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�ørre Søbys kalender 
Februar  - april  2002. 

3. 
8. 

10. 
26. 

7. 
18. 
23. 

Feb. 
 
 
 
Mar. 
 
Apr. 

14.00 
18.00 
14.00 
19.30 
19.30 
19.00 

Kaffe og kringle  
Fællesspisning 
Fastelavnsfest 
Dronningens gobeliner. 
Generalforsamling Skulderbladet 
Jeg elsker den brogede verden 
Udflugt til Humlemagasinets 

Dagli’ Brugsen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Kirkesalen �r. Lynd. 
Varmestuen 
Foredrag, Salen 
Galleri 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
Torsdag 
 
Fredag 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 
Legestue 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
14.00  -  16.00 
19.00  - 
10.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Varmestuen 
Stadion 
Varmestuen 

1. Mandag 
1. Onsdag 
1. Torsdag 
3. Onsdag 
 

Lokalarkiv 
Kaffemik 
Skulderbladet 
Diskussionsklub 
 

14.30  -  17.00 
10.00  - 
19.30  -   
 
 

Skolen 
Varmestuen 
Søvej 23 
Varmestuen 
 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

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. Marts 2002. Deadline : 15. februar 
Sats : Syssel.  

Søn. 
Fre. 
Søn 
Tir. 
Tor. 
Man. 
Tir. 
 

1 

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

12. Årgang nr. 1.    1. Januar  - 1. Februar  2002                IS�0906-6519 

Fra Årslev Kommune har jeg modtaget følgende svar på forespørgslen i nr. 
1: 
"Under normale omstændigheder er det også Amtet, der har vedligeholdel-
sen af busskurene; men da det er et ekstraordinært skur, som er opsat på en 
kommunevej efter ønske fra beboerne i Nr. Søby, har Amtet betinget, at 
Årslev Kommune selv skal vedligeholde det. 
 
Årslev Kommunes vejvæsen vil rengøre busskuret, men der vil ikke blive 
opsat et affaldsstativ. 
 
Begrundelsen herfor er, at kommunen for et par år siden foretog en bereg-
ning på, hvad det vil koste at sætte affaldsstativer op rundt om i Årslev 
Kommune. Det blev besluttet, at der ikke skulle opsættes affaldsstativer, da 
udgiften var for stor i forhold til den nytteværdi, et affaldsstativ kunne give. 
Erfaringer har vist, at der fortsat vil ligge meget affald omkring affaldsstati-
vet."  
Tak til kommunen for hurtigt svar og rengøring. 
 
Aase Reffstrup 

Busskuret på Odensevej 
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En vinterdag i 1927, nemlig d. 25. 
februar gik en flok forventningsful-
de mænd rundt på den del af 
Søbysøgaards jord, som var sat til 
udstykning.   
 
Det var spændende, om man fik det 
ønskede 
lod, som kunne blive fremtiden for 
en familie.  Ca. 12 tdr. land ret god, 
men udsultet jord med 
masser af ukrudt krævede sin mand 
og kvinde, da der også skulle byg-
ges hus til folk og fæ. 
 
Det er i år 75 år siden, og nogle 
gamle husmandsbørn synes, at det 
bør markeres med en 
sammenkomst i al beskedenhed, og 
det bliver Søndag, d. 24. februar kl. 
11,30 i Dømmestrup 
Forsamlingshus. 
 
Der serveres middag med steg og 
dessert samt kaffe med  småkager. 
Prisen afhænger af  deltagerantallet.  
Med et forsigtigt skøn på mindst 50 
personer vil det koste kr. 150,00 
pr. person, jo flere des billigere, 
modsat, skulle vi mod forventning 
ikke nå 50, må der lægges lidt til.  
 
Drikkevarer købes i forsamlingshu-
set til favorable priser. 

Da vi har tænkt at lave en lille ud-
stilling af gamle billeder og papirer 
evt. kopier, beder vi om at 
måtte låne sådanne, der er sikkert 
mange, der har gode sager i skuf-
ferne, som vi alle kan have glæde 
og fornøjelse af at se. Disse ting vil 
vi gerne have samtidig med tilmel-
dingen, så det kan være klar til 
d. 24. Nogle har sikkert også gode 
og sjove beretninger fra tiden, der 
er gået. 
 
Vi håber, at rigtig mange vil være 
med til at mindes og fejre kolonien 
og dens pionerer fra dengang.  
 
Enhver der har lyst til at være med 
skal være meget velkommen, uan-
set herkomst.  
 
Vi beder om tilmelding, som er 
bindende, senest d. 14. feb. til en af 
nedenstående: 
 
Asta Juul Larsen 
Røjlevej 8, �r. Søby 
5792 Årslev 
tlf. 65 90 21 22 
-------------------- 
Tove Andersen 
Bagvejen 1, Pederstrup 
5750 Ringe 
tlf. 65 99 13 01 

Velkommen til husmandstræf 
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Se her, nyt fra din Lokale Dagli’ Brugs 
 

Vi fejrer vi bliver Dagli’ Brugs fra den 4. Februar 
 
Bestyrelsen vil være i butikken søndag den 3. Februar fra 
14-17 og byde på kaffe med kringle. 
Vi har også 5 gode tilbud som kun gælder søndag den 3. 
Februar. 
 
 1 pk. Blå cirkel 
 500 g    kun 20 kr. 
 
 1 stort fr. brød 
     Kun 10 kr. 
 
 1 ks Star pilsner 
 M. 30 stk   kun 75 kr. + embll. 
 
 10 kg. Kartofler 
     Kun 20 kr. 
 
 3 bægre Kærgården 
 A 250 g    kun 25 kr. 
 

På gensyn i Dagli’ Brugsen 
Nr. Søby 

Tlf. 65 90 14 26 
 

Kirsten 



6 

    

    

FASTELAVNSFESTFASTELAVNSFESTFASTELAVNSFESTFASTELAVNSFEST    
 

i Nr. Søby Forsamlingshus 
 

søndag, den 10. februarsøndag, den 10. februarsøndag, den 10. februarsøndag, den 10. februar    

kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 ---- 16.00 16.00 16.00 16.00    

 
Der er tøndeslagning med 3 tønder. Der er præmier til de 3 kat-
tekonger og  kattedronninger. Bagefter er der gratis sodavand 
og fastelavnsboller til børnene. 
 

Entre 20,00 kr. pr. barn 
 
På gensyn 
Bestyrelsen 

 

Generalforsamling 

Skulderbladet for Nørre Søby og omegn afholder sin årlige generalforsam-
ling torsdag den 7. Marts kl. 19.30 i Varmestuen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Eventuelle punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest en 
uge før. 
 
Vel mødt 
red 
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ligger med en smuk udsigt ud over 
søen med Søby Søgård i 
baggrunden; umiddelbart idyllisk, 
men når vi så kigger efter er det 
ikke en fodboldbane mere, men 
derimod en dejlig stor naturgrund 
for muldvarpe.  Vi håber derfor - år 
I - efter kommune valget 
på lidt/ meget bedre pleje af fod-
boldbanen 2002.  Så vi kan koncen-
trere os om modstanderne 
i stedet for muldvarpene. 
 
Men vi glæder os til at se, nye så-
vel, som gamle medlemmer til den 
første træning Lørdag 9/2 
klokken 14.00, hvis du ikke har tid 
den dag, men har lyst til at spille i 
Nr. Søby boldklub, kan du 
kontakte Formand John Skaarup på 
Tlf. 65902521. 
 
Nr. Søby Boldklub vil her igennem 
ønske alle et godt nytår. 
 

Så finder vi fodboldstøvlerne frem 
for sæsonen 2002; vi starter op med 
en let gang træning 
LØRDAG den 9/2 klokken 14.00 
omklædt.  Efter endt træning er der 
mulighed for at læske 
ganen. 
 
Der vil naturligvis blive taget hen-
syn, til os der har nydt godt af pau-
sen og bordets glæder ved 
juletid; massagen må du selv tage 
højde for, men der vil være en 
grundig opvarmning, med d. v. s. 
strækøvelser, så vi forhåbentlig 
undgår alt for ømme og stive musk-
ler og led. 
 
Nr. Søby by har Fyns kønneste og 
bedst beliggende fodboldanlæg, 
med rimelige 
omklædningsfaciliteter samt stort 
opholdsrum.  Men desværre tror vi 
ikke kommunen/ politikerne 
er klar over dette.  Fodboldbanen 

Sæsonstart 

Varmestuen - Fællesspisning i februar bliver afholdt  FREDAG D. 8. 
 

Husk at ringe til Bente  6590 1944 senest tirsdag den 5. februar 

Fællesspisningen 
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Jeg drømte i nat, jeg var Morten Korch, 
vågned med susen for ørerne, nærmest i chock, 
for med al respekt for manden,  
ville jeg hellere være en anden. 
 
Poul Reichardt til hest,  
når han mandigt synger,  
om sin pigelil,  
medens kornet gynger.   
 
Eller Karl Stegger’ 
han har altid en gård, 
plus en tegnedreng fed, 
som sit eget lår. 
 
William Rosenberg’ nej, 
han får altid bank, 
for han vil kysse pigen, 
som har en mindre skavank. 
 

Månedens digt 
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Hun er yndig og sart,  
hende Tove Maes, 
men sandelig ikke,  
til tant og fjas. 
 
Hvis jeg skvatter om, i en bølgende mark,  
så kom garantered, en gammel knark,  
måske Christian Arhoff, med trillebøren, 
fytte føj, fytte føj, man er nok ude med snøren. 
 
 
Mine Damer’’. 
 
Hvis der skal drømmes, om ham James Bond,  
så skal vi leve skrækkelig sundt. 
Der kræves hvepsetalje, bølgende barm, 
en gang, så sexet, at den kan starte en røgalarm.   
 
�ej' så er det nemmere at smile til en kronhjort,  
og vinke til en stær, 
James Bond er for besværlig,  
og sikkert ingenting værd. 
 
 
Huspoeten. 


