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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

yt fra r. Søby dilettanterne
Hvad er det lige man forbinder med seniorpolitik og al den snak om ”DET
GRÅ GULD”?
Harzen?
En flok gamlinge som trisser ud af Fleggaard med Big Shopper’en fyldt til
bristepunktet?
Nej, vel?
Og hvad skal der egentlig til for at få gode, erfarne og modne medarbejdere til
at blive lidt længere på arbejdsmarkedet?
Gratis viagra? Særlige P – pladser til gangstativerne? 10 % på tandproteser?
Måske ikke helt.
I Nr. Søbys forsamlingshus vil publikum respektløst og humoristisk udsættes
for de dygtige amatørskuespillere fra Nr. Søby dilettanterne, når de opfører:

" Jagten på de grås guld "
En farce af Knud Erik Meyer Ibsen.
Forestillingen tager udgangspunkt i ægteparret Elinor og Gregers Halmkvist,
der ”endnu” bor i deres gamle murermestervilla i et af byens pænere kvarter.
Endnu... for deres svigersøn - den grådige entreprenør, byrådsmedlem og socialudvalgsformand, Hans Didrik Kleinkopff (med 2 f’er) - vil sætte dem ud af
huset og placere dem på byens plejehjem.
Nabohuset har svigersønnen fået fingrene i, så nu mangler han kun Elinor og
Gregers, før han kan jævne hytten med jorden og bygge et storcenter.
Hvorfor er det så lige, vi ved, at det ikke kommer til at gå helt så nemt?
Måske fordi den rollator-besværede Elinor og den halvsenile og næsten heldøve Gregers har det udmærket i deres hjem. I hvert fald så længe hjemmehjælperen Inger Margrethe kommer.
Og det gør hun “pludselig” ikke mere.

til at gøre oprør mod de to nisser, der
bremser for bingohal og storcenter
med billig kaffe, kød og frisk brød,
der ikke sætter sig i protesen.
Mens konflikten optrappes, og grovere virkemidler tages i brug, kører det
i stadigt højere tempo. Om svigersønnens plan lykkes, skal vi lade usagt
her.
En helt igennem vanvittig farce med
skæve indfald, rappe replikker og en
kærlig erindring om, at der skal mere
end sløvende medicin og gas til for at
få svigermor og svigerfar på plejehjem.

Kleinkopff skyer ingen midler og tager hjemmehjælpen fra svigerforældrene, der svarer igen ved at svine
hjemmet til og invitere pressen: “De
tog Inger Margrethe fra os - nu lever
vi i et syndigt rod!”
Alt hvad der kan gå galt - skal og vil
gå galt! De barrikaderer sig, tager posten som gidsel, lejer børneværelset
ud til en selvstændig erhvervsdrivende, der klæder sig mere af end på - til
stor glæde for Gregers.
Kleinkopff sætter rotter ud, forsøger
at gasse de gamle, prøver at opildne
og mobilisere pensionistforeningen
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JULETRÆ
I
NR. SØBY
FORSAMLINGSHUS

Pris:
Voksne: 10 kr.
Børn:
30 kr.

Tilmelding:
65 902126

Der er godteposer
Og sodavand til
børnene.

LØRDAG DEN 29. DECEMBER
KL. 18.30 – 22.00
Vores indsamlere kommer rundt i
december måned, tag godt imod dem.
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Månedens digt
Julens mirakel begynder med dig og mig,
lyder det dumt – storagtigt,
men sådan forholder det sig faktiskt.
Om du er til julens budskab eller ej,
om fred på jord eller den stenede vej,
så begynder det hele med dig og mig.
Julen er fred på jord – jesubarn og englekor.
Men julens mirakel starter med dig og mig,
om det vi siger, og det vi gør,
og om det som vi ind imellem tør.
Lad os ønske for hinanden en glædelig jul,
så små mirakler må springe frem fra deres skjul.
Huspoeten

Jens Arndal
Christian Fogh
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Erhvervsprofilen

Blomsterhandlen ligger godt placeret ud til Albanivej og med bageren som nærmeste nabo. Kombinationen af en blomst til morgenbordet og nybagt brød ligger lige for. Inde i forretningen giver det skiftende
og gennemførte farvevalg til butikkens spændende rum en god og harmonisk oplevelse. Billederne kan
ses i farve på Skulderbladets hjemmeside: http://www.skulderbladet.syssel.dk

Den 1. december var det 1 år, siden en ny forretning så dagens lys
i Nr. Lyndelse. Mette Moesgaard
åbnede ”Blomsterhandlen” på Albanivej 42, hvor der tidligere var
TV-forretning. I den anledning
har SKULDERBLADET besøgt

pædagog, ja, og dykkerinstruktør.
Har altid haft stor interesse for blomster o.l. – det førte til ansættelser hos

Mette for at høre om baggrund m.m.
Mette er født på Frederiksberg; kom
som 1-årig med forældrene til Nørre
Søby (Mørkhøjvej), så hun er kendt
med området. Mette er uddannet
5

dag en smuk og fristende afdeling
med delikatesser af høj kvalitet, chokolade, vin, snaps og special øl bl.a.
– en rigtig gaveafdeling, hvor Mette
byder velkommen til julehandel.
Mette gør opmærksom på, at hun via

Lethenborg i Odense og Bo & Grønt
i Ringe. Dette arbejde øgede interessen for at blive selvstændig inden for
blomster, så i en alder af 40 år besluttede Mette at gøre forsøget.
Et år er nu gået, og Blomsterhandlen
har været igennem de forskellige årstidsbestemte varer: gran – juledekorationer – udplantningsplanter – importerede blomsterløg – knolde - og
hele tiden årstidens blomster i potter
og buketter. - Derudover har Mette i

Euroflorist kan sende blomsterhilsner i hele Danmark og verden.
SKULDERBLADET siger tak for
samtalen og ønsker Mette fortsat
fremgang.
AaR
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Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
Der indkaldes til Generalforsamling
Mandag den 14. januar 2013, Kl. 19.00
i arkivlokalet på Røjlevej 22.
****************
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen

TAK
”Det var en mørk og stormfuld aften” - det bankede på min dør. ”Hvem kan
dog det være?”
Silhuetten i ruden i døren så venlig ud – så jeg lukkede op. ”God aften, det er
fra Byfestkomiteen, værsgo.” En konvolut blev rakt frem - jeg tog imod og
takkede – lukkede døren – åbnede konvolutten – så, at Lokalarkivet var blevet
betænkt med 1000 kr. En varm og kærlig håndsrækning til og fra landsbyfællesskabet på en mørk efterårsaften. Tusind tak.
Aase Reffstrup
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Lokalarkivet for ørre Søby Sogn
”Vi passer på historien – kom og se hvordan”
2. tirsdag i måneden kl. 14 – 17
4. tirsdag i måneden kl. 19 – 21
**************************
Nr. Lyndelse-arkivet har samme åbningstider
************************************
Fortælledag
Mandag den 3. december kl. 14.30 i arkivet.
Kom – vær med til at skrive om ”Julen i ørre Søby”
Vi finder juleerindringer frem læser julehistorier fra ”Juleroser” og ”Ved julelampens skær”
æste Fortælledag bliver 1. mandag i februar 2013
Emne meddeles i januar-nummeret

Skulderbladets
redaktion ønsker
ørre Søby og
omegn en rigtig
god jul.
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Varmestuen
Julefrokost (fællsesspisning) fredag den 14. dec. kl.18
Julen nærmer sig, og også i år sørger Varmestuens bestyrelse for ”julefrokosten”, årets sidste fællesspisning, som
holdes fredag den 14. december kl.18.
Husk at medbringe det gode julehumør og en lille pakke
(værdi ca. 20 kr.) , som vi spiller om.
Tilmelding fra den 1. december til Else Larsen tlf. 65901129.
Vi siger tak for i år og ønsker alle en rigtig glædelig jul.
Bestyrelsen.

Koncert i riddersalen

Smukkere ramme for en koncert kan næppe tænkes. Søbysøgårds hovedbygning var diskret pyntet, ikke så meget til lejligheden som
til den tilstundende jul.
Der var også god lejlighed til at besøge
fængselsmuseet, hvor lederen, Kurt Rosenfeldt bød velkommen og
fortalte om
samlingerne.
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og indimellem mere alvorlige værker
og gav på den måde publikum en stor
oplevelse.
I pausen serveredes forfriskninger, sponsorerede af det lokale
erhvervsliv.
Sponsorer var: SuperBrugsen,
Nr. Søby Kød Engros, Lokalarkivet, Hverdagsmuseet og en
anonym giver.

Aftenens hovedpersoner. Fra venstre Tine
Jarl, Mette Christensen og Jan Erik Säv.

En stor tak til Hanne Christensen, Hanne Osbirk og Kurt Rosenfeldt for at have arrangeret
en dejlig koncert.
red

Dygtigt akkompagneret af Mette underholdt Tine og Jan en fyldt riddersal med underholdende, romantiske

Varmestuen
meddeler
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
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Kalenderen
Man. 3. Dec.
Fre. 14.
Lør. 29.
Man. 14. Jan.
Man. 1. Feb.

14.30
18.00
18.30
19.00
14.30

december 2012 - januar 2013

Fortælledag
Fællesspisning - julefrokost
Juletræ
Generalforsamling Lokalarkivet
Fortælledag

Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Røjlevej 22
Lokalarkivet

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften 5.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Træning - 5SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Bob/Petanque

10.00
19.00
10.00
19.00
19.15
14.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
- 12.00 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
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

Skulderbladets interessenter
5ørre Søby Kirke
5ørre Søby Lokalarkiv
5ørre Søby Vandværk
5ørre Søby Delettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop

5ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
5ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

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
5æste nummer udkommer den 1. januar 2013. Deadline : 15. december
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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