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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

yt fra Varmestuen
Ved generalforsamlingen den 8. april
aflagde formanden, Else Larsen,
denne beretning.
Arrangementer i 2010.
18. april: Affaldsdag sammen med
Lokalrådet blev en succes. Vi samlede 475 kg affald i området og fik diplom. Vi var ca. 35 til kaffe i Varmestuen bagefter.
1. maj: Kulturdag sammen med Lokalarkiverne og Carl Nielsens Barndomshjem, hvor et mandskor fra Kolding, mandhatten.dk, sang. – De drak
kaffe i Varmestuen og sluttede af i
skolen.
Skt. Hans aften var rigtig godt besøgt, over 100 deltagere, mange børn.
Vi solgte øl, vin og pølser. Børnene
bagte snobrød. Anders Kjærsig holdt
båltalen. Rigtig fint vejr.
10. august: Rengøringsdag. Vi startede med morgenkaffe; gjorde huset
godt rent, sluttede med frokost. 12-14
deltog.
20. november: Juletur med Frørup
rejser. Vi var kun 14 i år. Spiste i Løgumkloster. Var først inde og se lysfabrik i Harte; var så ved grænsen og
handle ind. Vi vil prøve et andet tidspunkt på året.

1. søndag i Advent: Lystænding på
Trekanten. En rigtig god tradition.
Vi var over 100 – mange børn. Som
noget nyt fik de slikposer; de voksne
et lille glas. Vi fik tændt de mange
lys, som er sponsoreret af Mesterslagteren. Borde-bænke er fra Lokalrådet. Johannes spillede trods kulden.
30. november: Julepyntedag. Lavede juledekorationer, startede med kaffe og sluttede med frokost sammen
med mændene, 10-16 deltagere.
10. december: Julefrokost. Fuldt
hus, rigtig hyggelig aften. Vi spillede
Pakkespil.
23. februar 2011: Fortælleaften.
Hanne Christensen kom langt omkring i emnet ”I lyst og nød”. En rigtig god aften. 30-32 deltagere.
Fællesspisning: Fuldt hus næsten
hver gang (32). Tak til Kristian som
hjælper med borddækning og med at
kræve penge ind. To har meldt sig til
at lave mad i september, så vi kan
starte igen. Tak til Johannes som spiller. – En aften havde vi bankospil;
det var en idé, som vi vil tage op en
aften, også næste år. Med Anne som
arrangerer det.
Lørdagsfrokost: Sidste lørdag i må-

neden fortsætter; vi tager nu lidt med
hver især, efter at Brugsen er lukket.
Fællesspisning for unge er startet op
- og så har der været Babygymnastik.
Gymnastik Mandag formiddag
(Lis kommer fra Odense hver
mandag og leder det).
Bob-spillere Tirsdag formiddag
Kaffemik
Onsdag formiddag
Strikkeklub Torsdag
Bibliotek
Torsdag
Ting omkring huset. Vi har haft
tømrer til at sætte nyt træværk op på
gavlene; udnyttede at vi havde stillads til maling af huset. Kristian og
jeg, Lene og Hans Jørgen har malet
huset, vinduerne og garagen. Knud P
har malet alt træværket. Jeg har lakeret gulvet i stuen. Vi har fået nye gardiner og havemøbler og to nye borde

i stuen. Nyt skilt på gavlen, så vi kan
se, hvor vi bor.
Opslagstavle i vinduet ud mod gaden.
Landdistriktpuljen har bidraget
med 15.000 kr. til maling af køkkenet
og ny gulvbelægning.
ørre Søby Fonden har givet 5.000
kr, som skal bruges til maling af stuen.
Huslejen. Er sat 800 kr. op om måneden til 4.800 kr. på grund af den dyre
varme. Lejen inkluderer lys, vand og
varme.
Det er besluttet, at det nu koster 10
kr. til huset, hver gang man deltager
i en aktivitet. Udlejning: 250 kr. til
generalforsamlinger. – Gælder også
fællesspisning for unge.
Biblioteket. Der er kun åbent den
sidste torsdag i måneden. Ulla er
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holdt op og har valgt at gå ud af bestyrelsen. Rigtig mange tak for tiden,
du har taget dig af biblioteket.
Opmærksomhed. Bestyrelsen har
besluttet, at der ved dødsfald vises
opmærksomhed til alle, som er kommet i Varmestuen. Ikke til andet.
Tak til Knud P, som vi håber vil
fortsætte med at klippe hæk og slå
græs. – Tak til Egon for alle hans
gøremål. – Rengøringen har jeg taget
mig af. – Tak til bestyrelsen for
året, som gik. Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder. Vi synes, det er gået rigtig
godt.
Biblioteket. Kirsten Pindstofte har

gjort et stort arbejde med bøgerne.
Der var to eksemplarer af mange af
dem; dem vil vi prøve at sælge på vores Kulturdag den 28. maj for en
billig penge. Der kan fortsat lånes bøger den sidste torsdag i måneden.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Else Larsen
formand
Kirsten Pindstofte
kasserer
Kris Skadborg
sekretær
Ketty Andersen
Egon Christensen ”Mælkespanden”
Suppleanter: Børge Mose – Bente
Kyvik

y dato for fællesspisning for børnefamilier!
Så er sommeren ved at være over os,
og nye datoer er på plads til somme-

rens fællesspisninger for børnefamilier. Først vil jeg sige tak for sidst til
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de fremmødte familier. Det var en
rigtig hyggelig aften, med god og alt
for meget mad! Menuen stod på på-

børnene. Nævner ingen navne.
Men nu det er lunt om aftenen, vil vi,
hvis vejret ellers tillader det afholde

skefrokost, og der manglede ikke noget! Kun kyllingelårene som jeg
glemte i ovnen. Men sådan går det
når man hygger sig. Ungerne havde
det også rigtig sjovt. Det helt store hit
var, at Trine Langsted havde sin christiania cykel med, så desværre så vi
ikke meget til hende. Ungerne fik flere ture i den, og de elskede det! Håber du kunne klare det Trine.
Aftenen sluttede lidt i 22 og alle var
klar til at gå direkte i seng, ikke kun

spisningen i haven med grill mad. Ny
dato er: 1. juni kl. 17.30 og 6. juli kl
17.30 Begge dage til kl 22. Tilmeldingsfrist mandagen inden. Prisen er
150 kr pr familie uanset antal. Drikkevarer medbringes selv. Jeg håber vi
blive mange, så skynd jer at melde
jer til. Adressen er stadig i Varmestuen på Røjlevej 6.
På gensyn. Lene Jensen, mob;
26170093

r. Søby Badmintonklub
I april-nummeret fortalte Tove Hansen om klubben. Derefter fulgte ”Nr.

Søby Badmintonklub – set fra sidelinjen”; desværre var forfatterens
navn faldet ud. Det kommer her:
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Palle Schiøtt Johannesen, Odense –
bestyrelsesmedlem (1995-1999 og
2006- ).

bejdsmarkedet. Efter indstilling af
Nr. Søby VVS & Smedeværksted
Aps er han hædret med den kongelige belønningsmedalje i sølv. –
SKULDERBLADET gratulerer.

Efter 43 år har smedesvend Lars
Lund Jespersen (Lasse) forladt ar-

VARMESTUE
Sankthansaften torsdag den 23. juni kl. 20.
Traditionen tro er der flot bål på pladsen bag ved “Brugsen”.
Traditionen tro holder Anders Kjærsig alle tiders båltale.
Traditionen tro synges midsommervisen.
Traditionen tro spiller Johannes på sin harmonika.
Traditionen tro er der snobrødsbagning for børnene.
Traditionen tro kan der købes pølser, øl, vin og vand.
Traditionen tro ses vi til endnu en hyggelig sankthansaften.
Rengøringsdagen skrevet med småt skyldes blot, at den
ikke finder sted i år,
da der bliver malet
mm., så vi undlader
yderligere…, - også
morgenkaffe og frokost!!
Der kan lånes bøger
på biblioteket den
sidste torsdag i
måneden.
Stor tak til Ulla, som
stopper efter at have
varetaget udlånet i længere tid.

måske forinden “stukket hovederne
sammen” for at vedtage, hvad vi hver
især kan medbringe, så vi evt. kan
slippe for at køre på indkøb. (Nu kan
vi jo ikke bare gå ind i Brugsen ).
Men lad os mødes som i år og hygge
os sammen med lidt mad over en øl
og en snaps.
Fællesspisningen holder ferie til fredag den 9. september.
Tak fra Else og Kristian for en god
sæson med en fantastisk tilslutning.
OG vi siger tak til Else og Kristian
for deres store indsats.

Lørdagsfrokosten
fortsætter vi med
hele sommeren.
Sidste lørdag i måneden mødes vi i
Varmestuen. Har

B! B! Reserver allerede nu torsdag den 15. september til Varmestuens efterårsudflugt. Program kommer senere.
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ørre Søby Korets forårskoncert i Heden
Forsamlingshus 5. maj 2011. Der
var "fuldt hus" - og lidt til, da formand Johnny Andersen bød velkommen, og koret tog os med ind i sangens verden. Under munter og dygtig
ledelse af dirigent Per Hyttel oplevede vi sangglæden hos koret. Og som
det er skik ved årets sidste koncert,
inviteres publikum med som deltagere ind imellem. Med henvisning til

den historiske dato, Danmarks Befrielsesdag for 66 år siden, sang Ebbe
Riber for i Frihedssangen, og publikum faldt i med omkvædet - smukt,
stemningsfuldt. Der kunne skrives
meget mere om denne aften; men det
er ingen anmeldelse - bare en tak for
en helt igennem dejlig aften i selskab
med Nørre Søby Koret og sangen.
Aase Reffstrup

Lokalrådet for r. Lyndelse og r. Søby
Der var indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling den 9. maj 2011.
Formål: Valg af bestyrelse.
Mødet blev holdt i Varmestuen, Røjlevej 6, Nr. Søby. - 15 personer deltog. Resultatet blev:
Erik Nielsen, Nr. Lyndelse, formand

Else Larsen, Nr. Søby, næstformand
Sven Caning, Nr. Søby, sekretær
Karen Kiel Brandt, Nr. Lyndelse,
kasserer
Freddie Ludvigsen, Nr. Lyndelse
SKULDERBLADET ønsker den nye
bestyrelse god arbejdslyst.
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Månedens digt
Det fynske forår bragte påske, sol og milde vinde, alt
blev pludselig lysegrønt.
Svalerne de kvidrede,
og sådan er det gået indtil videre.
u kukker gøgen leveår,
syrenen om en sommer spår.
Carl ielsens lille Barndomshjem
har derfor slået døren op på klem.

Huspoeten

Lokalarkivet for Nørre 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
**************************

Bemærk !
Arkiverne er lukket fra midten af juni til ca. midten af august. I denne periode
kan der træffes aftale om besøg – i Nørre Søby ved henvendelse til Aase
Reffstrup, Kirkesøvej 9 – tlf. 65 90 11 00.
Første ordinære åbning efter ferien: tirsdag 9. august 14-17.
Fortælledagene begynder igen mandag den 5. september 2011,
kl.14.30.
”Hvem ejede egentlig ørre Søby i gamle dage? Om Søbysøgård.”
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Kalenderen
Ons.
1. Juni
Tor.
23.
Ons.
6. Juli
Man. 5. Sep.
Fre.
9.
Tor.
15.

17.30
20.00
17.30
14.30
18.00

juni - september 2011

Fællesspisning f. børnefamilier
Sct. Hans
Fællesspisning f. børnefamilier
Opstart fortælledage
Fællesspisning
Varmestuens efterårsudflugt

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Lokalarkivet
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
1., 3. og
4. Fredag

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - 8SB
Banko
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.
8r. Søby Koret - øveaften
Babygymnastik

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00
19.00
09.30

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen
21.00 Aulaen Røjlevej 22
10.30 Varmestuen

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag
2. Fredag

19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00

Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning

- 17.00
- 21.00
-

Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
8ørre Søby Kirke
8ørre Søby Lokalarkiv
8ørre Søby Koret

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet

8ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
8ørre Søby Forsamlingshus

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
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. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
8æste nummer udkommer den 1. september 2011. Deadline : 15. august
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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