ørre Søbys kalender
December - april 2001.
Lør.
Søn.
Lør.
Tir
Tor.
Tir.
Man.
Tir.

1.
2.
29.
8.
17.
26.
18.
23.

Dec. 16.00
14.00
18.30
Jan. 19.30
19.30
Feb. 19.30
Mar. 19.00
Apr.

Lysene tændes på
Legetøjsmarked
Juletræ
Generalforsamling, Lokalarkivet
Generalforsamling-Husholdn.f.
Dronningens gobeliner.
Jeg elsker den brogede verden
Udflugt til Humlemagasinets

Trekanten
Varmestuen
Forsamlingshuset
Skolen
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
ørre Søby Koret
Banko
Træning - SB
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 16.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Skolens aula
Forsamlingshuset
Stadion
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

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

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Diskussionsklub

18.30 - 21.30
10.00 19.30 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
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. januar 2001. Deadline : 15. december
Sats : Syssel.
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Lys på Trekanten
Lørdag den 1. December klokken 16, tænder vi lys på Trekanten. I år vil
der være dobbelt så mange små lys at glædes over. Vi håber at mange sammen med os, vil komme og danne kreds om træerne, synge et par julesange,
så vi får julen godt begyndt.

Søndag den 2. December klokken 14 holder vi et lille men godt legetøjsmarked i Varmestuen. Der er alt fra bamser til gyngestativ, kig ind, støt os
lidt, så er vi de glade givere af et glas gløgg. I vil samtidigt kunne se de nye
smukke lamper. De gamle hejselamper vil derfor også være til salg. Støt
Varmestuen, læg vejen forbi når I nu alligevel skal i Brugsen.

L

æseforeningen kan meddele, at den også vil have åbent fra klokken 14 til
16, så børn som voksne kan opleve det smukke rum og se på bøger. Birger
skaffer gerne bøger hjem fra Årslev eller Odense, skulle læseforeningen
ikke selv være leveringsdygtig.

1

Vælgermødet
Det var et velbesøgt vælgermøde, der
den 8. November indledte den kommunale valgkamp i Nørre Søby.
Mellem 100 og 120 var mødt op for at
høre kandidaterne og for at få givet sit
besyv med eller for at få besvaret nogle
væsentlige
spørgsmål.

relsen. Blot er det lidt patetisk at man
på den måde negligerer og underkender
den store og betydningsfulde indsats,
der gøres omkring Varmestuen og dens
brugere.
Mere glædeligt var
den entydige opbakning
om skolen
og Hans
Bierings
forslag om
indførelse
af skolemad var
nok en
overvejelse værd.
I nabolandet Sverige har man haft bespisning af skoleeleverne på programmet i umindelige
tider og erfaringerne er rigtig gode.
Når ens børn har fået et måltid varm
mad, er det ikke nær så nødvendigt at
skynde sig at bikse lidt fastfood sammen af supermarkedets halvfabrikata
og børnefamilierne sikres betydelig
mere ro i dagligdagen.
Som det blev nævnt, er der en betydelig overkapacitet i kommunens institutionskøkkener, der kunne udnyttes.

En kommunalreform
er ikke lige
på trapperne, men der
blev dog
givet udtryk for et
ønske om
mere og
tættere
samarbejde
med nabokommunerne.
Man kan så tolke det som man vil, enten som en måde at sikre primærkommunernes fortsatte eksistens eller som
en gradvis sammenlægning. Vigtigst er
det, at man er opmærksom på og søger
at råde bod på de problemstillinger, der
er indeholdt i den nuværende struktur.
Varmestuen kunne ikke forvente megen støtte. Her var budskabet det at
man fra Nørre Søbys side bare kunne
lade sig vælge ind i Skullerodsholms
bestyrelse. Forslaget er mindst lige så
interessant, som de eventuelle konsekvenser af et Nørre Søby flertal i besty-

Omkring busordningen konstateredes
det, at udliciteringen ikke havde været
en succes, idet det viste sig, at der måt-
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gøre mere gavn hos Birger. Adgangen til hjemlån ligger betydelig bedre for der end i arkivet. Varmestuen og Læseforeningen/Birger har
sagt god for ideen, som gør anskaffelse af endnu en reol nødvendig.
Der kunne måske blive tale om andet fra arkivet; vi har igennem årene
fået en del bøger ind.
Derfor: Tak til Varmestuen, fordi
den var med på ideen. Også fordi vi
nu kan tilføje den på vores medlemsliste.

P.S. Jeg vil da gerne benytte lejligheden til at nævne, at vi stadig er
meget interesseret i nye medlemmer. Arkivet arbejder på at blive i
stand til at anskaffe computerudstyr,
program m.m. med henblik på at
sætte Nørre Søbys historie på edb et langsigtet og (efter vore forhold)
kostbart projekt. Men "mange bække små..", som man siger, og den
gode vilje kan forhåbentlig være
medvirkende til, at ønsket kan gå i
opfyldelse. - Og så er det jo snart jul!

Aase Reffstrup

Julestuen i Forsamlingshuset
Også i år var Julestuen i Forsamlingshuset et besøg værd.
Det må man også
sige, der var mange, der havde fundet ud af. En konstant strøm af besøgende i alle aldre, var med til at
gøre markedet til
en god oplevelse.
Julegaver og juledekorationer skulle købes, og der kunne gøres rigtig
mange gode handler blandt de mange handlende, der også gav udtryk
for at dagen tegnede sig som en
succes.

For de fleste handlende, der ind
imellem ekspeditionerne fik tid til
at spise en portion suppe, måtte
det føles som
lidt af en eksamen, hvor årets
hjemmeproduktion skulle stå
sin prøve.
Det store besøgstal og den
livlige handel
sagde velfortjent ”bestået”.
Der var nu også rigtig mange flotte
ting med.
red
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Af ørre Søbys Dagbog
Samarbejde

Læseforeningen. Her drejer det sig
i første omgang om en bogsamling,
som arkivet fik fra New Zealand i
slutningen af 1980'erne. Giveren,
Hans Aabroe, havde familiær tilknytning til Nørre Søby fra barndommen. Hans farbror var Jens
Aabroe, som havde ejendommen på
nuværende Albanivej 79. Der kom
Hans tit på ferie. Den hedder nu
"Aabroesminde". - Hans emigrerede
med kone og barn i 1939 og genså
aldrig Danmark. Han døde i 1992.
Et brev til Claus Oldenburg vedr.
familiegravstedet gav anledning til en
livlig korrespondance mellem Hans
og mig, bl.a. fortalte jeg ham om
vores Lokalarkiv. På et tidspunkt
spurgte han, om han måtte sende
nogle danske bøger til os; han ville
selv bekoste forsendelsen. Ingen af
hans børn var interesserede, da de
ikke læste dansk. Vi takkede ja, og
en dag ankom nogle store pakker.
De indeholdt smukt indbundne
bøger. Rudyard Kipling er repræsenteret med 12 bind "Værker i Udvalg", Jack London med 19 bind +
andre fra den klassiske litteratur.

Ind imellem de "rene" arkivalier
kommer der nu og da ting til Lokalarkivet, som egentlig hører hjemme
på et museum. Da vi ikke har sådan et, tager vi imod dem, hvis de
ikke er alt for store - man ved jo
aldrig.....
Jeg kan her fortælle en - i dobbelt
forstand - lille solstrålehistorie. I
maj i år fik vi sammen med endnu
en aflevering fra Lindely-familien 2
vognlygter, som i sin tid oplyste vejen for Rasmus og Kirsten, når de
var ude at køre ved aftenstide. Barnebarnet Elsa havde arvet dem (de
har bl.a. været med i England); men
nu syntes hun, at de skulle tilbage til
Nørre Søby, hvis vi ville overtage
dem. Arkivet har ikke en rigtig god
plads til opsætning, så det blev modtaget med glæde, da der fra Varmestuen blev givet udtryk for, at
man gerne ville anvende dem.
Vi har derfor indgået en aftale om,
at vognlygterne bliver i Varmestuen,
så længe man ønsker det. Træffes
der anden beslutning, leveres de
tilbage til Lokalarkivet.
En lignende aftale er indgået med

Da vi nu er i den heldige situation,
at vi har en læseforening, fik jeg den
tanke, at brugen af denne gave ville
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te en tillægsbevilling på 342000 kr. til,
for at nå op på det samme serviceniveau, som præsteret af det firma, der
havde stået for kørselen hidindtil.
Enten har licitationsmaterialet lidt af
nogle væsentlige mangler eller også
har den hidtidige koncessionshaver
været for god af sig.
Men nu skulle den altså fungere.

tryk for, at det er betydeligt bedre når
lokalområderne arrangerer vælgermøder, end når de politiske vælgerforeninger gør det selv.
I tider, hvor vi ofte hører at interessen
for demokratiet og for politik i almindelighed er stærkt dalende, er de befriende at kunne konstatere at i det mindste i Nørre Søby går det modsat.
En tak til Forsamlingshuset for det
gode samarbejde.
red

Alt i alt var det en rigtig god aften, og
vi har efterfølgende mødt mange ud-

JULETRÆ
i

r. Søby Forsamlingshus
LØRDAG DE 29. DECEMBER
KL. 18.30 - 22.00
Snyd ikke børnene for den traditionelle juletræsfest i forsamlingshuset. Der er både godteposer, julemand, musik og sanglege.
Tilmelding senest den 20. December på tlf.
65 90 21 26 Peder Larsen
65 90 15 58 Pia Korsgaard
Bestyrelsen
3

Lokalarkivet
for Nørre Søby Sogn

ket; men i de måneder - og i året
iøvrigt - kan der træffes aftale
med Aase Reffstrup, Kirkesøvej
9 (65 90 11 00) om afleveringer
eller forespørgsler.

Ændring af åbningstid
Siden oprettelsen i 1978 har "1.
mandag aften i måneden" været
arkivaften. Aftenåbningen blev
igennem årene fastholdt for at
give så mange som mulig lejlighed til at aflægge besøg i arkivet. Da der sideløbende har været mulighed for at henvende sig
til bestyrelsens medlemmer, når
det har været ønskeligt, har kontakten foregået jævnt måneden
igennem.

Første eftermiddagsåbning bliver
mandag den 7. januar 2002,
kl. 14.30 - 17.00.

Månedens digt
Julen 2001
år klokker kimer Julen ind,
Så skulle vi med fred i sind,
Ønske hinanden en glædelig jul,
Mens Engle dale ned i skjul.

Bestyrelsen
Dagen efter er der

Generalforsamling i
Lokalarkivet

Bestyrelsen har nu besluttet at
ændre åbningstiden. Vi holder
fast ved 1. mandag i måneden,
men tidspunktet bliver

Der indkaldes til generalforsamling i Lokalarkivet for Nørre Søby Sogn

fra 14.30 til 17.00.

tirsdag den 8. januar
2002 kl. 19.30

Vi håber med denne ændring at
få besøg af dem, som af forskellige grunde ikke bryder sig
om at færdes ude om aftenen.

på Nørre Søby Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ellers vil alt være ved det gamle: juni, juli og august har vi luk-

Men i år er der mangel på nissesind,
de Vise Mænd er slumret ind.
Barnet som i krybben lå,
Har mere end nok at tænke på.
Så måske skulle vi, dybt i os selv,
Ønske Barnet lykke og held,
at Engle må dale, men ikke i skjul,
Så lyder måske et glædelig jul.
Huspoeten

Bestyrelsen
4

5

