ørre Søbys kalender
Juni - september 2005.

Søn.
Tor.
Tor.
Fre.
Tir.

3-5 Juni
Byfest
5.
11-14 Tennisklubben holder åbent hus
9.
19.30 Carl ielsen fylder 140
23.
20
Sct. Hans bål
24.
Prøvesmagning af r. Søby vin
16. Aug.
Frøbjerspillet

Stadion
Stadion
Sortelung
Varmestuen
Dagli’ Brugsen
Dagli’ Brugsen arr.

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
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolens aula
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen

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

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Diskussionsklub

14.30 - 17.00
10.00 19.30 -

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen

Galleri Hestehavegaard
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

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 2005. Deadline : 15. august 2005
Sats : Syssel.
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IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Tennisklubben holder åbent hus til Byfesten
Tennisklubben holder i forbindelse med byfesten tennisbanen åben, søndag den
5. juni fra 11-14, hvor det vil være muligt at komme ind og få en tennisketcher i
hånden. Der vil være en instruktør til rådighed og der bliver sat en boldkanon op,
så man kan prøve at slå nogle slag. Tennisklubben stiller ketchere til rådighed.

Rebbane og pandekagebagning til Byfesten

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Koret
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

1. juni - 1. september 2005

Byfesten 2005

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Banko
Træning - SB
Torsdag
Læseforeningen
Træning - SB
Fredag
Legestue

15. Årgang nr. 6.

Spejderne fra Nr. Lyndelse kommer lørdag formiddag og bygger en rebbane. Så
hvis du går og drømmer om sådan en i baghave, eller bare godt kunne tænke dig
at se hvordan man gør. Så er det med at møde op på stadion i Nr. Søby. De går i
gang mellem 9 og 10.
Det vil være muligt at prøve rebbanen fra omkring middagstid, hvor der også vil
blive tændt et bål så de mindste kan bage en pandekage.

Frøbjergspillet
Frøbjergspillet der opføres i år kører
vi til tirsdag den 16. august.
Så reserver allerede nu til en festlig
aften.

Se opslag i butikken.
God sommer
Kirsten Høyer Andersen
Dagli’ Brugsen

Der er salg af biletter fra den 15. juni.
1

Varmestuens generalforsamling

Herude er naturen ikke helt af lave

Med rigtig god deltagelse holdt Varmestuen d.29.4.2005
den årlige generalforsamling.

Men den er spændende.

Hansen, Lene Christensen(kasserer)
samt Johannes Henriksen, suppleant.

Her skete følgende ændringer i bestyrelsens sammensætning: Da Kristian Juhl Pedersen ønskede at fratræde, valgtes i hans sted Ulla
Abildgaard.

N.B.! Bestyrelsen modtager meget
gerne gode ideer og forslag til aktiviteter i og omkring Varmestuen!
Man er meget velkommen til at ringe til formanden, tlf.65 90 24 43,
eller til en af vi andre.

Da Ole Harm Nielsen ikke længere
bor i Nr. Søby, og derfor ikke kan
være suppleant, valgtes som hans
afløser Bruno Larsen.
Tak for godt samarbejde til Kristian
og Ole, og stort velkommen til Ulla
og Bruno!

Med venlig hilsen og ønsket om en
god sommer
Varmestuen

Et solsortepar har besluttet sig for familieforøgelse og deres valg af bolig
faldt, helt uden hjælp af mægler
og advokat, på et hjørne af vores
redskabsskur.
Når den gamle Ferguson eller
plænetraktoren skulle luftes,
mødtes jeg i den første tid som
oftest af en flygtende solsort.
Ofte blev hun
lige i nærheden,
for at se om jeg
dog ikke snart
forsvandt igen.

Bålet tændes ca.kl.20.00. Båltalen
holdes i år af Anders Kjærsig.

og vi er NÆSTEN sikre på at det bliver tørvejr!

Der vil som sædvanlig være snobrødsdej til børnene, som lige skal medbringe en pind til bagningen.

Med venlig hilsen

På engen er et
par gode gamle
bekendte
dukket op
igen, Engblommen
og Gøgeurten.
Både vi og
generationerne
før os, har
hvert år
glædet os over disse smukke; men
desværre alt for sjældne blomster.
De var førhen ret almindelige på de
talrige enge og overdrev, men intensiv
dyrkning af jorden har gjort, at de nu
er forholdsvis sjældne.

Øl, vand og vin kan købes på stedet,

Varmestuen

Gøgeurten er en af de ca. 35 orkidear-

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er
fortsat Palle Langsted(formand),
Kirsten Pindstofte, Gunnar Fredlund

Sankt Hans aften i Varmestuen
Sankt Hans Aften tænder vi traditionen tro stort bål i Varmestuens have!

2

ter, der vokser i Danmark.
Nærværende eksemplar er en plettet

gøgeurt.
Alle 35 orkidearter er fredede, hvilket
vil sige, at de

ikke må
plukkes,
graves
op eller
på anden
måde
beskadiges.
God
sommer
PA
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Månedens digt
1.
Måske sku’ man gøre lidt for sin sjæl
uden som vanlig, først at klippe en tå,
og hugge en hæl.
fylde den ud,
krybe ind,
gøre skyer om til måneskin,
2.
Slå en mægtig saltemotale,
gå morgentur med nattergale,
flyve med svalen i himmelrummet,
hvor al snak, om sorte sjæle er forstummet,
Der høres kun et fuglekor,
og så lidt skramlen, fra Vorherres morgenbord,,
3.
Jeg daler ned til gøgens kukken,
i min gamle grønne have,
hvor naturen er af lave,
hvor plænen lyser uskyldshvid og gul,
af tusindfryd og fandens mælkebøtter,
muldvarp graver elskovsfuld,
den håber på det nytter.
Min egen sjæl, nu bliver’ jeg svimmel,
den kunne have godt af en tur,
i den syvende himmel.
Huspoeten
6

Lokal arkivet meddeler
Rettelse til pjecen ”Uddrag af Søbynitters erindringer om tiden
1940-1945”.
Ved indskrivningen havde der indsneget sig en meget beklagelig fejl på
side 4, linje 11, i Ejgil Mahlers afsnit.
” – Om eftermiddagen arbejdede –” .
– Den korrekte tekst er:
Om eftermiddagen den 10.4 arbejdede ---Det er vigtigt for historien, da Holland

og Belgien først blev besat den 10.,
ikke 9.4. – Jeg fik det tilføjet manuelt
i en del af oplaget; men Lokalarkivets
medlemmer fik pjecen, før fejlen blev
opdaget. Undskyld.
*******

Udstillingen i Konfirmandstuen den 5., 6. og 7. maj 2005
blev besøgt af 98 gæster, som indskrev sig i Arkivets Gæstebog. Dertil
kan lægges et mindre antal, som
”smuttede”. – Og så var der gruppen
af besøgende, som kom flere gange
for at benytte lejligheden til at se nærmere på historien.

Nu pakker vi sammen, så det er klart
til en evt. udstilling i 2015 eller
2020 !!! - Materialet er imidlertid
ikke længere væk, end at det til stadighed kan hentes frem, om nogen har
spørgsmål af den ene eller anden art.

Sammenfattende står jeg tilbage med
indtrykket af, at Lokalarkivet har kunnet præsentere et vægtigt bidrag til
vores lokale historie, også i relation til
den nationale.

Tak til alle de mange, der gæstede
udstillingen – til stor glæde for arrangørerne.

P.b.v.
Aase Reffstrup

Hjertelig tak til alle, som på den ene
eller anden måde bidrog til, at Nørre
Søby endnu engang kunne ”vise flaget” ved markeringen af besættelsens
ophør / befrielsens glæde. Ingen
nævnt, ingen glemt.

*******
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Af ørre Søbys Dagbog

Aftensang i Sortelung
Torsdag den 9. juni klokken 19.30.

H.C. Andersen – og ørre Søby ! Fortsat fra april nr.

Carl Nielsen fylder 140 år.
Det andet besøg på Søbysøgård fandt
sted i året 1839. Det år var HCA for
første gang inviteret til herregården
”Glorup” hos Grev Gebhard MoltkeHvitfeldt. Han var efter tidens forhold
en meget gammel mand, 75 år; men
venskabet med HCA kom dog til at
vare i over 12 år, da den gamle greve
først døde i 1851.

som ovenfor nævnt var en livlig
mand, har HCA sikkert fået ”en god
Afvexling”. ”
Her er lidt mere om HCA og Nørre
Søby – om end ”lidt langt ude”.
1. maj 1930 begyndte jeg min skolegang i Nørre Søby Skole, kort efter
HCA’s 125-års fødselsdag. Til den
store dag havde jeg fået et par gaver
med relation til digteren. I et penalhus
lå en blyant – den var nærmest rødlilla, øverst et hvidt felt med billede af
HCA. Endvidere en fingerring – også
med digterens billede. Jeg har penalhus (med en halv blyant) og ringen
endnu. – Jeg kan ikke erindre, hvorfor jeg kun brugte halvdelen af blyanten; det må være min mor, som har
lagt den til side – ved oprydning
mange år senere fandt jeg penalhuset
med den halve blyant. – Ringen har
”boet” i mit lille smykkeskrin, siden
jeg voksede fra den. –

HCA elskede at være på ”Glorup”;
der var så stille. Han kunne få arbejdsro, når han ønskede det, i sine to
smukke værelser med udsigt til haven.
HCA besøgte ”Glorup” næsten hvert
år mellem 1839 og 1869 i alt 24 gange
og opholdt sig sammenlagt over 1 år
på herregården. Under det første besøg skriver han 26.7 1839 til Henriette
Collin (Edvards hustru): ”Jeg kom her
igaar, og Greven viser mig en opmærksomhed, en Omhu for at gjøre
mig mit Ophold saa behageligt som
mueligt. Jeg har to brillante Værelser,
herlig Opvartning, og hver Dag lover
Afvexling. I Dag skulle vi spise paa
”Søebysøegaard”; vi reise om en
Time; det er fire Miil dertil, altsaa
have vi otte Miil at kjøre i Dag.”

Og så er det ganske vist' at ”lille Carl”
kom til at fylde den hele verdens øre
med den aller dejligste musik. Se det
er et rigtigt æventyr.

Jeg kan ikke love rød løber, eller Tina
Turner, men en Gammel Dansk skulle
der kunne blive til, uden at overskride
bugettet,

Carl ielsens Barndomshjem.
Det ville være dejligt hvis I havde lyst
at lægge vejen forbi, fællessang lyder
smukkest når man er mange.

Hanne Chr.
H

Den 5. maj
havde Lokalarkivet en smuk udstilling
omkring 6o året for Danmarks befrielse.

Vi har i Nr. Søby en perle af et arkiv,
den røde tråd, bliver givet videre på
en måde, der er fuld af respekt for
dem og det der var engang.

Svend Heden Andersen, selv gammel
modstandsmand, bandt åbningen af
udstillingen sammen på den smukkeste måde, der blev sunget, der blev
talt, blomster blev lagt.

Til fælles glæde, til fælles eftertanke.
Hanne.

yt fra din Dagli’ Brugs

Alle dele vil kunne ses på Arkivet.
salget lørdag den 24. juni fra kl. 10-12
og 14-16, hvor der også vil være en
smagsprøve.

yhed !
Aase Reffstrup

1 mil er 7,5 km, så HCA kørte 60 km
den dag i hestevognen. Vi ved ikke,
hvad de talte om på Søbysøgaard,
men da Kammerjunker Rogert Fønns
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Vi har fået fat i en rigtig god Australsk vin, som vi har fået ”døbt”
Nørre Søby vinen. Etiketten er med et
smukt motiv af Søbysøgård. Vi starter

Kom og smag !
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