blev budt på gode oplevelser, selvføl-
gelig med kaffe til. Uden kaffe går 

Danmark i stå. 
Ved afslutningen i aulaen, var 
det imidlertid ikke så meget 
kaffen, der gjorde sig bemær-

ket. Der blev serveret pølser med 
brød med et glas vin, en øl eller en 
vand til. 
Et særdeles velspillende band under-

holdte og 
modtog 
mellem 
hvert num-
mer velfor-
tjente klap-
salver. Der 
var fyldt 
godt op, så 
også her 
må kultur-
dagen siges 
at have væ-
ret en suc-
ces. 
En stor tak 
skal rettes 

til de mange deltagere, der har gjort 
det muligt, og til de mange besøgen-
de, der har gjort det umagen værd. 
 
Peter Albrekt 
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vil hermed gerne sige Søbynitterne 
mange tak for udvist åbenhed, tålmo-
dighed og overbærenhed i forbindel-
se med afholdelse af Landbrugets ar-
rangement "Øko-dagen". I år havde 
ARLA arrangeret særtog fra Køben-
havn så besøgstallet nåede omkring 
10.000 gæster. Tak til den skoleklasse 
der sørgede for at trafikken gled pro-
blemfrit, til spejderne for deres fanta-
stiske aktivitetsplads, tak til fængslets 

Statsfængslet på Søbysøgård 

øvrige samarbejdspartnere og en sær-
lig tak til ARLA. 
Tak til personalet og indsatte der gør 
en kæmpe indsats for at denne dag 
overhovedet kan lade sig gøre, det er 
samtidig også en dag hvor fængslet 
har mulighed for at vise omverden 
vores produkter - museet og hvilken 
fantastisk arbejdsplads vi også har. 

Pia Sejersen     
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Den lille Tennisbane  

"Der var engang en lille tennisbane.  
Den havde en masse venner, som 
hver dag kom og morede sig sammen 
med den. Hver dag, når solens stråler 
over kirkens tag ramte tennisbanen, 
kom dens venner.  De grinede og 
snakkede, når de var sammen, og ten-
nisbanen var så glad.  Men som tiden 
gik, fik tennisbanen færre og færre 
venner, og efterhånden blev den lidt 
ensom.  Til sidst blev tennisbanen 
bange for, at der en dag måske slet 
ikke ville komme nogen venner og 
besøge den." 

 

Bestyrelsen for tennisklubben skri-
ver: 

Kære beboer i Nørre Søby. 

Der ligger en dejlig tennisbane i Din 
by.  Det er en perfekt ramme til hyg-
geligt og sundt samvær med venner 
og familie.  En sommeraften på ten-
nisbanen med solnedgang over søen 
er bedre end mange vitaminpiller. 

Vær med til at holde liv i en af de ak-
tiviteter vi stadig har i byen - kom og 
brug den!  

 

Der må være nogen, som kan gøre 

den lille tennisbane glad. Siden 1946 

har den været en del af Sportspladsen 

og dermed livet i �ørre Søby 

Hanne og Aase 

Har H.C. Andersen været på spil? 
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var 4 deltagere, og eftersom vi var 
4 arrangører, burde det jo være opnå-
eligt. 
Vi var meget spændte på, hvor mange 
der kom, og vi blev virkelig overra-
sket over, at der mødte ca. 65 op den 
første aften, som var d. 3. april. Vi 
havde en plan, som ses af vores løbe-
seddel, og den har vi tilpasset under-
vejs. 
Nu er der et spadserehold, et hurtige-
re gåhold, et begynder-løbehold, et 
lettere øvet-løbehold på 5 km, et 5 
km. i moderat tempo, et 5 km i et 
hurtigere tempo og et 10 km. hold. 
Det er meningen, at man kan rykke 
op i et hurtigere hold, når man er klar 
til det. Begynderholdet forventes 
snart at kunne rykke op på det let 
øvede hold. Desuden kan der laves 

Vedr. løbeaftener 

Det hele startede med, at Ghita, Palle 
(Gartnervænget 11), Kathe og Bo 
(Gartnervænget 8) i en længere perio-
de legede med tanken om at lave et 
løbehold her i Nr. Søby. Det var tids-
krævende og besværligt at køre til 
Odense for at løbe sammen med no-
gen. Det at komme afsted alene, var 
også svært og blev, for nogen af os, 
som regel valgt fra til fordel for andre 
gøremål. Desuden mødte man ikke 
hinanden i skole og brugs, som da de 
ting fandtes i byen. 
Vi besluttede derfor, at nu skulle det 
være alvor, og vi lavede 350 løbesed-
ler, som vi omdelte i postkasserne i 
starten af april. Vi havde hængt op-
slaget op i Nr. Lyndelse, da de også 
er velkomne. 
Vi har for sjov sagt, at succeskriteriet 
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Borgere i �ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset  

Varmestuen, Røjlevej 6b. Max 25 personer. 

Henvendelse 3 uger før brug til   

Else Larsen tlf. 65 90 11 29  - 23 25 11 39 

Varmestuen  

meddeler  

hold, som folk kan finde sammen til. 
Bo har en løbetræneruddannelse, og 
har været frontløber i OGF og Løb 
med Avisen i Odense i snart en del år, 
og han arrangerer jævnligt sjov træ-
ning med stafetløb m.m. Det giver et 
boost til konditionen og er sjovt for 
både børn og voksne. 
Man binder sig ikke til noget og kan 
møde op, når man har tid og lyst, og 
der er intet kontingent. 
Der arbejdes fra forskellige sider på 
at skaffe sponsorer, der vil give æbler 
til løbeaftenerne, og Sydbank, Kiwi, 
Superbrugsen, Skorstensfejer, Mø-

belpolstrer har meldt sig. 
Til byfesten vil der blive arrangeret 
træning lørdag formiddag, og vi ar-
bejder på at de løbere, der har lyst, 
kan sidde samlet og deltage i fælles-
spisning til byfesten. 
TV-Fyn har været og filme og deres 
vinkling var sammenhold i de små 
landsbyer. 
Vi træner mandag og onsdag kl 18 og 
mødes på Trekanten, og der er plads 
til alle der har lyst. 
 
Venlig hilsen Bo og Kathe 

Efter Varmestuens generalforsamling  

den 12. april har bestyrelsen konstitu-
eret sig som følger: 
 
Else Larsen: Formand 
Ketty Andersen: Næstformand 
Anne Steen: Kasserer 
Egon Christensen: Kasserer 
”Mælkespanden” 
Kris Skadborg: Sekretær 

Børge Mose og Marianne Andersen: 
Suppleanter 
 
Tak for hjælpsomhed til Bente Ky-
vik, som ikke ønskede at fortsætte 
som suppleant. 
Velkommen til Marianne Andersen 
som ny suppleant. 
Fællesspisning (2. fredag i måneden, 
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kl. 18) og lørdagsfrokost (sidste lør-
dag i måneden, kl. 12) fortsætter 
sommeren igennem. Er vejret fint, 
kan vi evt. ”flytte udenfor”. 
MEN husk, at man til fællesspisnin-
gen i sommermånederne selv må 
medbringe mad.   
 
Reserver allerede nu mandag den 
12. august til rengøring i Varmestu-
en. Vi begynder med morgenkaffe 
kl. 9 og slutter med frokost kl. ca. 
12. 
 
OG så er det snart SA�KTHA�S. 
Vi håber på stort fremmøde, ikke 
mindst i år, hvor arrangementet fore-
går  ved SØE� bag SPORTS-
PLADSE� i �R. Søby. 
Alle er velkomne. Fra kl. 19 kan der 
købes pølser mv., og børnene kan ba-
ge snobrød.  
 
Som de andre år kommer Johannes 
og spiller for os - også til Midsom-
mervisen. 
 
Kl. 20.30 holder Carsten Stenby bål-
talen. Umiddelbart herefter 
tændes der op, og heksen 
sendes af sted. 
 

Mange tak til Kerry og Per 
Kortegaard, som for 3. 
gang tog imod Lokalarkivet 
på dets årlige udflugt rundt 
om i sognet. Omkring 40 
deltog, og de fik et godt 
indblik i den store, præsen-
table  virksomhed, dels 

gennem Pers fortælling om den nu og 
da besværlige vej for gartneriet, dels 
ved rundgangen i drivhusene. Vi øn-
sker fortsat fremgang for virksomhe-
den, som giver arbejde til flere i en 
tid, hvor meget lukkes ned i Nørre 
Søby. 
 

************** 
Sidste ordinære åbning før sommer-
ferien er tirsdag den 11. juni, 14-17.  
Vi begynder igen tirsdag den 13. au-
gust, 14-17.  – Som altid kan der og-
så i ferietiden træffes aftale om be-
søg.  Kontakt Aase Reffstrup,  
65 90 11 00  eller e-mail:  
aase.reff@post.tele.dk 
 

************* 
Tak for de mange besøg i Lokalarki-
vet på Kulturdagen den 4. maj.  Vi 
sætter stor pris på at være med til at 
vise omverdenen, at Nørre Søby og 
Nr. Lyndelse er et godt sted at bo; vi 
har meget at byde på. 

Aase Reffstrup 
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 aturoplevelser  

To måneder er der gået siden sidste 
indlæg, og meget er sket. Markerne 
var helt gråbrune, men nærmest ved 
et trylleslag blev de grønne, og sko-
vens vilde blomster fik også fart på 
opad.  Anemonernes flor har næsten 
dækket skovbunden, dog har vortero-

den og den hulkravede kodriver også 
bidraget. 
Jeg har aldrig været på Søbysøgård; 
men i år oplevede jeg køernes første 

dag på græs. Jeg gik langs skoven 
ved Nørre Søby gamle station ned til 
arrangementet. Så fik jeg nye syn-
sudtryk; det var dejligt. Det var lidt 
mærkeligt at opleve alle disse menne-
skers benovelse over køerne og deres 
adfærd. Jeg er vokset op på landet 
(ikke på en gård), så samværet med 
dyr var nærmest en del af min op-
vækst.  Dengang talte man om natur-
landskabet, de mange små familie-
brug, levende hegn og mange nicher.  
På mine ture i landskabet her i vinter 
har jeg kun set 2 par agerhøns. De 
mangler levemuligheder; men land-
skabet er vel også blevet til et mono-
kulturlandskab (hvis der er noget, der 
hedder sådan). 
Jeg har desværre ikke hverken hørt 
eller set ravneparret i de sidste par 
måneder; men den elegante rovfugl, 
glenten, med den specielle hale, der 
ender i to spidser, har jeg set en del 
gange. 
Så er forårstrækket vel overstået.  
Gransangeren sidder mange steder 
og synger sin monotone sang: Tjelp-

Tjalp.  Løvsangeren og gærdesange-

ren er her også, og om aftenen bliver 
jeg underholdt af sangdroslen. 
Der har været mange fugle ved fo-
derbrædtet i haven i vinter. Heldigvis 
fandt spurvehøgeparret et andet revir, 
så fuglene her fik fred.  Vi fik et foto 
af spurvehøgen, hvor den næsten 
havde gemt sig i det tidligere omtalte 
udsatte juletræ – 2 meter fra havedø-
ren. De to par dompapper er her dag-
ligt sammen med et par kærnebidde-

re.  Jeg har også flere gange set et par 
gråsiskener. Jeg kan godt forstå, at 
mange fascineres af eksotiske fugle 
som påfugle, araer eller paradisfugle. 
Gråsiskenhannen med den røde plet i 
panden og det smukke mønster af 
brunt, gråbrunt og lyserødt i douce 
farver slår for mig næsten alt. 
Hvis naturen frister, har jeg et par 
forslag til gode naturoplevelser:  I 
Freltofte Mose sidder nattergalene 
hver aften i mørkningen og synger 
deres skønne sang.  I Jordløse-
bakkerne blomstrer kobjælderne, og i 
Syltemade Ådal er der stor mulighed 
for at se vilde orkideer.  Begge de 
sidstnævnte lokaliteter kræver dog, at 
man er rimeligt godt gående; men i 
Freltofte Mose sidder nattergalen li-
ge uden for bilen og synger. 
 
Nu blomstrer mælkebøtter og gøgen 

kukker – 
NATURligvis 

 
Jørgen �ielsen  
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Månedens digt 

Min rødbøg sprang lidt sent i år, 
selv sprang jeg ud med rynker og grånet hår. 

80 – et tal man bør skrive sig bag øret, 
ædru eller en anelse pløret. 

 
Man begynder at tale en del med sig selv 

om ting og sager – et knæ der plager, 
at ens tøj ligner noget fra første verdenskrig, 

at ens hjerte giver heller ingen garanti - 
så længe man er i live indeni. 

 
Den nye trend er, har jeg set, at vi skal sidde bag en skærm, 

vi skal lære at chatte med nær og fjern, 
vi skal lære at se, at vi sikkert bliver snydt. 

Så har vi Borgerservice: 
”De har nu fem valgmuligheder dyt, dyt, dyt” 

 
Samtidig er vi en del af en ”ældrebyrde”, 

vi kan få kommuner og politikere til at styrte. 
Alene al den mad vi skamløst propper os med, 

for de penge kunne der sikkert bygges et rådhus et sted. 
 

Selv beder jeg egentlig bare om styrke 
til at leve mit liv som ”ældrebyrde”. 

 

 

Huspoeten 



 

13 

Arrangementer: 

22. april: Affaldsdag sammen med 
lokalrådet, blev igen en succes. Vi 
samlede 400 kg & 310 dåser mod 
sidste års 350 kg i hele området. Vi 
var ca. 30 til kaffe i varmestuen ef-
ter.   
23. juni: Sankt Hans aften, over 130 
deltog, både børn og voksne. Det er 
efterhånden blevet en tradition for 
mange af byen borgere at komme. 
Vi solgte øl, vin og pølser og  Bente 
Kyvik bagte igen  vafler, Carsten 

Formandsberetning Varmestuen 2013 

Jensby   grillede pølser, stor tak til 
dem. Carsten Jensby holdt bål talen, 
vi var heldige, det var igen rigtig fint 
vejr!  
I juli holdte vi en formiddag lidt rej-
segilde på det nye tag. Hvor vi spiste 
resten af pølserne fra Sankt Hans.  
8. august: Rengøringsdag, hvor vi 
startede kl. 9.00 med morgenkaffe, 
sluttede med frokost. Vi var 12-15 
stk.  
16. august: Sommertur, til Kongs-
dalshave. Hvor vi drak kaffe med ka-
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ge til. Det var en rigtig flot have. Det 
var hyggeligt selv om det regnede 
lidt. Så kørte vi til Otterup, hvor vi 
spiste aftensmad, flæskesteg og islag-
kage. En rigtig god tur, hvor der del-
tog 18 stk. Og vi kørte i egne biler.  
1. søndag i advent: Lystænding på 
trekanten, en rigtig god tradition. Vi 
var over 100 stk. Mange børn var 
mødt og de fik slikposer, de voksne 
et lille glas. Og vi fik tændt de mange 
lys. Og dansede om træerne. I år var 
vi nødt til at købe nye lyskæder da 
kommunens folk havde klippet kæ-
derne over oppe i træerne. Vi fandt 
heldigvis gode sponsorer her i by-
en.Stor tak til dem! Så vi fik gjort det 
hele klar.  
24. november: Julepyntedag, lavede 
juledekorationer, startede med kaffe 
og sluttede med frokost sammen med 
mændene, 10-12 stk.  
9. december: Julefrokost, fulde huse, 
rigtig hyggelig aften. Vi spillede pak-
kespil.   
Rigtig mange tak til Kåre, som gav 3 
flasker snaps til festen! 
Fællesspisning: Fuldt hus hver gang. 
Vi været ca. 30 stk. Tak til Johannes, 
som spiller for os, og tak til Kristian, 
som hjælper med borddækning og 
med at kræve penge ind. En aften 
havde vi bankospil. Mange havde 
sponsoreret gaver og vi havde et 
overskud på 890,00 kr. Tak til Anne 
og Jørgen som arrangerer dette.  
d. 13. februar: Havde vi besøg af Else 
Albrekt, det var en rigtig god aften. 
Hvor vi havde samlet 29 stk. Else 
fortalte om museet, hun har der hjem-

me og hun havde mange ting med, 
som vi kunne se. Peter Albrekt spille-
de på sin guitar og vi sang. Overskud 
572 kr. Ugen efter var vi hos Else til 
en rigtig god eftermiddag og så alle 
tingene der. Der var stort kaffebord 
med boller, lagkage og kringle. Vi 
var også 29 stk. der.  
Mandag formiddag: 
Gymnastik (Lis kommer fra Odense, 

hver mandag og leder det)  
Tirsdag formiddag: Bob-spiller 
Onsdag formiddag: Kaffemik, og 
strikkeklub og  Bibliotek 
Torsdag formiddag:Bob-spiller (Om 

sommeren Petang) 

 Der er stadig lørdagsfrokost, hvis 
nogen har lyst.  
Ting omkring huset: Vi har så fået 
nyt tag, for de 50.000kr. vi fik fra 
Fioniafonden, og de 1000.00 kr, vi 
fik fra Lag midlerne. Det er rigtig 
godt! Vi søger nu fonde til nyt fyr, 
udskiftning af rør i kælderen og hul-
mursisolering.  
  Huset har været lejet ud til lokalråd, 
generalforsamlinger, og nogle privat 
fester. 
 
Tak til alle der har hjulpet frivilligt 
her. Knud som har passet haven her, I 
år fik vi brug for Jørgen også, da vi 
pludselig manglede en murer. Så det 
var dejligt, han ville hjælpe os. Og 
tak til Egon der stadig har slæbt alle 
øllerne hjem. Jeg har selv gjort rent 
her. Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder. 
Tak til bestyrelsen for året som er gå-
et! 

Else Larsen 
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2. tirsdag 
4. tirsdag 
1. Onsdag 
3. Onsdag 
2. Fredag 
Sidste lørdag 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne 
Kaffemik 
Diskussionsklub 
Fællesspisning 
Lørdagsfrokost 

14.00  -  17.00 
19.00  -  21.00 
10.00 
10.00  -   
18.00 
12.00 

Røjlevej 22 
Røjlevej 22 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719,  65902475 
Løssalg : 5 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.  

Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter 
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år. 

Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk 
5æste nummer udkommer den 1. september 2013. Deadline : 15. august 

Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk 

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften 5.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
Træning  -  5SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 
5ørre Søby Kirke 
5ørre Søby Lokalarkiv 
5ørre Søby Vandværk 
5ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

5ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
5ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

31. 
26. 
23. 
12. 
13. 

 
 

Maj 
Jun. 
 
Aug. 
 

 
09.00 
19.00 
09.00 
14.00 
 

Byfest 31. maj 1.juni og 2. juni 
Tur til Hvidsteen Kro 
Sct. Hansbål v. søen 
Rengøringsdag 
Sæsonstart Lokalarkivet 
 

Fre. 
Ons. 
Søn. 
Man. 
Tir. 
 

Sportspladsen 
Park. v. gl. Brugs 
Sportspladsen 
Varmestuen 
Røjlevej 22 
 

Kalenderen        juni  -  september   2013 

Faste ugentlige aktiviteter 


