
23. Årgang nr. 6        1. september  - 1. oktober   2013            IS�0906-6519 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

Stykket vi spillede i foråret viste sig 
at blive en succes. Der var ikke så 
mange, der havde meldt sig, men 
dem der var, gjorde et kæmpe stykke 
arbejde, og det viste sig at være en 
god ide. Rigtig mange var mødt op til 
premieren og til festen bagefter og 
også søndag eftermiddag var der 

fuldt hus. 
Derfor har vi mod på at fortsætte. 
Men vi vil rigtig gerne have nogle 
flere med, så er der nogen der har ly-
ste at prøve kræfter med 
”skuespilleriet”, eller måske rollen 
som instruktør, så mød op 
  

mandag 9. september 2013 kl. 
19.00 i �r. Søby Forsamlingshus 
 
Er der nogen der ”bare” har lyst til at 
give en hånd med fx til at lave scene, 
lave mad eller andet praktisk arbejde, 
er de også meget velkomne. 
 

Bestyrelsen 

�r. Søby Dilettanterne 

På det afholdte informationsmøde i 
varmestuen omkring datastue og IT 
undervisning tirsdag den 20. august 
kl. 16.00, blev det besluttet at op-
starten er tirsdag den 10. september 
2013 fra kl. 15.00 til 17.00. 

Start af datastue og IT undervisning 
Stedet hvor vi mødes er i varmestuen, 
og man skal have egen labtop 
(bærbar PC) med. 
Det blev aftalt at der skal betales kr. 
35,00 pr gang, heraf går der kr. 10,00 
varmestuen og et beløb til TDC for 
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Byfesten i Nr. Søby var i 2013 en 
MEGA succes, vi har fået så mange 
gode tilbagemeldinger fra vore gæ-
ster og det er vi rigtig glade for. Vi 
har opnået rekord omsætning og glæ-
der os til at se jer til vores generalfor-
samling hvor vi modtager ansøgnin-
ger om økonomisk støtte til børne- og 
forenings liv. 
 Byfesten er et samlingspunkt og en 
vigtig del af Nr. Søbys sammenhold 
og identitet. Byfesten bliver hvert år 
planlagt af en lille gruppe ildsjæle 

som også står for at få alt til at funge-
re under byfesten. Det er et stort an-
svar og kan være hårdt henover den 
aktuelle weekend. I det eksisterende 
udvalg siger vi i år farvel til en del 
kræfter der har været med i flere år, 
til gengæld håber vi så at nogle nye 
vil træde til. Vi ønsker af få et byfest 
udvalg med 9-11 personer, så vi er 
bedre rustet til vores egen succes. 
Derfor søger vi 6-7 nye ansigter i by-
festudvalget. 
I byfest udvalget efterlyser vi derfor 

Byfest 2014 

betaling af Netværket, (internettet 
mv.) Første emne i undervisningen er 
oprettelse af en E-MAIL og af en E-
BOKS. Vi snakker om evt. bestilling 
af nøglekort til NEM ID, og hvordan 
dette nøglekort virker. 
Emner de næste gange vil blive udle-
veret på første IT dag den 10. sep-

tember. John Sørensen vil derudover 
være behjælpelig med eventuelle pro-
blemer med opsætningen af jeres PC. 
Vi glæder os til at komme i gang med 
at hjælpe jer med IT og Data, så mød 
op og lær noget mere. 
Vi ses 

John, Rasmus og Carsten 
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friske, kloge, stærke, fingernemme 
og ansvarlige folk der har lyst til at 
være en del af vores byfest udvalg. 
Måske har du været med før og har 
fået lyst igen, eller måske er du til-
flytter og har lyst til at lære byen og 
indbyggerne bedre at kende. Byfest-
udvalget er en rigtig godt sted at ska-
be nye netværk. 
Vi planlægger at arrangeres os lidt 
anderledes i byfest udvalget til byfe-
sten 2014. Vi ønsker os udover by-
festudvalget, en support afdeling. 
Selve byfestudvalget planlægger i lø-
bet af året byfesten og optil og under 
byfesten gør alt klart og hjælper vore 
gæster med at holde en god fest. Vo-
res support afdeling skal kun hjælpe 
til under selve byfesten, primært som 
et korps af hjælpende hænder der, 
kan hjælpe med klargøring, vagter og 

afvikling af byfesten. Allerede nu har 
vi et hård kerne af hjælpere der tro-
fast møder op og giver en hånd med, 
uden alle jer kunne det ikke lykkes 
og i træder naturligt ind i vores sup-
port afdeling. 
Hvis du er interesseret kan du derfor 
fremmøde til uforpligtende informati-
onsmøde ang. Bestyrelsesarbejde og 
byfesten: Onsdag den 25/9 – 2013 kl 
1900 i Nr. Søby boldklubs klubhus på 
Nr. Søby stadion. 
Hvis du gerne vil meldes ind i byfest-
udvalget og ansøge om økonomisk 
støtte til børne og foreningsliv, kan 
du fremmøde til: Generalforsamling: 
onsdag 9/10- 2013 kl 1930 i Nr. Søby 
boldklubs klubhus på Nr. Søby stadi-
on. 
De bedste hilsener fra  
Byfestudvalget 
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Indkaldelse til 
generalforsamling i Byfestkomiteen. 

 

Onsdag den 9/10-2013. kl. 19.30. Holder vi generalforsamling i  
Varmestuen med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Ansøgninger vedrørende del af overskuddet fra byfesten 2013. 
Kan kun ske ved personligt frem møde til generalforsamlingen. 

Indkomne forslag  skal være formanden i hænde  
senest den 8/10-2013. 

 
Mikael Pedersen 

Radbyvej 20, Nr. Søby 
5792 Årslev 
nsb@mikp.dk 

 

Byfestkomiteen. 

Jens ArndalJens ArndalJens ArndalJens Arndal    

Christian FoghChristian FoghChristian FoghChristian Fogh    
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.”Varmestuen” vil hermed gerne sige 
tusind tak for assistance og opbak-
ning/deltagelse i forbindelse med en 
herlig sankthansaften VED SØEN. 
Fællesspisningen efter 
”sommerferien” er fredag den 13. 
september, kl. 18. 
Henvendelse til Else Larsen efter den 

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn 

”Vi passer på historien  -  kom og se hvordan” 
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 

Bemærk    -    4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17    -    Bemærk 
Aftenåbningen er ændret til eftermiddag 

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

*************************  
Efterårets Fortælledage tager udgangspunkt i 
Claus Oldenburgs:  ”Der var et yndigt land 

eller Hvad blev der af landbokulturen?” 
Mandag den 2. september 2013, kl. 14.30 i Arkivet 

Mandag den 7. oktober 2013, kl. 14.30 i Arkivet 

Varmestuen 
1. september på tlf. 65901129 
På dejligt gensyn! 
PS: Rengøringsdagen, mandag den 
12. august, begyndende med morgen-
kaffe kl. 9, sluttet med frokost kl. ca. 
12, er vel overstået. Få trofaste mødte 
op, og de gamle, velholdte rum fik 
endnu en opfriskning. 

Hen over sommeren har vi i Nr. Sø-
by mandegilde haft et par gode ar-
rangementer. 
Tirsdag den 2. juli tog de af som 
havde mulighed for det til Strøers 
Automobil museum ved Vedstårup 
Teglværk. 
Det er en fantastisk samling af køre-
tøjer som Strøer familien gennem 
mange år har samlet, ikke kun vete-
ran biler, men også berømte biler, 

fra både film og racerbanen, og ikke 
mindst mange af de ældre kongelige 
biler ses i udstillingen. 
Vi var så heldige at der denne aften 
blev afholdt en mindehøjtidelighed 
for den danske racerkører der des-
værre blev dræbt ved Le Mans i år, 
som vi så kunne deltage i. 
Æret være Allan Simonsens minde. 
Tak til Ove for en god tur. 
Fredag den 2. august har vi i Nr. Sø-

Sommernyt fra �r. Søby Mande Gilde 
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by Mande Gilde har haft fiskekon-
kurrence i nr. Søby Gadekær. 
Gildets medlemmer var næsten ikke 
til at stoppe igen. De blev som små 
drenge. 
Der blev fanget 53 karusser på under 
en time, og karusserne blev selvføl-
gelig sat ud igen. Formålet med fi-
skeriet var at forberede Gildets med-
lemmer på en fiskekonkurrence for 
byens børn. Den finder sted: 
Torsdag, den 19. september kl. 18.00 

til 19.30 i "r. Søby Gadekær. 

Solen går ned kl. 19.23 
Så alle børn i og omkring Nr. Søby 
inviteres hermed til fiskekonkurrence 
den pågældende dag. 
Der skal medbringes: Fiskestang med 
snøre og en prop samt fiskekrog. Der 
ud over skal der medbringes en spand 
til karusserne. Karusser vil blive sat 
ud efter optælling af fangsten. 
Det der er godt at fiske karusser med 
melklister eller opblødt franskbrød. 
Der er præmie til de 3, der fanger 
flest fisk, og det koster ikke noget at 
deltage. 
Der kan i enkelte tilfælde udlånes en 
fiskestang. 
På Mande Gildets vegne 
Tak til Jørgen Andersen for et sjovt 
arrangement 
 

Fortsat god sommer 

Nr. Søby Mande Gilde 

Carsten Jensby 

Gildeformand 
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afholder i år en Go`gammeldag`s 

Høstfest 
Lørdag d. 21. september kl.18.30 

Medbring selv maden. 
Drikkevarer skal købes 

Pris for deltagelse kr. 75,00 
Musik af Morten 
Holmegaard 

Tilmelding senest 
d.14. september 
På tlf.40463506 
Tilmeldingen er 
bindende 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

�r. Søby Forsamlingshus 
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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  

�aturoplevelser  
Nu har sommeren vist toppet.  Land-
mændene har høstet vinterbyggen, 
og rapsen er også væk.  Valmuerne 
og kornblomsterne røg væk ved me-
jetærskerens hjælp, og om ganske 
kort tid begynder næste års afgrøder 
vel at blive sået. 
Der, hvor grøftekanterne / vejkanter-

ne ikke bliver slået så ofte i løbet af 
sommeren, er der jo stadig noget at 
nyde.  Efter min mening er cikorien 
Danmarks smukkeste blomst med sin 
vidunderlige blå farve.  Den er også 
forekommende i en hvid og lyserød 
version; men jeg synes, den blå er 
smukkest.  Mange steder står der og-
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så halvstore totter af regnfang [eller 
rejnfan]– dens lidt skarpt duftende, 
gule skærm pryder også vor natur. 
Fuglelivet er ved at klinge af.  På et 
tidspunkt i juli var der over 350 grå-
gæs i området; nu synes jeg, at antal-
let svinder.  Tidligere gav jeg udtryk 
for, at jeg var bange for, at ravnene 
var væk.  Men de er her: en eftermid-
dag sad der 6 ravne (de 2 gamle og 4 
unger) i en nyhøstet kornmark.  De 
gav højlydt til kende, at de ikke ville 
have mit selskab.   -  Kærnebiderne 
har i lang tid besøgt vores fuglefod-
ringsplads med deres unger.  Det var 
i starten nogle klodsede, men char-
merende skabninger; men øvelse gør 
mester.  De fleste andre fugle har og-
så været forbi; men vores to stære-
kasser har ikke været i brug i år.  Jeg 
tror ikke, at jeg har set 25 stære i 
denne sommer.  Hvad er der mon 
sket med dem? 

Vi var i familiesammenhæng på Sjæl-
land og besluttede at køre til Køben-
havn for at se det nye store akvarium, 
”Den blå Planet”.  Det er nemt at 
finde; det ligger ret tæt på den sidste 
afkørsel før Øresundsbroen.  Det var 
en meget speciel oplevelse, arkitekto-
nisk såvel som hvad dyrelivet angår.  
Jeg synes, bygningen var meget sær-
præget – det er vist kun vinklerne i 
dørene, der er 90 gr, alle andre over-
gange er anderledes.  Så er der ca. 
20.000 submerse individer fordelt i 
4.100.000 liter vand. 
Da vi kørte hjem, tænkte jeg på, at 
jeg mange gange har drømt om at vi-
de, hvad der er i Søby Sø.  Ja, selv-
følgelig er der vand – men mit 
spørgsmål går mere på: ”Hvad lever 
der i vandet?” 
 
NATURligvis! 
Jørgen Nielsen 
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Månedens digt 

�u brygger Mosekonen, 

så engen står i damp. 

Hun bruger dunkle kræfter, 

hun vender blomsterbund, 

så hendes Mosedatter går rundt med smil om mund. 

 

For frem af tågedisen stiger Tryllefløjtemænd, 

som gerne svinger en Mosemø, 

til hun skal hjem i seng. 

 

Mosekonen brygger, medens natten går på hæld, 

så hendes Mosekonemand har passet helt sig selv. 

�u går han så og drømmer -  

hvis konen altså vil – at han må smage dråberne, 

og hvad der ellers nu skal til. 

 

Da stjernerne var slukket,  

og dagens lys blev tændt, 

da sås en enlig Jerseyko med yveret mælkespændt, 

den gumled’ tryg 

 

I edderkoppens fine spind sås dråberne  

fra Mosekonens bryg. 

 

Huspoeten 
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Sportspladsen – �ørre Søby Fest- 
& Idrætsplads – skabt i 1940’erne 
ved tegning af folkeaktier og frivillig 
arbejdskraft, fra begge sider af søen. 
Mange kender historien; men der 
kommer heldigvis mange nye til Nør-
re Søby, så for at fortælle dem om 
stedet, der nu er deres base, dykker 
jeg ned i byens historie.  Sportsplad-
sen har lagt græs til mange håndbold- 
og fodboldkampe igennem tiderne.  
Ja, det var egentlig håndbolden, som 
var grunden til projektet. Håndbold 
var dengang – i 1930-40’erne - en 
udendørs sport, i Nørre Søby dyrket 
på en græsmark, man delte med køer-
ne. Sportspladsen blev under stor be-
vågenhed indviet 1. juli 1945 – i be-
frielsesåret. Ved den lejlighed af 
Gunnar NU Hansen omtalt som  ”den 
smukkeste idrætsplads i Danmark”. 
(Og så skulle han bare have set den 
NU !  han ville have fundet endnu 
flottere superlativer frem)  - Den har 
lagt græs til gymnastikopvisninger, 
friluftsspil, børnedyrskuer, ringrid-
ning, Skt. Hans bål, fugleskydning – 
og i de sidste 33 år har Byfestkomite-
en inviteret til fest i et par døgn.  I de 
første år var der særlige trækplastre – 
som f.eks. faldskærmsudspring, ri-
deopvisninger, trylleshow m.m.m.  – 
Sportspladsen har haft sine op- og 
nedture. Den var fra begyndelsen et 
aktieselskab  indtil 1967, hvor den 
efter kommunesammenlægningen i 
1966 overgik til kommunalt eje.  – I 
2010 var der problemer omkring ved-
ligeholdelsen. Det fandt en løsning, 

så der spilles stadig fodbold, tennis 
og holdes Byfest. I 2013 kom Skt. 
Hans bålet tilbage efter nogle år bag 
Varmestuen.  – I Varmestuens regi 
blev Skt. Hans aften 2013 en dejlig 
oplevelse.  Godt nok ville bålet trods 
ihærdig indsats ikke brænde, så hek-
sen kunne komme af sted – en skæb-
ne der på grund af den megen regn 
deltes med flere arrangører; men det 
var sådan set bare en ekstra finurlig-
hed ved aftenen, som præsenterede 
sig – og Sportspladsen – på den aller-
smukkeste måde.  Søbysøgård, som 
lejer det nederste stykke mod søen, 
havde beredvilligt ”lånt” arealet ud 
denne aften – og havde bidraget med 
bålmaterialet.  På et tidspunkt gjorde 
jerseykøerne deres entre, nysgerrige 
efter at se, hvad der foregik. De tog 
en tur om bålet til stor morskab for 
de mange fremmødte, hvorefter køer-
ne fortrak til mere stilfærdige områ-
der. 
En lille personlig bemærkning: Vi er 
efterhånden ikke så mange, der hu-
sker tilblivelsen og indvielsen.  I den 
smukke aften lod jeg tankerne vandre 
tilbage til alle dem, som i sin tid lag-
de energi, kræfter, penge og tid i ska-
belsen af denne unikke plads.  De har 
garanteret glædet sig i deres himmel.  
Sammenhold og fælles indsats i flere 
generationer gav os denne skønne af-
ten. 
Aase Reffstrup 

I næste nummer omtales et andet 
samlingssted 

Samlingssteder i �ørre Søby 
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Tak for invitationen til at holde tale 
her i aften. Jeg blev så benovet over 
henvendelsen at jeg kom til at sige 
JA.– oven i købet uden at kende til 
vejr betingelserne. Og det er aller-
første gang, jeg skal holde en bålta-
le nogensinde, så lidt sommerfugle 
har jeg i maven. Det er i dag en af 

de længste dage i året - og jeg har 
forsøgt at skrive talen, så det ikke 
også kommer til at føles som den 
længste aften i året.  
Ved Sankt Hans er Danmark så 
smuk, at det næsten ikke er til at 
holde ud. Så grønt, saftigt og fro-
digt, Her står vi ved siden af Dan-

Årets båltale 
marks smukkeste stadion, en fanta-
stisk udsigt til Herregården Søby Sø-
gård og lige ned til søen. Sankt Hans 
er ikke blot idyl. For heksene vi 
brænder på midsommerbålene fort-
sætter jo den opfattelse, at der er nog-
le hekse og onde magter, som vi bør 
komme til livs. Og skønt det nu er 

omkring 280 år siden den sidste hek-
sebrænding fandt sted, ja, så synes vi 
jo ikke at være blevet meget klogere. 
Det kan der nævnes mange eksem-
pler på, men for at undgå det, som 
det hele jo handler om – at gøre an-
dre til syndebukke – vil jeg tage ud-
gangspunkt i min oplevelse af områ-
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det. Jeg har siden jeg kom til Nr. Sø-
by i 1987 altid oplevet et stort lokalt 
sammenhold, og der har været og er 
stadig mange lokale ildsjæle som ar-
bejder for Nr. Søby og dens instituti-
oner. Alle traditioner ændrer sig og 
tilpasser sig tiden. Noget går tabt an-
det kommer til.  
 
Det afgørende er at vi skaber nogle 
traditioner sammen – som binder os 
sammen som familie og som sam-
fund. At vi udvikler vore fællesska-
ber til fællesskaber der passer til den 
tid vi lever i. Hvad enten vi vil det el-
ler ej befinder vi os nu i den globale 
landsby. Verden hænger sammen på 
en ny måde og Danmark er en del af 
den verden. Og dermed også Nr. Sø-
by. Vi kan vælge at isolere os. Eller 
vi kan vælge at være åbne og udad-
vendte og søge at påvirke de andre. 
Spille sammen med de andre. Samar-
bejde med de andre. Jeg tror at vi 
skal ”løfte skyggen” på kasketten og 
se lidt længere ud. Jeg tror vi skal 
være mere udadvendte og spille end-
nu mere sammen med dem der bor på 
den anden side af byskiltet. Udviklin-
gen i kommunerne – økonomien – 
har altid været afgørende for et sam-
fund. Og selvom man har været stær-
ke og stået sammen i Nr. Søby har vi 
ikke kunnet bevare skolen og de 
mange lokale butikker. Vi må sam-
men med Nr. Lyndelse skabe et at-
traktivt område der tiltrækker tilflyt-
tere. Så vi kan få fyldt skoler, dagin-
stitutioner og foreninger. Jeg glæder 
mig til at lokalrådet for Nr. Søby og 

Nr. Lyndelse får etableret de stier de 
har planer om. At vi får bundet de 2 
områder sammen, til ét samlet attrak-
tivt sted, at bo og leve. I 2006 blev 
der oprettet et Lokalråd for sognene 
Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Målet var 
at fremme samarbejdet mellem lokal-
området og de kommunale myndig-
heder, med henblik på fortsat vækst, 
samt styrkelse af lokalområdet. Jeg 
vil citere et udsnit fra et skriv som 
vores præst Anders Kjærsig har skre-
vet: ”En lokalrådsbestyrelse kan kun 
fungere, hvis den har aktive medlem-
mer, der er interesseret i at deltage i 
projektet. Vi håber derfor, at så man-
ge som mulig vil bidrage med deres. 
Tænk over det, spørg jer selv, hvad 
kan laves om, og hvad kan blive bed-
re. Lad være med straks at rakke po-
litikkerne ned pr. automatpilot, thi de 
ved sjælden bedre. Nej, hvad kan vi 
selv gøre, og hvordan skal vi gøre 
det”.  
 
Og nu til noget helt andet Nr. Søby er 
jo verdenskendt – byen har fostret en 
olympisk mester. Vi har et billede af 
Lasse Norman i Børnehuset Regnbu-
en. Her futter han rundt på en gul tre-
hjulet cykel. Så jeg ved jo godt hvor 
han udviklet cykelbenene og viljen til 
sejr!! Det bringer mig videre til at 
fortælle lidt om Røjlevej 22, lidt 
udenfor byen. Mange af jer har afle-
veret jeres børn der om morgenen og 
hentet dem igen eftermiddagen. Til at 
begynde med var der kun en skole. 
Skolen blev udvidet med en pas-
ningsordning for skolebørn i 1977. I 
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1984 kom der også børnehavebørn til 
og den blev en selvstændig institutio-
nen med navnet Børnehuset Regnbu-
en. Da rotterne begyndte at benytte 
legepladsen blev, den gamle inspek-
tørbolig revet ned og der blev bygget 
en helt ny institution i 1994. Det var 
tider dengang, det vrimlede med 
børn!! I august 2007 efter kommune-
sammenlægning og efter store prote-
ster blev Nr. Skole nedlagt og elever-
ne flyttede til Carl Nielsen Skolen. I 
Børnehuset Regnbuen måtte vi sige 
farvel til fritidshjemsbørnene, men 
fik til gengæld vuggestuebørn. Jeg 
frygtede, - og det gjorde mange andre 
også, tror jeg, at nu ville skolebyg-
ningerne forfalde og ukrudtet blom-
stre og gemme daginstitutionen inde 
bagved ruinerne af skolen. Men!!! 
Det er jo fantastisk som det er gået! 
Det har selvfølgelig været nogle store 
dramatiske ændringer for Nr. Søby 
Skole og for Børnehuset Regnbuen. 
Men efter nogle års organisationsæn-
dringer og ombygninger er der opstå-
et et pædagogisk ”kraftcenter” med 
mange spændende muligheder i de 
gamle skolebygninger.  
 
I dag huser bygningerne: Vuggestue, 
Børnehave, Specialpædagogiske 
pladser. Legestue for dagplejere fra 
Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Årslev, Sdr. 
Nærå, Ferritslev, Nr. Broby og Alle-
sted/Vejle. Lokal historisk arkiv for 
Nr. Søby og Nr. Lyndelse.  
Mange spændende funktioner og 
selvom det ikke kan erstatte skolen 
ser jeg det som et stort plus for lokal-

området at bygningerne udnyttes. På 
et tidspunkt har 50 medarbejdere haft 
deres daglige arbejde i bygningerne. 
Børnehuset Regnbuen er i dag god-
kendt til at rumme 153 børn i alderen 
0 -6 år. Legepladsen var i mange år 
en udfordring. Den var ikke særlig 
stor til de mange børn. I 2002 fik vi 
en rigtig god aftale med daværende 
ejer af Tages Hus, Jens Thorvildsen. 
Vi kunne leje 1500 kvadratmeter af 
hans jord for 1500 kroner om året. 
Det var en fantastisk aftale, legeplads 
blev lige dobbelt så stor. Vi har altid 
haft engagerede og arbejdsomme for-
ældre. Og der var hurtig indrettet en 
legeplads med bakker, veje, frugttræ-
er og beplantning. Lejemålet havde 
en løbetid på 10 år. Vi vidste dog at 
det var en stakket frist. Og da Tages 
Hus fik nye ejere – fik vi travlt - vi 
havde hørt at - Kasper Thorup - byg-
ger store huse. Vi søgte og fik di-
spensation fra landzoneloven. Og i 
2010 gik vi i gang med at indrette le-
geplads på skolens gamle sports-
plads.  
 
Endnu engang lagde vores engagere-
de og arbejdsomme forældre kræfter-
ne i. Og endnu engang blev der ind-
rettet legeplads med bakker, gokart-
baner, boldbaner og legeredskaber. 
Sportspladsen er blevet opdelt i 2 
områder. Det ene område er blevet 
indrettet til en klassisk legeplads. Det 
andet område er blevet indrettet med 
amfiteater, flagbakke og volde. Og 
der er også blevet plantet en skov. 
Skoven er særegen i det den præsen-
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terer træernes indvandring i Danmark 
fra istiden og frem til nu. Jeg glæder 
mig til, om nogle år, hvor træerne be-
gynder at få lidt størrelse. At vi kan 
klatre i dem. - Det går alt for lang-
somt!!! Vi har en drøm om at der en-
gang med tiden skal opføres et par 
shelters i skoven så dem der er på cy-
kelcamping kan få gavn af vores 

skov. Og at Børnehuset Regnbuen 
kan være med til at sætte Nr Søby på 
landkortet. Så er også en lille historie 
om Børnehuset Regnbuens parke-
ringsplads. Da det jo var en tidligere 
skole man indrettede daginstitution i 
havde man ikke tænkt på parkerings-
forholdene. - Underforstået i teknisk 
afdeling, at skoler har altid tilstræk-
kelig med parkeringspladser. Men det 
havde Nr. Søby skole ikke, hvilket 
skabte farlige episoder fordi man 
nogle gange måtte parkere ude på 
Røjlevej når man skulle hente eller 
aflevere sine børn. Nu har vi langt 

om længe fået en fantastisk parke-
ringsplads. Med plads til brugerne af 
de lokalhistoriske arkiver, dagpleje, 
forældre og medarbejdere. I tilgift gi-
ver asfalten og fliserne gode mulig-
heder for skateboard og rulleskøjter. 
Desværre falder børnetallet. Det har 
dagplejen mærket det sidste år. Det 
rammer også Børnehuset Regnbuen 

og vi må snart sige 
farvel til 9 medar-
bejdere på grund 
af faldende børne-
tal.  
 
Det gamle varsel 
med at regn på 
Sankt Hans aften 
betyder en god 
høst. Skulle vi må-
ske ændre til man-
ge børn. J I Drach-
manns midsom-
mervise ”Vi elsker 
vort land”, står der 

blandt andet, at hver by har sin heks, 
det ved jeg ikke om vi har her i Nr. 
Søby, men hvis man er lidt rap i mun-
den, så er det en god aften at være 
ekstra kærlig ved sin mand, for ifølge 
overtroen kan man ellers blive be-
skyldt for at være en heks, og det er 
jo ikke så rart. Når det er romantik vi 
har brug for!!  
Lad os nu holde traditionen i hævd, - 
sende heksen til Bloksbjerg.  
mens vi nyder bålet og Drachmanns 
smukke midsommervise. 
 
Stenbye 
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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 
8æste nummer udkommer den 1. oktober 2013. Deadline : 15. september 

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

Mandag 
 
Tirsdag 
 
 
 
Onsdag 
Torsdag 

Gymnastik 
Øveaften 8.S. Dilettanterne 
Bob/Petanque 
Datastue 
Træning  -  8SB 
Banko 
Strikkeklub og læseforening 
Bob/Petanque 

10.00  -  11.00 
19.00 
10.00  -  12.00 
15.00  -  17.00 
19.00  - 
19.15  - 
14.00  -  16.00 
10.00  -  12.00 

Skulderbladets interessenter 
8ørre Søby Kirke 
8ørre Søby Lokalarkiv 
8ørre Søby Vandværk 
8ørre Søby Dilettanterne 

Varmestuen 
Søbysøgaard 
Hverdagsmuseet 
Headsetshop 

8ørre Søby Boldklub 
Byfestkomiteen 
8ørre Søby Forsamlingshus 
Lokalrådet 

Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Stadion 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste månedlige aktiviteter 

2. 
9. 

10. 
13. 
19. 
21. 

7. 
9. 

 

Sep. 
 
 
 
 
 
Okt. 

14.30 
19.00 
15.00 
18.00 
18.00 
18.30 
14.30 
19.30 

Fortælledag Lokalarkivet 
Dilettant møde 
Opstart Datastue 
Fællesspisning 
Fiskekonkurrence 
Høstfest 
Fortælledag Lokalarkivet 
Generalforsamling Byfest 

Man. 
Man. 
Tir. 
Fre. 
Tor. 
Lør. 
Man. 
Ons. 
 

Røjlevej 22 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Varmestuen 
Gadekæret 
Forsamlingshuset 
Røjlevej 22 
Klubhuset - Stadion 

Kalenderen        september  -  oktober   2013 

Faste ugentlige aktiviteter 


