
NP. SØBY
BORGER

FORENING
Da mange mennesker føler, at man ikke har til
strækkelig indflydelse på udviklingen i samfun
detoprettede en kreds af borgere Nr. Søby Bor
gerforening. Formålet med foreningen er at få 
en rolig og harmonisk udvikling i Nr.-Søby sogn 
til gavn for byen og dens borgere. Dette mener 
vi at kunne opnå ved at gå ind i et aktivt sam
arbejde med allerede eksisterende foreninger, 
for sammen med dem at fremlægge forslag til ud
viklingen, samt hvis det er nødvendigt at læg
ge pression på Årslev Kommune.
Nr. Søby Borgerforening havde stiftende gene
ralforsamling 23/ll-78hvor følgende bestyrelse



blev valgt:
Formand: Carsten Briese, Lindelyvej 20 
Næstform: Olav Møller Christiansen,

Odensevej 43
Kasserer: Carl Ove Thorsen, GI.gårdsvej 54 

Minna Åse, Søvænget 1
Hanna Nattestad, Albanivej 128. 

Foreningen vil i første omgang beskæftige sig 
med 4 hovedaktiviteter:
1) Kulturelle aktiviteter:

Vi vil fra foreningens side forsøge at la
ve månedlige aftener med film, foredrag, 
børneteater samt amatørteater. Bisse akti
viteter vil vi prøve at lave i samarbejde 
med kommunens kulturudvalg og evt. Folke
ligt Oplysnings Forbund. Ved dette samar
bejde vil vi få mulighed for at præsente
re virkelig fine foredragsholdere samt et 
par børneteaterforestillinger.
Bisse aftener forventer vi at kunne starte 
fra 1-10-79.

2) Rekreative områder:
Vi ril fra foreningens side arbejde på at 
få oprettet flere rekreative områder. Her 
vil vi bl. a. søge kontakt med sportsplad
sens ledelse for sammen med dem at kunne 
fremlægge forslag vedr. sportspladsens ud
vikling. I forbindelse med dette vil vi fra 



fra borgerforeningens side fremlægge for
slag til en kondisti fra Radbyvej langs Sø- 
bysøgård sø til sportspladsen. Denne sti me
ner vi kunne anlægges oven på byrenden. Her
ved klarer man 2 problemer på en gang. Vi 
fjerner sommerens lugtgener ved at rørlæg
ge renden, samtidig med at der skabes mulig
hed for, atborgerne får en smuk spadseretur.

3) Borgermøder:
Vi vil fra borgerforeningens side arbejde 
på at få arrangeret et borgermøde med kom
munalbestyrelsen i foråret eller forsomme
ren. Her vil vi fremlægge nogle forslag, vi 
håber at få svar på fra kommunalbestyrelsen. 
Derudover vil der på mødet blive mulighed 
for at stille spørgsmål fra tilhørerne.

BILLED-REBUS

STØT DIN LOKALE BRUGS -
DEN STØTTER DIG.



4) Eorårsfest:
Borgerforeningen afholder en offentlig for
årsfest den 21. april i forsamligshuset. 
Ved festen vil der blive opført en revy af 
lokale kræfter, fællesspisning samt dans 
til CANDY-TRIOEN.

Ønsker I at være medlem af Nr. Søby Borgerfor
ening kan tilmelding ske på nedenstående kupon 
eller ved henvendelse til
Carl Ove Thorsen, Gammelgårdsvej 54, tlf. 901601 
Indmeldelsesgebyr er 10 kr. pr. person.
Kontingentet er 25Kr./ årligt pr. person.
Hvis I indmelder jer inden l/z4-79 kan I, ved 
at løse rebussen på bagsiden af tilmeldingsku
ponen, være--med i lodtrækningen om

2 gavekort a'50,~ kr. 
til Nr. Søby Brugs.
Lodtrækningen foretages ved forårsfesten.

TILMELDINGSKUPON

Navn:......................................................................................................
Addresse:...........................................................................................
Tlf:.................................. .. ...................................................................
Løsning på rebus:............................................. .. ..................

Jeg/vi ønsker at deltage i amatørteater:ja._____
(sæt venligst kryds) ^ej_.____

TRYKT PA BAOSTUEN 
5000 ODENSE


