ørre Søbys kalender
August - september 2001.
Lør.
Man.
Tor.
Tir.
Tor.
Tor.
Tir.
Man.
Tir.

1.
3.
4.
30.
29.
17.
26.
18.
23.

Sep.
Okt.
ov.
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.

10.00
18.00
19.00
19.30
18.30
19.00
19.30
19.30
19.00

Fødevaremesse
Rundvisn. i Tarup/D-grusgrave.
Principper i opdragelsen.
Fra Mads Hansen til Kongehuset
Julearrangement-Husholdningsf.
Generalforsamling-Husholdn.f.
Dronningens gobeliner.
Jeg elsker den brogede verden
Udflugt til Humlemagasinets

Præstegården
Åløkkestedet
Humlehaven
Carl ielsen Hallen
Dømmestrup Forsml.
Salen
Kirkesalen r. Lynd.
Foredrag, Salen
Galleri
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag
Fredag

Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
Banko
Træning - SB
Koraften
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.00
19.30
14.00
19.00
10.00

-

11.00
16.00
21.00

21.30
16.00

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion
Skolen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
1. Torsdag
2. Onsdag
3. Onsdag
4. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Legestue
Diskussionsklub
Legestue

18.30 - 21.30
10.00 19.30 10.00 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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. september 2001. Deadline : 15. august.
Sats : Syssel.
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Af ørre Søbys Dagbog
Mandag den 28. maj åbnede Hanne og Bent Andersen, Gartneriet
"Røjlegård", gæstfrit dørene for Lokalarkivets årlige udflugt. Omkring 30
deltagere fik et grundigt indblik i, hvordan initiativ, entusiasme og unge
kræfter kan betræde nye veje i den gamle slægtsgård. Jeg har aldrig vidst,
at der var så mange forskellige slags efeu - imponerende.
Efter rundturen i drivhusene blev vi inviteret på kaffe i den store hal. Medens aftenen sænkede sig over landet, og lysene på bordene øgede stemningen, fortalte Jens Kristoffersen (Hannes far) levende og humoristisk om stedets historie, hvor nu 5. generation fortsætter. Der var også en udstilling af
billeder, som viste udviklingen på stedet. Og ikke at forglemme de mange
oldtidsfund, som Jens har gjort på stedet.
Hjertelig tak til Hanne og Bent, Inge og Jens, som føjede et nyt vellykket
kapitel til Lokalarkivets række af udflugter i det nære samfund.
Aase Reffstrup
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Lokalarkivet
for Nørre Søby Sogn

SMALFILMSPROJEKT 2001
Ved indleveringsfristens udløb, 31. maj 2001, var der til Nørre Søby-arkivet
indgået 50 smalfilm - optaget over et tidsrum på ca. 25 år. Jeg er sikker på,
at der er spænding rundt om hos giverne: "Mon de lovede videooverspilninger ikke snart kommer?"
Fra Projektledelsen/SLA-Fyn har vi modtaget denne meddelelse:
"Nu er fristen for indlevering af film ved at udløbe. Arkiverne har modtaget
mange film, og vi står midt i arbejdet med at registrere, viderebehandle, kopiere og returnere. Foreløbig er der kopieret ca. 1100 film - og vi forestiller
os, at der er indkommet ca. 5000 film."
Det var i maj. - Arbejdet fortsætter, og vi kan kun berolige alle med, at der
vil komme et resultat, efterhånden som overspilningerne bliver færdige.
Vi synes alle, at det er fantastisk med den store respons på opfordringen til
at aflevere smalfilm i bytte for en videooptagelse. Det siger sig selv, at det
er et kæmpearbejde - ca. 5000 smalfilm!! - Tænk, hvad de kan fortælle om
Familien Fyn; det må blive et vægtigt og interessant bidrag til historien.
Jeg skal holde alle giverne orienteret om forløbet.

Månedens digt
Den syvende Maj, sprang min blodbøg ud,
Som en lykkelig, rødmende forårsbrud.
Et par duer sidder i toppen, side ved side,
Han kurrer listigt, hun er af de blide.
Højere oppe mod himmelens blå,
glider svaler af sted, med festdragt på.
Gøgen er tidligt ude i år,
Lidt hæs, den kukker leveår.
Jeg tæller til ti, ånder lettet ud,
Hvem ved ? Måske har den spurgt den gode Gud.
Alting er så dejligt herude,
Jeg sidder og rimer godt på tude.
Måske er det vejret, solen, duften,
&oget sker der med fornuften.

Aase Reffstrup
August 2001

Huspoeten

En del af arrangementerne på bladets kalender forestås af Nr. Lyndelse og Omegns
Husholdningsforening, der netop har udsendt sit sæsonprogram for 2001-2002.
Der er tale om en spændende og interessant vifte af aktiviteter med et bredt og alment indhold.
Nærmere oplysning ved formanden, Aase Aborg Hansen, tlf.: 65901572.
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Denne måneds digt hørte, som det fremgår af teksten, til maj-udgaven af Skulderbladet, men kom af tekniske årsager ikke med .
Digtet er imidlertid, som alle Huspoetens digte, evig aktuelt og i øvrigt så charmerende, at bladets trofaste læser også bør have det med til samlingen.
red
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