
4 

�ørre Søbys kalender 
Maj - juni  2002. 

29. 
31. 

1. 
2. 
7. 

24. 

Maj 
 
Juni 
 
 
Aug. 

18.30 Lokalarkivets virksomhedsbesøg 
Byfest 
Byfest 
Byfest 
Udflugt 
Arbejdsdag 

H. C. Hempler 
Stadion 
Stadion 
Stadion 
Varmestuen 
Varmestuen 

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. Juni 2002. Deadline : 10. maj 
Sats : Syssel.  

Ons. 
Fre. 
Lør. 
Søn. 
Fre. 
Lør. 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

12. Årgang nr. 5.    1. Maj   -   1. Juni        2002                   IS�0906-6519 

I tider, hvor der tales og skrives en 

del om affolkning af landet, er det 

rart at se at det trods alt er muligt at 

holde liv i og endog skabe frem-

skridt for den sidste dagligvarefor-

Velkommen til Brugsen 

17.00 bliver vi sat af på Søbysø-
gaard, hvor vi besøger Fængsels-
museet.  Derefter kan den medbrag-
te madpakke spises bos Hanne og 
Birger, hvor der også kan købes en 
kold øl eller vand. Tilmelding hos 
Henny på 65 90 12 18. 
Efter generalforsamlingen uddelte 
Birger 3 læsepræmier 3 gode fla-
sker rødvin doneret af Varmestuen 
- til de tre mest læsende lånere i 
Læseforeningen EllyPetersen, Gun-
nar Bager og Else Krog  - der hver 
havde læst fra 130 til 150 bøger i 
løbet af de to år, Læseforeningen 
har været åben. 

Hanne 

Efter generalforsamlingen den 12. 
april 2002 ser bestyrelsen sådan ud: 
  
Lene Christensen , kasserer 
Gunnar Fredelund 
Christian Juul Pedersen 
Henny Munch Jensen  
Hanne Christensen 
 
Varmestuens årlige arbejdsdag bli-
ver den 24. august kl. 9.00. vi star-
ter med morgenkaffe.  Det er som 
vanligt en lørdag, Varmestuen ar-
rangerer en lille udflugt fredag, den 
7, juni kl. 15.00  - mødested Var-
mestuen. Turen er med vores lokale 
bus rundt i kommunen.  Kl. ca. 

Varmestuen 

retning i Nr. Søby.  Seneste nyt er, 

at Brugsen har meldt sig ind i sam-

arbejdet omkring Skulderbladet.  

Hjertelig velkommen. 

red    
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Vi minder om at afslutningen på sæsonen markeres med virksomhedsbesøg 

hos H.C.Hempler -- Vi glæder os til at høre nyt om virksomheden. 

Onsdag den 29.maj kl 18.30. 
Vi mødes på Røjlevej 1 kl 18.30. 

På bestyrelsens vegne 

Iver. 

Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet Lokalarkivet     
for Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sognfor Nørre Søby Sogn 

Anne Sofies hjørne 

Til alle Lassie elskere 
  

Det havde lige været fastelavn da 

en kollega ringede og spurgte om 

han måtte komme forbi med hans 

collie hund. 

Det måtte han selvfølgelig gerne da 

vi selv har en stor hvalp der meget 

gerne vil lege. 

 

Det ringer på døren og Anne Sofie 

løber ud for at lukke op - herefter 

kommer hun løbende ind i stuen og 

siger mor mor kom lige med her-

ud!!! doven som jeg jo altid er siger 

jeg  - hvorfor det (jeg viste jo godt 

hvem det var der kom), hvorefter 

Anne Sofie siger "Der står en hund 

herude der er klædt ud som Lassie". 

Sjældne fugle på Søbysøgård. 
  

Her forleden dag havde jeg hende 

med på arbejde en lørdag formid-

dag, vi gik en tur på slottet og hav-

nede i Riddersalen. 

Jeg sagde til Anne Sofie at hun 

skulle komme og se ud af vinduet 

til parken, da fængslet havde fået 

fældet en masse træer. 

Pludselig kommer der en fugl fly-

vende hen mod vinduet - og Anne 

Sofie frisk som hun jo er sagde - 

"Nej mor så du den fugl der - jeg 

tror det er en rødspætte". 

  

Så hvad kan vi ikke lære af de kære 

børn - de kan i hvert fald bringe 

smilene frem.  

Anne Sofie er en pige på 4 år, med en klar opfattelse af hvordan verden 
er skruet sammen. Her følger et par eksempler på hendes iagttagelser :  
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Jeg kan ikke digte om flyvende hvaler 

Eller kærlighedslivets højstemte kvaler. 

Jeg er mere tryg ved Maren i Kæret, 

Som lever sit liv, trods alt besværet. 

 

Selv om dagen i dag er lig med i morgen, 

Tager hun ikke forskud på sorgen. 

Hun valser rundt i månens skær 

Med udslået hår og bare tæ’r. 

 

Muldvarpen skåler i sommernats regn, 

Glemmer alt om præst og degn. 

Det samme gør Pjerrot og pigen Pirette  

- et stjerneskud faldt, alle var trætte. 

 

Marens valgsprog er: 

”Fandeme nej -  

Så længe jeg trækker mit vejr,  

kan I regne med mig.” 

Månedens digt 

Huspoeten 

Vi vil gerne, hvis der er andre f.eks. 

Foreninger, private m.m., som vil 

være med. 

Så vil vi gerne, at I kontakter os. 

 

Husk !  

Vi har åbent hver dag hele ugen fra 

kl. 8.00 - 18.00. 

Dina 

Det nye butiksråd for Dagli’ Brug-

sen har konstitueret sig som følger : 

Formand:  Dina Irming 

Næstfmd:  Jens Thorvildsen 

Sekretær: Edwin Andersen 

Menig mdl.: Jørgen Jespersen 

  Lasse Pedersen 

Lige som sidste år vil Brugsen af-

holde et marked i august. 

�yt fra Dagli’ Brugsen 


