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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Forårskoncert – lørdag den 1. maj 2010
I februar-nr. bad ”De lystige Koner i
Nørre Søby” om, at lørdag den 1. maj
om eftermiddagen, holdes klar til en
musikoplevelse i Aulaen, Røjlevej
22. – ”De lystige Koner” udgøres af
teamet fra sidste års succesarrangement.
Vi vil gerne formidle vores glæde
over musik og sang og dertil benytte
den gode mulighed, vi har med
Aula’en. Sidste år sang Tine Jarl – i
år har vi truffet aftale med Vokalensemblet MandHatten.dk fra Kolding. MandHatten.dk består af 13
musikalske og sangglade mænd og

deres karismatiske dirigent, Jørgen
Andersen. Repertoiret spænder bredt
– fra danske og nordiske sange, over
jazz og evergreens til barbershop og
internationale rytmer. – En af 2.
bas’erne har trådt sine børnesko på
Kirkesøvej; jeg tager gerne ansvaret
for ham!
Mere om koncerten i april-nr. – Sæt
nu kryds i kalenderen, tag en pause
fra havearbejdet og kom ud i Aulaen
til et par muntre timer.
Aase Reffstrup

Foredrag med Søren Ryge Petersen
Nr. Søby – Heden menighedsråd inviterer til foredrag i Nr. Søby kirke
den 18.marts 2010 kl.19.00. Efter
foredraget vil der blive serveret lidt
til ganen, ude i våbenhuset.
Søren Ryge vil fortælle om "Skæve
eksistenser", Anders og Bette Anna,
som han har lavet meget populære
TV-udsendelser om. Søren Ryge Pe-

tersen er uddannet cand.phil. i dansk
fra Aarhus Universitet og er selvlært
haveekspert.
Han var redatør af Det Danske Haveselskabs blad "Haven" i årene 19781990. Han har endvidere siden 1992
haft udsendelsen "Søren Ryge" på
DR1, der er en livesendt haveudsendelse sendt fra hans egen have på

Djursland med kun ét kamera, hvilket
siden har været betegnet som dogmetv.

programmer for DR. Ligeledes har
han produceret en række udsendelser
om natur og mennesker. Søren Ryge
Petersen er fast haveskribent i dagbladet Politikens Lørdagsliv.

Under navnet DR Derude har Søren
Ryge Petersen desuden lavet andre

Fra den gamle bog med ”Danske Ordsprog”.
Man ser på reden, hvad fugl der er
inde.

Den skal se ilde ud, som skal forskrække fanden.

Mangen gifter sig for en gård og
angrer det inden et år.

Når en mand kun er lidt kønnere end
fanden, får han nok en kone,
Og når en pige kun er lidt klogere
end en gås, får hun nok en mand!

Én mor kan føde ti børn, men ti
børn kan ikke føde én mor.

Gammel kærlighed ruster ikke.
Den skal tidlig krøges, som god
krog skal blive.

Ude af syne, ude af sind.
Frænde er frænde værst.

Der skal skarp lud til skurvede hoveder.

Lige for lige, når venskab skal holdes.

De unge skal man lære, de gamle
skal man ære.

De er ikke alle venner, som smiler.
Man skal krybe, til man lærer at gå.
Bedre er en ny ven med et gammelt
ansigt end en gammel ven med et nyt
ansigt.

Hvad man i ungdommen nemmer,
man i alderdommen ej glemmer.

Sid din ven nær, men sid ikke låret af
ham.

Man lærer, så længe man lever.
En mø skal kendes i et dejtrug og
ikke i en springedans.

Til sin ven skal man komme buden i
medgang og ubuden i modgang.
I nøden skal man kende sine venner.

Klæder skaber folk.
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Lige børn leger bedst.

Hvor der er hjerterum, er der også
husrum.

Krage søger mage.

Har I husket at melde jer til årets gigantiske karneval i
Nr. Søby Forsamlingshus lørdag den 20. marts 2010
kl.18.00 – 01.00

?

Ellers er det uigenkaldelig sidste frist den mandag den
8. marts.
Gerda Larsen
Dorte Pedersen
Pia Korsgaard

65 90 21 26
65 90 14 18
65 90 15 58

Skynd jer – der er kun 100 billetter og der er rift om de sidste !!!

Varmestuen
Fællesspisning fredag den 12 marts.kl. 18.00 Tilmeldning fra den 1.
marts til Else Larsen telefon 65901129.
Generalforsamling i Varmestuen bliver afholdt fredag den 9 april kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen bliver der fællesspisning, med tilmeldning fra den 1. april til Else Larsen telefon
65901129.

yt fra Søbysøgård
Salg af Brænde:
Brænde der er kløvet og leveres i nærområdet 300 kr. + moms pr. kassemeter
Kontakt Landbrugsleder Jørgen Rasmussen
Tlf. 72553840.
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Gunner Fredelund Skadborg
Mandag den 25. Januar fik vi meddelelsen om, at Gunner var død. Selv
om vi nok vidste, hvor det bar hen
var det ufatteligt – ikke til at forstå.
Gunner, som vi har kendt, lige siden
han og hans kone Inga som ganske
unge kom til Nr. Søby og overtog byens bagerforretning. De fandt sig
med det samme godt til rette her i
vort lille samfund .
Meget dejligt nybagt brød har han
forsynet byen og oplandet med i de
mange år han drev bageriet i Nr. Søby.
2 dejlige børn fik de, og fremtiden
tegnede lys for dem. Sådan skulle det
imidlertid ikke gå. I en alt for ung alder døde Inga, og han stod tilbage
med børnene. Det klarede han imidlertid flot, og på et tidspunkt mødte
han Kris, og det blev en stor lykke
for både ham og børnene.
Det har været en fryd for os her i byen at se hvor glade Kris og Gunner
var for hinanden. De færdedes altid
hånd i hånd – glade og lykkelige. De
blev gift i august 1991, og har haft

mange gode år sammen. Da Gunner
blev syg, gjorde Kris alt hvad hun
kunne, for at han skulle komme til
kræfter igen, men hun var oppe imod
en alt for alvorlig sygdom.
I Varmestuen har vi nydt godt af
Gunners tid i bestyrelsen. Hans uformelle måde at forholde sig til tingene, så alle følte sig tilpas og havde
lyst til at deltage i de arrangementer
der var. Han var med til Petanque –
til bob – og i øvrigt det meste af det
der foregik. Kris og Gunner er kommet med mange gode ideer til aktiviteter, som kunne have interesse for
Varmestuen. Lørdagsfrokost blev således til på deres initiativ, så ligetil
og ukompliceret.
Nu er Gunner ikke mere. Nr. Søby
har igen mistet en af sine ildsjæle,
men Kris har mistet sin kære mand.
Pernille og Dennis har nu også mistet
deres Far, men de har Kris. Gunner
blev kun 65 år.
Æret være Gunners minde.
Kirsten Pindstofte

Støtteforeningen i Arkiverne
Støtteforeningen Nr. Lyndelse, Nr.
Søby Idrætsforening besøger tirsdag
d. 16. marts om aftenen, Nr.Søby og
Nr.Lyndelse Lokalarkiver.
Der bliver en kort Introduktion ved
arkivlederne, omhandlende arkiverne
og deres virke. Billeder på stor-

skærm i Aulaen, god tid til at se på
arkivsamlingerne, f.eks. portrætter,
Skolebilleder, land- og matrikelkort,
ejendomsbilleder osv..
Sådanne besøg giver altid stof til
erindringssamtaler m.v. af den slags
der lyder: Kan du huske?.
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Der er mulighed for kaffe/te/kage
m.v., når dette tiltrænges. Støtteforeningen står for denne forplejning.

iels C.Lind
r.Lyndelse

Månedens digt

Læg mig ud i solen
Så bliver jeg varm og glad.
Jeg mener:
ogen ta’r til Syden
Og får et mudderbad.
Men først må sneen smelte,
Og det skal blive vår.
Så er det tid at ligge der
Med bellis i sit hår.
Det er da meget nemmere
Og koster ingen ting’:
at ligge der i solen og ånde livet ind.

Huspoeten
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yt fra Lokalrådet
Onsdag den 3.3 kl. 19.00 i Aulaen
på ørre Søby Skole holder Lokalrådet et Borgermøde.
Sognepræst Anders Kjærsig kommer
og fortæller om landbylivet før og nu.
Bagefter kan vi diskutere , om vi har
brug for et lokalråd. Eller kan vi
bare selv?

kl. 19.00 hos Hedvig i ”Salen”, r.
Lyndelse.
Det vil betyde meget - ikke bare for
os - men også for jer, om I lagde vejen forbi begge aftener.
Venlig hilsen
Lokalrådet v/ Freddie Ludvigsen –
tlf. 65 90 27 87

Vi i det nuværende lokalråd leder efter svar til brug ved vores generalforsamling onsdag den 17.3.2010

YT!! r. Søby Koret. YT!!
Nr. Søby Koret har fået ny
dirigent/solist m.v., sagde
afløser på dirigent-podiet,
heldigvis ja, på betingelse
da vores nuværende diriaf at koret kunne flytte
gent er sygemeldt første
øveaftenen til torsdag, i stedet for
halvår af 2010.
mandag aften. Vi har allerede haft
Et sangglæden af
kor uden
Per´s
dirigent
kunnen
holder jo
de første
ikke i
2 øveaftelængner, og
den.!!!
glæder os
Jeg konderfor
taktede
meget til
derfor
resten af
Nr. Søby
forårssær. Søby Koret ved indvielsen af lokalarkivernes nye lokaler sonen
– He20. marts 2009
den´s
med Per
organist PER HYTTEL, om ikke det
ved roret.
var noget for ham, og Per jo som er
et meget alsidigt & dygtigt musisk
På r. Søby Korets vegne:
talent, både som orkestermusiker/
Johnny Andersen
6

Fastelavnfest i Forsamlingshuset
Søndag den 14 februar afholdtes der
fastelavnsfest

også at få kåret tre konger og dronninger.
En tak fra bestyrelsen for det store
fremmøde og vi
gentager jo selvfølgelig til næste
år.
På bestyrelsens
vegne.
Peder Larsen.

for børnene i Nr. Søby og omegn.
Der var mødt 60 børn op i utroligt
mange
flotte udklædninger, der blev gået til

makronerne
da katten skulle slås af de 3 tønder,
og det lykkedes
7

Kalenderen
Marts - maj 2010.
Fre.
Søn.
Ons.
Man.
Lør.
Lør.

12. Feb.
14.
3. Mar.
8.
20. Maj
1.

18.00
14.00
19.00
19.00
18.00

Fællesspisning
Fastelavnsfest
Borgermøde
Generalforsamling Skulderbladet
Karneval
De lystige koner i ørre Søby

Varmestuen
Forsamlingshuset
Aulaen Røjlevej 22
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag

Torsdag

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

10.00
19.15
19.00
10.00
10.00
14.00
19.00

-

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

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

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00
12.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
Dagli’ Brugsen
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Forlaget Syssel

ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
ørre Søby Forsamlingshus
ørre Søby Koret

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
æste nummer udkommer den 1. april 2010. Deadline : 15. marts
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