Sogneblad for beboere i Skamby - Ullerup - Rostrup - Bolmerod
- Bastrup - Brøndstrup - Torup - Glavendrup - Stensby

”Bladet” udkommer fire gange årligt i ca. 400 eksemplarer, og omdeles i Skambyområdet (postnr. 5485 Skamby). Udgiveren er Skamby & Omegns Borgerforening
i samarbejde med lokale foreninger og institutioner.
Al henvendelse vedr. indlæg og annoncer til ”Bladet”, bedes venligst ske til:
Bente R. Jakobsen, E-mail: brj@raakilde.net, tlf. 6485 1565.

”Deadline”

Sidste frist for indlevering af materiale til næste nummer af Bladet” er:

1. August 2015

Layout og trykning af ”Bladet”
BRJ/Borgerforeningen.

Hvor er ”Bladet”?
Har du ikke modtaget ”Bladet”?
Der ligger ekstra eksemplarer hos Skamby El
El..
Alternativ: Kontakt Jonas Ibsen
Ibsen,, tlf. 61 78 44 44 / 35 14 11 32

Formand Jonas Ibsen

Tlf: 61 78 44 44 / 35 14 11 32
Mail: jonas@jiportal.dk

Næstformand Claus Jakobsen
Tlf: 64 85 15 65 / 72 13 27 05
Mail: jakobsen@raakilde.net

Kasserer Bo Sigersted

Tlf: 64 85 12 71 / 20 87 12 71
Mail: Bo.sigersted@post.tele.dk

Skamby & Omegns Borgerforening er på Facebook.
Følg Skamby på Facebook!

http://facebook.com/SkambyBorgerforening
- eller følg med på: www.skamby.dk
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Nyt fra Borgerforeningen

Her henover foråret, er der igen mange ting, der rører sig i Skamby og Omegn.
Og som med forårets spæde knopper i træer og blomster, er det også med arbejdet i foreningerne. Idéer fødes og gror, og i langt de fleste tilfælde, springer
de også ud, til stor gavn for os alle. Der er rigtig mange, der gør et særdeles stort og energisk arbejde, om det så er i vandværket, antenneforeningen eller, hvilken som helst af de øvrige foreninger i
Skamby. Lønne for dette ”betales” af borgerne, ved at støtte op og deltage i de forskellige arrangementer.
Trafik

Gennem tiden har et af de store emner været trafik. Løsningen med
bump ser umiddelbart ud til at have
den ønskede effekt, idet de tilsyneladende har nedsat hastigheden betragteligt, således langt de fleste nu
kører med moderat hastighed. For
en ordens skyld skal nævnes, at løsningen med bump, selvfølgelig ikke
har haft til hensigt, at give de nærmestboende gener af nogen art. Enkelte
har dog udtrykt bekymring, men mon ikke tiden løser dette, efter en vis tilvænningsperiode. Hermed kan vi forhåbentlig sætte punktum for Bredgade.
Målet er dog at arbejde videre med et par bump på Brøndstrupvej. Og måske
dukker der andre projekter op.

Fibernet
Et andet sted, der kan sættes punktum, er vores fibernet. Når man følger den debat, der er omkring
fiberløsninger i andre dele af samfundet, kan vi vist godt tillade os at være rigtig glade for, at vi nu er
med på ”vognen”.
Glavendruplunden
Nordfyns kommune har også ladet solen skinne på Skamby, og i særdeleshed på Glavendruplunden.
At vi hér har en naturperle, har vi længe selv vist. Ved genindvielsen af lunden, gik dette også rigtig
op for kommunen. Så meget, at der nu bygges et permanent toilet med afløb, vand og el. Dette giver,
ud over den daglige brug, muligheder for afholdelse af større arrangementer. Det inderste af bygningen, er en standardboks i rustfrit stål (rimelig vandal- og hærværkssikret). Yderst beklædes den med
brædder, i lighed med grillhytten. Som udsmykning, vil der komme noget vikingeornamentik, skåret
ud i jern. Om toilettet kan stå færdigt til Skt. Hans, kan vi håbe på, men i hvert fald vil det kunne tages i brug, når det store vikingemarked løber af stablen i weekenden 5.- 6. september.
Vikingemarked
Vikingemarkedet er en anden ting, som kommunen har valgt at støtte op om. Tanken er født for mange år siden, men igen var det genindvielsen, der slog hovedet på sømmet. Markedet planlægges i et
samarbejde mellem kommune, borgerforening og ikke mindst, med flere forskellige vikingegrupper og
- håndværkere. Målet er et besøgstal på 1500! At markedet ligger ret tæt på Troldefesten, har lidt udfordringer. Årsagen er blot, at det er det eneste tidspunkt, der passer ind i den meget pressede vikingekalenderen.
Nyt træ til Glavendruplunden
Til markering for 100 året for kvindernes valgret i Danmark, vil Soroptimist International BogenseNordfyn lørdag d. 3. oktober kl. 11.00, afholde en lille højtidelighed i Glavendruplunden – se nærmere
andet sted i Bladet.
Multihuset
Omkring Multihuset, har der været lidt stille. Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget. Tingene tager blot lidt længere tid end forventet. Vi vil dog gerne snart i gang, så der igen kan komme liv i bygningerne.
Velkommen til ny præst
Endelig – og ikke at forglemme, er der kommet ny præst til byen. Borgerforeningen vil derfor byde
Lene Christensen hjertelig velkommen, og ser frem til et rigtig godt samarbejde.
Byvandringen i Skamby 9. maj.
Omkring 50 nuværende og tidligere Skambyborgere, var mødt op og deltog i den interessante og inspirerende vandringstur gennem Skamby, hvor Arne Overgaard og Carl Martin øste ud af deres historier om ”dengang” i Skamby. Og det de to fortællere ikke havde kendskab til, kunne mange af deltagerne supplere op på. På to en halv time nåede vi det meste af Bredgade. Efterfølgende var der fælles-
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fællesspisning i Præstegården. Alt i alt et rigtig godt – og meget rost – arrangement. Dejligt med så
mange positive og engagerede deltagere.
Claus Raakilde Jakobsen
næstformand

- til minde om dagen for kvindernes valgret i Danmark
Ved Danmarks Grundlov af 5. juni 1915 fik en række befolkningsgrupper valgret - blandt
andre kvinderne.
Soroptimist International Bogense-Nordfyn - som er en humanitær, upolitisk organisation for kvinder - vil gerne markere 100-året for denne begivenhed ved at plante et egetræ i Glavendruplunden.
Plantning af træet finder sted lørdag den 3. oktober 2015 kl. 11.00.
SI Bogense-Nordfyn
Karen Nielsen, præsident

Skamby & Omegns Borgerforening fejrer - traditionen tro, Sankt Hans aften med bål, båltale, fællessang samt snobrødsbagning i Glavendruplunden.
Ligesom sidste år, vil der være friluftsgudstjeneste kl. 17.30-18.00.
Gudstjenesten forestås af Ulrik Andersen.
Ta’ madkurven med, så griller vi sammen, inden bålet tændes.
Grillen er klar fra kl. 18.00.
Der er mulighed for at købe øl, vand og vin samt kaffe, te og kage.
BÅLET TÆNDES KL. 20.00
Båltaler: Jonas Ibsen (formand for Skamby og Omegns Borgerforening)
Det er en ældgammel skik at fejre midsommer. Det har danskerne gjort siden Odins og Thors dage.
Den 21. eller 22. juni er det sommersolhverv med årets længste dag, og Sankt Hans aften fejrer vi
altid den 23. juni. Det er så Sankt Hans dag den 24. juni. Efter Sankt Hans bliver dagene igen kortere, indtil vi når vintersolhverv i december. Sankt Hans betyder egentlig "den hellige Hans" - og det
er selveste Johannes Døberens.
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SUPERBRUGSEN SØNDERSØ
Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 8.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Skamby Multihus
Lidt nyt fra den ujævne vej mod Skamby Multihus:
Den 26. februar besluttede Kommunalbestyrelsen endeligt de forhold og betingelser, hvor under skolebygningerne kan overdrages til Skamby Multihus. De indebærer bl.a. disse 4 væsentlige punkter:

 10 års ”huslygaranti” til menighedsrådet
 Engangsbeløbet kr. 220.000 (var bevilliget i budget 2015, forudsat vores driftsbudget kunne godkendes)

 Driftstilskuddet kr. 20.000 årligt (Besluttet i budget 2015)
 Driften af gymnastiksalen sikret og betalt af kommunen i 2015, 2016, 2017
Eneste lille krølle på denne beslutning, var at Kommunalbestyrelsen også besluttede at gymnastiksalen skulle
forblive kommunens ejendom, når den skulle afholde driften. Denne lille krølle på beslutningen mht. ejerskabet
har afstedkommet nogle praktiske problemer, med ny udmatrikulering, bygningsændringer i gavlen på gymnastiksalen, da aula og gymnastiksal ligger for tæt på hinanden, når det nu ikke længere er samme matrikel. Ligesom en øget separation af diverse installationer også bliver påkrævet!
Faktum er i skrivende stund (d. 7. maj) at Multihus-bestyrelsens første møde med Kommunen, efter beslutningen
d. 26. februar, endnu ikke er afholdt, men bliver det d. 13. maj. Jeg har dog i den mellemliggende periode haft
drøftelser med forskellige personer på Rådhuset, bl.a. kraftigt rykket for, at man (som lovet!) fik udbedret tagrender og nedløb på bygningerne – dette arbejde er nu udført.
Men vi fik i mellemtiden (eller samtidig) en ny og helt uventet udfordring, idet Provstiudvalget (faktisk samme
aften som Kommunalbestyrelsen vedtog sin støtte) højst overraskende, helt uventet og helt uforståeligt fejede
Skamby Menighedsråds ansøgning om midler til indretning og medvirken i Skamby Multihus, af bordet – stik
mod alle hidtidige indikationer og tilkendegivelser.
Den gode og glade stemning efter Kommunalbestyrelses støtte fik en brat afslutning tirsdag d. 3. marts, da referatet fra Provstiudvalgsmødet blev modtaget af Skamby Menighedsråd.
Skamby Menighedsråd anmodede straks om at få genoptaget ansøgningen på et nyt møde, og dette blev dog
imødekommet. Så Skamby Menighedsråd suppleret af undertegnede fik foretræde for Provstiudvalget d. 19.
marts, som forud for mødet havde fået tilsendt et meget omfattende informationsmateriale omkring Skamby
Multihus.
Det eneste Provstiudvalget besluttede d. 19. marts var, at man ville udbede skriftligt svar på yderligere 6 spørgsmål, hvilket de selvfølgelig fik. Sagen blev igen behandlet af Provstiudvalget d. 6. maj, og her besluttede man
følgende:
“Punktet udskydes til næste møde, Provst anmoder stiftet om en udtalelse.” Man vil stadig ikke tage stilling!!
Det er et markant ønske fra Skamby Sogn (læs Skamby Menighedsråd), at man ønsker, at menighedsarbejdet
skal organiseres som en del af/i samarbejde med de øvrige foreningsaktiviteter i sognet. – Altså være en del af
Skamby Multihus. Provstiudvalget udviser, i mine øjne, en nærmest pinlig magtdemonstration, eller er der et
gran af misundelse over Skamby Menighedsråds innovative indstilling og ambitioner??
Hvad så? Vil nogen spørge, – skal vi så vente til et eller andet tidspunkt, hvor det behager Provstiudvalget at tage endelig stilling, inden vi kan komme videre og få startet/åbnet Skamby Multihus. – Bestyrelsens klare svar er
nej, nu skal vi videre med eller uden Provstiudvalgets ”velsignelse”. Jeg håber, at når du læser dette, så er vi
kommet godt videre i processen mod Skamby Multihus.
Så vil jeg slutte med en god
nyhed (er omtalt andetsteds). Skamby Antenneforening besluttede på sin ordinære Generalforsamling at
anvende en del af formuen
på at indkøbe AV-udstyr
(projektor, kæmpelærred og
lydanlæg mv.) i højeste kvalitet til opsætning i Aulaen,
dvs. at anvendelses- / arrangements- og aktivitetsmulighederne fra ”dag 1” bliver
meget, meget forbedret. Så
den gode nyhed er: Byens
gave til Byens hus – den
er i hus!
På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen
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Troldefest 2015 har ændringer og fornyelser på programmet, men også mange af de traditionelle indslag består i
årets byfest. Selv om ikke alle aftaler er i hus og programmet ikke 100% fast, så har udvalget fundet et - forhåbentlig - bredt og spændende program frem til borgerne i de fire festdage.
Først og fremmest er Troldefesten 2015 rykket en uge, således at det i 2015 foregår i uge 35 fra torsdag den
27. august til søndag den 30. august.
Troldefesten starter ud om torsdagen med et stort Reklamebanko i teltet med masser af gevinster, store pengepræmier og amerikansk lotteri. Der er gratis kaffe til bankospillerne, mens øl og sodavand og grillvarer kan købes
i Troldebaren. Spillet starter kl. 19.30, og vi åbner dørene kl. 18.00. Vi forventer præmier for over 10.000 kr.
Fredagen har traditionelt også både børne- og voksenting på programmet. Børnearrangementet består af musik i
klubhuset, tryllekunstner, ballonmester og konkurrencer – pris 20 kr./person.
I det store telt vil der for 25. år i træk afvikles den store BOB-Open med start kl. 18.00, hvor der bliver plads til
50 par fordelt i 10 puljer.
Så tilmelding i god tid til Flemming Kristensen 42 97 96 48, vil være en god idé – pris 100 kr./par. Bobturneringen er et festligt arrangement, hvor der hygges, drilles og kæmpes i timer for at kunne løfte det eftertragtede
trofæ.
Lørdag bliver i år en kæmpe festdag på pladsen, med masser af tilbud dagen lang.
Der bliver kræmmermarked, hvor man kan købe sig en standplads, der bliver en løbende auktion hele lørdagen
på pladsen, der bliver vandgynge, hvor lokale ”spidser” skal skydes i baljen, der bliver hoppepude for børnene, og
der bliver boder med tombola, spas og sjov.
På boldbanen spilles der stort børnefodboldstævne både kl. 9.00 og kl. 12.00, mens seniorfodbolden følger herefter kl. 15.30. Her kan du fredag og lørdag frem til kampstart gætte kampresultat og vinde gode præmier på herrekampen.
Som noget nyt har vi i år valgt at skifte rundboldturneringen ud med
en ”levende bordfodbold”-turnering på græs! - Bordfodbold på græs,
tænker du, hvad er det?
Jo, på en indrammet bane, f.eks. 5 x 8 meter er deltagerne spændt
fast på tværgående stænger, og kan kun rykke sig sidelæns. Der
spilles fra lørdag kl. 13.00 og et par timer frem, og der vil være en
turnering for både børn og voksne. Vi håber, at alle de små landsbyer omkring Skamby vil stille op dyste lokalt i lidt lystigt
”bordfodbold”.
Sidst på eftermiddagen slutter også den auktion, hvor man lørdagen
igennem har haft mulighed for at byde på diverse effekter. De højeste bud går hjem med de udbudte varer.
Sæt allerede nu kryds ved lørdag den 29. august kl. 18.30, for så skal der festes i det store telt. Sæt aftenen af
til en forrygende sportsuge-fest med stor buffet, fantastisk levende musik med ”Copyband”, amerikansk lotteri,
kåring af årets Skambo, festlige indslag og en stemning, der siger spar to til alle tidligere Troldefester. For bare
200 kr. får du en super lørdag aften i festligt lag.
Søndag formiddag holder vi fast i traditionen med gudstjeneste kl. 10.00 i teltet, stort sponsorcykelløb på Bredgade samt det flotte efterfølgende sildebord kl. 12.00.
Det store sponsorcykelløb, hvor der i 2014 blev kørt godt 70.000 kr. ind, løber af stablen fra kl. 11.00 til 12.00,
hvor ryttere vil knokle op og ned ad Bredgade for penge til den gode sag. Har du lyst til at være rytter i løbet eller sponsor til en rytter, så kontakt os, vi hjælper dig gerne på vej. Kontakt Bernt Jørgensen 26 13 15 36 eller
Robin Birch 60 19 28 23.
Så mød op til gudstjenesten, overvær de kæmpende cykelryttere, og for en 20’er kan du slutte Troldefesten af
med Lisbeth’s fantastiske sildebord i teltet.
Vi håber selvfølgelig at byen og områdets beboere bakker op om de mange aktiviteter, møder frem, deltager i et
arrangement - eller tre, og bidrager til at skabe et overskud, der kan lette hverdagen og bidrage med nye oplevelser for byens borgere. Vi har også behov for at få indsamlet masser af præmier til både banko, tombola og
auktion, så er du forretningsdrivende, eller har en god arbejdsplads, som måske vil skænke en rejse, en cykel, 3
flasker vin eller måske fire kasser øl, så er vi modtagelig for alt, og hver en lille hjælp, hver en lille gave, hver en
lille håndsrækning gavner Troldefest 2015.
I starten af august kommer så opgave- og bemandingsplanen, hvor masser af borgere og klubfolk bidrager med
hjælp et par timer eller tre i en bod, i baren, til opstilling af telt, til kontrollanter ved cykelløb, oprydning, dommere og masser af andre opgaver.
Så op på hesten, byd ind og lad os skabe en forrygende Troldefest i 2015. Vi har brug for alle borgere i byen.
På festligt gensyn til Troldefesten!
Troldefestudvalget
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Bredgade 107

Stedet har haft flere navne gennem tiden- bl.a. Skamby Afholdshotel, Skamby Hotel, Skamby Kro og
Skamby Gæstgivergård.

Skamby Kro og senere Skamby Gæstgivergård fra
1948 og frem til 2006

Skamby Afholdshotel 1915-1925

Hotellet blev bygget i 1912, som et afholdshotel af Ejlersen (en bror til karetmager Niels Ejlersen).
Ejlersen har kunnet se, at der var behov for hotelværelser til bl.a. handelsrejsende, som besøgte lokale
handlende og håndværkere for at afsætte grossisternes varer. Skamby var i rivende udvikling på det tidspunkt, ligesom alle andre små stationsbyer langs banen.
Stedet har været i mange hænder igennem tiderne. I 1921 blev stedet solgt til Hans Chr. Sørensen. Han
byggede salen til i 1932, som den står i dag. I 1935 overtog købmand J. Gregersen, uddeler Anton Lund og
elektriker V. Hansen stedet, for i 1936 at sælge videre til Marius Hansen. Efter afstemning foretaget af
kommunen blandt sognets beboere, fik Marius Hansen i 1936 sin ønskede spiritusbevilling. I 1941 blev hotellet solgt til Georg og Astrid Andersen, der omdøbte stedet til Skamby Gæstgivergård. I 1946 blev stedet
solgt til Overgård. I 1951 overtog Chr. Sørensen stedet og drev Gæstgivergården til 1970. Herefter overtog
Egelund, der drev stedet i ca. 1 år, hvorefter stedet gik på tvangsauktion. Blev overtaget af vinhandler Ejner Skov. Men kom til at stå tomt i et år – for i 1972 at blive overtaget af Kisser (Kirsten) og Kalle (Karl)
Hedegård, der drev kroen i mange år. Der har i nyere tid været Henning Duchess og hans partner, der fra
2003 til 2006 drev stedet som både antikvitetshandel, ”kaffebord” om søndagen, selskaber i antikke omgivelser samt madudbringning. I dag er der kultur på stedet, idet Galleri Nordfyn nu holder til i bygningerne
(Knud Axelsen og Anne Jensen).
Efter 1945 og ca. frem til 1970’erne
var Skamby Gætgivergård et af
Nordfyns mest populære forlystelsessteder, med sang og dans hver
weekend. Af kendte har bl.a. Ninna
og Frederik, Harry Felbert’s danseorkester, Svend Nikolaisen’s danseorkester, Kaj Julian’s danseorkester
og mange flere optrådt.
Andre af datidens store stjerner,
som optrådte dér, kan nævnes:
Blue Boys, Four Jacks, Vivi Bak,
Dorte Kollo (lige konfirmeret), Bjørn
Ingela Brander på Skamby Kro 1962.
Tidemand,
Nora
Brockstedt
Skamby Kro 1962. Svend Bjerre optræder.
(kendt norsk sangerinde), Ingela
Brander (hende med saxofonen)
og mange flere!
Ejner Kristensen, fungerende stationsforstander i
Skamby var ven med Fritz Ruzicka - kendt impresario, som skaffede ovennævnte "stjerner" til byen.

Impresario Fritz
Ruzicka

Indtægterne, og de var store, gik til lokale foreninger: VU - venstres ungdom, KU - Konservativ ungdom, Skamby Boldklub. Dette satte bl.a. boldklubben
i stand til at tiltrække trænerkapaciteter som Erling
Nielsen, Kjeld og Flemming Damsted samt Frank
Vivi Bak på Skamby Gæstgivergård.
Gaba.

Skamby Idrætsforening og Borgerforening har stået bag mange fester og
arrangementer, der er blevet afholdt på stedet. Troldefesten startede
bl.a. her.
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Fra v.: Inge Jensen, Jytte Clausen, Vivi Bak,
ukendt og Else Marie Brockstedt.

Der blev endvidere afholdt gymnastikopvisninger, Lucia-optog, juletræsfester, fodboldafslutninger osv. Stedet
blev også brugt til dilettant, politiske møder, danseskole (Dahls Danseinstitut), bankospil, skakspil og turneringer
og meget mere.

Skamby gymnaster på Skamby Gæstgivergård. Poul
Henning, Ole Jensen, Bruno Jeppesen, Palle Richard, Poul
Erik Andersen, Jørgen Jørgensen, Niels Bo Mariboe,
Bo, Evan, Flemming Mølgaard, Robert, Olsen og Aksel.

Gymnastikopvisning på Skamby
kro 1963. Knud Gravgaard Nielsen,
Kurt Rasmussen, Egon Hemmingsen og Hans Christian. Siddende
tv. Thorvald Gravergaard Nielsen.

Gymnastikdamer i Skamby 1943 foran Skamby Gæstgivergaard. Lærer:
Agnethe Hansen, Petersminde. Fanebærer: Grethe Olsen, Bøgedal. 4.
fra oven, 6. fra venstre: Ester Arndal (gift Knudsen).

Dilettant på Skamby Kro. Periode 1930-1940. Nr. 10 fra venstre Martin Knudsen
(spillemand), nr. 11 Elna Petersen, Skamby, nr. 12 Otto Pedersen, Skamby.

Kort og godt, har Skamby Gæstgivergård gennem årene været et festligt samlingssted for byens og omegnens
borgere.
(Information fra Sletten 2005, >Glemmer du…<.
Billeder fra Søndersø & Omegn før og nu og kildemat.
fra Christian Hansen samt Ole Jensen)

Dina

Her kunne blive plads til
din annonce!
Kontakt
Bo Sigersted
tlf. 2087 1271
ell. 6485 1271
og reservér pladsen.
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NYT FRA SKAMBY VANDVÆRK
Efter endt generalforsamling, havde vi en fejl på værket, det viste sig at være en af de butterflys, som åbner og
lukke for vandet, når der skyldes.
Vi har gennem år 2014 haft flere, der har klaget over, at trykket ikke var godt nok. Det er i bestyrelsen blevet
vendt og drejet. Vi kunne også se, at vi i perioder var oppe på max. tryk. Dette skyldes en trykregulator, som
Danish Agro, efter vores anvisning fik installeret, ikke at det er et
problem, for de bruger rigtigt meget vand, men trykket faldt på
resten af anlægget, når de kørte med den pumpe.
Konklusionen blev, at der måtte nogle nye rentvandspumper til
således, at der igen var tryk og vand nok til alle.
De nye pumper er nu sat op, og vi har i dag en pumpekapacitet på
3 x 15 bar, hvor vi tidligere havde 3 x 4 bar. Der er kommet et
større udgangsrør ved pumperne, så vi også har fået et større
flow.
Der er talt med de folk i områder, hvor problemet var størst, og vi
ser hermed at have løst problemet.

Det nye pumpesystem

Sidst i april havde vi en større lækage, (Bredgade 110) sjovt nok
samme sted, som vi koblede Nr. Højrup på. Lækagen var så stor,
at der kom 25 m3 vand op af alle revner i fliser og asfalt i timen.
Efter opgravning viste det sig, at det ikke var ved sammenkoblingen, men lige ved siden af, en ledning som går under vejen over til
Krovænget, det var et gammelt jernrør, som ikke kunne mere.
Her fik vi lige afprøvet vores nye pumper, for det var kun de ejendomme (og det var slemt nok), som ligger Nord for Bredgade 110
og Krovænget, som var berørt af lækagen, resten af byen mærkede
ikke til det brud, hvilket bekræfter os i, at kan vi pumpe 25 m 3 ud i
den Nordlige del, og så samtidig holde trykket i resten af forbrugsområdet, så har pumperne allerede her vist deres værd.

Det gamle gennemtærede jernrør

Robin Birch
Formanden Skamby Vandværk

Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:

6178 4444/3514 1132/ jonas@jiportal.dk
www.skamby.dk

Formand: Erling Sørensen
Klubbens hjemmeside:

formand@skambycykelklub.dk
www.skambycykelklub.dk

Formand: Aase Pliniussen
Foreningens hjemmeside:

2058 7241 / aaplin@live.dk
http://www.skovdalen-if.dk/

Formand: Robin Birch

6019 2823 / robin@abirch.dk

Formand: John Kristensen

6485 1960 / fkr@skamby.dk

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

Energi Fyn/Waoo support samt
ved fejl på TV-signal / Internet
kontakt Waoo

6485 1460 / ti@mail.dk
skambyantenneforening@gmail.com

https://www.facebook.com/skamby.antenneforening

Waoo Teknisk Support: Tlf. 7013 1900
Email: waoo@energifyn.dk
Hjemmeside: http://www.energifyn.dk/
energifyn/fibernet
Åbningstider:
Man.-tors.: 16.00-21.00. / Fre.: 15.30-21.00
Lør., søn. og helligdage: 10.00-16.00

Formand: Robin Birch
Vandværkets hjemmeside:
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6019 2823 / robin@abirch.dk
www.skambyvandværk.dk

Konfirmation 3. maj 2015:
Amalia Edith Kammer Wilcke Degner
Mike Nyemann Glaw-Jensen
Ingeborg Kvist Johansen
Frederik Malmer
Freja Haurholm Nielsen
Mads Eckart Fremlev Schrøder
Casper Lindharth Svendsen
Frederik Westergaard

Tillykke til konfirmanderne
- 11 -

Friluftsgudstjeneste
ved Dallund Slot
25. maj Anden Pinsedag er der
friluftsgudstjeneste ved Dallund
Slot.
Vi håber på godt vejr. Hvad vi ved,
er, at der vil være kaffe.
Alle er meget velkomne til at
deltage.

50-års konfirmandjubilæum
12. april var der konfirmandjubilæum i Skamby Kirke.
Syv konfirmander af et hold på ni var dukket op, og allerede under gudstjenesten gik snakken livligt.
I Skamby præstegård var der efterfølgende frokost. Der blev
delt minder og røverhistorier. Der bliver vist billeder og talt om
livet, som det kan forme sig over 50 år.
Skamby blev vendt og drejet. Hvem bor hvor? Og hvad blev der
af dem og dem?
Især alle dem, der var flyttet fra byen, havde meget at samle op
på. Og de, som stadig boede i området havde meget at fortælle.
Der var også rundvisning i præstegården, som konfirmander

Skt. Hans i

ikke havde set før. I deres konfirmationstid var det til konfir-

Glavendruplunden

mandlokalet og ikke længere. Så nu blev nysgerrigheden om,

Friluftsgudstjeneste i Glaven-

hvad der egentligt gemte sig i resten af huset, stillet.

druplunden kl. 17.30 d. 23. juni.

Det var en helt igennem god dag. På intet tidspunkt manglede

Der er lagt op til en hyggelig fej-

der noget at tale om.

ring af midsommeren med bål,

Jer, der har jubilæum næste år, kan godt begynde at glæde jer.

snobrød, midsommervise og tale.
Gudstjenesten begynder kl. 17.30,
altså en halv time før spisningen
kl. 18.00.

Begravet og bisatte i Skamby kirke:

Det er Ulrik Andersen, der står for

Erik Rasmus Anders Jensen

gudstjenesten.
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Familiegudstjeneste
Hvor mange mennesker kan der egentlig
være til spisning i Skamby Præstegård?
Der kan være sådan cirka 50, for det var vi
til familiegudstjenesten d. 15. april. Og der
var rigeligt med spaghetti og kødsovs til
alle.
Vi gentager succesen d. 11. juni kl. 17, og for
at dem, der laver mad, skal have en chance
for at gøre menuen klar, er der tilmelding
senest 9. juni kl. 18 hos Ulrik Andersen.

Tillykke med dåben d. 3. maj
Jannick Jensen Mathiesen.

Tillykke til Julie Lund Henningsen og Rene Dion Augustinnus,
som blev viet i Skamby Kirke d. 18. april.
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Sognepræst

31. maj

Trinitatis søndag

4. juni

Familiegudstjeneste

7. juni

1.s. efter Trinitatis

9.30

LKC

17.00

LKC

11. juni

Familiegudstjeneste

14. juni

2.s. efter Trinitatis

21. juni

3.s. efter Trinitatis

11.00

23. juni

Skt. Hans —
Glavendruplunden

17.30
UA
Friluftsgudstjeneste i
Glavendruplunden

28. juni

4.s. efter Trinitatis

5. juli

5.s. efter Trinitatis

12. juli

LKC

9.30

UA

17.00

LKC

11.00

LKC

9.30

UA

9.30

LKC

tlf. 40 16 71 79
Træffes dagligt undt. fredag
lkc@km.dk
Sognepræst
Ulrik Andersen
Langebyende 2, 5471 Søndersø
Træffes dagligt undt. mandag
uar@km.dk

UA

9.30

LKC

6.s. efter Trinitatis

9.30

LKC

19. juli

7.s. efter Trinitatis

11.00

LKC

26. juli

8.s. efter Trinitatis

11.00

UA

LKC

9.30

Sømarksvej 124, 5471 Søndersø

tlf. 64 89 10 36 og 28 51 39 06

11.00
11.00

Lene Kjemtrup Christensen

UA

Henvendelse om attester m.v.
skamby.sogn@km.dk
Graverhuset:
tlf. 64 85 11 14
tirsdag-fredag kl. 12.30-13.00
sondersokirkegard@mail.dk

2. aug.

9.s. efter Trinitatis

9.30

UA

9. aug.

10.s. efter Trinitatis

9.30

UA

16. aug.

11.s. efter Trinitatis

9.30

LKC

23. aug.

12.s. efter Trinitatis

9.30

UA

11.00

HS

11.00

LKC

Graver
Carl Rosenkær Nielsen

30. aug.

13.s. efter Trinitatis

6. sep.

14.s. efter Trinitatis

11.00

10.00
Troldefest

LKC

LKC/UA

tlf. 50 90 16 12
Organist
Uffe R. Hansen
tlf. 26 28 15 65
Kirkeværge

Møder og arrangementer:

Gunnar Hansen
Holmevej 6, 5471 Søndersø

1. juni: Menighedsrådsmøde

tlf. 64 89 10 50

11. juni: Familiegudstjeneste med spisning

gunnar.hansen@skambykirke.dk

23. juni: Skt. Hans i Glavendruplunden
Kasserer

11. august: Menighedsrådsmøde

Niels Olsen

30. august: Troldefest
Henvendelse til menighedsrådet kan
ske på følgende mailadresse:
7855@sogn.dk

Bredgade 19, 5485 Skamby
Menighedsrådsformand:
Bodil Arndal
Bredgade 20, 5485 Skamby
tlf. 60 75 98 18
tagearndal@mail.tele.dk
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tlf. 64 85 15 71
niels.olsen@skambykirke.dk
www.skambykirke.dk

Skamby Boldklubs
Venner udlejer
slushice-maskine.
Priser:
1 dag
400,00 kr.
1 weekend 600,00 kr.
1 uge
800,00 kr.
Dertil koncentrat á
30,00 kr./liter, som
opblandet giver
ca. 20-25 glas.
Kontakt
Flemming Kristensen
på tlf. 6485 1999
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Skamby Antenneforening
Nyt fra Antenneforeningen

Foreningen holdt sin ordinære Generalforsamling d. 18. marts i Klubhuset og i modsætning til
sidste år, var fremmødet mere behersket, der mødte 9 medlemmer udover den samlede bestyrelse. Torben bød i egenskab af formand velkommen og aflagde i sammen egenskab beretning
for driftsåret 2014, som måske bortset fra etableringsåret (1976), nok har været det mest
travle og epokegørende år for Antenneforeningen.
Bortset fra nogle programmeringsproblemer ved EnergiFyn d. 1. januar, indfrier fibernettet de høje forventninger,
ligesom hele etableringsfasen, opgravninger mv. var forløbet på en måde således, at alle havde mindst muligt bøvl.
Der var spørgsmål omkring mast, antennehus og matriklen på Torupvej. Skamby Antenneforening har afhændet
antennemast og hus pr. 1.1.2015 til Techno-Design, som bruger det/vil bruge det til at sende trådløst internet ud i
lokalområdet. Matriklen er nu matrikuleret ind under Børnehavens matrikel og Techno-Design har lavet en lejeaftale
med Nordfyns Kommune, så alt er i skønneste orden.
Skamby Antenneforening er (heldigvis!) en forening, som gennem sine snart 40 drifts år altid har været drevet efter
fornuftige økonomiske principper: Vi skal, uden at gældsætte foreningen, have økonomi til den daglige drift, men
også til uforudsete hændelser og fremtidige udfordringer (og der har været en del!!).
Efter etablering af Fibernet, med heraf følgende overgang til Waoo er driften af Antenneforeningen ændret. I modsætning til tidligere, kender vi nu på øre vore udgifter og vore indtægter. Dvs. at det budget vi lægger for det kommende år for 95-99% vedkommende bliver lig med årsregnskabet – det er en markant ændring.
Foreningen har således ikke behov for så stort et økonomisk beredskab som tidligere. Bestyrelsen budgetterer med
at driften af foreningen beløber sig til 11 kr. pr medlem pr. måned, altså et årskontingent på kr. 132 (er indregnet i
prisen på TV-pakkerne).
Skamby Antenneforening havde ved indgangen til 2015 en kassebeholdning på ca. kr. 200.000, bestyrelsen har
vurderet at ca. kr. 50.000 som økonomisk buffer, er alt rigeligt til fremtiden.
Bestyrelsen fremsatte derfor forslag på generalforsamlingen om anvendelse af den ”unødvendige” kapital. Forslaget
går ud på at Skamby Antenneforening indkøber AV-udstyr (projektor, kæmpe lærred, lydanlæg mv.) til opsætning i
Skamby Multihus. Det er hensigten at det påtænkte udstyr, som bliver af allerhøjeste kvalitet, opsættes til brug i
aulaen, hvor der så kan kobles computer, tv-boks osv. til. Dette vil øge mulighederne for anvendelse af Skamby
Multihus helt enormt fra dag ét. Skamby Antenneforening forbliver den juridiske ejer af nævnte udstyr, men udlåner
det til Skamby Multihus – Skambys gave til Skamby Multihus, et sted hvor alle kan få glæde af det.
Generalforsamlingen drøftede bestyrelsens forslag, og gav sin opbakning til forslaget.
Der var genvalg til samtlige, som var på valg. Dvs. Mariann og Torben fortsætter i bestyrelsen, Mogens Thuesen og
Lars Andersen er fortsat suppleanter, og ligeledes er Bo Sigersted og Arne Overgaard fortsat revisorer.
Endvidere var Martin fra Energi Fyn mødt op for at fortælle om nyheder fra Waoo.
1. kvartal
Har man en tv-boks fra Waoo, vil man kunne starte forfra indenfor 48 timer. En tv-boks giver også flere mulighed,
så som at leje film/Netflix/TV2-play og tilkøbe ekstra kanaler til den tv-pakke, man har fra foreningen.
Tv-boksen kan købes eller lejes hos Waoo med eller uden harddisk, der opkræves et månedlig gebyr for at bruge
den.
2. kvartal
Der vil komme App. til IPad og Android, så man kan se den tv-pakke man har fra foreningen i f.eks. sommerhuset,
på camping osv., når bare man har internetforbindelse.
Man skal bruge en kode for at det virker, og den fås ved at kontakte EnergiFyn-Support telefon 70 13 19 00.
4. kvartal
Der vil komme en ny tv-boks, som kan håndtere 4K opløsning, men som også kræver, at man har tv til 4K for at
udnytte den.
Der vil i løbet af året blive informeret mere om mulighederne med Waoo.
Bestyrelse for antenneforeningen + kontakt information:
Torben Iversen (formand)
tlf. 64 85 14 60
Bernt Jørgensen (Kasserer)
tlf. 64 85 15 36
Mariann Ravn (Sekretær)
tlf. 26 40 92 00
Jørgen Hansen (Bestyrelsesmedlem Teknik hjælp) tlf. 27 31 89 55
Nicolaj Fonnesgaard (Bestyrelsesmedlem Teknik hjælp) tlf. 61 62 93 23
Foreningens e-mail: skambyantenneforening@gmail.com
Energi Fyn/Waoo support & ved fejl på tv/internet tlf. 70 13 19 00
Torben Iversen
Formand
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SPORTEN
Nyt fra Boldklubben
Nyt fra formanden
Efter endt Generalforsamling, viste der sig at mangle en ny formand for klubben. Der blev derfor
sat en ekstraordinær generalforsamling op, dette blev annonceret i avisen.
Man arbejdede på flere emner, men desværre lykkedes det ikke.
Jeg Robin Birch, som har boet i Skamby i nu 29 år, har i mine unge år spillet i Skamby Boldklub, men grundet lidt
problemer med ryggen, og senere knæet, var det ikke muligt at forsætte boldspil.
Jeg forsøgte, som borger i byen at søge på boldklubben, da jeg af omveje havde hørt om problemet - manglende
formand. Jeg tænkte, der må mangle én til bestyrelsen, så kunne bestyrelsen jo konstituere sig selv bagefter.
Så jeg beslutter at stille op, ud fra den betragtning, kunne ikke på hjemmeside finde noget, ej heller på Facebook,
jeg syntes i øvrigt, at man generelt hørte meget lidt til boldklubben, med mindre man selvfølgelig spiller bold i
klubben.
Jeg bliver valgt ind i bestyrelsen som formand, det var ikke min hensigt i første omgang, jeg har nemlig ikke beskæftiget mig med bold i mange år, men tænkte, hvis jeg kunne sidde med som medhører i det første eller andet
år, så kunne vi jo tage den herfra. Men formand det blev jeg.
En helt ny verden for mig, en masse møder blev etableret, for det var vigtigt for mig, og få styr på den overordnede plan i klubben.
Nogle af de ting, der blev en vision for mig, var at få bestyrelsen med på at gøre Skamby Boldklub mere synlig,
såsom:











- at få en ny hjemmeside op og køre, med masser af liv.
Facebook skulle skinne med nye oplæg hele tiden.
Byen borgere skulle kunne se hvornår der var bold på bannerne.
Sponsoraftaler skulle gennemlæses – og genforhandles.
Der skulle skabes bedre forhold for klubbens spillere.
Det skulle være mere interessant at blive sponsor for boldklubben.
Der skal laves nogle events i klubben, hvor byens borgere er velkomne.
Få skabt noget mere fokus på hjemmekampe.
Finde ny træner til Herre Senior serie 2, til 1.-Holdet.

Vi har arbejder konstant i bestyrelsen på at nå disse mål, det er ikke noget, vi lige gør på en sæson.
I bestyrelsen sidder der nogle rigtig dygtige mennesker, som ved rigtigt meget om bolden, og gudskelov for det,
for det skal jeg først hen at lære.
Bag ved sidder der en perlerække af dygtige mennesker, som alle har en lang historie i klubben, de hjælper alle
til på en eller anden måde, SUPER GODT!
Så det jeg har opdaget er, du er ikke alene, når du arbejder med Skamby Boldklub, det er et fantastisk team, du
skulle komme ned i klubben og opleve det.
Jeg er rigtig glad for at kan være en del af det team, som gør så meget for bolden, og klubben, og ikke mindst de
unge i byen samt omkringliggende byer.
Nogle af de ting vi allerede har fået igennem er:
 Klubben kan i fremtiden modtage MobilePay i klubbens kiosk på tlf. nr. 6018 4549
 Efter lange forhandlinger med flere firmaer, har klubben nu en ny superkontrakt med Intersport Otterup, i
samarbejde med Adidas. Dette er en 3 års aftale, som gør at vi i klubben over de næste 3 år, skal have udskiftet alt vores spillertøj, som tidligere hed puma.
 Der arbejdes på klubdragter, samt events til glæde for de unge spillere.
 Vi ligger i forhandlinger med flere trænere til vores førstehold, hvem det bliver, ved vi ikke i skrivende stund.
 Cathtrine Lærche er blevet valgt til klubbens presseansvarlige, hun vil i fremtiden tage sig af avisen og diverse sociale medier, så har du noget til disse, så er det Cathrinelaerche@gmail.com
 Der arbejdes på at få alle brusere i klubben til at virke.
 Hver onsdag samles en perle af det grå guld, som
så får område omkring boldklubben til at skinne, et
rigtigt godt tiltag, som vi i klubben sætter meget
stor pris på.
 Facebook kører. Gå ind og ”like” Skamby Boldklub,
den med logo, så er du opdateret på det sidste nye i
klubben.
Samlet set en kæmpe tak, for den kæmpe modtagelse
og hjælp jeg har fået.
Skamby Boldklub rykker!
PS. Jeg kender den siddende joke, -”skal vi nu til at tage
bad to gange” 
Ny formand Skamby Boldklub
Robin Birch
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U8-Drenge
Forårssæsonen er allerede godt i gang. Der har i denne sæson været en
stor opbakning om træningen, hvilket altid er fedt for træneren/
træningen, da det åbner op for flere muligheder for at prøve nogle nye
øvelser. De tidligere U7-spillere er i denne sæson rykket en aldersgruppe
op, og spiller nu U8, hvilket også har betydet, at der har været flere
stævner at deltage i. Det første stævne, som U8- spiller, stod vi selv for
afholdelsen af på Skamby Stadion. Her kunne vi godt se, at de andre
hold havde været ude og spille kamp før. Men på trods af den hårde
start, fik drengene dog stadig noget erfaring med derfra, som også kunne afspejles i deres spil til det næste stævne, hvor de havde overtaget i
flere af kampene, og fik et par flotte sejre med i bagagen. Så nu ser vi
fremad med oprejst pande, mod de kommende træninger og ikke mindst
de kommende kampe, som altid er en fornøjelse at være en del af.

U8-stævne i Skeby

Claes Jakobsen og Jess Henriksen
Trænere U8
Ungdomshold U9
Udesæsonen startede vi op i begyndelsen af marts med træning hver tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30.
Vi begyndte med at træne sammen med U11, men vi Trænere kunne se, at der var mulighed for, at vi kunne dele
op, så vi kunne lave 2 hold, et U9 5-mands og et U11 8-mands. Så siden sidst i marts har vi trænet for os selv. Der
er også kommet nye spillere til klubben, som er faldet rigtig godt til på holdet, velkommen til Jer.
Jeg kiggede lidt på de Drenge som Claes træner, og fandt 3 U8-drenge, som jeg mener trængte til at få lidt mere
modstand, de har gjort det rigtig godt på U9 til træning, og vi har i skrivende stund været til 2 fodboldstævner.
I Hårslev var vi ramt af afbud og stillede kun med 5 drenge. Vi tabte alle vores kampe, uden at vi scorede mål selv.
I sidste weekend var vi i OB og spille stævne, der vandt vi første kamp 2-1 over SSV Højfyn, tabte 1-2 til OB på et
heldigt mål til OB sidst i kampen. Vi var ellers foran det meste af kampen, men blev trykket i bund de sidste minutter.
Mod Søndersø tabte vi 0-1 i en spændende kamp, hvor vores målmand Sebastian var det rene plankeværk. Han
blev kåret som vores bedste spiller, FLOT. Sidst vi mødte Søndersø i Hårslev, tabte vi 0-4, så der er fremskridt at
se.
Søndag d. 7.6. har vi stævne i Skamby, så der er du velkommen til at komme og se fodbold.
Skulle der sidde nogen drenge og tænke, -jeg kunne da godt tænke mig at spille fodbold-, så skal du være velkommen på banerne i Skamby tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30
Mange fodbold hilsner
Thomas ”Maler” Christensen
Træner U9
U11-pigerne
Der har været en del tilgang, og vi er ved at være oppe på 18 spillere. Vi har fået nyt spillertøj sponsoreret af
Skamby El.
Vi har spillet vores hjemmeturnering. Vi skal spille Madsby Cup første weekend juni. Et internationalt stævne kun for
pigehold. Så skal vi til SuperBrugsen Cup i Søndersø til august.
Men alt i alt så blomstrer holdet, og jeg har stor tiltro til holdets potentiale og videre udvikling.
Med venlig hilsen
Tommy Boesgaard
Træner U11-piger
U11 drenge B-rækken forår 2015
U11 drengene startede året ud med godt fremmøde til træning. Drengene spiller 8-mands, og truppen består pt. af
11 spillere.
Drengene har i skrivende stund kun deltaget i ét stævne, det endte med to sejre og to nederlag. Da det var første
stævne, var dette en godkendt præstation, og det lader til, at drengene nok skal klare sig godt i B-rækken.
Vi har i denne sæson valgt at tilmelde drengene ekstra stævner, så de får nogle flere kampe i benene.
Mathias Thomsen og Kasper Bæk
Trænerne denne sæson

Skamby Boldklubs Venner
Nyt fra Skamby BK’s Venner
Bankospil i klubhuset
Så gik endnu en bankosæson til ende i klubhuset. Vi havde denne sæson omkring 165 bankospillere igennem klubhuset, mod godt 200 sæsonen før. Til gengæld var folk så mere stabile i fremmødet denne vinter. Dog betød efteråret en omsætning på hele 10.000 kr. mindre end år før, hvilket skyldes, at vi kun var omkring 90-95 pr. aften
mod over 100 sæsonen før. I de første måneder af 2015 var bankospillerne så oftere i klubhuset end de andre år,
for gennemsnittet lå på omkring 85-90 mod kun 80-85 normalt, så her hentede vi lidt af det tabte ind igen.
Men vi får dog samlet en god sjat penge ind alligevel, så der er penge til ture for børnene + lidt reparationer i klubhuset og måske en ny måltavle, som også er et punkt på ønskelisten.
Ellers er næste punkt på dagsordenen – Troldefesten, hvor blandt et stort reklamebankospil kan trække mange af
vores stabile bankospillere til en hyggelig aften i teltet med masser af gevinster til uddeling.
Med Venlig Hilsen
Flemming Kristensen
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, juni 2015:
Da vi kun havde 3 hold, der skulle med til opvisningen, besluttede vi at den skulle
foregå på Nordvestskolen i Otterup. Vi valgte at gøre det lørdag den 21. marts kl. 10.
Vi havde et par hyggelige og festlige timer, hvor vore børn optrådte med sjove ting og samtidig viste, hvor dygtige de var blevet.
Salen var pænt fyldt op med forældre og bedsteforældre, som bagefter deltog i fællesspisningen.
Bestyrelsen siger tak til de forældre, som brugte tid på maden.
Instruktører og bestyrelser siger tak for en god sæson.
Efter sommerferien starter vi, som sædvanlig, vintersæsonen op i uge 37 (7. – 10. september).
Husk at foreningen holder generalforsamling onsdag den 28. oktober på Løkkemarksskolen.
Vi har været så heldige at 3 personer, Kirsten A. Jensen, Bitten Hvolbek og Fie Hougaard, har indvilget i at deltage i bestyrelsesarbejdet. Indtil næste generalforsamling vil de fungerer som føl, hvorefter vi selvfølgelig håber, at de fortsat ønsker at hjælpe os i foreningsarbejdet.
Bestyrelsen ønsker jeg alle en god sommer!
Aase Pliniussen
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Er kroppen i ”ravage”?
- så bestil tid til Flemmings massage.
Jeg kan også
besøge dig
med min
mobile briks
FKR-massage
v/Fl. Kristensen
Bokærsvej 17
5485 Skamby
Tlf.: 64 85 19 99
42 97 96 48
fkr@skamby.dk
www.fkr-massage.dk

FKR-massage:
Øreakupunktur
Elektroterapi
Massage
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Skamby Cykelklub
Nyt fra cykelklubben

Vi er i dag 58 medlemmer i Skamby Cykelklub. Ved generalforsamlingen i februar
2015, var vi 63 medlemmer. Men ved kontingent betaling i april 2015, var der 8
ryttere, som ikke fornyede deres kontingent, og meldte sig ud af klubben
(manglende tid/lyst). Der er også kommet 3 nye ryttere til. Der kommer og går
medlemmer hele tiden. Men vi kan kun i bestyrelsen være tilfredse med det flotte
medlemstal, vi hele tiden ligger på.
Træning
Vi have træningsstart søndag d. 1 marts. Det var blæsende vejr, men ca. 20
ryttere var mødt op til årets første tur, efterfølgende var der suppe i boldklubbens klubhus, så man kunne få varmen igen.
Klubaften hos Cykel-X-Perten
Torsdag d. 5 marts havde vi klubaften hos Cykel-XPerten. Cykel-X-Perten er en cykelbutik, som ligger på
Rugårdsvej, den er også en af vores hovedsponsorer i
cykelklubben. Vi var en 15 mænd/damer som have
tilmeldt os til denne aften. Cykelbutikkens mekaniker
Sæsonstart 2015
gav os et kursus i, hvordan man skiller sin cykel af og
vedligeholder den, plus en masse gode fif, med indstillinger af cykel. Ejeren af butikken fortalte om, de nye ting som var kommet,
herefter fik også handlet lidt i butikken, men det skal lige siges, at man hurtig
kan købe sig fattig i sådan en butik. Alt i alt en god aften.

Klubaften Cykel-X-Perten

Deltagelse i Motionsløb
Til Nordfyn Rundt d. 25 april var der 13 ryttere tilmeldt.
9 ryttere skulle køre 120 km ruten. Kim Lindhardt Larsen var hurtigste
mand rundt fra Skamby Cykelklub med 36,5 km/t på de 120 km. Kim kom
ind på en flot 17 plads i løbet. 4 ryttere kørte 72 km ruten. Palle Yndgaard
var hurtigst rundt fra Skamby Cykelklub med ca. 33 km/t.
Birthe Nielsen og Gitte Larsen på ved op
af Båring bakke på 120 km ruten.

Inden start på 72 km ruten. Fra venstre ses Palle Yndgaard, Stig Hansen, Frede Nielsen, Thomas Kristensen.

Inden start på 120 km ruten. Fra venstre ses Kim
Lindhardt Larsen, Claus Levin, Tom Nielsen,
Miklas Mose, Mike Rasmussen.

Ny Mail-adresser
Formand har fået ny mail-adresse: formand@skambycykelklub.dk
Kasserer har fået ny mail-adresse: kasserer@skambycykelklub.dk

Claus Levin med i en af de første grupper
på 120 km ruten.

Hjemmesiden
Er man interesseret i at vide mere om klubben, kan man gå ind på vores hjemmeside, som er
www.skambycykelklub.dk her kan du finde alt med sæsonstart – træningstider
cykelture for klubmedlemmerne – bliv medlem – det nye cykeltøj - mm.
Bestyrelsen
Skamby Cykelklub

Er du interesseret, så ring til Henning ”Fokus” Jensen tlf. 5093 3627 eller til
Flemming Kristensen på tlf. 4297 9648, på hverdage mellem kl. 18.00 - 20.00
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Vil du også have noget ”hængt på tavlen”, skal du sende din annonce på mail til redaktøren, som så
sørger for, at det kommer i Bladet. Redaktørens mailadresse: brj@raakilde.net
Du kan også skrive annoncen på et stykke papir, som lægges i kuvert og enten sendes til - eller
lægges i redaktørens postkasse på Bredgade 94 i Skamby.
Husk at skrive kortfattet og tydeligt.
Deadline for indlevering til Bladet kan du se forrest i Bladet.
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Måned

Dato

Tid

Januar

19.30

Januar

Mandag d.
5.+12.+19.+26.
Søndag d. 11.

Januar

Onsdag d. 28.

19.00

Skamby Cup 2015. Afholdes i Søndersø Hallerne.
Generalforsamling i Borgerforeningen.
Afholdes i Skamby Boldklubs lokaler, Bredgade 64.

Februar

Mandag d.
2.+9.+16.+23.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Februar

Tirsdag d. 3.

19.00

Februar

Lørdag d. 7.

10.00

Generalforsamling i Skamby BK og i Boldklubbens Venner.
Afholdes i Klubhuset, Bredgade 64.
Skamby Cykelklub’s generalforsamling.
Afholdes i Skamby Boldklubs lokaler, Bredgade 64.

Februar

Onsdag d. 25.

?

Marts

Søndag d. 1.

10.00

Skamby Cykelklub – træningsstart fra Skamby Skole, med efterfølgende suppe i Skamby Boldklubs lokaler

Marts

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Marts

Mandag d.
2.+9.+16.
Lørdag d. 21.

10.00

Gymnastikopvisning. Afholdes på Nordvestskolen i Otterup

Marts

Onsdag d. 25.

19.00

Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.
Afholdes på Torupvej 28.

Maj

Søndag d. 3.

11.00

Konfirmation i Skamby Kirke

Maj

Lørdag d. 9.

15.00

Byvandring i Skamby med efterfølgende fællesspisning. Carl
Martin og Arne guider os omkring i byen. Vi mødes ved præstegården. (Se opslaget inde i Bladet)

Juni

Tirsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement (se annoncen inde i Bladet)

Torsdag d. 27. til og
med Søndag d. 30.

?

?

Aktivitet / Sted
Bankospil i Klubhuset.

Generalforsamling i Skamby Vandværk.

Tid og sted samt dagsorden, vil kunne ses på vandværkets hjemmeside www.skambyvandværk.dk.

April

Juli
August

Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion

August
September

Lørdag d. 5. +
Søndag d. 6.

Stort Vikingemarked i Glavendruplunden.

September

Uge 37 (7.-10.)

Gymnastik starter op igen.

Oktober

Lørdag d. 3.

11.00

Plantning af træ til minde om 100-årsdagen for kvindernes
valgret i Danmark. Sted: Glavendruplunden

Oktober

Onsdag d. 28.

19.00

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på Løkkemarksskolen

November
November
December
December
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Skamby Flügger farver
Kom og få inspiration i min butik.
Jeg hjælper dig gerne i gang med dit projekt.
HUSK: jeg kan levere malingen hjem til dig.
Torsdag altid åben 15-17, ellers efter behov!
Ring til mig, så åbner jeg også gerne.
Tina Andreasen Kjeldsen, mobil: 23 20 06 28

