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for Nørre Søby og omegn

I lyst og nød

Når man i denne tid passerer det
gamle plejehjem ”Humlehaven”, bliver man let lidt trist til mode – snart

er det nemlig forsvundet, banket ned
sten for sten. Et nyt og
”tidssvarende” plejehjem (eller sund-

hedscenter) vil se dagens lys, til glæde – må man da håbe – for fremtidens ældre. Samtidig sender man
kærlige tanker til alle de gamle, de
ansatte og alle de frivillige hænder,

som gennem årene har været der for
hinanden.
Penge, mange penge må det koste –
forhåbentlig ikke så mange, at der
kun bliver råd til kaldeapparater og
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højtalere, som hver halve time sender
praktiske råd ud til beboerne. Men at
Fynslands bløde ”d” må høres, og at
der må dufte lidt dejligt af et eller andet hjemmelavet.
For uanset hvor forkælede og forvænte vi er, og kommende generationer fortsat vil være – når først vi ikke
mere selv kan komme ud af sengen
eller op af stolen, så betyder alle de
forkromede glæder ikke så meget
mere. Så vil det være ”de varme hænder og lyden af Fynslands bløde ”d”,

vi længes efter – en lyst som skulle få
selv Vorherre til at smile, Men han
har jo heller aldrig været spor forkælet.
Hanne Christensen
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r. Lyndelse – r. Søby Lokalråd.
Generalforsamling
”Varmestuen” Nr. Søby ( ved den gamle brugs )

Onsdag d. 20 marts 2013
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden, Erik Nielsen
Egevej 16 Nr. Lyndelse i hænde,
senest 14 dage før.
Lokalrådet er vært ved 2 stk. smørrebrød og øl/vand.
Venlig hilsen Bestyrelsen .

Jens Arndal
Christian Fogh
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Månedens digt

Bliver det mon forår igen?
Vil solen kalde erantis og vintergæk frem?
Vil den gamle tjørnehæk blive grøn?
Vil min nabo få mere i løn?
Vil gøgen kukke – lærken kvidre?
Vil min cykel og jeg køre vid’re?
Det er nok bare vintertanker,
når man sådan sidder og sjælegransker.
Huspoeten
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Foredrag i Varmestuen

Onsdag den 13. februar 2013 var der
foredrag, kaffe og kage i Varmestuen.
Else-Marie Albrekt fra Hestehavegaards Hverdagsmuseum fortalte om

stedet, fra fæstegård under Nordskov
via selvejergård og udstykning til
dets nutidige status som museum for
de mange hverdagsting, der i de
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En lille udstilling var der plads til, og
Bente Kyviks imponerende udvalg af
håndarbejde havde også fundet vej til
Varmestuen. Overskuddet fra salget
går til Varmestuen.
Varmestuen er og bliver et spændende og hyggeligt samlingssted, og en
oplevelse som denne, hvor vi får lov
til at lytte, synge og nyde et lækkert
kaffebord sammen luner rigtig godt
en kold og mørk vinteraften.

senere års forløb er kommet til, ikke
mindst fra Nørre Søby.
Det blev også til en fortælling om
Nørre Søby og om nogle af de mange
spændende ting, der stammer herfra.

red
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Efterlysning
Er der dog ingen blandt Nørre Søbys ca. 1150 sjæle, som kunne tænke sig at
bidrage til SKULDERBLADETS indhold?
Som sidder og brænder for at fortælle om oplevelser, f.eks. i naturen (jf. Ivers
Naturkalender) – eller kommentere løst og fast. – Lidt fornyelse vil være kærkomment – det må I da også synes efter mere end 20 år med os ved pennen.
Hanne og Aase

Varmestuen
meddeler
Borgere i ørre Søby kan nu leje lokaler i Brugerhuset
Varmestuen, Røjlevej 6b. Max 25 personer.
Henvendelse 3 uger før brug til
Else Larsen tlf. 65 90 11 29 - 23 25 11 39
Er du interessent eller annoncør i Skulderbladet, tilbyder vi, at du en
gang årligt, kan få et indstik med i bladet gratis.
Du skal selv lægge det i.
Hvis du ikke er interessent eller annoncør er prisen 700.– kr.
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Lokalarkivet for "ørre 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
************************************
Fortælledag - Mandag den 4. marts 2013 kl. 14.30 i Arkivet
Vi fortsætter Astrid Eggerts erindringer
Fortælledag – Mandag den 8. april 2013 kl. 14.30 i Arkivet.
Kom og vær med til at sætte navne på en samling konfirmationsbilleder,
begyndende 1944-45

VARMESTUE"
Fællesspisning
fredag den 8. marts kl.18.00.
Tilmelding fra den 1. marts til Else Larsen, telefon 65901129.

B: Generalforsamling
i Varmestuen bliver afholdt fredag den 12. april kl.18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen bliver der fællesspisning, som bestyrelsen
står for.
Tilmelding fra den 1. april til Else Larsen, telefon 65901129.
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Kalenderen
Lør.
Man.
Fre.
Søn.
Man.
Ons.
Man.
Fre.

2. Mar.
4.
8.
10.
11.
20.
8. Apr.
12.

18.30
14.30
18.00
14.00
19.00
19.00
14.30
18.00

marts - april 2013

Festaften og ”De grås guld”
Fortælledag
Fællesspisning
Kaffebord og ”De grås guld”
Skulderbladets generalforsaml.
Generalforsamling Lokalrådet
Fortælledag
Generalforsamling Varmestuen

Forsamlingshuset
Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Varmestuen
Lokalarkivet
Varmestuen

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Gymnastik
Øveaften 5.S. Dilettanterne
Bob/Petanque
Træning - 5SB
Banko
Strikkeklub og læseforening
Bob/Petanque

10.00
19.00
10.00
19.00
19.15
14.00
10.00

- 11.00 Varmestuen
Forsamlingshuset
- 12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
- 16.00 Varmestuen
- 12.00 Varmestuen

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

Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning
Lørdagsfrokost

14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
10.00
10.00 18.00
12.00

Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
5ørre Søby Kirke
5ørre Søby Lokalarkiv
5ørre Søby Vandværk
5ørre Søby Delettanterne

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet
Headsetshop

5ørre Søby Boldklub
Byfestkomiteen
5ørre Søby Forsamlingshus
Lokalrådet

Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475
Løssalg : 5 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1,50 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt. E-mail: peter.albrekt@mail.dk
5æste nummer udkommer den 1. april 2013. Deadline : 15. marts
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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