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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Lukning af Dagli Brugsen r. Søby
Det er med sorg i stemmen og tårer i
øjnene, at jeg de sidste dage har
modtaget mine kunder i Dagli Brugsen Nr. Søby, da nyheden om at vi
lukker begyndte at brede sig i byen.

til at takke alle jer kunder for de gode
8 måneder det kunne blive for mig
her i byen, som jeres lokale uddeler,
og jeg er utrolig ked af, at jeg ikke
har kunne fortsætte og vende driften

Det er desværre nødvendigt at lukke
den lokale brugs, da omsætningen ikke kan bære det mere, og det er utrolig beklageligt, at vi nu selv stille og
roligt vil befinde os i et lille stykke af
udkants Danmark.
Der vil blive længere til handel og
også post, samt apotek vil forsvinde
fra byen. Jeg håber på det bedste for
dem af jer, der får svært ved at klare
de daglige indkøb osv.
Jeg vil gerne bruge muligheden her,

positivt, jeg har haft det godt her og
følt mig meget velkommen.
Her til sidst vil jeg gerne sige, at jeg
håber at I vil komme op og sige farvel til mig samt personalet i den sidste uge vi har butikken åben, da det
bliver vemodigt at sige endeligt farvel.
Held og lykke til hele byen
Mvh.
Rikke Yndal

Ved meddelelsen om, at Dagli’ Brugsen i Nørre Søby lukker senest 1. december 2010 går der mange tanker
igennem et gammelt hoved – bestyr-

Billedet her er taget af fotograf H. Schmidt
Lindeallé 5, Odense omkring sidste århundredskiftet. Fotograf Hans Schmidt
Hansen rejste land og rige tyndt for at fotografere og sælge postkort. Kortet, som
billedet er brugt til, er nummereret 26832,
så der var tale om et betydeligt antal.

dengang næsten 4 år gamle Andelsmejeri. Det har
været et fremmeligt barn –
eller også har forældrene
været gjort af et særligt
stof – for allerede 12. juli
1892 blev de første selvstændige skridt taget på
den adresse, som også i
dag danner basis for opfyldelsen af
de drømme, forældrene havde ved
fødslen – godt og vel endda. Fødselsdagsbarnet kan se tilbage på 100
travle år, i en tid fuld af store
begivenheder hjemme og ude, med
udvikling og fremskridt som aldrig
før. Dagen vil sikkert blive markeret
efter fortjeneste.

telse, vrede, ængstelse. Hvad er det
lige, der hermed fjernes fra vores
landsby? Det er mere end en butik
med de daglige fornødenheder – det
er et stykke historie, som har dybe
rødder. I 1992 kunne Nørre Søby
Brugsforening fejre sin 100 års fødselsdag, og i den anledning bragte
SKULDERBLADET denne omtale i
nr. 2 (2. årgang).
Brugsen 100 år
Søndag den 8.
marts 1992
kan et kendt og
agtet medlem i
det gamle ørre Søby sogn
fejre sin meget
runde fødselsdag. – Selve
fødslen fandt
Nørre Søby Brugsforening og Nørre Søby Mølle ca. 1928.
sted på det
Foto: H. Schmidt
2

haverne i herværende mejeri
et møde angående oprettelsen af en forbrugsforening.
Mødet var godt
besøgt, og de
tilstedeværende var alle
stemt for oprettelsen af en
sådan forening,
Postkort stemplet 2. september kl. 20.00 1942 i Roskilde.
og for at anFoto H. Schmidt
lægget kunne
blive så billigt som muligt, var det
også alles mening, at det fordelagtigLokalarkivet for ørre Søby Sogn
ste måtte være at bygge til mejeriet
gratulerer ørre Søby Brugsforeud imod Landevejen, hvilken tilbygning
Fra den gamle forhandlingsprotokol for Nørre Søby
Brugsforening.
I anledning af 100-års dagen
fik Lokalarkivet lov til at låne dette historiske klenodie,
som bl.a. rummer detaljerede oplysninger om, hvordan
det gik til, da Nørre Søby
fik sin brugsforening, og
hvem der stod bag dette initiativ.
I denne fødselsdagsartikel
har vi valgt at bringe uddrag Fra byggeriet af det nye butikslokale i 1960.
af referatet af det møde, der Privatfoto.
blev holdt 2. marts 1892
med det formål at finde ud af, om der ning da skulle indrettes til udsalgsvar tilslutning til oprettelse af en
og varelokaler. Som uddeler var det
brugsforening.
da meningen at antage mejeristen og
Og det var der.
således kun ansætte udleveringstiden
”Året 1892 afholdt en del af andelsfra kl. 1 til 9 eftermiddag. Til at ar3

bejde videre i sagen, navnlig med udarbejdelsen af
vedtægter, gøre overslag
over den påtænkte tilbygning, og hvad der ellers
kunne tjene til at fremme
foreningens oprettelse, blev
nedsat et udvalg, og dette
kom til at bestå af:
Lærer J. Prüsz - Gdr. R.
Rasmussen - Gdr. Henrik
Hansen - Hmd. J. Fr. Larsen - Gdr. J. Hansen”
Byggeriet i 1960. I baggrunden ses Nørre Søby Bageri,
Allerede 8. marts 1892
der for længst er lukket.
holdtes stiftende general- Privatfoto
forsamling; udvalget var
klar med forslag til vedtægter, som
Og så har der ellers været livligt møblev vedtaget. Det gjorde den forede- og anden aktivitet i Nørre Søby –
slåede udvidelse af mejeriet også
hør bare!
”med 6 Alen ud mod Landevejen,
I tiden frem til åbningen den 12. juli
som da indrettes til Udsalgs- og Vare- 1892 fortæller protokollen om ikke
lokaler”. – Og en vigtig del: aktieteg- mindre end 1 orienterende møde, 4
ning, 48 medlemmer tegnede aktier
generalforsamlinger og 9 bestyrelsesfor 770 kr. – en bestyrelse udnævnmøder. Men så havde man også på 4
tes; den blev det før nævnte udvalg. – måneder klaret: at få nedstemt det
oprindelige forslag om tilknytning til mejeriet – at
finde og købe grund – udbudt byggeriet i licitation
og truffet aftale med tømrer Rasmus Pedersen, Nørre Søby, som fik overdraget murer- og tømrerarbejdet i samlet entreprise for
kr. 1580 (materialerne sørgede foreningen stort set
for, bl.a. gav forpagter
Knipschildt, Søbysøgård,
tilladelse til, at det nødInteriør fra 1961.
vendige grus til murerarPrivatfoto
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bejdet kunne afhentes i
Kirkebanken
[Sportspladsen]) – overdraget leverance af disk
og reol til snedker Niels
Pedersen, Nørre Søby
(for 96 kr.) – ordnet financieringen – ansat
den første uddeler, Anna Marie Nielsen – tilslået boelsmand Lars
Rasmussen, Nørre Søby
Mark, fragt-kørselen for
en pris af 37 øre pr. 100 Bestyrelsen 1961 samlet foran den nye butik
Privatfoto

juli 1892 oplystes, at
”Foreningens udsalg påbegyndtes
12. ds.” – Nørre Søby Brugsforening var en realitet.
Hvem var så dynamoen bag al
denne aktivitet? Protokollen fortæller om en bestyrelse på 7 medlemmer: de tidligere nævnte 5 +
gdr. Niels Mathiasen og gdr. Hans
Jørgen Hansen. Den fungerede
Brugsforeningens udstillingsvindue i den nye butik 1961

pund – gennemgået prislister
og tilbud og truffet aftaler
med leverandørerne. I forbifarten fik man også vedtægterne behørig underskrevet og
sendt til Bjerre-Aasum herreders kontor for tinglæsning. –
Og protokollen fortæller, at 4
popler blev solgt ved auktion
for kr. 1,85!
På bestyrelsesmødet den 14. Julestemning ved Brugsforeningen
Privatfoto 1961
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*ørre Søby, du vor kære gamle by,
Hvor du ligger smukt og dejligt under sky.
Sådan som du er, vi holder
mest af dig,
Hvor i verden føres end vor
vej.
P. Mahler, til Sportspladsrevyen 1944

Poul og Bodil Mahler var
førstelærerpar ved Nørre
Søby Skole fra 1937 til
1970 - i en tid hvor bl.a. 2.
Verdenskrig satte sit præg,

Juleudstilling 1961 i den nye butik
Privatfoto

fra 30. marts 1892 til 26.januar 1894
og fik Nørre Søby Brugsforening
”sat på skinner”.
Mødeaktiviteten dalede lidt; frem
til generalforsamlingen 26. januar
1894 holdtes ”kun” 10 bestyrelsesmøder og 5 generalforsamlinger!
Et af disse bestyrelsesmøder bør
omtales her: den 13. januar 1893
blev det vedtaget at udbetale 12% i
udbytte til medlemmerne – det må
have glædet alle implicerede.
Det er en superkort gennemgang af
Nørre Søby-Brugsens første år; det
ville være glædeligt, om andre,
som har været tættere på begiven- Indkøbsvognens indtog i Nørre Søby
Privatfoto
hederne i årenes løb, ville fortsætte
historien om Nørre Søby Brugsforeogså på Nørre Søby. Poul Mahler enning. Har nogen lyst til at høre mere
gagerede sig stærkt i en modstandsom Brugsen og se billeder, så bliver
gruppe og blev senere interneret i
det emnet for arkivets
Tyskland.
Fortælledag
Poul og Bodil Mahler blev en væmandag den 1. november 2010 kl.
sentlig del af livet i Nørre Søby – i
14.30, i Arkivet på Røjlevej 22.
skolen såvel som i sognet.
Aase Reffstrup
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så de var friske.
Et stort bolcheglas stod lige for, hvor
vi handlede, så et kræmmerhus af
dem var bare godt.
En gang ugentlig hentede brugsmanden eller en kommis ordre ude hos
folk, og et par dage efter blev varerne

Smukke minder også knytter sig til dig,
*år vi går tilbage ad historiens vej.
Stolte tider, trængsel, både godt og ondt,
Er af skæbnen blevet dig forundt.

P. Mahler, til Sportspladsrevyen 1944
Glimt fra min Barndoms Brugs

Brugsen dengang var
ikke selvbetjening, nej:
Brugsuddeleren og
Ruth stod bag disken og
spurgte: ”Hvad sku’ det
være?”
Man kunne få for 10
øre gær, som blev skåret med en klinge; det
lignede nærmest en
Postkort fra ca. 1950. Vindfanget er nu fjernet og der er sat
osteklokke, hvor den
et nyt skilt op over indgangen.
store pakke gær var i.
Foto: H. Schmidt
Mel, gryn, sukker og
kørt ud med hest og vogn af
salt var i store skuffer bag disken, og
”Johannes ude fra stationen” – der
poser hang ved siden, så det blev vevar to nordbagger for vognen. Til at
begynde med var hjulene på ladvognen jernfælge; senere fandt Johannes
ud af, at gummihjul var langt at foretrække for både hest, vogn og varer;
men da Brugsen ikke kunne støtte så
vidtgående et forslag, betalte Johannes af egen lomme.
Da husmændene som pionerer kom
til Nørre Søby i 1927, var der behov
for forståelse for deres situation.
Pengene var små i opstarten, så da
Markedsdag 2008
Foto: red
husmand Jørgen Laursen kommer ind
i Brugsen for at handle og beder om
kredit, bliver han mødt med skepsis
jet af på en vægt, der stod på disken.
af uddeleren og et bestyrelsesmedKaffemøllen stod henne ved væggen,
og bønnerne blev malet af personalet, lem. Resultatet af anmodningen var
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aflevere i Brugsen, og pengene derfra
kunne så hjælpe med at betale af på
”Brugsbogen” – man betalte ikke
kontant. Man betalte én gang om
måneden, hvis man kunne – ellers
kunne man tale om det. – Ja! der var
engang.
Asta Juul

negativt. – Som pioner lod Jørgen
Laursen sig ikke byde alt, og da hans
kone var fra Dømmestrup, lagde de
deres handel i Dømmestrup Brugsforening, indtil en ny uddeler kom til
med en større forståelse for byens liv
og trivsel.
Æg – og navnlig solbær – kunne man

Et skridt til er taget, for at gøre butikken tidssvarende. Butikslokalet er endnu engang nyindrettet i tidens ånd.
Privatfoto
og butikker.
Fra 1950 var her: Bager, brugs med
benzinsalg, 2 købmænd, 2 slagtere,
mejeriudsalg (efter mejeriets lukning
i 1953), 3 gartnere, plantesalg, plan-

Her er Brugs og købmand, her er
slagt’re to,
Mejeri, forsamlingshus, men ingen kro,
Trikotagehandel, skrædder, træskomand,
Snedkerier, smede, vandværksvand.
(P. Mahler, til Sportspladsrevyen 1944)

ørre Søby – i går, i dag og i morgen ??
(fhv. smedemester Gunnar Jensen
skrev i SB i 1993)
”I gamle dage der var engang –”.
Dengang Nørre Søby var en levende
landsby med landbrug, forretninger
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teskole, foderstofhandler, barber/
frisør med benzinsalg, damefrisør,
automekaniker, 2 snedkere, 2 smedeforretninger, skrædderforretning med
trikotage, 2 trikotageforretninger,
maler, murer, skomager, træskomand, 2
vognmænd,
biograf.
De fleste af
disse har
fungeret
samtidig.
I nyere tid
fulgte:
posthus,
bibliotek,
pengeinstitut (nu Bikuben),
ejendomshandel, klinik for fysioterapi.
1.7.1993 har Nørre Søby stadig væk:
Brugsen, slagter, mekaniker, smedeforretning, bibliotek, barber, damefrisør, maler, fysioterapeut, Bikuben,
ejendomshandel, gartner, planteskole
og foderstofhandel.
Skal Nørre Søbys nærbutikker fortsætte i fremtiden? 3.7.1993 lukkede
byens slagter sin dagligvarebutik.
Der er vel ingen som for alvor tror
på, at butikken ville blive lukket på
grund af de nye EF-regler om indretning, hvis butikken kunne svare sig?
Omfartsvejen nævnes som medvirkende årsag? Brugsen er i dag den
eneste nærbutik med fødevarer og

slagtervare i Nørre Søby, men hvor
længe? Kan vi beholde Bikuben?
Det ville gavne forretningerne her.
Det skulle vise sig, at dette ikke blev
tilfældet – tværtimod for dagligvarebutikkernes vedkommende.
Ingen kan handle
100%: Men det
er nu engang beboerne som ved
deres tilstedeværelse er afgørende for, om en lokalforretning
kan/skal overleve
eller ej.
Nørre Søby er på
mange måder en
levende by, derfor
er det ikke rimeligt, at der fortsat
lukker butikker
m.v. SKULDELRBLADETs motto
om at stå skulder ved skulder kan fint
anvendes her, men bemærk: Det
foranskrevne er en konstatering af de
faktiske forhold og kunne det sætte
nogle tanker i gang, ville det være et
mål i sig selv.”
Så vidt fra Gunnar Jensen i 1993.
En kommentar i 2010 kunne være:
De faktiske forhold har ændret sig
for os alle. Nogen kan det hele, andre
knap det halve.
Så mottoet for 2010 kunne være:
Det er ikke nok at bo i ørre Søby,
man skal LEVE i ørre Søby.
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Med lukningen af Dagli’Brugsen lukker også den lokale medicinudlevering.
Problemet er størst for de, der ikke selv kan køre, cykle eller gå til Nr. Lyndelse eller til en anden by med salg af medicin.
Marianne Andersen har kontaktet
Tommerup Apotek og skriver:

gjort samme dag, som bestillingen er
foretaget.
Sammenholdt med rutebilprisen er
det jo langt det billigste og nemmeste, hvis ikke lige man har en flink
nabo, der alligevel skal ud og køre.
Jeg tror helt sikkert, at folk vil være
behjælpelig med denne opgave, så
ofte får vi vel heller ikke medicin, og
det kan måske også tages hjem i større portioner, hvis det er nemmere.
Det giver jo også lejlighed til lidt
kontakt til hinanden, når Brugsen nu
ikke længere giver denne mulighed.
Vi må være kreative for at holde "liv"
i byen.
Venlig hilsen
Marianne Andersen

Jeg har nu været i forbindelse med
Tommerup Apotek, der ikke har nogen planer om anden udlevering i Nr.
Søby.
Det er dog dem, der også leveret til
Brugsen i Nr. Lyndelse, hvor varerne
så kan hentes på samme vilkår som i
Nr. Søby.
Udbringning af medicin til bopæl koster 45,00 kr. og kan bestilles af alle
ved kontakt til Apoteket, når recepten
er gået ind. Det har ikke noget at gøre
med, hvilken medicin den enkelte
skal have (såsom livsvigtig eller
lign.) - alt kan bringes ud og bliver

Servicelovens § 83. er dog ikke helt
enig: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2)
hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1
gives til personer, som på grund af
midlertidigt eller varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan
udføre disse opgaver.

Freddie Ludvigsen har kontaktet Faaborg Midtfyn Kommune og skriver:
Efter forespørgsel vedr. ovennævnte,
har jeg modtaget svar fra Pia Kalmer
Jørgensen,- Det mobile sundhedscenter, hvoraf det tydelig fremgår at Faaborg-midtfyn kommune ikke har noget leveringsansvar til borgere, der
har brug for livsvigtig medicin,- eller
i hele taget medicin. Sluttelig har jeg
opfattet, at borgerne i Nr. Søby
skal have medicin fra Tommerup
Apotek, evt. leveret til Superbrugsen
i Nr. Lyndelse.
Venligst
Freddie r Lyndelse-r Søby lokalråd

Selvfølgelig er kommunen forpligtet
i henhold til servicelovens §83, og
hjælpen omfatter naturligvis også
sikring af livsnødvendig medicin.
red
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Det er ikke kun en dagligvareforretning med en lang og spændende historie bag sig, der lukker. Det er også

stort vareudbud og en service, der set
i bakspejlet var ret enestående.
Da jeg efter ca. otte års udlændighed,
i Odense, kom retur, var Brugsforeningen der stadig og både
service brugsuddeler var den
samme. Lukkeloven til trods, behøvede vi ikke at mangle noget,
og kunne vi ikke hente varerne
selv, bragte Gunner dem ud,
uden ekstraberegning.

Nørre Søby Brugsforening
var i 2008 for længst overtaget af FDB, nu COOP,
men med markedsdagene
understregede forretningen
sin forankring i lokalsamfundet.
Foto: red

et medlem af Skulderbladets interessentgruppe vi må sige farvel til.
Jeg selv kom til byen i 1962 som tilflytter fra Nordsjælland.
At en så lille landsby kunne have et
så stort forretningsliv var bemærkelsesværdigt og midt i dette regerede
Brugsforeningen, med et for tiden ret

Med skiftende uddelere kom nye tiltag, af hvilke især markedsdagene og
auktionerne huskes, som noget helt
specielt og som et samlende islæt.

Forretninger i ørre Søby
(forsøg efter hukommelsen)
Omkr. 1950
Forsamlingshuset
Bager
Brugs med benzinsalg
2 købmænd
2 slagtere
Mejeriudsalg (efter 1953)

3 gartnere
Plantesalg
Planteskole
Foderstofhandler
Barber/frisør/kiosk, med benzinsalg
Damefrisør
Automekaniker med benzinsalg
2 snedkere
3 smedeforretninger

Et vemodigt farvel til Dagli’Brugsen
og held og lykke til medarbejderne
og til Rikke.
red
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Skrædderforretning m/trikotage
2 trikotageforretninger
Maler
Murer
Skomager
Træskomand
2 vognmænd
Biograf
3 ishuse

Ejendomshandel
Gartner
Planteskole
Foderstofhandel
Modtager gerne tilføjelser, rettelser
m.m.
AaR
1.10.2010
Forsamlingshuset
Brugsen (lukker 30.11.2010)
1 møbelpolstrer
2 Diner transportable
1 gartner
1 plantelaboratorium
1 planteskole
1 smed (VVS)
1 automekaniker
3 tømrere
1 frisør
1 vognmand
1 foderstoflager

I nyere tid kom:
Selvstændigt posthus
Bibliotek, nyindrettet
Pengeinstitut
Ejendomshandel
Klinik for fysioterapi
1993
Har ørre Søby stadig
Forsamlingshuset
Brugs
Slagter
Automekaniker
Smedeforretning
Bibliotek
Barber
Damefrisør
Maler
Fysioterapeut
Bikuben

”En station vi heller ikke savner, nej,
Men den ligger bare ej ved alfarvej,
Så må vi gå særlig tidlig hjemmefra,
Hvis det tog sig ej forsinket har.”

P. Mahler, til Sportspladsrevyen 1944

Uddelere i ørre Søby Brugsforening - fra 1892 til 2010
Anna Marie Nielsen
maj/juni 1892 1896
Johanne Nielsen
1.1.1896
1.5.1898
Laura Larsen
1.5.1898
1.5.1900
Abelone Knudsen
1.5.1900
1.1.1901
Anna Rasmussen
1.1.1901
1.5.1907
Kristian Andersen
1.5.1907
1.5.1942
Karl Kristian Andersen
1.5.1942
død 16.2.1948
Edith Andersen fortsætter
1.10.1948
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Gunner Jørgensen
Leif Aagaard Pedersen
Poul Kruse
Brian Vestergaard Jacobsen
Kirsten Høyer Andersen
Casper Andersen
Rikke Kjærulff Yndal

1.10.1948
1.4.1984
1.7.1996
14.12.1998
2001
2007
2009

1.4.1984
1.7.1996
14.12.1998
2001
2007
2009
30.11.2010

yt fra museet.
Her i forsommeren fik jeg besøg af
Inge og Jens Kristoffersen Odensevej
3, de havde været i
gemmerne, som så
mange andre før
dem, og
det er lige
spændende hver
gang.
Hvad kommer frem fra poserne denne gang.
Jens er født på Grønmosevej nr. 12 i 1928, her voksede han op sammen med
tvillingebroderen Rasmus
og lillesøsteren Valborg.
Meget fint forarbejdet linned blev
styk for styk lagt frem på mit køkkenbord.

Sirligt syede drengeskjorter, små pigeundertrøjer med blonde. Kyse med
bindebånd i nakken, er den mon
beregnet til høsttiden?
Og så, ja, det er næsten blevet perlen i samlingen, underbukser og
underkjole med lodden vrang.
Daells Varehus var leveringsdygtig i denne varmende undertøjsserie, der også kunne fås i lyserød.

Babygymnastik!
Vi er en trofast lille flok, men ser gerne flere og nye ansigter.

Hvornår: Fredag kl 9.30-10.30
(minus 2. fredag i måneden)
Pris: 5 kr

Hvem: Babyer 0-12 mrd
Hvor: Varmestuen Røjlevej 6

Spørgsmål rettes til Lene på mob
26170093

Dejligt i de kolde uisolerede huse.
Else-Marie.
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Månedens digt
”Verden er så stor, så stor” ørre Søby er så lille
BRUGSE LUKKES - tænk engang.
Var det, hvad vi ville?
etto – Rema – Aldi – Spar
har, hvad Dagli’ Brugsen ikke har.
og der kan spares penge.
Men vor lille Dagli’ Brugs
har fulgt os trofast meget længe,
faktisk over hundred’ år.
Det er der, vi har set på hinanden
og tænkt: som årene dog går.
Det var der, man beundred’ et barnebarn,
det var der, man følte byens puls.
Var den oppe eller nede?
Som da de lukked’ vores skole.
Skulle vi på barrikaderne eller hvad?
u lukkes Brugsen,
og vi bliver ansigtsløse.
Det problem kan hverken etto eller Rema 1000 løse.
Verden er så stor, så stor,
ørre Søby er så lille.
BRUGSE LUKKES – tænk engang,
VAR DET, HVAD VI VILLE ?
Huspoeten
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Julemesse i r. Søby Forsamlingshus
Søndag d.21 november 2010 Kl.10.00 til 17.00
Alt til julen - Mange stande - Børnetombola
Trækning på indgangs bon hver time.

Hovedgevinsten trækkes kl. 17.00
på dagens indgang bon

Alle gevinster er sponseret.
Der kan købes æbleskiver, gløgg, øl og vand

Vel Mødt
Fællesspisningen er fredag den 12.
november kl. 18,00, tilmelding fra 1
november til Else Larsen på telefon
65901129.
Traditionen tro tænder vi lys i træerne 1. søndag i advent den 28. november kl. 16.00. Alle Nørre Søby borgere er velkommen til at deltage i denne
lille seance. Varmestuen er vært med
en lille en til halsen, og lidt godter til
store og små. Johannes spiller, og vi
synger og danser om træerne.
Juledekorationer Tirsdag den 30 november mødes alle, som har lyst at
være med. Vi har gran, ler og andet
grønt. Tag selv skåle og lys med.
Vi mødes kl. 9.00, hvor kaffen er
klar, og slutter med frokost.

yt fra Brugerhuset Varmestuen.
Efter at vi hører at vores brugsforretning lukker, er der mange, som har
sagt til mig, hvad så med varmestuen? Men der kan jeg fortælle , at vi
da fortsætter som før, vi er jo heldigvis ikke en del af brugsen, men et
selvejende "brugerhus'', med eget
matr. nr. Røjlevej 6b. Det blev udstykket fra brugsen i 1989. Samtidig
kan jeg fortælle, vi jo som omtalt før
har søgt landdistriktspulje om 50,000
kr. Vi fik 15,000,ikke så meget , men
bedre end ingenting, vi glæder os
over, at vi måske , hvis vi får tildelt
lidt også fra Nr. Søby fonden , så kan
få renoveret vores køkken lidt, (malet
og eventuelt ny gulvbelægning.)
HUSK HUSK HUSK
Åres sidste fællesspisning for børnefamilier! Året er ved at være omme,
men inden da skal vi lige have en sidste fællesspisning for børnefamilier.
Datoen for denne er: Lørdag d. 27
november kl. 18. Som sædvanligt i
Varmestuen på Røjlevej 6.
Håber at mange vil møde op og få en

hyggelig aften. Så vil Landsbykonen
endnu engang lave lækkert mad til
os. Prisen er 50 kr. for voksne og 25
kr. for børn ( + 200 kr. divideret med
antal deltagere for lån af varmestuen)
Tilmelding senest d. 22 november til
Lene Jensen mob: 26170093
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Kalenderen
Fre.
Lør.
Lør.
Søn.
Tir.
Lør.

12. ov.
20.
27.
28.
30.
19. Mar.

18.00
09.00
18.00
16.00
09.00

november 2010 - marts 2011

Fællesspisning
Juletur til Harte
Fællesspisning for børnefamilier
Lysene tændes på Trekanten
Juledekorationer
Karneval

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Trekanten
Varmestuen
Forsamlingshuset

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag
Tirsdag
Torsdag
1., 3. og
4. Fredag

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

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00
19.00
09.30

-

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

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
2. tirsdag
4. tirsdag
1. Onsdag
3. Onsdag

Lokalarkiv ”fortælledag”
Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub

14.30
19.30
14.00
19.00
10.00
10.00

- 17.00
- 17.00
- 21.00
-

Røjlevej 22
Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
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. december 2010. Deadline : 15. november
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