ørre Søbys kalender
ovember - december 2005.
Fre.
Søn.

11. ov.
20.

18.00 Fællesspisning
10.00 Julemesse

Varmestuen
Forsamlingshuset

15. Årgang nr. 9.

1. november - 1. december 2005

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

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

10.00
18.00
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
10.00

- 11.00
- 21.00
- 16.00
-

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Varmestuen
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolens aula
Stadion Forsamlingshuset
Varmestuen
Stadion
Stadion Varmestuen
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

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

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. december 2005. Deadline : 15. november 2005
Sats : Syssel.
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Den genopstandne Høstfest
Tak til os alle, fordi vi ville være med til at genoplive traditionen med at holde
høstfest i Nr. Søby Forsamlingshus. I dag kalder vi det en sensommerfest, da
ikke ret mange er involveret i høsten som i ”gamle dage”.
Vi, der endnu kan huske de gamle Høstfester, hvor vi sad på træbænke i det
gamle forsamlingshus nede på Trekanten, kan let falde til nostalgi. Hvor den
faste tradition var at Gottchalk holdt høsttalen – en præst der kendte byen. Og
hvor Ellegård altid måtte stå for skud,- - der var ikke tryk nok på vandet hen under aften, når bønderne kølede mælk, og vi alle sammen skulle vaskes – maske
lidt ekstra – vi skulle jo til høstfest.

Nr. Søby skole er en lille skole med
kort "afstand" mellem forældre, lærere
og ledelse. Trods ny skole-struktur
med fællesledelse med Carl Nielsen
skolen, oplever vi det ikke i hverdagen som nogen
forringelse,
tværtimod er
der mulighed
for medindflydelse i det omfang man måtte ønske det.

- skal skolen bevares, skal den støttes !

Tak til forsamlingshusets bestyrelse fordi de lagde lidt ekstra tryk på os i år, der
skal åbenbart lidt tryk til . Senest har vi set det, hvor Brugsen lagde ”tryk” på
Apoteket, - og vi har haft flere eksempler i årenes løb. Der går endnu ry om den
store demonstration for skolen for år tilbage.
Men tilbage til sensommerfesten. Så blev der gjort forsøg på at genoplive –
genopfriske - kendskabet til Nr. Søby-sangen,- held og lykke med det. Det glæder os gamle, at så mange yngre ægtepar var med og som viser interesse for byen.

Christina og
Benny
Forældre til

Og så blev vi også præsenteret for noget forholdsvis nyt GAJOL PÅ FLASKE- pålidelige kilder påstår, det smager godt – og så virker det!
Endnu en gang tak for en dejlig fest
H og H.

Fællesspisning
I november bliver afholdt fredag den
11. november kl. 18.00. Husk at ringe

til Bente på tlf.nr.: 65901944 senest
tirsdag den 8. november.
2

Den fælles ledelse har givet en besparelse som med vores øjne burde medføre en fremtidssikring af skolen, Men: for os at se er vi selv med til at
lukke og slukke for Nr. Søby skole.
Hvis vi som forældre ikke støtter vores skole, men i stedet støtter skoler
udenfor nærmiljøet, skrider grundlaget for Nr. Søby skoles eksistens.
Hvad er det vi vil i Nr Søby. ? - ønsker vi at bevare vores skole.

Emma, 2. kl. samt Sofie og Mads,
børnehaven.
Pia og Kurt
Forældre til Anne Sofie, 2. kl.

7

ker og andre arrangementer, hvor de
Iærer skolen at kende og muligvis får
sat ansigt på nogle af deres kommende lærere.

buen, en velfungerende integreret institution, hvor der er en sammenkædning mellem børnehave, fritidsordning
og skole. F.eks. bliver de "store" bør-

JULEMESSE
NR. SØBY FORSAMLINGSHUS
Søndag den 20. november
kl. 10.00 – 17.00
Så nærmer tiden sig, for den årlige jule-messe i Nr. Søby Forsamlingshus.
Vi kan igen i år byde på mange forskellige stande, med masser af lækre ting til
julen.

Nr. Søby skole er placeret i en
lille landsby, et trygt nærmiljø
hvor der vises interesse og
ydes omsorg for hinandens
børn.
Samtidig er vejen til skolen for
de fleste børn kort og sikker at

Blandt andet: blomster, dekorationer, adventskranse, papirklip, tøj, nisser, legetøj.
slikbod, samt lokalhistorisk arkiv.
Stor tombola.
Salg af lotteri hele dagen, med mange flotte gevinster.
Lodtrækning på indgangsbon hver time.
Kaffe, øl, vand, gløgg og æbleskiver kan købes.

nehave-børn
en del af fritidsordningen 1 til 2
gange om
ugen op til
skolestart,
hvilket er
med til at
skabe tryghed
for dem. De er med på skolen til Fastelavns fest, motionsdag, teaterstyk-

Indgang 10,00 kr., hvor du deltager i lodtrækningen om en stor gevinst,
værdi ca. 2.500,00 kr.

KOM OG VÆR MED
færdes på.
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Bestyrelsen
3

Månedens digt

r. Søby skoles fremtid også efter år 2007
tioner været en naturlig del af daglig-

En tvivl er sået i Nr. Søby borgernes

En natsværmer svirred i månens skær,
Mens’ edderkoppens silke spind,
Svøbte hele natten ind.
ede i den mørke muld,
sukked en muldvarp længselsfuld!
Tænk om man i denne nat,
Fandt en vidunderlig skat.
Uglen slår ned på et lynvisit,
Den er lydløs og ferm, det går expedit.
Musens lille røde hjerte,
åede knapt at føle smerte.
Det jo det, med natsværmeri !!
Det kan temmelig hurtigt være forbi.

Huspoeten

sind !
For ca. 7 år
siden måtte
vi i regnvejr
demonstrere,
stå sammen
for at bevare
vores skole er det her vi
nu står igen

dagen i Nr. Søby, og
dannet rammen om en
tryg hverdag for mange
børnefamilier. Vi ønsker at bevare vores skole fordi:

Hvad er Nr.
Søby uden
en skole ? Skolen har gennem genera4

Vores børn får en god start via Regn5

