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�ørre Søbys kalender 
September  - november 2001. 

3. 
3. 
3. 

10. 
14. 
15. 

4. 
4. 

30. 

Sep. 
 
 
 
 
Okt. 
 
 
�ov. 

10.00 
19.30 
18.00 
19.30 
18.00 
19.30 
19.30 
19.00 
19.30 

Rheumagymnastik 
Korstart �ørre Søby Koret 
Rundvisn. i Tarup/D-grusgrave. 
Mogens Frohn �ielsen-foredrag 
Fællesspisning 
Sensommerfest 
Generalforsml. Byfestkomiteen 
Principper i opdragelsen. 
Fra Mads Hansen til Kongehuset 

Varmestuen 
Skolens aula 
Åløkkestedet 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Varmestuen 
Humlehaven 
Carl �ielsen Hallen 

Mandag 
 
 
 
Tirsdag 
 
 
Torsdag 
 

Gymnastik 
Læseforeningen 
Øveaften, dilettant 
�ørre Søby Koret 
Banko 
Træning  -  �SB 
Koraften 
Læseforeningen 
Træning  - �SB 

10.00  -  11.00 
14.00  -  16.00 
18.00  -  21.00 
19.30 
19.30  - 
19.00  - 
19.30  -  21.30 
14.00  -  16.00 
19.00  - 

Varmestuen 
Varmestuen 
Forsamlingshuset 
Skolens aula 
Forsamlingshuset 
Stadion 
Skolen 
Varmestuen 
Stadion 

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  - 
 

Skolen 
Varmestuen 
Søvej 23 
Varmestuen 
Varmestuen 
Varmestuen 

Faste ugentlige aktiviteter 

Faste månedlige aktiviteter 

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. oktober 2001. Deadline : 15. september 
Sats : Syssel.  

Man. 
Man. 
Man. 
Man. 
Fre. 
Lør. 
Tor. 
Tor. 
Tir. 
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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn 

11. Årgang nr. 8.       1. september  -  1. Oktober  2001       IS�0906-6519 

Den 1. august fik vi andre folk i busserne, da Wulf-busser nu kører i Årslev i 
stedet for Palle Nielsen. 
 
Borgmesteren har meget fornuftigt bestemt, at den første måned skal være 
gratis for alle, da 3 ud af 4 chauffører ikke før har kørt i kommunen og mange 
indkørselsvanskeligheder naturligt kan forudses. 
 
Det vigtigste bliver nu at genoprette det tillidsforhold og den naturlige, ud-
strakte service, som Palle Nielsen og hans chauffører skabte gennem mere 
end 9 år.  Ellers bliver det en følelig forringelse for aIle brugere. 
 
Man kan ikke lade være at tænke på - hvorfor nyt selskab ? udover besparel-
ser, der ofte bliver væsentlig mindre end beregnede og på anden måde koster 
dyrt - har det måske været gratisprincippet, det har været magneten her før 
kommune-valget ?  Det er dog kun skolebørn og folk, der selv kan gå til det 
nærmeste såkaldte faste busstoppested, der får det gratis - mens ældre, gang-
besværede medborgere, der ringer fra deres bopæl efter telebussen (d.v.s. te-
lefonbussen eller taxabussen) skal betale lo kr. hver vej, måske kun for 1 km. 
 
Det er ikke opgjort, hvor mange det drejer sig om, men er det så mange, at de 
ikke også kan køre gratis ? 
Vi må afvente udviklingen og forvente en justering, hvis forholdene ikke le-
ver op til vore forventninger. 

Birger. 

�yt selskab kører Årslev busserne 
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afholder Sensommerfest 
 

Så er det nu,venner ! 
 

Skynd jer at tilmelde jer til årets højdepunkt  

 

sensommerfest i �r.Søby 
Forsamlingshus 

 

               Lørdag den 15.september kl 18.30 
 

Der er fællesspisning af medbragt mad eller der kan bestilles smørrebrød 
ved tilmeldingen.  

Drikkevarer købes.Bagefter spiller Allan Stage op til dans. 
 

Indgang 40.-kr pr person. 

Tilmelding er nødvendig  
(også selvom man selv medbringer mad) på et af 

følgende numre: 

 
65902126   Peder Larsen 

65901558   Pia Korsgaard 
65901418   Torben Pedersen 

åbnede igen den 9/8 efter sommer-
ferien og har åbent hver mandag og 
torsdag fra 14-16.   
Med mellemrum udsendes lister 
over nyindkomne bøger - fordelt på 
skønlitteratur, faglitteratur og bør-
nebøger. 

Liste nr. 1 fra maj og liste nr. 2 fra 
juni kan fås i Læseforeningen og 
ses i opslagstavlen ved busstoppe-
stedet. 
Liste nr- 3 kommer i september. 

 
Birger. 

Læseforeningen 

Forsamlingshuset 
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avisomtalen. 

Men kære - hvem der nu har ansva-

ret for vore "hel- eller halvoffentlige" 

beplantninger - er det så svært forud 

at fortælle om planlagte arbejder, 

om baggrunden, tidspunkt o.s.v.? - 

Det kan ske i SKULDERBLADET, 

som husstandsomdeles; så er alle 

orienteret (hvis de læser bladet) - og 

eventuel "ballade" kan afvikles, før 

arbejderne går i gang.  - Nu venter vi 

så at se den trimmede eg udvikle sig 

smukt, befriet for den råd, som 

konstateredes i den øverste del. 

 

"Lindely-egen" (ca. 80 år) har klaret 

sig væsentligt bedre end "Margrethe-

egen", plantet på "Trekanten" som 

en gave fra Kommunen i anledning 

af Dronning Margrethes 50-års fød-

selsdag i 1990.  Den gik ud, blev 

erstattet (jeg tror 3 gange); men der 

ville den altså ikke gro, så Nørre 

Søby har ingen "Margrethe-eg".  Ef-

tertiden kan i Lokalarkivet finde det 

fine diplom fra "Plant et Træ", der 

fulgte med den første - og Knud har 

fotograferet et par stykker af dem, så 

der er dokumentation for, at det har 

været forsøgt. 

Så sku’ det ku’ lykkes 

Foredraget af  
 

”Skipper”  
Mogens Frohn �ielsen  

 
som var på plakaten den 19. Marts i 
år, men som jo blev aflyst på grund 
af snestorm kan vi nu opleve 
 

Mandag den 10. Septem-
ber 2001 kl. 19.30 i �ørre 

Søby Forsamlingshus. 
 
Pris : 50 kr. incl. Kaffe og brød. 
 
Arrangører : Nørre Søby Forsam-
lingshus og Varmestuen 

 
Vi håber, at det bliver starten på et 
godt samarbejde om andre spæn-
dende ting mellem Forsamlingshu-
set og Varmestuen. 
 
Forsamlingshuset vil gerne profile-
re sig på en lidt ny måde, og vise, at 
de også er gode til at arrangere an-
det end f.eks bankospil. 
 
Kom i god tid den 10. September. 
Vi kan desværre ikke reservere 
pladser. Vi håber på et stort frem-
møde. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelserne 



6 

Ved Byfesten i år genoplivedes Fug-Fug-Fug-Fug-

leskydning leskydning leskydning leskydning ---- for år tilbage arrangeret 

af Jagtforeningen.  Et godt initiativ.  - 

Nu er det ofte sådan, at man ved 

genoptagelse af arrangementer stiller 

spørgsmålet:  Hvordan gjorde de 

før?  - Det gjorde komiteens med-

lemmer også. De spurgte her og der 

for at finde ud af, om der var opteg-

nelser o.l., som kunne give svar.  De 

adspurgte mente, at protokoller 

m.m. var gået tabt.  Ærgerligt! - Så 

var det, at Per Godske kom på den 

ide at spørge Lokalarkivet.at spørge Lokalarkivet.at spørge Lokalarkivet.at spørge Lokalarkivet.  - Her 

var der lidt hjælp at hente - det var 

bare for sent for dennegang. 

 

Eksemplet kan bruges til at minde 

om, at Lokalarkivet i tidens løb fra 

ansvarsbevidste borgere har modta-

get protokoller, papirer, billeder 

m.m.m., der fortæller om sognets 

fortid. - Situationen - "Hvad skal vi 

stille op med det her?" - kan f.eks. 

opstå, når der skal ryddes op i et 

hjem eller ved bestyrelsesskifte i 

foreninger.  Så er LokalarkivetLokalarkivetLokalarkivetLokalarkivet ste-

det "at gøre af det".  Her er der mu-

lighed for at genfinde det eller få 

oplysninger, hvis man altså husker at 

spørge.  Det gjorde Per, så nu kan 

han studere, om der skulle stå noget 

i Jagtforeningens arkivalier om af-

Af �ørre Søbys Dagbog

viklingen af Fugleskydning.  Ellers 

er der mulighed for at skabe en ny 

tradition. 

 

 _____ 

 

Og så har vi igen haft "en træhisto-

rie" i Nørre Søby - det gamle egetræ 

på Rosenvej er blevet trimmet!  Der 

er ikke noget mærkeligt i, at træer 

på mere eller mindre offentlige are-

aler nu og da bliver genstand for 

undersøgelser:  Er de syge?  Er de 

til fare for omgivelserne?  Sker der 

skade, vil der jo straks blive rejst 

kritik af, at man ikke har været på 

forkant med situationen. 

 

Mit ærinde i denne sag er af en an-

den karakter. Det går på orientering orientering orientering orientering 

forud.forud.forud.forud.  Bemærkningen ved trimnin-

gen, "at vi vidste, der ville blive balla-

de---" (jvf. omtale i Fyens Stiftstiden-

de den 7. august) kunne tyde på, at 

"Kastanjetræ-historien" fra "Tre-

kanten" i 1995 var den pågældende 

bekendt. Efter energisk indsats fra 

naboerne endte den, som enhver i 

dag kan se, med et overordentligt 

nydeligt resultat, og vi kan da også 

håbe på, at "Lindely-egen" om nogle 

år vil præsentere sig smukt i områ-

det, sådan som der gives udtryk for i 
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starter en ny sæson mandag d. 3. 
september 2001 i aulaen på Nr. Sø-
by Skole. 
 
Vi er ca. 30 medlemmer der hver 
uge synger, under kyndig 
ledelse af vor dirigent Kai Herr-
mann. 
 
Der lægges stor vægt på det sociale 
samvær, og vi holder et par  årlige 
fester med deltagelse af vores nær-
meste familie. 
Derudover er det blevet fast traditi-
on at synge til Advent i Nr.Søby og 
Heden Kirke, samt at deltage i 
Årslevkoncerten, m. m. Det er et 
dejligt blandet repertoire vi har på 
programmet, så der er noget for 
enhver smag. 

Første fællesspisning løber af sta-
belen den 14. september kl. 18.  
Palle og Kåre står for de kulinari-
ske overraskelser, så derfor tilmel-
ding i god tid til Bente Kyvik 
65.90.19.44. 
 
  --------------- 
 
Midsommeraften i Varmestuens 
regi, fortjener lige at blive nævnt. 
 
Mange, store som små mødte op for 
at se da den flotte heks hylende for 

�yt fra Varmestuen  

�ørre Søby Koret 
Vi er altid glade for nye medlem-
mer, så er du glad for at synge, hil-
ser vi dig meget velkommen. Der 
stilles ingen krav om kendskab til 
noder, men ” et godt øre” for at 
høre tonerne er nødvendig. 
 
De første 2 prøve/øveaftener er gra-
tis, så kom og prøv. 
Kontingentet er pr. ½ år 270 kr. for 
50 timer. 
 
Har du yderligere spørgsmål, er 
vores formand Johnny Andersen 
klar på tlf. 62661464 eller e-mail : 
laika@mobilixnet.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
�ørre Søby Koret 

til Bloksbjerg, på sin kost.  Båltalen 
som Søren Skov Pedersen stod for 
var noget af det smukkeste man 
kunne lægge øre til sådan en dejlig 
sommeraften. 
 
Som jeg husker talen, sluttede Sø-
ren Skov Pedersen med et citat, "Så 
længe du rækker mod stjernerne, 
får du ikke snavs på hænderne".   
 
Det være hermed givet videre, man 
ku' jo prøve. 

hc 
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Busstoppestedet har nu fungeret et stykke tid og bliver flittigt brugt nu 
ferien er forbi. 
Redaktionen vil afslutte sagen med at sende en tak til praktikerne i Teknisk 
forvaltning i Årslev kommune 

Iver 

indkalder hermed til generalforsamling ifølge vedtægterne torsdag d. 4.10 
kl. 19.30 i varmestuen, Nr. Søby. 
 

Dagsorden : 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning 
Regnskab 
Behandl. Af indkomne forslag 
Valg af medl. Til komiteen 
Valg af suppleanter 
Valg af revisorer 
Eventuelt 
Evt. forslag skal afleveres senest en uge før torsdag d. 27.9 til formand 
Tommy Hansen 
Gammelgårdsvej 82. �r.Søby 
 
                     Vel mødt 
                     Byfestkomiteen 

Månedens digt fra Huspoeten udgår denne måned, idet redaktionen har 
modtaget to digte fra Theis Sommer.  
De fleste har på et eller andet tidspunkt udtrykt sig i poesi, men det er af-
gjort de færreste, der har haft mod til at lade resultaterne offentliggøre. 
Theis Sommers digte er gode og tankevækkende og fortjener at komme ud 
til et større publikum, hvilket hermed sker. 
 
Tak for dem ! 
red 

Byfestkomiteen 
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Tanker på en motorvej 

 
 
 En lysregn fra oven  Ruller tilter kvæler 
 Som bladene i skoven  Uhyrer som intet mæler 
 
 En mørk uendelighed En rolig nat 
 Dækker jorden med forfængelighed En farlig kat 
 
 Så larmende og brølende Bryder ud i raseri og falder 
 Og dog så tyst og kølende Døde øjne himlen kalder 
 
 
 
 

Barndommens �at 
 
 Ord i gåder  Bevidstheden svinder 
 Stemmer der råder     Med lysets minder 
 Tanker forbinder          Natten våger 
 Tøj med fjender         Over udyr og råger 
 
 Tanker flyver                         Solen hverver 
 Uden styr Kroppens nerver 
 Om sjove typer Lyser mætter 
 Og mærkelige dyr Kroppen spjætter 
 
  Kroppen vågner 
  Ånder dåner 
  Indtil lyset 
  Atter fryses 
  
 
Theis Sommer 


