ørre Søbys kalender
ovember - april 2001.
Tor
Fre.
Lør.
Søn.
Tor.
Tor.
Tir.
Man.
Tir.

8.
9.
10.
25.
29.
17.
26.
18.
23.

ov. 19.30
18.00
10.00
10.00
19.00
Jan. 19.30
Feb. 19.30
Mar. 19.00
Apr.

Vælgermøde
Fællesspisning
Arkivdag - lokalarkivet
Julemesse
Julearrangement-Husholdningsf.
Generalforsamling-Husholdn.f.
Dronningens gobeliner.
Jeg elsker den brogede verden
Udflugt til Humlemagasinets

Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolen
Forsamlingshuset
Dømmestrup Forsml.
Salen
Kirkesalen r. Lynd.
Foredrag, Salen
Galleri

11. Årgang nr. 10.

1. ovember - 1. december 2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Torsdag

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
2. Onsdag
3. Onsdag
4. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Legestue
Diskussionsklub
Legestue

18.30 - 21.30
10.00 19.30 10.00 -

Torsdag den 8. ovember kl. 19.30.
Forsamlingshuset og Skulderbladets vælgermøde den 8. November .

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen
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. december 2001. Deadline : 15. november
Sats : Syssel.
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Husk Vælgermødet i Forsamlingshuset

Mødet vil blive indledt med indlæg fra de opstillede kandidater, hvorefter
der kan stilles spørgsmål og debatteres.
Som anført i sidste nummer af Skulderbladet er der fra Skulderbladets side
lagt op til debat om følgende emner :

Udstykninger i r. Søby
Kommunalreform
Skolerne
Ældre- og ungdomsboliger
Aktivitetshusene
Busordningen
1

Visioner for lokalområderne

fremmødte op til debat.

låne en del til dagen.

De nævnte punkter vil næppe blive
uddebatterede og det er langt fra
sikkert at vi når at komme ind på
dem alle for der skulle også gerne
være plads til at tage emner fra de

Under alle omstændigheder er der
rigeligt at tale om så :

SLA har tæt kontakt til søsterorganisationerne i Norge og Sverige, og
her markerer man også dagen og
med samme emne.

Vel mødt den 8. November !
red

Benyt lejligheden til at aflægge os
et besøg; vi har til huse på Nørre
Søby Skole, på 1. sal - indgang fra
skolegården.
Har du "noget liggende i en skuffe", som du er i tvivl om den historiske værdi af, så tag det med, og
lad os tage en snak om det.

Arkivdagen er :

Lokal Brugsen bliver til Dagli’ Brugsen
Til beboerne i Nr. Søby og omegn.

nunende drejer det sig om, at vi
skal hæve omsætningen med 1 million kr, og derved komme op på det
niveau vi tidligere har ligget på.

Vi har nu gjort brugsen mere overskuelig, og har faet et større sortiment. Vi takker mange gange for
alle de positive meldinger vi har
faet.

lørdag den 10. november
2001

Velkommen i Lokalarkivet.
Bestyrelsen

vi har Åbent hus fra kl. 10-14.

Personalet vil gøre alt, for at I skal
føle, det er rart at handle lokalt.
Som noget nyt, vil en represæntant
fra bestyrelsen stå i butikken ca. en
gang om måneden og uddele
smagsprøver. Vi vil også gerne,
hvis der er nogle af vores kunder,
som vil komme og udstille, og forhåbentlig sælge, nogle af deres juleting op til jul. Kom og aftal et
tidspunkt der passer dig.

Som mange af jer nok har hørt, vil
vi pr. I/ I 2002 gå fra at være en
Lokal brugs, til igen at være en
Dagli' brugs, hvilket vi ved mange
glæder sig til, ligesom vi. Der er
dog fremsat det krav fra FDB, at
omsætningen skal øges, hvis vi skal
blive ved med at eksistere i Nr.
Søby.

Vi håber på god opbakning i fremtiden.
På gensyn i brugsen

Så derfor beder vi om jeres støtte til
at bevare brugsen som en del af
lokalsamfundet. Som det ser ud nu,
er fremtiden lys, og vi er positivt
indstillede, men realiteten er, at
mange små butikker vil lukke fremover, såfremt de ikke kan opretholde en indtjening. For vores vedko-

Med Venlig Hilsen
Kirsten Høyer-Andersen
Uddeler og
Lasse Aa. Pedersen
Formand

2

Fællesspisningen
Fællesspisning i november afholdes fredag den 9. kl 18.00,
husk at ringe til BETE 65901944 senest TIRSDAG den 6.nov.
7

Af ørre Søbys Dagbog
Lokalarkivet for ørre Søby
Sogn

JULEMESSE
r Søby Forsamlingshus

Umiddelbart er det ikke det, man
forbinder med "det de gemmer på
Lokalarkivet". Og dog - ved nærmere eftertanke er det netop det, for
"kærlighed" skal ikke alene forstås
i traditionel, familiemæssig forstand.

Arkivdag 2001

Så arrangeres der igen "Arkivdag"
over hele landet; det gjorde der også for 2 år siden, og med stor succes. De
fleste
Al det, vi
arkiver
arbejder
fandt
med på arkidenvet: levnedsgang
beskrivelser,
billeder,
billeder,
kort
ejendomso.m.a.
papirer, bilfrem fra
leder, forgemeningsmerne,
arkivalier,
og de
billeder, er
blev
udtryk for
grunkærlighed til
Efterårs idyl i Nørre Søby
digt
studeret. Vores landsorganisation,
vores lokale historie.
SLA (Sammenslutningen af LokalArkiver) har sat en fællesnævner
Det er ikke en fejltagelse, at jeg har
for dette års arrangement:
omtalt "billeder" flere gange, for
som det vil være mange bekendt,
har arkivet mange, mange billeder,
Kærlighed til --og der kommer stadig nogen ind desuden har vi adgang til en stor
Hvor gemmer kærligheden sig på
lokal fotosamling, hvorfra vi vil
vore arkiver?

6

SØDAG DE 25. OVEMBER
KL. 10.00 - 17.00
Ja, nu er der faktisk under 2 måneder til jul, og det er derfor igen tid
til vor årlige julemesse.
Sæt derfor kryds i kalenderen til familiens 'juleudflugt' søndag den
25. november.
Selv om vi endnu ikke har alle aftaler med udstillerne i hus, tør vi
godt love, at der igen i år bliver det helt store udvalg i juleting, ligesom der også vil være stande med julegaveideer,tøj og brugskunst.
Dagen igennem bliver der lotteri med mange flotte gevinster.
Der kan naturligvis også købes gløgg, æbleskiver, pølser m.m.
Ft eventuelt overskud fra julemessen vil gå til vedligeholdelse af Forsamlingshuset.
Hvis du er interesseret i en stand på julemessen, kan du kontakte Peder Larsen på telefon 65 90 21 26.
På gensyn
Bestyrelsen

3

Udviklingen

Søde forårs minder
Af Theis Sommer

I mange hundrede år har vi kunnet
høre de gamle kirkeklokker ringe
på hverdage morgen og aften.

bevæge klokkerne. Det dårlige er,
at det
individuelle ved at forskellige mennesker ringede, er væk.

Det kan vi dog heldigvis endnu.
Men hvor det indtil i lørdags ( d.
13.10.2001 ) var et menneske , der
gik
de 3o trin
op i kirketårnet, tog
høreværn
på og trak i
det kraftige
reb, er
det nu elmotorer, en
computer
og et digitalur, der
styrer ringningen.

Man vidste også,
når kirkeklokkerne ringede, var der
et menneske tilstede.Det er
der ikke
mere, det
sker automatisk.

Vi kan
håbe, at
udviklingen stopper her
og at vi
ikke får
båndafDen gamle station
Udviklinspillere til
gen har på godt og ondt nået klokat erstatte præsten eller organisten
keringningen. Det gode er, at flere
eller kirkesangeren.
mennesker ikke får ødelagt hørelsen ved at stå så tæt ved klokkerne,
Iver
det var også hårdt rent fysisk at

4

Roser så røde
Jeg så dem døde
På din væg
De der giver ingen skæg
Hvor smukke blomster lever
Man sjældent mere går
Men der er ingen smukkere tid
End blomsternes forår
De skal alle plukkes
Mennesket vil eje alt
Og derfor vil jeg slås
For at blomster ikke bliver kvalt.
Du smukke Linea
Og underskønne konval
Jer skal ingen røre
I er mit kald
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