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for Nørre Søby og omegn

Årsberetning marts 2015
Skulderbladets kalenderside, er der en
lang liste over aktive institutioner i
Nørre Søby og omegn: Nørre Søby
Kirke, Nørre Søby Lokalarkiv, Nørre
Søby Vandværk, Nørre Søby Dilettanterne, Varmestuen, Søbysøgaard,
Hverdagsmuseet, Headsetshop, Symfonien, Nørre Søby Boldklub, Byfestkomiteen, Nørre Søby Forsamlingshus og Lokalrådet.

At aflægge en årsberetning, der risikerer at blive bladets sidste, er ikke
umiddelbart en nem opgave.
Skulderbladet oprettedes i 1991, for
at udfylde det tomrum Sognets forvandling til et kirkeblad efterlod.
Skulderbladet har i de 24 år det har
eksisteret formået at være både et
debatblad, en formidler af kultur, en
formidler af information og en aktiv
medspiller i kampen for lokalsamfundets overlevelse.

Kendetegnende for alle disse er, at de
er med til at holde lokalsamfundet i
gang, både med deres mange spændende aktiviteter og ved at stå sammen om udgivelsen af Skulderbladet.

Ikke uden grund er Nørre Søby
kendt for at være et aktivt lokalsamfund, med et godt sammenhold, og
det er også dette budskab Skulderbladet har kunnet formidle, ikke kun
til lokalsamfundet selv, men også til
den verden, der ligger udenfor.

24 år, tæt på et kvart århundrede, er
lang tid. Hanne, Aase og jeg selv har
været med i dem alle, og det har altid
været spændende og oplivende. Det
er bestemt ikke altid, redaktionsmøderne har passet ind i en travl hverdag, men kendetegnende for dem alle
har været, at når de sluttede, gik vi
derfra lidt rigere end da vi kom. Rige-

Med bibliotekets, skolens og Brugsens lukninger, kan det påstås, at lokalsamfundets kamp for overlevelse
ikke lykkedes, men ser man på
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re fordi vi igen havde mødt hinanden, hinandens viden, hinandens
holdninger og hinandens livskundskab.

Skulderbladets økonomi har i de senere år bedret sig meget. Det skyldes
ikke mindst din indsats Ove, og det
fortjener du stor anerkendelse for.
Om end du er rundet af Nørre Søbys
muld, har du ikke været i bladets redaktion helt så mange år som Hanne
og Aase, men du har med stor energi
og dygtighed formået at vende en balancerende, undertiden underskudsgivende, økonomi til en overskudsgivende. Dette har igen bevirket, at
bladet kunne blive større og med farver på forsiden, en absolut positiv
udvikling.

At få lov til at komme til en 90 års
fødselsdag en nytårsaften er ikke
mange beskåret. Den styrke og ro,
der er så kendetegnende for dig
Aase, var lige så fuldt til stede forrige nytårsaften som den er nu, og som
den har været det i alle de 24 år vi
har arbejdet sammen i Skulderbladets redaktion. Din evne til at følge
med tiden og ikke mindst dens teknologi, har været uvurderligt for både formidlingen af artikler til bladet,
kommunikationen til redaktionen og
i forbindelse med bladets korrektur.

Skulderbladet blev ved sin start ikke
spået mange chancer for at overleve,
men alligevel bakkedes der op om
ideen og gennem de forløbne 24 år,
har bladet vist sin levedygtighed og
sin evne til at bestå.
Når økonomien skrantede, trådte lokalsamfundet til, med større eller
mindre donationer i forbindelse med
vores indsamlinger. Dette viste, at
der var et ønske om, at bladet skulle
overleve.

At have fået lov til at lære dig at kende, Hanne, og arbejde sammen med
dig om diverse kulturelle arrangementer, først og fremmest i form af
koncerter med Tine, Kammerkoret
Hymnia, Etta Cameron og hvad vi
ellers har formået at rode os ud i, ikke blot i forbindelse med de 24 år i
Skulderbladet, men også længe før
det, har været berigende. At opleve
din poesi og din sans for livets tilskikkelser og tildragelser på nært
hold, har ligeledes været en berigelse, ikke blot for mig, men for de
mange, der har læst og forstået dine
digte. Imponerende, at det, som en
betaget læser skrev til dig, at det
kunne få vedkommende til at føle sig
normal. Større anerkendelse kan man
næppe få.

Den nuværende situation er lidt anderledes.
Det var ikke planlagt, at det skulle
blive sådan, men som det er, er der et
markant behov for at nye kræfter træder til og det er mit håb, at der ved
denne generalforsamling kan vælges
en fuldtallig redaktion og en ny redaktør til Skulderbladet.
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Det er mit håb, at Nørre Søby også
denne gang vil kunne stå sammen om
Skulderbladet og sikre dets overlevelse.

lang række spændende og underholdende redaktionsmøder og ikke
mindst for de gode venskaber, der er
vokset ud af vores samarbejde.

En stor tak til alle i redaktionen for
vel udført arbejde, for jeres bidrag til
bladet og for jeres medvirken til en

Peter Albrekt
red

En stor tak til alle læsere og annoncører i Nørre Søby og omegn, for jeres bidrag til Skulderbladet og for jeres store opbakning. Ikke mindst en stor tak til
Skulderbladets mange interessenter, for jeres bidrag til bladets eksistens og
for jeres opbakning til Nørre Søby og omegn og forhåbentligt et velkommen
til nye medlemmer af redaktionen.
red

Månedens digt
SKULDERBLADET lukker og slukker,
mine versefødder sukker.
Det har de faktisk længe gjort.
Aase har brug for sin tid til Lokalarkivet,
Redaktøren vil til at leve livet,
Pia og Ove har sørget for god økonomi.
Så er der Carsten og Jørgen – NATURligvis.
SKULDERBLADET har været som en gammel ven,
det gør ondt at forlade, men -24 år ! er meget godt gået.
Vi takker for jeres opmærksomhed,
der rimer så godt på hjerte, smerte og kærlighed.
Huspoeten
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Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
for Skulderbladet for Nørre Søby og omegn.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. april kl.
19.30 i Varmestuen.
På dagsordenen er valg af 2 redaktionsmedlemmer og valg
af 2 suppleanter.
Hvis det ikke lykkes at få sikret en fuldtallig redaktion, er
der ikke andre muligheder end en nedlæggelse af bladet.

I anledning af
Den 9. juni i år fylder Carl Nielsen 150 år – det skal fejres. Vi har jo ingen
flagalle; men hvis nu alle, der er den lykkelige ejer af en flagstang, hejser flaget den 9. juni, ville det være festligt – helt uden lige. TAK.
Hanne Christensen

Foråret er også kommet til Hverdagsmuseet
som sidste år, forrige år og alle de
utallige år før.
Det er næsten som står de og venter
på at blive plukket og anbragt i et
gækkebrev, skrevet til en ven, en far,
en mor eller måske til en bedstemor, i
sikker forvisning om et flot påskeæg,
fordi hun aldrig ville gætte, hvem
Foråret er helt sikkert kommet, for de
sædvanlige bebudere viser sig i al deres pragt.
En større flok vintergækker og Dorothealiljer har forsamlet sig og nyder,
styrket af fællesskabet, de tiltagende
dage med deres blanding af regn og
solskin, stilhed og blæst - ganske
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brevet kom fra.
Et sådant gækkebrev fik Ellen Margrete Egelund Jensen omkring 1950,
og det befinder sig nu her på museet.
Vi har for et par år siden lært Ellen
Margrethe Adriansen, som hun nu
hedder, at
kende og vi
har blandt
andet fået
overdraget
en fornem
samling af
de gækkebreve hun fik
dengang. Ellen Margrethe gik på
Grønderup
skole, en af
de gamle rytterskoler, der hørte til
Brahetrolleborg.
Der er lagt et stort arbejde i gækkebrevet, og der er noget bekendt over
motivet, noget der også i dag fascine-

rer børn i alle aldre og som man kan
glæde sig over, her i årets første forårsmåned.
Peter Albrekt

Aages søsters dukkehus
Jeg medgiver, at overskriften er lidt
speciel, men sagen er den, at et af de
første år vi boede her, købte vi, eller
rettere sagt købte min hustru, et dukkehus lidet anende, at det skulle ende
som et museumsstykke med sin egen
historie.

Fælled) lærte Aage og Karen Margrethe, hans bedre halvdel, at kende kom
vi tilfældigt ind på dukkehuset, og fik
ad den vej historien.
Aage skriver:
”Nu har jeg ikke set billedet med min
søster men hun er født i 1952.
Måske er det lavet 1956-58. Mine
forældre boede på en gård (Blåløkke)

Det viste sig, at dukkehuset havde tilhørt Aage Spejlborgs søster. Da vi
gennem Fælledforeningen (Freltofte
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i Hesselager. Min far har lavet dukkehuset på aftenskole (snitskole) som
han iøvrigt var formand for. Snitskolen havde til huse
i den nedlagte
forskole i Vormark. Det var en
tømrer Chresten
fra Hesselager
der var underviser.
Engang imellem
fik jeg lov at
komme med på
snitskole som jeg
syntes var

Da jeg var dreng tilbragte jeg rigtig
mange timer i gårdens "huggehus"
betegnelse for træværksted. Min far
havde på grund af
hans interesse for
træarbejde et velassorteret udstyr f.eks
af forskellige høvle,
stemmejern og huljern. Jeg har nok lavet 100 skibe, men
også drager, buer,
svær o.m.a. Da jeg
kom i skole i Vormark Friskole lavede
jeg rigtig mange ting i horn og ben.
Dette skyldes skolens nærhed til den
lokale destruktionsanstalt. Men også
pedigrørsfletning var yndet samt træskåle der blev udhulet med huljern.
Disse blev så
brugt til gaver
til min mor
ved jul og fødselsdage. Senere på efterskole
prøvede jeg,
foruden det obligatoriske sofabord i teak,
udfordringer med træfigurer af
mennesker og dyr. Så...ja min
fars interesse for træarbejde
har åbenbart også smittet af på
mig.

meget
spændende, og
hvor jeg
fik lov at
lave små
ting. Min
far lavede mange ting til hjemmet.
Fx blomsterkrybbe, dækketøjsskab,
amagerhylde osv. Jeg kan også huske
at far lavede et flot førerhus til vores
traktor.

Måske kan du bruge noget af ovennævnte beskrivelse.
kh. Åge”
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Ph.d.-projekt i Statsfængslet på Søbysøgaard
I forbindelse med mit ph.d.-projekt
på Københavns Universitet vil jeg i
perioden fra den 1. august til den 1.
februar lave et forsøg i Statsfængslet
på Søbysøgaard.
Forsøget består i, at der igangsættes
forskellige aktiviteter i fængslet – fx
idrætsaktiviteter, læseklub, madlavning og debatarrangementer – som
både de indsatte og borgere udefra
kan deltage i.
Ph.d.-projektet har til formål at undersøge, hvad det betyder for miljøet
i fængslet, og hvad det betyder for de
indsattes recidiv, at de i deres afsoning bliver blandet med ikkekriminelle.

I hverdagene vil aktiviteterne foregå
i eftermiddags- og aftentimerne,
mens weekendaktiviteterne vil foregå i dagtimerne. I løbet af foråret vil
det i en dialog med de indsatte,
fængslets personale og lokalområdets beboere blive besluttet, hvilke
aktiviteter, der skal foregå i perioden. Jeg vil løbende orientere om
projektet i Skulderbladet, men hvis I
har spørgsmål, kommentarer eller
forslag til aktiviteter, må I meget
gerne kontakte mig.
Vh
Marie Herping Abrahamsen
Mail: Marie.herping@jur.ku.dk
Tlf. 35 33 14 35

Varmestuen
Til FÆLLESSPISNINGEN i februar
nød vi Jørgens gule ærter.
Samme aften var der bankospil, som
Anne og Jørgen ledede på professionel vis. En dejlig aften med mange
flotte sponserede gevinster, så der
blev et overskud på 720 kr.
TUSIND TAK
til sponsorerne, der alle blev nævnt
af Else i forbindelse med uddelingen.
Fredag den 10. april kl. 18 afholder
Brugerhuset Varmestuen generalforsamling. Dagsordenen ses på opslag i
Varmestuen. Eventuelle forslag skal
være formanden, Else Larsen i hænde senest 1. april.
På valg er Else Larsen, Kris Skadborg og suppleanterne, Børge Mose
og Marianne Andersen.

Efter generalforsamlingen er der
fællesspisning. Bestyrelsen sørger
for mad. Pris som altid 60 kr.
(inklusiv ”husleje”). Varmestuen giver en genstand til maden.
BOB-PETANQUE-spillerne har aldrig ladet høre så meget fra sig, selv
om vi i mange år har haft et utal af
herlige timer sammen, såvel til petanque om sommeren som til bob i
vinterhalvåret, hvor vi flytter brikkerne hver tirsdag, kl. 10-12. Samtidig morer vi os – oftest højlydt – og
hygger os. Det har vi gjort i mange
år.
To gange om året har vi flottet os
med henholdsvis æggekage og gule
ærter. I år prøvede vi noget ganske
nyt, idet Kirsten Pindstofte foreslog
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nogle ”gode fiser”, som Kåre sagde.
De ”dyneløftere”, som han kaldte
dem, kunne i hvert fald ikke høres for
latterstøj!
Egon og Kris

brunkål, og da hun oven i købet tilbød at lave det, sagde vi ja-tak.
OG vi fortrød bestemt ikke, for det
smagte rigtig godt, selv om det giver

Slip køerne løs dag afholdes på Statsfængslet på Søbysøgård søndag den
19.april 2014 kl. 10.00 til 14.00. hvor de økologiske malkekøer bliver lukket
ud på græs for første gang efter vinteren. Dansende køer - økologiske smagsprøver og andre spændende aktiviteter er blevet et tilløbsstykke så kom og se
køerne bliver sluppet fri præcist kl. 12.00.
Fængslets museum holder også åbent.

1945 - 5. maj - 2015
Det er nu 70 år, siden Danmark blev
befriet efter 5 års besættelse. Fra officielt hold har dette kapitel i historien været markeret i 1985 (40 år) 1995 (50 år) - 2005 (60 år), og Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn har
hver gang fulgt op med en udstilling
af de ting og skrifter, som i årenes
løb er indleveret til arkivet. Det gør
vi også i 2015. – Nørre Søby havde

to grupper i Modstandsbevægelsen,
og begge har efterladt materiale, som
fortæller eftertiden om hændelserne i
en vanskelig tid.
Udstillingen bliver vist i Aulaen på
Røjlevej 22 fra lørdag den 2. maj
til og med tirsdag den 5. maj. Der vil alle dage være åbent fra kl.
11 til kl. 17.
Bestyrelsen for Lokalarkivet
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Referat af generalforsamling
på 26.665,56 kr.
Regnskabet godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af redaktions/
bestyrelsesmedlemmer og –
suppleanter bortfaldt, da ingen af de
fremmødte gav udtryk for ønske om
at opstille. En redaktion kunne derfor ikke nedsættes. Den siddende
fortsætter som forretningsredaktion.
Dermed befinder SB sig i en kritisk
situation, som synes at pege mod opløsning af foreningen. Ifølge vedtægterne indkaldes nu til en
Ekstraordinær generalforsamling
mandag den 27. april 2015.
Dagsorden: Valg af ny redaktion
Eller opløsning af foreningen.

i SKULDERBLADET (SB) 9.
marts 2015
Til stede: Redaktionen / Bestyrelsen + Annelise Jensby, Else Albrekt,
Birgit Sørensen og Knud Pindstofte.
Carsten Jensby blev valgt som dirigent - Aase Reffstrup som referent.
Peter Albrekt aflagde beretning –
en noget anderledes beretning end
tidligere, idet 3 redaktionsmedlemmer havde meddelt deres afgang –
Hanne Christensen og Aase Reffstrup efter 24 år, Ove Larsen efter 5
år. Peter meddelte, at han heller ikke
genopstiller (efter 24 år + et par år
som redaktør for Varmestuens Nyhedsservice, forløberen for SKULDERBLADET).
Årsberetningen kan læses andet sted
i bladet.
Situationen blev grundig diskuteret.
- Årsberetningen blev godkendt.
Pia Sejersen gennemgik regnskabet, som udviste en kassebeholdning

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Carsten Jensby, dirigent
Aase Reffstrup, referent

Jens Arndal
Christian Fogh
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Generalforsamling
I
Nr.Søby Forsamlingshus
Mandag d.27.april 2015 kl.19,30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være
bestyrelsesformand Peder Larsen, Lindelyvej 12. Nr. Søby
i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi starter kl. 19,30 med generalforsamlingen, efter denne
er der kaffe.
Bestyrelsen
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HJÆLP - HJÆLP
Kan I huske ”Lyset på Trekanten” i
december? En dejlig hilsen i den
mørke tid, når vi kørte forbi. 1. søndag i Advent er det igennem mange
år blevet tændt - børn og voksne har
danset rundt om kastanjetræerne, Johannes har spillet – og der har været
lidt mundgodt til alle.
For at vi kan opleve det igen i 2015,
er det nødvendigt at der foretages en
investering på 5000 kr.
Det er ikke kæderne, som mange har
bidraget til igennem årene, men den
elektriske installation, der skal bringes up to date. Varmestuen og Lokalarkivet beder om Søbynitternes

hjælp, så ”Lyset på Trekanten” kan
sikres fremover.
Varmestuens konto:
828 0003502228 er klar til at modtage bidrag; vi har også indsamlingsbøsser begge steder, hvis det er enklere. Små såvel som store bidrag
modtages med STOR TAK på Nørre Søbys vegne.
Else Larsen, Varmestuen
Aase Reffstrup, Lokalarkivet
P.S.
En oplagt sag at søge støtte til fra
”Nørre Søby Fonden for børn og
unge” - hvis vi bare vidste, hvor
ansøgningen skulle sendes hen.

Foråret ER kommet
hestehovs blomster begyndt at titte
frem; de store smukke blade kommer
først senere. Modsat med anemonerne – her er bladene på vej; men
blomsterknopperne har jeg ikke set

Vi går mod lysere tider; jeg har allerede set en gedehamsedronning og
en admiralsommerfugl, og det var
udenfor i solen.
Flere steder i området er den røde
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endnu.
Går man en tur igennem skoven, er
man næsten sikker på at høre rovfugleskrig. Musvågerne har travlt med
pardannelsesceremonien. Mange gange har jeg også set og hørt rød glente; men jeg ved ikke, om de yngler
her. Ravnene er blevet mere stille –
jeg tror, at begge par ruger. Solsorten sidder og øver sig på sin sang, og
flagspætterne banker for at markere
territorier.

Det bliver spændende at se, hvor
mange af grågæssene - som har
overvintret her – bliver for at yngle.
Jeg har ved flere små mulige ynglelokaliteter set enkelte par, som måske
kommer til at yngle.
Så er der jo alle spurvefuglene.
Lærken er begyndt at synge, så jeg
håber, at den kommende sæson bliver
en succes. - NATURligvis.
Jørgen Nielsen

HUSK - HUSK - HUSK
De mange arrangementer omkring Carl Nielsens 150-års dag.
gratis. Tilmelding seneste 1. maj til
Kirsten Jensen: 30 25 79 45 eller
kirsten@fista.dk
Aase Reffstrup: 23 67 83 55 eller
aase.reff@post.tele.dk
Hanne Christensen: 65 90 17 19
Arrangører: Foreningen ”Norden”
og Lokalarkivet for Nørre Søby
Sogn
Tirsdag den 9. juni - ved fødestedet på ”Sortelung” - selve fødselsdagen
1. Kl. ca. 9 hejser elever fra Carl
Nielsen Skolen flaget.
2. Kl. 19.00 tager Vennekredsen
flaget ned – hvorefter vi går til
”Salen”, hvor kaffe og sang venter.
Hanne Christensen Aase Reffstrup

Lørdag den 11. april kl. 15.00 i Nr.
Lyndelse Kirke.
Københavns Drengekor
Entre: 100 kr. – Forsalg hos John Sørensen, Skolegyden 19, Nørre Søby –
mobil 20207868. Kun få billetter tilbage. Arrangør: Musik på Midtfyn.
Lørdag den 9. maj
1. Kl. 17.00 - Fællessang/
Alsang ved Carl Nielsens Barndomshjem. MandHatten.dk synger
for. - Gratis - Ingen tilmelding.
2. Kl. 18.30 - i ”Salen” serveres
”Retter fra Carl Nielsens tid”.
Efter spisningen underholder MandHatten.dk med bl.a. Carl Nielsen
sange. Af praktiske grunde er der tilmelding til spisningen. Mad og drikke koster 50 kr. for voksne – børn

Nørre Søby 2015
Nørre Søby er i gang med en større
omstillingsproces. Jeg er i den heldige situation, at livet har maget sig så-

dan for mig, at jeg har kunnet følge
udviklingen, fra dengang Nørre Søby
var et typisk landbrugssamfund til i
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dag, hvor vi nærmest kan betegnes
som en satellitby – ikke alene til
Odense, men til hele Fyn. Bilerne
gør, at afstande ikke mere blokerer
for arbejde uden for Nørre Søby.
Ind imellem de nævnte yderpunkter
kom tiden, hvor Søbysøgård blev
Danmarks første ungdomsfængsel
(1933). Dermed kom en ny gruppe
til Nørre Søby: funktionærerne. Da
biler ikke var hvermandseje dengang,
bosatte de sig i Nørre Søby. Det gav
liv og omsætning til handel og håndværk – til skole og det daglige liv i
øvrigt. Som Claus Oldenburg skriver
i ”Der var et yndigt land”: ”Man så
mødre med barnevogne gå tur om
formiddagen. Det havde landbokonerne aldrig gjort.” (i hvert fald ikke
ret tit) - Siden da har Nørre Søby i
lighed med andre små samfund været
igennem smertelige tab af bibliotek,
posthus, skole, butikker (senest Brug-

sen).
MEN: det er ikke bare negativt;
Nørre Søby indstiller sig på ”de nye
tider”. Der er kommet nye boligområder til. I 1930’erne byggedes funktionærboligerne på Søvej – i 194050’erne, Smedevænget og Skolegyden – i 1970’erne, Lindelyvej og
Gammelgårdsvej – Røjlevej kravlede
mod øst, og i 2005 kom Kirkeløkken.
I 1928 var indbyggertallet ca. 800 – i
2015 er det ca. 1150.
Mange håndværkere har Nørre Søby
som base; her er gartnerier, en frisør
har vi også – et forsamlingshus og en
kirke for at få så meget som mulig
med. Så har vi et godt foreningsliv,
der tilgodeser mange forskellige interesser. Jeg vil her specielt nævne
Byfestkomiteen, som sammen med
Nørre Søby Boldklub skaber den årlige byfest på Sportspladsen. Her
samles søbynitterne i stort tal – over-
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skuddet fra festen uddeles efterfølgende til sognets foreninger. Se bare

SB nr. 3, 2015, hvor mange rent lokale foreninger der modtog kærkomne

Varmestuen
meddeler
Borgere i Nørre Søby
kan nu leje lokaler i
Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej
6b.
Max 25 personer. Henvendelse 3 uger før
brug til Else Larsen
tlf. 24851129
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tilskud. Fodbold, Badminton, Dilettant, Petanque, Lokalarkiv, Jagt, Tennis, Forsamlingshus, Dagplejerne,
Mandegilde, Varmestuen, Løberne. –
Jo, der er liv i det nye Nørre Søby.
Her er jeg ved den egentlige hensigt
med mit indlæg: Vi skal tale Nørre
Søby OP, ikke NED! Sammenlign
lidt med den debat, der for tiden fore-

går omkring tegnsætning, specielt anvendelsen af komma. Det er ikke ligegyldigt, hvor det sættes. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi ser på og
omtaler hverdagen i Nørre Søby
2015. Der sker så mange positive
ting. Vær med til at tale Nørre Søby
OP.
Aase Reffstrup

Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn
”Vi passer på historien - kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17 4. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
***********************************

Ingen Fortælledag i april
Lørdag 2. maj 2015 kl. 11-17
Udstilling i anledning af 70-året for befrielsen
Udstillingen vil også være åben 3., 4. og 5. maj kl. 11-17
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Kalenderen
Fre.
Lør.
Man.
Man.
Lør.
Lør.
Lør.
Fre.
Lør.
Søn.

10. Apr.
11.
27.
27.
2. Maj
9.
9.
29.
30.
31.

18.00
15.00
19.30
19.30
11.00
17.00
18.30

april - maj

2015

Generalforsamling
Københavns Drengekor
Ekstraordinær gen.forsamling
Generalforsamling
Udstilling vdr. befrielsen åbner
Fællessang + MandHatten
Spisn. i ”Salen” + MandHatten
Byfest
Byfest
Byfest

Varmestuen
Nr. Lyndelse Kirke
Varmestuen
Forsamlingshuset
Røjlevej 22
Barndomshjemmet
”Salen” Nr. Lyndelse
Stadion
Stadion
Stadion

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Nr. Søby Løberne
Øveaften N.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Nr. Søby IT forum/datastue
Træning - NSB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Nr. Søby Løberne
Bob/Petanque

10.00
18.00
19.00
10.00
16.00
19.00
19.15
14.00
18.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
- 18.00 Røjlevej 22
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
Konfirmandstuen
- 12.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
1. fredag
2. Fredag
Sidste lørdag

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Mandegilde
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Nørre Søby Kirke
Nørre Søby Lokalarkiv
Nørre Søby Vandværk
Nørre Søby Dilettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop
Symfonien

Nørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
Nørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
Næste nummer udkommer den 15. maj 2015. Deadline : 15. april
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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