ørre Søbys kalender
Oktober - november 2005.
Man. 3. Okt.
Man. 3.
Fre. 14.
Tor. 27.

10.00
18.00
18.00
19.30

Seniorgymnastik
Kreativ Café
Fællesspisning
Generalforsamling Byfesten

Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

15. Årgang nr. 8.

1. oktober - 1. november 2005

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag 19.30
Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
ørre Søby Koret
Tirsdag
Banko
Træning - SB
Torsdag
Læseforeningen
Træning - SB
Fredag
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
Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Skolens aula
Skolens aula
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion Stadion
Varmestuen
Varmestuen
Stadion Stadion
Varmestuen
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. november 2005. Deadline : 15. oktober 2005
Sats : Syssel.
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Håndkøbsudsalget i Dagli’ Brugsen i ørre Søby

Som læseren måske bemærkede på opslag og i avisen tidligere på måneden, opsagde Tommerup Apotek aftalen om håndkøbsudsalget pr. 31. oktober 2005.
Ordineret medicin (”posemedicin”) ville blive leveret hver dag som sædvanlig.
Håndkøbsartikler kunne bestilles pr. telefon om formiddagen inden 12 og blive
leveret om eftermiddagen. – Det er den ultrakorte version.
Kirsten Høyer-Andersen fandt, at det ikke var den bedste løsning for Brugsens
kunder. Kontrakten med apoteket forbød køb af håndkøbsvarer fra anden leverandør, hvis man ville beholde ”posemedicinen”.
”Hvad nu? Kan vi gøre noget?” - Det resulterede i en ”løbeseddel”, som blev
sat op ved busstoppet og i Brugsen + en liste til underskrifter. - Og det blev
sendt til aviserne og apotekeren.
Så kom der gang i sagerne. Apotekeren henvendte sig straks med ny kontrakt til
Brugsen.
Resultat: Dagli’ Brugsen beholder den nuværende ordning til 31.12.2005. –
Derefter leveres håndkøbet af COOP. – Apoteket fortsætter leverancen af
”posemedicin”.
1

Konklusion: Det nytter at protestere,
når der opstår uhensigtsmæssige situationer. Tingene skal undersøges, så
protesten sker på et ordentligt grundlag. Og det synes mine medunderskrivere og jeg, at den gjorde. Vi ønsker
at værne om servicemulighederne i
Nørre Søby. Vi mener, at apoteket er
til for kunderne – ikke omvendt. Derfor denne aktion.

sig på protestlisten. Den var kun fremlagt en halv dags tid, da apotekeren
hurtigt tog kontakt til Kirsten HøyerAndersen – med ovennævnte resultat
til følge.
Aase Reffstrup

af enkeltpersoner, men mindre grupper på 5-15 personer skal være vel-

at vi i løbet af 1-2 år kan rykke ind i
vores egen fløj af slottet i nogle særdeles spændende
og velegnede lokaler, som tidligere
har huset fængslets
køkken.

P.S. - HUSK nu at købe jeres
håndkøbsvarer i Dagli’ Brugsen i
ørre Søby.

Tak til de ca. 50, som nåede at skrive

I lyst og nød
Nu skulle det altså være, der var
bare det, hun hadede de små prøverum, kunne ikke få luft , svedte,
blev grimmere og tykkere end hun
var, det menneske hun så i spejlet,
kunne få hende til at købe hvad som
helst, for at komme ud i fri luft, væk
fra alt det smarte, der krævede at
man trak ind og først åndede ud, når
man følte at man var dødens sikre
bytte.

Hun havde længe tænkt, at hun
skulle have nyt tøj - bare sådan lidt
- Kaj mente at gammelt tøj, var mest
behageligt.
Smart kunne ingen beskylde ham
for at være, så der var ingen hjælp at
hente, hun måtte selv.
Det skulle være en dag hun havde
det godt, en dag, hvor hun ikke lod
sig låse fast i en forretning, af en
smart ekspeditrice, som lige havde
noget her, som helt var hende.

komne.
I den sidste del af flytningen vil museet dog
af praktiske
grunde
være
lukket,
ligesom
besøgende
allerede
fra nu
af må
være
indstillede på
lidt
”flytterod”.

Men altså en dag hun var på toppen,
I ved kunne sige fra, herregud hun
var da ingen vårhare, ville hun gøre
forsøget endnu en gang.

Hun havde tøj hængende, som havde kostet penge og tårer, men aldrig
brugt. Det kunne Kaj få meget ud
af, men det var hendes hemmelighed.

S.B.

Kreativ Café
Kunne du tænke dig at lære at lave
pergamano ? Eller lære at sy, strikke,

hækle, lave 4d kort, papirklip m.m. ?

2

Med hensyn til at besøge museet kan
oplyses at der ikke er nogen fast åbningstid, men at det kan aftales med
undertegnede.
Desværre kan vi ikke modtage besøg

Kurt Rosenfeldt
Museumsleder
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Museet på Søbysøgaard

Eller har du selv en god ide, så mød
op i Varmestuen mandag den 3. oktober kl. 18.00 - 21.00.

Vi træffes på tlf.
65901825 og 65902747.
Kaffe kan købes eller medbringes.

iver og dygtighed, at der i de efterfølgende år opstod et museum, som voksede så meget i omfang, at der måtte
flyttes ned i kælderen på slottet, hvor

Som det vil være nogle Nr. Søby borgere bekendt, er der på Søbysøgaard
et museum, som fortæller primært om
tiden 1933 - 1973, da der var ungdomsfængsel på
stedet, men også
lidt om tiden før
Justitsministeriet overtog herregården, og
ligeledes om
tiden efter 1973,
hvor det blev et
”almindeligt”
statsfængsel.
Jeg har dog erfaret, at der er
en større del af
Nr. Søbys tilflyttere, der ikke
har kendskab til
vores eksistens
og vil derfor her komme med en lille
appetitvækker.

Instruktører er Laila og Birthe. Prisen
er 20 kr. pr. time og alle materialer
kan bestilles og købes hos os.

Vel mødt

Varmestuen
Fællesspisning i oktober bliver afholdt fredag den 14. oktober kl. 18.00.
Husk at ringe til Bente, tlf. 65901944 senest tirsdag den 11. oktober.
Seniorgymnastikken starter mandag den 3. oktober kl. 10.00

Indkaldelse til
generalforsamling i Byfestkomiteen.
Torsdag den 27/10-2005. kl. 19.30. Holder vi generalforsamling i varmestuen.
Med dagsorden ifølge vedtægterne.

det stadig er placeret.
Museet er absolut et besøg værd, hvis
man er interesseret i lokalhistorie og/
eller i fængselsvæsenets
(kriminalforsorgens) historie.

Museet blev oprettet af daværende
forsorgsleder Svend Heden Andersen
som en midlertidig særudstilling i
1983 i forbindelse med fængslets 50
års jubilæum.

Desværre er der opstået et, for museer, nærmest katastrofalt problem,
nemlig fugt. Problemet har vist sig at
være af mere permanent karakter og
gode råd har derfor været dyre. Heldigvis har man fra ledelsens side vist
stor forståelse for problemet, og vi er
nu kommet i den lykkelige situation,

Udstillingen blev en så stor succes, at
Heden Andersen blev bedt om at lave
en permanent udstilling i et ledigt rum
på ”slottet”, som hovedbygningen
kaldes i daglig tale. Denne opgave
kastede han sig over med en sådan
6

Da der er nogle fra komiteen,
der har valgt at stoppe.
Søger vi nogle der kunne tænke sig,
at gøre noget for
r. Søby og Byfesten.
Indkomne forslag og ansøgninger vedrørende
del af overskuddet fra byfesten 2005.
skal være formanden i hende
senest den 26/10-2005.
Mikael Pedersen
Odensevej 38A, Nr. Søby
5792 Årslev
byfest@mail.dk
Byfestkomiteen.
3

Månedens digt
Hvis søbynitter skal bruge en pille !
Må de sandelig ud at trille.
Op på cyklen, ud med bilen,
ingen tid til middagshvilen.
Apotekeren har nemlig sagt:
Det er for dyrt med al den fragt.

Så ku’ vi gå på bare tæer,
med fanen løftet højt
og sige til apotekeren,
behold du kun dit sprøjt.
Vi kender recepten ! Har kuren klar:
Endnu går vi ikke med rumpen bar !
Huspoeten

Hvis hele hovedet værker
og din mave melder pas,
så kan brugsen ikke hjælpe,
men prøv med et par glas!
Vi ku’ selvfølgelig også
på aftenskole lær’
hvordan man smerten fjerner,
ved at trykke et par tær!
Eller dele os i grupper,
og samle urter ind,
det skulle virke dulmende
på både krop og sind.
Jeg kan levere skvalderkål,
så meget I vil ha’
Ja ! Vi kan måske gå så vidt,
at få vort eget flag.
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