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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

r. Søby Koret sang det sidste vers
Vi har i alle årene prøvet at gøre os
synlige ved både koncerter, inviterede kor fra udlandet, og omvendt, med
gæsteoptræden i Norge og Ungarn,
Årslevkoncerter, m.m. Også vores
uforglemmelige ”Syng sammen” i
Heden Forsamlingshus, Advent i kirkerne, opslag mange steder, aviser,
o.s.v.
Vores 10 års jubilæum, holdt vi i Nr.
Søby Forsamlingshus, med en stor
varieret cabaret, ledet af Lars Hansen.
Ved vores 20 års jubilæum, også i Nr.
Søby Forsamlingshus, d. 26. april
2007, havde vi nu René Frederiksen
som dirigent. Big Bandet ”No Name”
fra Årslev Musikskole, deltog også
her i underholdningen.
René var utrolig dygtig til at få os alle til at ”kaste hæmningerne overbord”, og få det bedste frem i Koret.
Det blev et stort savn, da han måtte
forlade os, efter ca. 6 år. Vi har dog
holdt kontakt i alle årene herefter.
I gennem 24 ½ år, har Nr. Søby Ko-

ret været en af byens faste kulturelle
aktiviteter.
René er den længst fungerende dirigent, kun overgået af Ole Holtoug,
der var med til at starte Koret.
Det er selvfølgelig gået, som i andre
foreninger, nogen går, nogen kommer. Vi har stort set været det samme
antal medlemmer igennem alle årene.
En del har været med fra Korets start.
Men gennemsnitsalderen er efterhånden krøbet noget opad.
I Skulderbladet 1. maj 2011, søgte vi
derfor igen efter yngre medlemmer,
uden resultat.
På det tidspunkt vidste vi ikke hvor
svært det skulle blive for Koret at få
en ny dirigent senere. Vi havde jo Per
Hüttel, omtalt i ovennævnte Skulderblad. Ham var vi også meget glade
for, efter en turbulent periode med
skiftende dirigenter, der meldte fra på
grund af sygdom, videreuddannelse
o.s.v.
Da Per så meldte fra, pga. sygdom,
blev både medlemmer og bestyrelsen

i Nr. Søby Koret enige om, at tiden
var kommet til at sige farvel og tak
for denne gang, også set i lyset af
den høje gennemsnitsalder på over 70
år.
Efter afholdt generalforsamling, blev
det vedtaget at nedlægge Koret. Alle
procedurer, der skulle gennemgås i
denne forbindelse, blev iværksat,
med stor hjælp af Inge Riber.

erklæret generalforsamlingen for afsluttet, og såååeh, hvem dukkede op?
Det gjorde René, der lige ville hilse
af. Så blev der fest. Med René ved
klaveret, Johnny Andersen på harmonika og Ebbe Riber på violin, blev
der sunget af hjertens lyst. Og hvem
har prøvet at danse til en generalforsamling i vemodets tegn? Det har vi.
Et håb for byen kunne være, at nye
unge kræfter en dag ville starte et nyt
kor op. Hvem ved?

Vi tog alle på vores sædvanlige sommertur for sidste gang. En uforglemmelig bustur til Samsø.
Siden holdt vi afsluttende generalforsamling d. 19. september 2011.
Inge Riber havde lige, som ordstyrer,

På best.v.
Birgit Rasmussen

Årslev Harmoniorkester holder julekoncert
Årslev Harmoniorkester afholder sin
traditionelle julekoncert på Nr. Søby
Skole tirsdag den 13. december
kl.19.30.
Udover Harmoniorkestret medvirker

også Fynbokoret.
Harmoniorkestret dirigeres af Ib Roland og Fynbokoret af Bodil Rytter.
Hans Erik Andersen

yt fra Hverdagsmuseet
Vi er i øjeblikket i gang med
et spændende byggeri.
Hvad der begyndte som et
maskin– og redskabsskur
endte med at blive en del af
museet.
Skovhuset, som vi kalder det,
skal bruges som et bibliotek,
hvor vore mange gamle bøger, tidsskrifter og blade, skal
opbevares og være tilgænge2

lige.
Det er planen,
at der skal opstilles et brændekomfur med
en gammel
”Madam Blå”,
hvor man vil
kunne lave sig
en kop kaffe på
gammeldags
maner. Kan
man ikke huske hvordan,
eller i det hele taget finde ud af det,
vil vi gerne instruere.
En del af huset skal også bruges til
opbevaring af forskellige ting og
sager og på førstesalen har vi en ide
om, at vi kan stille en racerbane og
nogle elektriske tog op sammen

med nogle af vore
mange gamle computere.
Der kan læses mere
om byggeriet på:
http://www.
hverdagsmuseum.dk
Peter Albrekt
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Julemesse
I
r.Søby Forsamlingshus
Søndag d.20. november 2011
Kl.10.00 til 17.00
Alt til julen
Børnetombola
Lotteri
Trækning på indgangs bon hver time.

Hovedgevinsten trækkes kl.17.
på dagens indgangs bon
Alle gevinster er sponseret.
Der kan købes æbleskiver, gløg, øl og vand

Vel Mødt
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VARMESTUE
Fællesspisningen
er fredag den 11. november kl.18.
Tilmelding fra den 1. november til Else Larsen på tlf. 65901129.
Også i år tændes
lys på træerne ved Trekanten.
Det sker 1. søndag i advent, den 27. november kl. 16.
Alle i Nr. Søby er velkomne til at deltage i denne lille seance, som – naturligvis - også i alle øvrige arrangementer, inkl. fællesspisningen, i Varmestuen.
Ved lystændingen er Varmestuen vært med en lille en til halsen og lidt godter
til store og små.
Johannes spiller, og vi synger til og danser om træerne ☺
Juledekorationer.
Onsdag den 30. november mødes alle, som har lyst til at lave egne dekorationer i et hyggeligt fællesskab.
Vi har gran, ler og andet grønt. Tag selv skåle og lys med.
Vi mødes kl. 9.00, hvor kaffen er klar, og vi slutter med frokost.

Sang- og musikaften i ørre Søby Kirke
Med hovedet fuldt af dejlige sange
gik vi hjem torsdag den 13. oktober.
Omkring 80 havde fundet vej til kirken, som havde lagt hus til Lokalrådets arrangement – det første i en påtænkt række af kulturoplevelser i
Nørre Søby og Nr. Lyndelse, som
Sven Caning fra Lokalrådet sagde i
sin velkomsttale.

lyst – alt sammen afvekslende med
fællessang.
Sangligt sluttede aftenen med, at vi
alle sang ”Solen er så rød mor”. IdaMarie fortalte, at den i Brasilien var
udvalgt som verdens bedste børnesang. Tankevækkende.
Per Hüttel spillede til alle sange.
Lokalrådet, bistået af medlemmer af
Menighedsrådet, bidrog til den gode
afslutning med portvin og kransekage. Fra alle, vi talte med, hørte vi om

Ida-Marie Vorre fortalte levende om
træk fra Carl Nielsens liv – Herrekoret glædede os med sange, som vi
kunne synge med på, om vi havde
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glæde over aftenen og ønsket om lignende arrangementer fremover.

bindende aftaler i stand i god tid.
I Nørre Søby er snart det eneste vi
har tilbage: hinanden – så ”vi må være gode ved os”.

Glemt var de sidste dages uro omkring afviklingen. Alle implicerede i
arrangementet har nok lært et og andet om planlægning – specielt at få

Hanne Christensen - Aase
Reffstrup

SKULDERBLADETs æresmedlem
Henny Munch Jensen – fyldte 80 år den 25. september. Henny var en ildsjæl,
længe før det blev moderne – hun er det stadig, siger fra og siger til, har sine
meningers mod, ejer stadig en kampgejst, der aftvinger respekt.
Henny er til stede - og endnu vigtigere - handler, også hvis det er klokken 3
om natten, og du har brug for hjælp.
Kære Henny: SKULDERBLADET ønsker sit eneste æresmedlem hjertelig til
lykke.
Kærligst, Redaktionen.
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Månedens digt
Svalerne er væk,
men ukrudt gror stadig bag min hæk.
Blodbøgen falmer trindt om land,
haven er min overmand.
edfaldsfrugt lyser i græsset! – så smukt,
solsorten huler det hurtigt ud – efterårets sendebud.
Georginer med hoveder tunge af nattens væde,
ligner et par koner med lyst til at græde
Inden det hele bliver alt for trist,
så er det altså ganske vist!
at inden længe vælter det ind – med reklamer,
de yndigste tilbud til herrer og damer.
I år er moden rød eller blå
om farverne holder – kan ingen spå.
Huspoeten – november 2011

Lokalarkivet for Nørre 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
*************************
Mandag den 7. november 2011 - kl. 14.30 - i Arkivet:
”Gadebelysningen i ørre Søby” – evt. gensyn med
skolebilleder
Mandag den 21. november 2011 – kl. 19.00 – i Aulaen:
Eigil ikolajsen fortæller om ørre Søby og r. Lyndelse i
oldtiden – og om sin barndom og skoletiden i Friskolen.
Mandag den 5. december 2011 - kl. 14.30 - i Arkivet:
”Sangen i ørre Søby” – og så nærmer julen sig.
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Kalenderen
Man.
Fre.
Søn.
Man.
Søn.
Ons.
Tir.

7. ov.
11.
20.
21.
27.
30.
13. Dec.

19.00
18.00
10.00
19.00
16.00
09.00
19.30

november - december 2011

Om Gadebelysningen i r. Søby
Fællesspisning
Julemesse
r. Søby og r. Lyndelse i oldt.
Lysene tændes
Juledekorationer
Harmoniorkestrets julekoncert

Lokalarkivet
Varmestuen
Forsamlingshuset
Aulaen Røjlevej 22
Trekanten
Varmestuen
Aulaen Røjlevej 22

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

Gymnastik
Bob/Petanque
Træning - SB
Banko
Bob/Petanque
Læseforeningen og strikkek.
Babygymnastik

10.00
10.00
19.00
19.15
10.00
14.00
09.30

-

11.00 Varmestuen
12.00 Varmestuen
Stadion
Forsamlingshuset
12.00 Varmestuen
16.00 Varmestuen
10.30 Varmestuen

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

19.30
14.00
19.00
10.00
10.00
18.00

Skulderbladet
Lokalarkiverne
Lokalarkiverne
Kaffemik
Diskussionsklub
Fællesspisning

- 17.00
- 21.00
-

Søvej 23
Røjlevej 22
Røjlevej 22
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

Skulderbladets interessenter
ørre Søby Kirke
ørre Søby Lokalarkiv

Varmestuen
Søbysøgaard
Hverdagsmuseet

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 2011. Deadline : 15. november
Skulderbladet på nettet: http://www.skulderbladet.syssel.dk
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