13. Årgang nr. 3. 1. Marts - 1. April 2003

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Fællesspisningen
Fællesspisning i marts bliver afholdt fredag den 14.03.03 kl 18.00.
Husk at ringe til Bente 65901944 senest tirsdag den 11.03.03.

Skulderbladet afholder generalforsamling
Torsdag den 6. Marts 2003 kl. 19.30 i Varmestuen. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Punkter til dagsordenen skal være redaktøren i hænde senest tirsdag
den 4. Marts. Gode ideer og forslag er altid velkomne.
Vel mødt
red

yt fra din Dagli´Brugs
Vi holder årsmøde fredag den 21. Marts kl. 19.30. Der serveres en let anretning +
lidt til ganen. Spisebilletter kan købes i Brugsen senest den 19. Marts for 50 kr.. Se
opslag i butikken. Johannes kommer og hyggespiller. Tag naboen med til en hyggelig aften.
Bestyrelse og personale
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EDB- Begynderhold. 2003.
På r. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen.
Alle er velkomne.
7 X 3 timer, Tirsdage = i alt 21 Timer.
Start Tirsdag d. 11 Marts. Kl. 16 - 18.30
Pris: kr. 465,Kurset henvender sig netop til dig. Du har måske gået længe med tanken om et Edb-kursus. Dette kursus kan alle deltage i.
Der kræves absolut ingen forudgående viden. Kom og lær om alt dette
nye, som du vil få utrolig glæde af i tiden fremover. Kurset bliver let forståeligt, og jeg vil tale ”Dansk” igennem hele undervisningen. Jeg vil
repetere igennem hele kurset, så du kan huske det.

Du skal lære:
· Tænde og slukke for din computer.
· Åbne og lukke programmer.
· Skrive et brev, gemme det og rette og udskrive på printer.
· Sende og modtage E-post (E-mail).
· Finde informationer m.v. på Internettet.
· Finde en sang på nettet til en festlig lejlighed mv.
· Lave dit helt eget private budget.
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager,
vil blive udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage
notater på, godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug.
Tilmelding: r. Søby Korets Aftenskole tlf. 62661464
E-post. laika@mobilixnet.dk
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe.
HUSK!!!
Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 11 pers. Pr. hold.
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EDB - UDVIDET 2003.
På r. Søby Skole. EDB Lokalet i Aulaen.
Alle er velkommen.
7 X 3 Timer, Onsdage = i alt 21 timer.
Start Onsdag d. 12 Marts. kl. 16.00-18.30
Pris: kr. 465,Kurset henvender sig netop til dig som har lidt kendskab til tekstbehandling, eller som har deltaget i begynderhold. Kom og lær tekstbehandling
dybdegående. Jeg vil fortsætte i det samme let forståelige sprog, og jeg vil
repetere igennem hele kurset, så du kan huske det.

Du skal lære:
· At skrive en indkaldelse til et bestyrelsesmøde.
· Videregående tekstbehandling (Word).
· Formatering samt opsætning og udskrivning.
· Outlook Express, E-post, Adressekartotek mv. Vi går I dybden med
programmet.
· Internettet: Vi ser på søgemaskiner/websider og ser hvad vi kan bruge alt dette til, og meget andet.!!!!!
Al undervisningsmaterialet ca. 20 sider koster (kr. 25,-) pr. deltager, vil
blive udleveret på kurset. Du skal kun medbringe noget at tage notater
på, godt humør + evt. diskette til dine egne kopier til hjemmebrug.
Tilmelding: r. Søby Korets Aftenskole tlf. 62661464
E-post. laika@mobilixnet.dk
Johnny Andersen Holmslundsvej 10, 5750 Ringe.
HUSK!!!
Tilmeld dig nu, da der kun er plads til 11 pers. Pr. hold.
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ørre Søbys kalender
Marts 2003.
Søn.
Tor.
Fre.
Fre.

2. Mar. 14.00
6.
19.30
14.
18.00
21.
19.30

Fastelavnsfest
Skulderbladets generalforsaml.
Fællesspisning
Årsmøde Brugsen

Forsamlingshuset
Varmestuen
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
Varmestuen

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. april 2003. Deadline : 15. marts 2003
Sats : Syssel.
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