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SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Fællesspisning for børnefamilier
Som et nyt initiativ i Nr. Søby, vil vi
prøve at lave fællesspisning for børnefamilier i Nr. Søby og omegn.
Der er efterhånden rigtig mange børnefamilier i Nr. Søby, men vi har
sjældent muligheden for at lære hinanden bedre at kende.
Det ville være godt både for børnene
og forældrene at møde andere fra byen og stifte nye bekendtskaber.
Vi er så heldige, at vi her i byen har
en Varmestue, som frit kan benyttes
fx. til sådanne arrangementer. Varmestuen er beliggende på Røjlevej 6.
Dog er der ikke ubegrænset plad i lokalet, så vil max kunne være 32, minus helt små børn.
Der er som andre steder udgifter ved
et hus, så for hver gang vi mødes,
skal vi fælles betale 200 kr. til
vedligeholdelse mv.
Vi har været så heldige, at få en aftale
med vores lokale "Landsbykonen" på
Odensevej 29 B. som vil stå for ma-

den til os. Pris pr. person 50 kr., børn
½ kuvert. Drikkelse medbringes selv.
Vi har allerede nu 3 datoer klar til
året ud (lørdage), som er 4 september, 23 oktober og 20 november, i
tidsrummet 17.30-22. Så sæt x i kalenderen allerede nu! Senest tilmelding en uge før.
Tilmelding er bindende og der er
kontant afregning på dagen for fællesspisning.
Som sagt, er første gang 4 september
17.30-22. Der vil menuen være frikadeller og kartoffelsalat.
Tilmelding til Lene Jensen, Røjlevej 5. Tlf 26 17 00 93.
Skynd dig at melde dig og din familie
til, og så håber vi på nogle hyggelige
timer sammen.
Vel mødt.
Lene Jensen

r. Søby Forsamlingshus
Høstfest I
r.Søby Forsamlingshus
Lørdag d.18 september 2010 Kl 18.30
Pris 200,00 kr. incl. indgang og stort ta`selv bord.
Drikkevarer skal købes.
Husk at tage venner og naboer med
Tilmelding senest d. 6 september
Til Gerda og Peder
Tlf. 65902126 /24988630/40463506
r. Søby Forsamlingshus holder Loppemarked
Søndag d.26 september 2010 Kl.10-15
Auktion kl.11
Røjlevej (v/Hemplers gamle foderstof)
Ps: effekter kan afleveres lørdag d 25 september
fra kl. 10-12 ved møllen
Til festen derhjemme.
r. Søby forsamlingshus udlejer borde og stole
Pris for medlemmer 100,00 kr.
For ikke medlemmer 175,00 kr.
Kontaktpersoner
Børge Mose tlf. 66170098
Jørgen Jespersen tlf.65902067
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Varmestuen
Fællesspisningen starter igen fredag den 10 / 9 kl .18,00, husk tilmeldning til Else Larsen telefon nr.
65901129 , fra 1.september.

Der sælges også masser af spændende brugskunst i en hyggelig julestue! Derefter kører vi til Løgumkloster hvor vi spise middag , ( ribbensteg og ris a`la mande). Herefter
til Suderlugum , hvor vi handler ind
ved Fleggård. Derefter kører vi
hjem , vi er hjemme kl. ca. 18.00 .
Prisen på turen er inkl. tur, besøg og
middag 250,-kr. Tilmelding til Ketty
Andersen på telefon nr .
28159052.

Reserver allerede nu søndag
den 21/11 til vores juletur med Frørup Rejser , vi har bestilt 25 pladser ,
vi kører kl 9,00 fra Nr. Søby til Harte
ved Kolding , hvor vi skal se Klintenborg lysfabrik , alle lys er håndlavede
efter gamle håndværks traditioner.

Lokalarkivet
Så begynder sæsonen. 2. tirsdag i
måneden, 14-17 - 4. tirsdag, aftenåbent: 19-21.

Fortælledag i arkivet - mandag 6.
september 2010, kl. 14.30.
Emne: Overfaldet på posten i Røjle Skov, 1930.

Særligt arrangement:

Lidt om mine oplevelser ”over there”.
Jeg har i sommer haft fornøjelsen at
besøge familie og venner i henholdsvis USA og Canada. I tre uger levede
jeg og mine to rejsekammerater, Ulla
og Torsten, med i hverdagen, som
den former sig der. Vi hæftede os
bl.a. ved en skik, som er almindelig
på de kanter: Har man fødselsdag, er
det spændende at se, hvad familie og
venner har tænkt at gøre i den anledning. Det er dem, der arrangerer festen – hovedpersonen har ingen spekulationer med gæsteliste, indkøb

osv. – for ikke at tale om oprydning
bagefter. Man møder op: glad og udhvilet – sådan. – Det lyder besnærende, man kunne ønske noget lignende; men det er nok ikke så let at
ændre århundredgamle vaner i Danmark. Så husmoderen her vil fortsat
være travlt beskæftiget med forberedelser, afvikling og oprydning – med
hensyn til sin egen og familiens mærkedage.
Så har vi været på picnics (skovture)
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– en meget yndet beskæftigelse. Her
oplevede vi dog, at det også kunne
afstedkomme en del diskussioner –
om sted, tid og deltagere. Madkurvene var pakket; men stedet voldte
åbenbart problemer. Det var ellers
valgt med stor omhu: udsigt til vand
etc., men så viste det sig, at solen
ville genere. Om igen. - Det affødte
en stilfærdig bemærkning fra min
svoger: ”Kunne vi ikke bare spise i
haven?” – Men: alt var nu klappet og
klart, og vi drog af sted til en skøn
plads under store skyggefulde træer –
mange lækkerier kom på bordet,
munter samtale, og glemt var alle de
forudgående diskussioner hos værterne. Resultatet var perfekt.

alt. Senere var jeg med ham på et
kort besøg på et andet Medical Center, og det var lige så velholdt. Jeg
fik i det hele taget et lillebitte indblik
i sygehus- og socialvæsenet. Det vil
føre for vidt at fortælle om her; men
det var meget interessant. Og grundlæggende har det vist, hvad en god
sygeforsikring betyder – og det er
langtfra alle, der har sådan en; den er
dyr. Der arbejdes nu på sagen der ovre. – Vi er altså privilegerede i Danmark, hvor vi gennem skatten betaler
for ydelser, der måtte blive nødvendige.
Og så oplevede vi igen det, som vi
igennem årene har mødt ved vore besøg: amerikanernes og canadiernes
hjælpsomhed og venlige imødekommenhed i det private såvel som det
offentlige rum.
Det var en rigtig god tur.

Min svoger (95) har desværre stiftet
bekendtskab med hospitalsvæsenet i
den senere tid. Vi begyndte med at
besøge ham på Sacred Heart Medical
Rehabiliteringscenter – og heldigvis
var han i bedring og på vej hjem.
Besøget der har efterladt indtryk af et
meget rent og ordentligt sted – over-

Aase Reffstrup
2010-08-15

Babygymnastik/leg
Hej forældre. Kom
og leg med jeres baby.
Vi synger, tumler, leger, stimulere sanser
og snakker en masse.
Hver fredag kl 9.3010.30 i varmestuen
på Røjlevej 6.
(undtagen den 2. fre-

dag i måneden)
Pris 5 kr pr. gang +
20 kr ved første
fremmøde.
Alder 0-12 mrd.
Spørgsmål rettes
til Lene på tlf
26170093
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Varmestuen
Varmestuen starter op igen efter en
varm sommer, fuld af sol. – Selv ly-

Mange fandt huset Skt. Hansaften –
100-120, børn og voksne, en smuk
aften med pølser, snobrød og bål, og
Anders Kjærsig som ingen mikrofon
behøver. Han åbner bare munden, så
kommer ordene.
Nye initiativer ser dagens lys, unge
familier laver fællesspisning, og unge
mødre med børn mødes i Varmestuen
om formiddagen.
Varmestuen lyser med sin nye farve;
meget er, som det altid har været,
men nyt er kommet til. Sådan skal
det være – det beskedne hus er ikke
så ringe endda.
Hanne Christensen

ser huset
op med
sin nye,
smukke
farve. Et
skilt med
navn
kommer
også, så
huset
bliver
nemt at
finde.
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Fra årets byfest
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Månedens digt

Jeg sidder på min cykel,
Siger dumme ting,
For jeg har kørt for hurtigt
Og fået sidesting.
Vejen er ellers i skøn harmoni
Med marker der er grøde i
Og gyldent skær, for høst er nær.
De smukkeste buketter
Med duft af sol og lange sommernætter,
De findes her langs vejen
Hos Inge!, som bare er sin egen.
Selv har jeg kun mit sidesting
Plus et par ben, der lider akut af muskelsvind.
Men er man dus med himlens fugle
Og tør slippe styret,
Mens man vinker til en stær,
Så har man ej skavanker,
Det må jeg se at lær’ !
Huspoeten
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Kalenderen
Lør.
Fre.
Lør.
Søn.
Lør.
Lør.
Søn.

4. Sep.
10.
18.
26.
23. Okt.
20. ov.
21.

17.30
18.00
18.30
10.00
17.30
17.30
09.00

-

september - november 2010.

Fællesspisning for børnefamilier
Fællesspisning
Høstfest
Forsamlingshusets loppemarked
Fællesspisning for børnefamilier
Fællesspisning for børnefamilier
Juletur til Harte

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Hempler Røjlevej
Varmestuen
Varmestuen
Varmestuen

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. oktober 2010. Deadline : 15. september
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