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

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen

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

ørre Søby Skole
Varmestuen
Søbysøgaard

Galleri Hestehavegaard
ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus

Støt dit forsamlingshus
Forsamlingshuset efterlyser flere aktive hænder til bestyrelsen og flere frivillige hjælpere.
Foreningen Nr. Søby Forsamlingshus er en selvejende institution, som har til formål, at
der i forsamlingshuset tilvejebringes og opretholdes et passende forsamlingssted med
lokaler til ungdomsarbejde i videste forstand, til afholdelse af forskellige foredrag og
andre møder af oplysende karakter, til politiske møder og andre forhandlingsmøder samt
endelig til festlige og andre sammenkomster for befolkningen.
Økonomien i Forsamlingshuset er god. Huset er typisk udlejet ca. 70 gange om året Hver
onsdag er huset udlejet til bridgeklubben og derudover lejer Nr. Søby Dilettanterne huset
om mandagen i vinterhalvåret. Denne flotte udlejning kan dog ikke alene gøre huset
økonomisk bæredygtigt. Derfor driver huset selv et ugentligt bankospil (hver tirsdag),
som gennem mange år har været grundstenen i husets eksistensgrundlag.
Forsamlingshuset arrangerer årligt fastelavnsfest og juletræsfest for børnene og en sensommerfest for de voksne. Derudover arrangeres der hvert år julemesse og ca. hvert andet år et loppemarked.
I alt er der aktivitet i huset ca. 200 gange om året – eller mere end hver anden dag !!
Ovennævnte arrangementer, bankospil og husets drift i det hele taget, foregår ved frivillig arbejdskraft fra bestyrelsesmedlemmer og fra trofaste hjælpere.

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 2005. Deadline : 15. marts 2005
Sats : Syssel.

Vi kan alle være stolte af vort forsamlingshus. Det har gennem de senere år løbende gennemgået forbedringer og vedligeholdelsesarbejder. Køkken og inventar er også på højt
niveau, og huset fremtræder i dag blandt de bedste på Fyn.
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Det er bestyrelsens mål at videreudvikle huset. Der kan fortsat laves forbedringer til glæde for vore brugere, og vi har også ambitioner om en tilbygning på lidt længere sigt.
Vi er meget afhængige af den frivillige hjælp, og derfor sårbare, når bestyrelsesmedlemmer eller trofaste hjælpere af en eller anden grund må trække sig.

har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet,
har du lyst til at hjælpe til ved vore faste
arrangementer eller
har du lyst til at hjælpe til ved de ugentlige bankospil eller
har du ideer og gå-på-mod til nye arrangementer

Vi må konstatere, at bestyrelsen i det seneste år ikke har været fuldtallig, og vi
har også brug for andre frivillige hjælpere, for at kunne videreføre Nr. Søby Forsamlingshus.
Det er DIG vi mangler, så…..
mener du også, at Forsamlingshuset skal
eksistere i fremtiden,
har du også lyst til at tage del i Forsamlingshusets videre udvikling,

så kontakt Peder Larsen, tlf. 65902126,
for at høre nærmere.

yt fra Dagli’ Brugsen
Årsmøde den 18. Marts.
Husk vort årsmøde den 8.marts kl 19.30 2005 i Nørre Søby Forsamlingshus.
Efter årsmødet serveres der snitter og 2 genstande.
Johannes kommer og hyggespiller.
Spisebillet à 65.-kr kan købes i brugsen.
Mød op til en hyggelig aften.
Vi holder åbent hele påsken fra kl 8-18 med mange gode påsketilbud.
Personale og butiksråd
Daglì-Brugsen i ørre Søby
Tlf. 65901426

Varmestuen

Månedens digt
Så fik vi et valg – eller fik vi?
Ind over midten, til højre, til venstre.
Pia Kjærsgaard får ondt, bare hun spotter en svensker.
Fogh han smiler til Bendt – stem på os,
Det bliver slet ikke slemt.
Vi har tænkt os at tage fra de gamle og lidt fra de svage,
For børnefamilier må ikke få grund til at klage.
Det er jo dem, der skal skaffe små nye soldater
til Bush, når han ringer fra de Forenede Stater.
Så har vi Jelved med tasken, Holger med konen,
Lykketoft bejler fortvivlet til tronen.
De unge til venstre vil revolution,
De kristne vil bare så gerne dele med nogen.
Mimi vil ind – hun kommer vist ud.
Alle har de det bedste bud
På stregkoder, skattestop, arbejdsløshed,
Skolen med børn der ingenting ved.
Om mennesker der følte en mening med livet,
Så lukked fabrikken – Fogh har en plan – nu ikke så pivet.
Omskoling, kurser, tag kone og børn, sæt huset på tvang
Og stem så på mig endnu en gang.
Giv mig bare en ny periode,
Så bli’r det måske, som I gik og troede.
Måske sku’ man købe et telt og en cykel med lad,
Glemme alt om komfort og bad,
Slå teltet op på en grøftekant,
Bruge lidt tid på sjov og fjant,
Inden man havner med stregkode på, bag en lukket dør.
Mon de aner, hvad de gør !!!

Fællesspisning i marts bliver afholdt fredag den 11. 03.05 kl 18.00.
Husk at ringe til Bente tlf. 6590 1944 senest tirsdag den 8.03.05
2

Huspoeten
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lyset over en større flade, mens det blafrede.
Siden sidste naturkalender er der sket
forfærdelige ulykker forskellige steder på
jorden. Værst var dog den kæmpe flodbølge efter jordskælvet i det Indiske Ocean, hvor over 200.000 mennesker mistede
livet.

skulle forlade jorden sendte han bud efter
dyrene for at tage afsked og de dyr der
kom, fik hver lov til at lægge navn til et
år.
Efterhånden som jeg nærmer mig sportspladsen, om tirsdagen altså, bliver jeg
blændet af det gule lys spillerne har på
banen, når de træner i at spille fodbold.
Andre dage er det Søbysøgård, der ligger
smukt illumineret af
gule projektører.
Jeg mener,
at det er af
hensyn til
fængselsbetjentene,
der om
natten går
beredskabsvagt og det
er ikke særligt spændende i
buldrende
mørke.
Her ved
Kirkestien lyder der ofte en ugles tuden
fra skoven, den skal nu på musejagt.

Herhjemme fik vi igen en orkan over landet den
8. Januar, værst
gik det
ud over
Nordjylland,
men selv
her i
Nørre
Søby
væltede
kæmpe
træer
omkuld
nede ved
søen ved
Kirkesøvej.
På det personlige plan skrev jeg i efteråret, at jeg ikke havde luft nok til at kunne
cykle. Jeg troede det var noget influenza,
der kunne arbejdes væk. Men det viste sig
at være lungehindekræft i højre lunge. Jeg
får ingen behandling endnu, men går til
diverse undersøgelse på OUH.

Kirken er nu belyst af 4 store projektører,
det ser rigtigt godt ud og giver mange
sjove skyggebilleder. Vort mindste barnebarn Sofie-Helene fik lov til at lave figurer med hændernes skygge på den hvide
væg.

I skrivende stund er der hvidt derude. Det
er helt rart med lidt vinter. Dagen er tiltaget med 3 timer.
Vi går mod lysere tider og venter utålmodigt på foråret.
Iver

En aften med store snedriver og hvor der
ikke var projektører på kirken, mødte der
mig et mærkeligt syn: Et underligt gult lys
stod hen over en af gravene, jeg fik kuldegysninger, men gik alligevel ind for at se
hvad det var. Et stearinlys i et glas stod
tændt under en tynd snedrive, der fordelte
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En festlig fastelavn i Forsamlingshuset
sild og en sorklædt heks.

Søndag den 6. februar var der fest i
Forsamlingshuset.

Den vilde bengalske tiger lod de mange
fremmødte skildpadder i fred for så meget
desto bedre at
kunne koncentrere sig om
katten i tønden.
Efter vedholdende angreb
og lidt hjælp
fra Forsamlingshusets
folk, måtte den
sidste tønde
give op.

Manden med leen var mødt op i selskab
med et par djævle,
klar til at tage sig
af dagens høst.
For at sikre en vis
lige-vægt var der
lige netop den
dag også
mødt et
par ærke-engle
op.

Alt i alt en
særdeles
vellykket
dag med
sodavand,
kattekroner,
kage og
karameller
i gode venners selskab.
red

Også
disse var
i godt
selskab
for
Askepot
var også
mødt op
for at
sørge for den gode historie.
En proprietær med mave og
skæg holdt ivrigt gestikulerende en trold
og et par betjente i skak, mens den gode
fe promenerede sammen med et par pop-

I lyst og nød
Hun havde været på en lille ferie i
Korsbæk! – ja, sådan kaldte hun det, de
der dage, når hendes verden gik i baglås.
Så tog hun til middag på
”Postgården” med Doktor Hansen, hvis
ikke lige der var sølvbryllup hos Bankdirektør Varnæs!

Hun så ”Matador”, gled ind i en verden
med gammeldags høflighed. Selvfølgelig havde de deres problemer; men så
kom ham Hans Christian bare med sine
bekymrede panderynker og løste det
hele. –
3

omdrejningspunktet i ”Matador”, mente
hun. Selv Laura i det Varnæs’ske køkken
har noget; ”man skal bare ikke mænge
sig”, som hun siger.
Kaj var ingen Mads Skjern, så Damernes
Magasin havde ikke fået hende som kunde. - Men en lille ferie i Korsbæk blandede hun ikke ham ind i – for som Doktor
Hansen siger på sit fynske, ”hva’ han ikke
ve’, har han ikke ondt a’ !”
S.B.

Eller tænk, hvis hun havde været en Agnes, så havde Kaj ingen duer haft, og børnene gået i privat skole; men hendes hænder egnede sig ikke til at maske strømper
op. Nej, hun var nok mere en Misse
Møghe, bortset fra at hun ikke ”dragede”
Grisehandleren med sin hund. Ja, men
det er konen, Kathrine, som fænger; hun
kender ham, passer ham, mister ikke sig
selv undervejs – ikke så sært hun fik en
datter som Ingeborg.
Det er i det hele taget kvinderne, der er

Lokalarkivet
Kulturarvsstyrelsen (under Kulturministeriet) har besluttet, at 22. maj 2005 skal
være ”Historiens Dag” – en dag hvor
børn, forældre, bedsteforældre og oldeforældre over hele landet opfordres til at tage
ud i historien for at stifte bekendtskab
med den lokale kulturarv, en slags Historisk Skattejagt.

arbejder sammen om projektet, og i næste
nummer af SKULDERBLADET vil vi
fortælle mere om den historiske skattejagt.
Sæt allerede nu X i kalenderen ved 22.
maj. Vores område har absolut noget at
byde på på en – forhåbentlig – smuk majdag.

Nr. Lyndelse- og Nørre Søby-arkiverne

Aase Reffstrup

Forslag til generalforsamlingen i ørre Søby Vandværk den 28. 02.05.
Nørre Søby den 31.01.05.

beløb til deres festplads ?

Til behandling under pkt. 4 foreslår undertegnede:

Med venlig hilsen
Iver Andersen medlem af redaktionen af
Skulderbladet
Trekanten 2
Nørre Søby.

Vandværket går ind som interessent i
Skulderbladet i Nørre Søby. Vandværket
får derved mulighed for at ytre sig i lokalsamfundet og støtte dette gode initiativ,
der nu kører på 15.år.

Der er 11 andre interessenter bl.a. Kirken,
Skolen, Arkivet, Nørre Søby Koret.
Beløbet går til trykning og distribution og
ikke andet.

Støtten er på 11oo.-kr pr år.
Da Skulderbladet ikke udkommer i Freltofte, kunne man måske give det samme
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Af ørre Søbys dagbog
I gamle dage (et vidt begreb) kunne, specielt landbefolkningen, ikke lige gå på
apoteket eller i Brugsen for at købe hostesaft, opkvikkende dråber o.l. – Man tyede
til husråd, som havde stået deres prøve
igennem måske generationer.

rensen i nr. 8. – Familien har givet den
videre til arkivet, hvor vi nu opbevarer
”originaludgaven” – den følger her til fri
afbenyttelse:
Mod Hoste. – Man kan selv fremstille et
udmærket Hostemiddel ved at koge tre
store Kopper Kamillete. Man skal lade
Blomsterne koge i en Kasserolle, ikke
bare skænke Vand paa dem!

Det var mund-til-mund metoden, som
sendte dem videre – dog med nødvendig
nedskrivning af ingredienser, mål og vægt
på et sted, hvor man kunne finde dem
igen. Arkivet har i tidens løb modtaget
adskillige regnskabsbøger, lommebøger
o.l., og flere af dem har været benyttet
som basis for opskrifter på husråd.

Naar Blomsterne er siet fra, lader man
Teen koge ind med 125 gr sort Kandis og
en hel Citron (skæres itu). – Naar Teen er
dampet ind, saa der kun er en Kopfuld
tilbage, sier man den atter og fylder den
paa en Flaske. Af denne Ekstrakt tager
den Forkølede 1 Spiseskefuld, naar Hosteanfaldene kommer.

I denne vintertid kan det måske hjælpe
nogen at prøve Rasmus Danielsens middel mod hoste.
Rasmus og Sofie boede på Odensevej 10 i
mange år, og på et tidspunkt gav han opskriften til naboerne, Andrea og Jens Sø-

God Bedring – ønsker Aase Reffstrup

aturkalenderen
Én af mine mange pligter er at lufte vores
lille mellempuddel, Carl, det forgår gerne
om aftenen med en lille tur op ad Odensevej, henad Stadionvænget, forbi kirken og
hjem ad Kirkesøvej. Carl er opkaldt efter
Carl Nielsen, vores første mellempuddel
hed Amadeus.

Jeg er ikke særlig klog på stjerner, men
Karlsvognen, Cassiopeia og Nordstjernen
kan jeg da finde. Man kan stå og blive
helt overvældet af de mange stjerner og
begynde at tænke på de store afstande i
himmelrummet. Det er ufatteligt.
Det er mere nærliggende at følge månens
faser fra nymåne til fuldmåne, det tager
28 dage. Når det er fuldmåne er lyset så
kraftigt, at man kan se sin egen skygge.
Det er månens faser, der bestemmer kinesernes nytår og TV har lige vist at kineserne går ind i hanens år her i februar. Der
er tolv dyreår. Sagnet siger, at da Buddha

Her om vinteren er det mange gange en
kold forestilling, men når det er mørkt, er
der alligevel en del at se på ! I øst står
Sønder Højrup radiomast og blinker til sin
lillebror, masten i Brylle, der er i vestlig
retning. Der er næsten intet kunstigt lys,
så i klart vejr står stjernehimlen rigtig flot.
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