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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Redaktionen beklager problemerne
med udgivelsen af Maj nummeret
Sidste nummer af Skulderbladet for Nørre Søby og omegn udkom desværre
for sent, og det har ført til en række reaktioner fra utilfredse interessenter.
Redaktionen forstår godt frustrationerne, og vi beklager forsinkelsen og de
ulemper dette har medført. Vi vil fremover forsøge at sikre os mod gentagelser.
Sidste nummer af Skulderbladet var en særudgave, Byfestkomiteens.
Lige siden Skulderbladet blev skabt, har det været redaktionen selv, der stod
for udgivelsen af netop denne særudgave. Byfestkomiteen har imidlertid
besluttet, for at spare penge, at de selv vil forestå dette arbejde.
Vi har i redaktionen drøftet problemet og hvordan vi fremover kan undgå
gentagelser. Det vil således fremover være redaktionen selv, der forestår
alle udgivelser af Skulderbladet.
For at kompensere for de manglende indtægter Skulderbladet hidtil har haft
i forbindelse med udgivelsen af Byfestens særnummer, vil der indtil videre
udkomme en udgave mindre. For at påføre bladets interessenter færrest mulige gener, har vi valgt at sløjfe augustnummeret.

!æste udgave af Skulderbladet udkommer derfor først
den 1. September 2003.
God sommer
red

1

Lokalarkivet
Vor opfordring i aprilnummeret af
Skulderbladet til at give et ekstra bidrag til Lokalarkivet til et jubilæumsskrift har indtil nu ( 21.maj ) givet
2000.- kr. samt en del nye medlemmer.
Det siger bestyrelsen tak for, men gør

opmærksom på, at vi stadig er modtagelige for beløb i en hver størrelse.
Pbv
Iver.

!aturkalenderen
Det er godt nok et koldt forår vi har i
år.
Den 5. April var de første anemoner
fremme i skoven, på de mest sollyse
pletter. Nogle dage senere var der på
søen ca 30 skarver og dagen efter var
der tæt på de hundrede. De svømmede
ved siden af hinanden og fiskede systematisk søen af mens de svømmede fra
nord mod syd.

Den 22.april så jeg de første grågæs
med gæslinger – 8 styk dunede, brogede unger, der bliver passet godt på
dem, for både måger og gedder kan
bruge et rask måltid.
Jeg så de første svaler ved søen den 5.
maj og den 9. Maj hørte jeg gøgen kukke i Nymarkslund. Det minder mig om
den gamle folkemelodi :
Jeg gik mig ud om kvælden,
der skoven stod så smuk,
og gøgen sad i ellen
og kukked´ sit kukkuk.

Dagen efter var der knap så mange
skarver, men stadig omkring de fyrre.
Så fik vi sne og slud igen. Det var den
9.-10. April. Ja, den 9. April - en dyster dato, der bringer minder om den
krig, der for Danmarks vedkommende
betød 5 mørke år.
Men også den dag, hvor vores nr to
barnebarn har fødselsdag. Jeg kan huske hendes mor sagde, at selvom det
var den 9. April så skulle flaget altså
være på hel hos dem.
Bøgen er sprunget ud i Kirkeskoven
den 23. April skete det. Der har været
bøgetræer andre steder i landet, der var
meget tidligere på den, men vores bøge
kommer næsten altid omkring den 23.
April.

Jeg spurgte den hvor mange
hvor mange år endnu,
den svarede med lange
sørgmodige kukkuk.
Kukkuk, kukkuk, kukkuk
Kukkuk, kukkuk.
Den 13. Maj cyklede jeg til Freltofte
Mose for at høre om nattergalen var
kommet –det var den og der var flere
af dem, der markerede deres område
med liflig sang klokken 8.30.
Iver
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!YT fra din lokale DAGLI` BRUGS
Vi har hver uge flotte håndbundne buketter, som er lavet af Heidi Svop - de
sælges til priser fra 8o.- kr og opefter.
Vi har også fået et sortiment i synåle
og tråd.
Vores kopimaskine er byttet til en ny,
så du igen kan få kopier.
Pinselørdag den 7. juni vil bestyrelsen

servere kaffe med rundstykker fra 9.30
– 11.30, der vil også være frugt og
grøntmarked på pladsen.
Mød op til en hyggelig formiddag.
På gensyn
Dagli` brugsen i !ørre Søby

!yt fra Varmestuen
Varmestuen holder Sct. Hans aften. Mandag den 23. juni kl. 19.30. I år har vi lavet
et lille bål til børn, så de ikke skal vente på det store brænder ned, før de kan få
deres snobrød. Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen

En dejlig lørdag i Produktionsskolen/Søbysøgaard
Længe havde vi jo hørt om et åbent hus
i P-skolen I 0. maj - så blev det aflyst
og skuffet blev vi meget her i byen - vi
var spændt på at se, hvad der blev lavet
i denne skole - og vi havde da også
hørt, der ville være mulighed for at
købe de producerede ting ihukommende den viste Dinosaurus i
Leth's udsendelser, hvor det netop blev
bemærket, at det var Søgaards ide.

stranden o.s.v. - når man lige lærer
ikke at klemme fingrene, når man slår
dem sammen - var et stort HIT Man fik
faktisk også et kursus i at håndtere
stolene problemfrit.
Derfor skal der lyde en STOR TAK til
Birthe og Poul Erik for initiativet, og
ikke at forglemme de folk, der har haft
energi til at frembringe disse ting. Vi
havde på fomemmelsen, at de også
havde glædet sig til denne dag.

Men muligheden kom alligevel, så vi
havde absolut nogle dejlige timer med
at beundre de mange, mange ting der
var blevet lavet i årets løb og fik da
også købt lidt forskelligt. Jeg tror, de
sammenklappelige stole- som er meget
nemme og smarte at have med til

Vi håber, der er mulighed for, at det
kan blive en årlig dag, vi kan glæde os
til.
Henny og Herluf
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Skulderbladets vejviser
Som noget nyt, har vi i redaktionen
tænkt os at oprette en vejviser i Skulderbladet.

der tre reklamefinancierede særudgaver
af Skulderbladet om året. I de seneste
år har der kun været en, Byfestens.

Af to årsager.

Når vi mest hælder til modellen med en
lokal vejviser, skyldes først og fremmest, at vi mener man får mest for pengene på den måde.

Dels for at synliggøre det erhvervsliv,
der er i Nørre Søby lidt mere, dels for
at få en mulighed for et lidt bedre økonomisk grundlag for Skulderbladet.
Siden Rotationspressen gik ind for
nogle år siden, har bladets økonomi
været ret sårbar.

Vi forestiller os, at der fast reserveres
en side til vejviseren, og at det ville
være rimeligt med 500 kr. årligt for at
blive optaget i den.
Vejviseren vil være med i alle udgaverne af Skulderbladet.

Vi har for at kompensere for den sårbare økonomi foretaget to indsamlinger,
der begge gav nogle flotte resultater,
og som samtidigt var et flot skulderklap til bladet fra byen.

Det vil på den måde blive et reelt
værktøj for beboerne i Nørre Søby og
omegn. Man vil vide, at man altid kan
finde de lokale erhvervsdrivende lige
netop der.
Vi vil vende tilbage til ideen efter sommeferien.

En anden måde, at bedre bladets økonomi på, kunne være, at udgive en eller
to årlige reklamefinancierede udgaver
om året.
Da Rotationspressen eksisterede, var

Red

Af !ørre Søbys Dagbog
”Husholdningsskolen paa Søbysøgaard”
(2)

Undervisningsfag
Praktisk og teoretisk undervisning i
1. Daglig og finere madlavning (borddækning, opvartning m.m.)
2. Bagning
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3. Syltning og henkogning
4. Slagtning
5. Tillavning af konfekt
6. Kemisk rensning
7. Daglig og ugentlig rengøring samt hovedrengøring
8. Møbelpolering
9. Vask, rulning og strygning
10. Reparation af tøj, finere håndarbejde m.m.
11. Skræddersyning
12. Samaritergerning, barne- og sygepleje
13. Moderne kvindegymnastik (Mensendieck)
14. Havebrug, hønseavl
Desuden vil der blive afholdt foredrag om
1. Kunsthistorie
2. Litteraturhistorie
3. Samfundslære
4. Budgettering, husholdningsregnskab
5. Kostlære
6. Gæsters modtagelse, hjemmets udsmykning m.m.
Eleverne medbringer
1. 2-3 Vaskekjoler eller kitler
2. 4-6 Bomuldsforklæder
3. 4-6 Hvide forklæder
4. 4 trekantede, hvide kapper
5. 3 par grydelapper
6. Hvide lærredssko til køkkenbrug
7. Lagner, pudevår og håndklæder samt sengeklæder
8. Servietring
9. Badedragt og vaskeskindssko (Mensendieck)
10. Stort Voksdugsforklæde til køkkenbrug

Arbejdsplan
Klokken
7½ Eleverne vækkes
8 Morgenmad
8½-9 Rengøring af værelser
9-2 Praktisk arbejde (middag kl. 12)
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2-3
3
5-6
6½

Teori
Eftermiddagsthe
Mensendieck
Aftensmad

Aftenerne tilbringes i selskabeligt samvær (oplæsning, foredrag, teaterudflugter,
musik o.l.
9 Serveres frugt eller the
10 I seng
10½ Slukkes
Om søndagen arbejder 4 elever (efter tur) i køkkenet om formiddagen.

Måltider
8
11
3
6½

Havregrød, the m. brød, smør og marmelade
Middag
Eftermiddagsthe
Aftensmad

På skolen er indlagt elektrisk lys, badeværelse og W.C.
Elevværelserne er indrettet til 2, enkelte på grund af deres størrelse til 4.
Elevernes tøj må være mærket med tydeligt navn. Skab og kommode må ikke medbringes, da sådant forefindes på værelserne. Elevernes tøj vaskes ikke på skolen.
Alt, hvad eleverne slår itu af porcellæn etc., må de selv erstatte.

Betalingen
Er 130 kr. pr. måned, dog betales i vinterhalvåret 10 kr. extra pr. måned for lys og
varme.
Sommerkursus: 4. maj – 30. september - Vinterkursus: 4. november – 30. marts.
Betalingen erlægges månedsvis forud, og indmeldelsen er bindende for hele kursuset.
Eleverne møder på skolen henholdsvis 4. maj og 4. november, helst ikke efter kl. 8
aften. Ankomsttiden bedes meddelt skolen.

Ferier
14 dage Juleferie
8 ” Påskeferie
4 ” Pinseferie
14 ” Sommerferie
Eleverne kan godt tilbringe deres ferier på skolen, men må da gøre det sædvanlige,
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daglige arbejde.
Skolen har plads til ca. 50 elever.

Inge Rein Meyer
Exam. Husholdningslærerinde
Cand. Phil.

I næste nummer: Kort historisk gennemgang.
Aase Reffstrup

Sommerens digt om Maren i Kæret.
Maren i Kæret husker I hende,
der en sommernat med milde vinde,
fandt sin frømand, og blev varm,
det blev til et lille barn
Siden kom der fler og fler,
vor frømand lærte alt om bleer.
Muldvarpen skåled i sommerregn,
tænkte med skræk på de levende hegn.
Men Maren, hun blev klog og vis,
fik en dag en kvindepris.
Frømanden måbed, var blevet lidt sær,
han savned at dykke i fuldmånens skær.
Ungerne larmer, så Kæret det gynger,
ingen kan høre om fuglene synger.
Pjerrot på månen, smiler der ved.
Mennesker kalder det kærlighed.
Huspoeten
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!ørre Søbys kalender
Juni - september 2003.
Lør.
7. juni
Man. 23.

9.30 Kaffe og rundstykker
19.30 Sct. Hansbål

Dagli’ brugsen
Varmestuen

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

14.30 - 17.00
10.00 19.30 -

Skolen
Varmestuen
Søvej 23

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 2003. Deadline : 15. august 2003
Sats : Syssel.
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