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. November 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

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/Skamby Lokalråd
Multihuset
Så lykkedes det! Multihuset er en realitet. Efter en del tovtrækkerier med forskellige instanser, fik vi
(Skamby) 1. juli ”købt” de tidligere skolebygninger fra Nordfyns Kommune. Nu kan vi komme videre
med det praktiske og - forhåbentlig og inden længe - igen få liv og aktivitet i bygningerne. (Mere omtale andetsteds i Bladet).
Glavendruplunden
En anden ting, der længe har stået på vores ønskeliste, var et toilet i Glavendruplunden. Ikke kun en
grøn ”tordenboks”, der med risiko for at kunne vælte, kunne være en meget blandet fornøjelse at benytte.
Nu er en toiletbygning en realitet. Endda i en luksusudgave, tilpasset omgivelserne og med vand, kloak
og strøm. De mange besøgende/turister kan nu glæde sig, da alt det giver nye muligheder for anvendelse af Glavendruplunden.
Det gik stærkt med at få toilettet sat op. Fra der var lavet plads og planeret, gik der kun ca. 1 måned,
inden det stod klart - til Sankt Hans.

27. maj 2015
08. juni 2015

23. juni 2015

Toilettet vil være åbent i sommerperioden (maj – oktober?) jf. skiltning. Ellers:
”Kan du til en tur på tønden trænge, du blot til Borgerforeningen skal ringe”.
Projekt ”Mere Fyn”
”Mere Fyn” (http://www.merefyn.dk/) samt en designmanual, er projekter, som
Nordfyns Kommune har taget initiativ til, og i samarbejde med bl.a. lokalrådene
sat i søen. Formålet med dem begge er, at gøre Nordfyn mere kendt og give hele
kommunen et samlet indtryk, hvad angår eksempelvis farver, belysning, affaldsbeholdere, bænke etc. Formentlig har du modtaget et sæt streamere, der kan
sættes på bilen. Tag imod denne opfordring, så alle andre kan se, at du kommer
fra Nordfyn (og er glad for at bo her).
Troldefesten 2015 – se program andet steds i Bladet - OG HUSK TILMELDING TIL SPISNING.
Vikingemarked
Planlægningen af Vikingemarkedet er nu (ultimo juli) også ved at være på plads. Vores opgave bliver,
at sælge kaffe, kage, øl og most. Og med det forventede besøgsantal (1500), skulle der formentlig også kunne blive en pæn skilling til Multihuset.
Fremtidsplaner?
For nuværende vil det være Multihus, der står først for. Heldigvis er der allerede mange, der har givet
en hånd med, og mange der har givet tilsagn om fremover at yde støtte. Ressourcerne er mangfoldige,
og derfor er der ingen tvivl om, at det bliver rigtig godt igen at få et samlingssted i byen, som vi er
fælles om og hver især tager ejerskab for.
Måske kunne vi genopfriske nogle af de tidligere arrangementer, såsom fællesspisning, foredrag, revy
osv. Men nyt skal der også til. Måske sidder du med en rigtig god idé, så hvorfor ikke dele den med os
andre?
Landsbyens gadekær
En del af kendetegnet for det Nordfynske er vores mange gadekær. Bare i Skamby sogn er der en hel
del. Desværre er flere af dem tilgroede, både med bevoksning på brinkerne, men også med vandplanter af forskellig art. En grundig oprydning/oprensning kunne gøre meget, men ejerforholdene er givetvis forskellige, og er de privatejede, kan vi derfor kun opfordre til, at det bliver gjort.
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Et for mange måske ukendt gadekær, ligger i Ullerup. En oprydning af dette og opsætning af et eller
to bord-/bænkesæt, vil kunne skabe en hyggelig lille oase, hvor kaffe og medbragt mad kunne nydes.
Borgerforeningen efterlyser derfor en lokal tovholder, ligesom vi gerne bistår med koordinering og
rådgivning.
Claus Raakilde Jakobsen
næstformand

Sankt Hans 2015
Der blev afholdt Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden, hvor vejrguderne havde forbarmet sig
over os, og gav os fint vejr hele aftenen.
Inden grillen blev tændt, var der - ligesom sidste år, friluftsgudstjeneste ved præsten fra Søndersø,
Ulrik Andersen. Samlerne blev akkompagneret af harmonikaspil. Igen i år var der pæn tilslutning til
friluftsgudstjenesten, ligesom der, som sædvanlig, var et rigtigt godt fremmøde til både fællesspisning
samt den efterfølgende bålafbrænding. I lighed med tidligere år, dukker der hvert år nye ansigter op,
og det er jo glædeligt med opbakning omkring traditionen med Skt. Hans-arrangementet.
Båltaleren i år var formanden for Skamby og Omegns Borgerforening Jonas Ibsen, og han varetog
dette hverv rigtig godt. Tak til Jonas!
B. R. Jakobsen

Pva. Borgerforeningen

- til minde om dagen for kvindernes valgret i Danmark
HUSK arrangementet, hvor der plantes et egetræ i Glavendruplunden.
Plantning af træet finder sted lørdag den 3. oktober 2015 kl. 11.00, med deltagelse af
bl.a. borgmesteren i Nordfyns Kommune Morten Andersen.
SI Bogense-Nordfyn er vært ved en lille forfriskning.
SI Bogense-Nordfyn
Karen Nielsen, præsident
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Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:

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

Formand: Erling Sørensen
Klubbens hjemmeside:
Claus Levin Feld (kasserer)

formand@skambycykelklub.dk
www.skambycykelklub.dk
kasserer@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: Ann Gregersen

64851712/22985635
Ann.simon.gregersen@gmail.dk

Formand: Per G. Ottosen
Vandværkets hjemmeside:

4024 1101 / post@skambyvand.dk
www.skambyvand.dk

Formand: Torben Iversen

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

Foreningens mailadresse:
Bernt Jørgensen (kasserer)
Mariann Ravn (sekretær)

Energi Fyn/Waoo support
samt ved fejl på TV-signal /
Internet kontakt Waoo
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https://www.facebook.com/skamby.antenneforening

6485 1536
2640 9200
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

Skamby Multihus – Er nu blevet til virkelighed
En 2-årig lang proces fik d. 1. juli en positiv og lykkelig afslutning, idet at vi denne dejlige (og næsten
eneste) solskinsdag fik overdraget skolebygningerne af Nordfyns Kommune. Forud har ligget mange
bekymringer, frustrationer og arbejdstimer – men det glemmes heldigvis hurtigt, når projektet er lykkes.
Problematikken omkring Menighedsrådets ansøgning til Provstiudvalget fik en fornuftig ”landing”, således at Skamby Menighedsråd fra dag et er en del af Skamby Multihus, som det hele tiden har været
rådets ønske. – Dette giver for alle parter det allerbedste afsæt i forhold til mangfoldigheden omkring
Skamby Multihus, og dermed den bedste mulighed for at Skamby Multihus får den forventede aktivitet og succes.
Forud for overtagelsesdagen havde vi en oprydnings- og lettere rengøringsdag, således at det hele
fremstod rimelig præsentabelt til den lille festivitas i forbindelse med overdragelsen. Tak for den store
indsats til de medvirkende.
Som nævnt viste det sig, at 1. juli var den helt rigtige dag at markerer overtagelsen af Skamby Multihus: Fuld sol, Dannebrog i toppen af flagstangen på Torupvej med en fuldstændig blå sommerhimmel
som baggrund, et stort fremmøde af Skamboer i godt humør, rød løber, fint besøg og bobler i glassene, så bliver det ikke meget bedre.

Nuværende borgmester og
Kommunaldirektøren fra
Nordfyns Kommune samt
formanden for Skamby
Multihus.

Tidligere borgmester i Søndersø Kommune.

Provsten og repræsentanter fra
Menighedsrådet. Provstens gave til
Multihuset var et æbletræ.

Nordfyns Kommune var repræsenteret ved Borgmesteren og Kommunaldirektøren, som hele vejen igennem har
været kommunens ”hovedforhandlere” og ligeledes ”arkitekter” på den endelige aftale, som bestemt er en god
aftale for Skamby og Skamby Multihus. Vi har fået et godt økonomisk afsæt og fine betingelser mht. drift af gymnastiksal mv.

Borgmesteren og formanden for Multihuset underskrev købskontrakten, og
borgmesteren modtog den
kontante afregning for
handlen (1 kr. ).
Efterfølgende underskrev
bestyrelsesmedlemmerne
ligeledes købsaftalen.

-6-

Ros bliver sjældent uddelt, oftest er det det modsatte, der bliver ytret. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at ”gå mod strømmen” og rose Borgmester og Kommunaldirektøren. De har spillet en stor
og afgørende rolle i forbindelse med muliggørelsen af Skamby Multihus og ikke mindst, da de måske
lidt ekstraordinære og pragmatiske løsninger skulle på bordet for at projekt Skamby Multihus kunne
blive bæredygtigt, efter at efterårets budgetforlig hældte os ned af brættet. Vi har ved alle møderne
følt, at de havde en ægte vilje til, at vi skulle lykkes, det er jo et rigtig godt udgangspunkt for, at det
så også gør det.
Vi var heldigvis også mange til borgermødet i Skamby Multihus d. 8. juli, hvor bestyrelsen først redegjorde for den aktuelle status omkring økonomi og betingelser for igangsætningen/overtagelsen. Der
var indlagt en pause, hvor deltagerne kunne besigtige lokaliteterne og få indtryk af både muligheder
og omfang af bygningsændringer. Efter pausen fik vi nedsat et byggeudvalg, som skal forestå detailplanlægning og projektering omkring arbejdet i Multihuset.
Udvalget fik følgende sammensætning: Vang Hauge, Gunner Pedersen, Robin Jakobsen, Thomas Maler, Jørgen Chr. Jørgensen, Claus R. Jacobsen, Robin Birch samt undertegnede. Udvalget havde sit
første møde d. 23. juli, hvor en markant ændring blev besluttet, set i forhold til bestyrelsens oprindelige plan. Det hjælper helt fantastisk, når fagligt kompetente personer er med ved bordet.
Ændringen er, at vi skal have lavet et brugbart køkken fra starten. Dette kan gøres for få midler, og
et køkken vil jo øge anvendelsesmulighederne markant. Desuden er det planlagt at lave gaderobe i
det tidlige depotrum til sløjt og med indgang fra gangen mod Aulaen.
Men skal vi have et brugbart Multihus inden det bliver alt for mørkt og vinter, så kræver det en stor
arbejdsindsats af mange mennesker fra Skamby Sogn, – nu skal vi alle sætte handling bag ordene.
Den nemmeste og hurtigste måde at kommunikerer på omkring hjælp, arbejdsdage, aktiviteter o.l. er
via mail, så jeg vil opfordre alle, som ikke får mails vedr. Skamby Multihus fra undertegnede, om at
sende en mail til: bernt@skamby.dk, så kommer I på mail-listen.
Slutteligt vil jeg opfordre alle til at støtte op om Skamby Multihus, indtil nu har bestyrelsen næsten
kunnet klare processen selv, – det kan vi, og skal vi ikke længere. Der skal bruges hænder til klargøring, og idéer til aktiviteter i lokalerne. Vi har fået en enestående chance, et hus med stor mangfoldighed, som mange små samfund vil misunde os. Den chance skal vi i fællesskab udnytte, dette kræver, at vi samles omkring Skamby Multihus.
På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen

Her kunne blive plads til din
annonce!
Kontakt Bo Sigersted
tlf. 2087 1271 ell. 6485 1271
og reservér pladsen.
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Velkommen til årets Troldefest, som foregår i dagene fra 27.-30 august på boldbanen ved klubhuset.

Torsdagen starter ud 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 15.000 kr., et amerikansk lotteri med 40 gevinster, en puljebanko omkring 1.000 kr. samt fire ekstranumre i prisleje 500-1.000 kr. Jagten på sponsorer er stadig i gang, så vi håber på stort fremmøde til
de mange gevinster.

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 de 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. Det er ”først til mølle”, indtil vi har nået 50 tilmeldte par, derefter kommer man på venteliste til eventuelle afbud fra de tilmeldte.
Så tilmelding i god tid og senest 26. august til Flemming Kristensen på mob. 4297 9648 eller på mail:
fkr@skamby.dk med Jeres holdnavn samt personernes navne, telefonnumre og mailadresser. – pris
100,00 kr./par betales på selve afviklingsdagen fra kl. 17.30.
Bobturneringen er et festligt arrangement, hvor der hygges, drilles og kæmpes i timer for at kunne
løfte det eftertragtede trofæ. Der spilles i puljer af 5 hold, hvor alle går videre og tager placeringspoint med, 4, 3, 2, 1 og 0 point med til næste runde. Derefter er der nye fem-holds puljer, hvorfra vinderne og de seks bedste 2’ere går videre til 8.-dels finaler.

Lørdagen bliver i år en kæmpe festdag på pladsen med masser af tilbud dagen lang.

Der bliver kræmmermarked fra kl. 10-16, hvor der vil være et hav af muligheder for gode køb til en
billig penge, og hvor man også kan købe sig en standplads. Tilmelding til Robin Birch mob. 6019
2823.
På boldbanen spilles der stort børnefodboldstævne både kl. 9.00 og kl. 12.00, mens seniorfodbolden
følger derefter kl. 15.30.
Der bliver vandgynge, hvor lokale ”spidser” skal skydes i baljen. Det forventes at være ca. kl. 11.00,
kl. 13.00 og kl. 15.00. Der bliver selvfølgelig hoppepude for børnene og en klatremast, hvor man kan
komme til tops og kigge lidt ud over landskabet, præcis som vi husker Ida i flagstangen fra ”Emil fra
Lønneberg”! Vi har selvfølgelig også en tombola med masser af præmier, ”det muntre køkken” og andet spas og sjov.
Lørdag eftermiddag skal der også afvikles det nye initiativ, ”levende bordfodbold”, hvor vi håber at se
de sædvanlige byhold til en ny udfordring. På en ganske lille bane omgivet af halmballer ”spændes”
du fast med hænderne på en tværgående stang, hvor du kun kan bevæge dig sidelæns og ikke frem
og tilbage. Altså præcis som det bordfodboldspil, som mange kender som et hyggeligt spil for børn og
barnlige sjæle. Der bliver både turnering for børn og voksne.
Sidst på eftermiddagen slutter også den auktion, hvor man lørdagen igennem har haft mulighed for at
byde på diverse effekter. De højest bydende 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 Sportsugefest 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 200,00 kr. får du en super lørdag aften i festligt lag. Tilmelding til: Vibeke Birch på mob. 3066 2885 eller på mail: vibeke@abirch.dk

Søndag formiddag holder vi fast i traditionen med gudstjeneste kl. 10.00 i teltet, stort sponsorcy-

kelløb på Bredgade samt det flotte efterfølgende sildebord kl. 12.15.
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 mob. 2613 1536 eller Robin Birch mob. 6019 2823.
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Så mød op til gudstjenesten, overvær de kæmpende cykelryttere, og for en 20’er kan du slutte Troldefesten af med Lisbeth’ fantastiske sildebord i teltet.
Håber at se en masse borgere til Troldefest. Du er velkommen som deltager, tilskuer eller som medhjælper, hvor vi også har brug for over 100 hjælpere i løbet af dagene, så selv en 3-timers tjans fra
dig, er en stor hjælp for os i det store puslespil. Har du et par ledige hænder, så kontakt bemandingskoordinator på vagtdelen Vibeke Birch på mob. 3066 2885 eller på mail vibeke@abirch.dk

På festligt gensyn til Troldefesten!
Hilsen
Troldefestudvalget
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Nyt fra Naturbørnehaven

ne har hen over sommeren interesseret kunnet følge
med i hvilke beboer, der kommer i det nye hotel. Vi glæder os til endnu flere oplevelser i sensommeren.

I foråret lavede vi et hotel til alle legepladsens
insekter. Vi efterspurgte gamle drænrør, som
kunne fyldes med forskellige naturmaterialer.
Det hele blev samlet i nærmiljøet sammen med
børnene. Vi fandt gamle sneglehuse, kogler,
gran fra et aflagt juletræ, bark fra brænde og
gammelt fåreskind, som vi ikke mere skulle bruge at sidde på. Ja, vi har brugt alverdens ting og
sager, selv muslingeskaller har vi fået fat i.
Vi var endda så heldige at få fat i rullegræs, som
vi brugte til taget; vi håber, at det vil forblive
frisk og grønt.
Det har været en længere proces, men det færdige resultat er vi yderst tilfreds med, og børne-

Måske nogle har bemærket, at vi har mistet vores høns.
Vi fik desværre besøg af et rovdyr, der bed dem ihjel. Vi
har derfor i nogle måneder ikke haft høns, da vi prioriterede at få lavet nyt hønsehus og få støbt et underlag.
Men nu er vi klar til, der flytter nye høns ind igen.
Vores hængebugsvin Øffe og Møffe flytter hjemmefra.
De udfylder ikke de ønsker, vi havde til dem. Vores idé
var at vi kunne bruge dem i det pædagogiske arbejde
med børnene. Men desværre er især den ene gris ret
aggressiv, så vi tør naturligvis ikke tage børnene med
ind i folden, som det var planlagt. Vi indkøber i stedet
dværggeder, og håber på de trives bedre med børn omkring sig.
Husk at legepladsen meget gerne må benyttes udenfor vores åbningstid.
Det er altid dejligt, at vores legeplads bliver benyttet af så mange, for så er der altid nogle, som holder
øje med både vores dyr og vores legetøj.
Pt. har vi 16 børn i børnehaven, og der starter 6 nye børn i løbet af efteråret og vinteren. Vi glæder os til
at lære de nye børn og familier at kende.
Venlig hilsen
Susanne, Naturbørnehaven

Skamby Antenneforening
Nyt fra Antenneforeningen
Lørdag den 29 august kan man møde Waoo /Energi Fyn på
sportspladsen i Skamby hvor der er også er kræmmermarked.
Så har du spørgsmål til dem og deres produkter og de muligheder og tilvalg der kan tilkøbes til fiberforbindelsen og TVpakke fra Skamby Antenneforening så er der en mulighed der.

TV-pakkeskift
Der kan foretages pakkeskift halvårligt, så skiftet følger det faste opkrævningsmønster.
Vil man skifte til en anden TV-pakke, skal dette altid meddeles skriftligt ved at udfylde en blanket, som
kan afhentes eller bestilles ved antenneforeningens kontaktpersoner og, derefter afleveres i udfyldt stand
til foreningens kasserer. Når ønsket om ændring er registreret, modtager man en bekræftelse på mail eller
telefon.
Ønske om pakkeskift til 1. Halvår 2016, start 01/01-2016, skal være kasseren i hænde senest
d. 30. november 2015
Priser 2015:

Grundpakke: 840 kr. Halvårlig (1680 kr. pr år)
Mellempakken: 2010 kr. Halvårlig (4020 kr. pr år)
Fuldpakken: 2820 kr. Halvårlig (5640 kr. pr år)

Indhold i TV-pakker kan altid ses på internettet: http://www.waoo.dk/forening/tv/tv-pakker
Hjælp til søgning efter TV kanaler mv.:
Jørgen Hansen (Bestyrelsesmedlem Teknik hjælp) tlf. 27 31 89 55
Nicolaj Fonnesgaard (Bestyrelsesmedlem Teknik hjælp) tlf. 61 62 93 23
Torben Iversen
Formand
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Et væld af gode tilbud
Kirkens sider her i ”Bladet” er ét af de steder, hvor vi fortæller om alt det, der sker i kirken de kommende
måneder. Samtidig vil vi også meget gerne fortælle lidt om de gudstjenester og arrangementer, der har
været afholdt siden sidste blad udkom. Sommetider bliver pladsen lidt trang, for der sker nemlig rigtig
meget i vores lokale kirke.
Denne gang er der slet ikke plads til at omtale årets høstgudstjeneste, hvor kirken er smukt pyntet og musikken er ekstra flot, når orgelet får selskab af en trompet. Der er heller ikke plads til at skrive om foredraget med Fyens Stifts nye migrantpræst Maria True, der kommer til Søndersø for at fortælle om sit arbejde
som præst blandt flygtninge og indvandrere. Vi ville også meget gerne have omtalt den utrolig smukke og
stemningsfulde aftengudstjeneste til Allehelgen, hvor vi mindes vore døde med lystænding og nævner
deres navne, ligesom en notits om ”Fredslyset fra Betlehem”, der tænder kirkens lys på 1. søndag i advent, ville have været på sin plads. For småbørnsforældrene havde det også været relevant at reklamere
for tilbuddet om babysalmesang, der starter her til efteråret, så der er nok af tage af.
Derfor vil vi opfordre alle til at kigge forbi kirkens hjemmeside på www.skamby-kirke.dk og dér læse mere om alle de gode tilbud og arrangementer her i efteråret. Det er også en god idé at finde os på Facebook
og trykke ”synes godt om”, for så modtager man jævnligt nyheder om stort og småt i Skamby Kirke. Vi
glæder os til at se jer til det væld af gode tilbud, vi har til jer!
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Familiegudstjeneste
Der er familiegudstjeneste i Skamby Kirke d. 10. september kl.
17.00. Det er Ulrik Andersen, der
står for gudstjenesten, mens menighedsrådet sørger for det praktiske til den efterfølgende fællesspisning i præstegården.
Alle er velkomne, og det er gratis
at være med. Af hensyn til madlavningen er der tilmelding senest
d. 8. september kl. 18.00 på hjemmesiden eller på 28 51 39 06.

Troldefest
Traditionen tro er kirken selvfølgelig også med ved årets troldefest, og vi glæder os til at være med ved Skambys festligste weekend. :-)
Søndag d. 30. august kl. 10.00 er der gudstjeneste i festteltet ved
Ulrik Andersen. Gudstjenesten er åben for alle, og det er helt i orden at deltage i cykeltøj…
Efter gudstjenesten er præsterne med i cykelløbet på Bredgade,
og vi har helt sikkert god brug for moralsk opbakning undervejs.

Gospelworkshop
Søndag d. 11. oktober er der gospelworkshop kl. 9.00 - 15.00 i
Søndersø Kirke.
De seneste par år har vi haft besøg af gospelinstruktør Therese
Andreasen, som lærer os at synge så kirketaget blafrer og livsglæden fylder hele rummet.
Så har du lyst til at sætte gang i en gudstjeneste, ja så er det her
det sker!

Begravet og bisatte i Skamby kirke:
Else Marie Jørgensen
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Sangaften
D. 15. september kl. 19.00 holder
vi sangaften i kirken i Søndersø i
samarbejde med menighedsrådet
fra Søndersø og Skamby koret.

Vi skal synge nogle af de salmer, vi
bruger i kirken. Vi skal prøve med
en enkelt helt ny salme, og der vil
også være et par årstidssange fra
Højskolesangbogen.
Der er også plads til kaffe og hyggelig snak, så vel mødt til en god
aften..!

Vi ønsker hjerteligt tillykke med dåben til:
Gry Stenger Hasrud
Nyt vedrørende telefon
Søndersø Menighedsråd har vedtaget at nedlægge fastnettelefonen til Søndersø Præstegård og til Søndersø Kirkegård pr. 1. oktober.
Udviklingen har gjort, at flere og flere bruger
andre måder at kommunikere med præsterne
og graveren på, så vi modtager mange henvendelser på Facebook, via kirkernes hjemmeside
eller på mobilen.
Sognepræst Ulrik Andersen træffes derfor
fremover på tlf. 28 51 39 06 og graver Carl Rosenkær Nielsen på tlf. 50 90 16 12.

Skt. Hans i Glavendruplunden

Samtidig er telefontiden til graveren også ændret, så han træffes dagligt undtagen mandag
mellem kl. 9.00 og 15.00.

I solskinvejr blev der også i år holdt gudstjeneste i det
fri i forbindelse med Skt. Hans fejringen i Glavendruplunden.
Der var et fint fremmøde, og kulissen var smuk. Flere
deltagere gav udtryk for, at de synes gudstjenesten
er en smuk indledning på aftenen. Meget tyder altså
på, at gudstjenesten til Skt. Hans er ved at blive en
tradition, og endnu en god måde at møde kirken i
utraditionelle rammer på. Vi glæder os til allerede til
næste år!
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Sognepræst

10.00

30. aug.

13. s. e. trinitatis

6. sept.

14. s. e. trinitatis

10. sept.

Familiegudstjeneste

17.00

UA

13. sept.

15. s. e. trinitatis høst

14.00

UA

20. sept.

16. s. e. trinitatis

27. sept.

17. s. e. trinitatis

4. okt.

18. s. e. trinitatis

11. okt.

19. s. e. trinitatis

18. okt.

20. s. e. trinitatis

25. okt.

21. s. e. trinitatis

9.30

1. nov.

Allehelgens dag

5. nov.

Familiegudstjeneste

8. nov.

23. s. e. trinitatis

15. nov.

24. s. e. trinitatis

22. nov.

Sidste s. i kirkeåret

29. nov.

1. s. i advent

6. dec.

2. s. i advent

Troldefest

LKC/UA 9.00

HS

Lene Kjemtrup Christensen
Sømarksvej 124, 5471 Søndersø

11.00

LKC

tlf. 40 16 71 79
Træffes dagligt undt. fredag
lkc@km.dk

11.00

UA

9.30

LKC

Sognepræst

11.00

LKC

Ulrik Andersen

11.00

UA

14.00

UA

11.00

LKC

UA

11.00

UA

17.00

LKC/UA

19.30

LKC/UA

skamby.sogn@km.dk

17.00

LKC
9.30

UA

Graverhuset:

9.30

LKC

11.00

UA

11.00

LKC

11.00

LKC

9.30

LKC

9.30

UA

11.00

LKC

9.30

LKC

Langebyende 2, 5471 Søndersø
tlf. 28 51 39 06
Træffes dagligt undt. torsdag
uar@km.dk
Henvendelse om attester m.v.

tlf. 64 85 11 14
tirsdag-fredag kl. 12.30-13.00
sondersokirkegard@mail.dk
Graver
Carl Rosenkær Nielsen
tlf. 50 90 16 12

Møder og arrangementer:

Organist

30. august: Troldefest

Uffe R. Hansen

10. september: Familiegudstjeneste med spisning

tlf. 26 28 15 65

23. september: Fælles menighedsrådsmøde

1 Søndersø

4. oktober: Trinitatismøde i Søndersø Præstegård

tlf. 64 89 10 50
gunnar.hansen@skambykirke.dk

11. oktober: Gospelworkshop i Søndersø Kirke
Kasserer

19. oktober: Menighedsrådsmøde

Niels Olsen

1. november: Allehelgens dag

Bredgade 19, 5485 Skamby
tlf. 64 85 15 71

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

Menighedsrådsformand:
Bodil Arndal
Bredgade 20, 5485 Skamby
tlf. 60 75 98 18
tagearndal@mail.tele.dk
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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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SPORTEN
Nyt fra Boldklubben
Nyt fra formanden

Siden sidst har vi i Boldklubben haft nogle intense opgør i Herre Seniors 1. Hold, det har været sjovt
og spænende at komme på stadion og se nogle af de kampe, især den sidste del af tuneringen, 1. Holdet lå og kæmpede rundt oppe i toppen af serie 2. Til nogle af kampene var der fyldt godt op stadion.
1. Holdet ender med en flot 3. plads i tuneringen.
Damer Senior har haft en hård turnering, de var ramt af det ene nederlag efter det andet, og sandt at
sige, så var de på en forkert hylde, de skulle ikke have spillet i serie 1.
Så kommende sæson har de valgt at rykke et trin ned, en god beslutning, det er sjovere at spille bold,
når man vinder en gang i mellem.
Et andet af vores hold, som gjorder sig meget bemærket, var U11 de kæmpede sig til GULD i Lemvig til
Limfjords Cup. De hjembragte en flot pokal til klubben. Kom ned i klubben og se den flotte pokal.
Et andet hold som gjorde sig stærkt bemærket var
Skambys Oldboys Hold, da de vandt 9-1 over topholdet FC United, det kørte for de gamle tillykke med den
sejr.
Ny sæson er i skrivende stund ikke startet op endnu,
så der er ikke så mange indlæg fra de unge hold. De
starter op her efter sommerferien. Et af holdene, som
Guld til U11
har fået vokseværk, er pigerne, dem har vi nu delt op
i 2 hold.
Herre Senior er startet så småt op. Den ny træner Niels
Mogensen er startet i klubben. Han har tidligere trænet
Herre Seniors 2. Hold i serie 1. i Otterup. Alle glæder sig
til rigtigt at komme i gang.
I bestyrelsen har der også været lidt sommerferie, men
helt på den lade side har vi ikke ligget.
Den nye hjemmeside er kommet helt op at køre, den er
rigtig flot, prøv og smut ind og kik www.skamby-bk.dk
Der er i sommerens løb købt nyt kamptøj til Herre Senior både 1. og 2. Hold. Dame Senior får også nyt kamptøj, samt U8 og U10, de skal også have nyt tøj, alt sammen fra klubbens nye sponsor Intersport/Adidas.

Velkommen til Niels Mogensen

Så er det også lykkes bestyrelsen at få 72 skabe, som
vil blive sat op i klubben, så alle spillere kan få sit eget
private skab til støvler osv. De vil blive sat op i løbet af
august.

Det næste store klubben arbejder med er jo Troldefest, mere om det andet sted i bladet.
Bold hilsen Formanden
Robin Birch

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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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, september 2015:
Bestyrelse og instruktører havde en dejlig afslutning med grillmad i Glavendruplunden i begyndelsen af maj
måned, og efter en dejlig varm sommer starter gymnastikken som sædvanlig op i uge 37.
Vi træner fortsat på Løkkemarksskolen og disse hold tilbydes i denne sæson:
Forældre/barn med Vibeke og Lene, onsdag 17:00-18:00
Puslinge(3-6 år) med Vibeke og Hanna, tirsdag 17:00-18:00, med hjælp af Stine
Spring 1 (5-7 år) med Anna og Vibeke, mandag 17:00-18:00, med hjælp af Stine
Motions-damer med Anna, onsdag 18:45-20:00
Vi har valgt ikke at tilbyde Spring 2 i denne sæson, dels pga. instruktørmangel samt, at vi har vurderet, at der
ikke vil være så mange aktive.
Vi har også ændret aldersgrænserne for de enkelte hold til:
Forældre/barn, hvor barnet er fra 1 til 3 år.
Puslinge skal være 3 år ved sæsonstart. Børnene kan gå på holdet til de er 5 år
Spring 1 skal barnet være fra 6 til 9 år.
NB! se ’annoncen’ herunder.
Se i øvrigt gymnastikforeningens hjemmeside: http://www.skovdalen-if.dk/, hvor vi forsøger at opdaterer
jævnligt.
Vi kunne godt bruge et par frivillige forældre eller store børn, evt. til en turnusordning, som hjælper til puslinge og springholdet. Alder min. 13 år.
Hvis du har lyst, så kontakt Anna (30662787) eller Aase (20587241).
HUSK at gymnastikforeningen holder generalforsamling onsdag den 28. oktober kl. 20:00, på Løkkemarksskolen.
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen

Skamby-Skovdalen IF
Opstart uge 37 – 2015
Spring 1
Mandag 17.00 -18.00 v. Vibeke Nielsen og Anna Jespersen
Hvis du er mellem 6 - 9 år og er en rigtig glad for at bruge sin krop og synes det er sjovt at springe, så glæder
vi os til at se dig. Vi skal spille lidt bold, lave rigtig gymnastik og ellers hoppe, springe og lege i og med alle redskaberne.
Opstart mandag d. 7. september kl. 17.00

Puslinge
Tirsdag 17.00 – 18.00 v. Vibeke Nielsen, Hanne Pedersen
For drenge og piger der er fyldt 3 år og kan undvære forældrene i en time, og som har lyst til at udfolde sig i en gymnastiksal.
Så skal vi lege, hygge og lave masser af gymnastik. Vi skal Hoppe - synge - rulle - kravle - springe og meget mere.
Evt. spørgsmål så ring til Vibeke tlf 23958129
Opstart tirsdag den 8. september kl 17.00

Mor-Far/barn
Onsdag 17.00-18.00 v. Vibeke Nielsen og Lene Mogensen
Så er det tid til mor/barn gymnastik, hvor vi vil komme til at bruge alle vores sanser.
Vi skal hoppe - kravle - rulle - grine og meget mere.
Så vi håber at se mange børn, med deres mor- far eller en anden voksen - til en masse sjove og hyggelige timer.  Alder 1 ½ -3 år.
Evt. spørgsmål så ring til Vibeke tlf 23958129
Opstart onsdag den 9. september kl. 17:00

Damer i alle aldre
Onsdag 18.45-20.00 v. Anna Jespersen (obs! obs! ny ugedag)
Så er vi klar til en ny sæson.
Vi har fået indkøbt stepbænke og nogle kettlebells, så vi skal rigtig have pulsen op, og have gang i alle muskel grupper.
Selvfølgelig skal vi også stadig bruge noget af det vi ”plejer” – elastikker, gym. bolde og hulahop ringe.
Men en´ ting er sikker… vi skal have sved på panden – hver gang.  
Opstart onsdag den 9. september kl. 18.45
Vi har desværre ikke instruktører nok, til at kunne starte et ”stor spring” op – så hvis der er nogen der har tid og lyst til at have
med en flok skønne unger at gøre (ca. fra 9 år og op) så kontakt Anna på 30 66 27 87.
Hjemmeside: skovdalen-if.dk

mail: info@skovdalen-if.dk
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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
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Skamby Cykelklub
Nyt fra cykelklubben
Træning
Foråret har ikke haft det bedste vejr at cykle i. Det har været meget blæsende og
regnet meget. Det har vi også godt kunne se på fremmødet til træning. Det er ca.
kun halvdelen af medlemmerne, som har kørt i foråret.
Men nogle af rytterne har også trænet ekstra meget. Som I nok har læst i Fyens Stiftstidende, har
fire af cykelklubbens ryttere deltaget i det berømte cykelløb La Marmotte i de franske alper. De fire
ryttere har trænet på landevejen hele vinteren og kørt i alt slags vejr, for at blive klar til de store udfordringer, der ventede dem i de franske alper.
Vi har også tre ryttere, som skulle køre til Paris, så de har også lagt ekstra timer i deres træning i
foråret. For dem er det lige så meget at vende sig til at sidde på en cykel ca. 180 km hver dag i 7
dage.
Klubtur til Vejle d. 19.-20.-21. juni
Cykelklubben havde lejet en spejderhytte ved Vejle. Den skulle være vores base i de næste 3 dage.
Vi mødtes ved Skamby Skole fredag d. 19. kl. 14.30 med vores bagage. Vi havde 2 biler, som skulle
fragte vores bagage og madvarer til Vejle. Vi kørte fra Skamby kl. 15.00 med retning mod Vejle. Vi
kørte ned over Båring Bakke og kom til Middelfart, hvor vi holdt en lille pause ved ishuset. Der var en
god modvind hele turen til Vejle, men heldigvis ingen regnbyger. Vi kørte af ved Hejse Kro og kørte
på alle de små veje mod Vejle. Vi kom til Spejderhytten, bagageholdet var kommet, og vi fik fundet
os til rette i hytten. Aftensmaden var lasagne med salat, lavet hjemmefra. Vi fik snakket en masse og
fik et par øl i løbet af aftenen (hyggeligt).
Lørdag d. 20. juni. Vi stod op til det store morgenbord. Vi fik spist godt, så vi var klar til en lang cykeltur. Tom Nielsen havde lavet en rute på ca. 100 km i bakket terræn. Vi startede ud fra vores spejderhytte, som lå nede ved bunden af en bakke, så vi fik varmen fra start. Vi kørte ud over Grejsdalen
og kom til Hedensted og videre mod Juelsminde. Her spiste vi middagsmad på en fiskerestaurant nede ved havnen.
Vi kørte fra Juelsminde igen og
kørte langs kysten ind mod Vejle. Vi kom lige over et par gode
stigninger ved Vejle Fjordhotel
og Åhusene. I Vejle skulle Kiddesvej også forceres. Vi kom
tilbage til hytten efter 108 km.
Vi fik kaffen/kolde drikke på
bord-bænke-sættene ved hytten, solen skinnede – dejligt. Vi
lavede fælle aftensmad, og hyggede os resten af aftenen.
Turstart fra spejderhytten lørdag morgen.

Middag på havnen i Juelsminde.

På vej mod Juelsminde.

Søndag d. 21. juni. Vi fik
det store morgenbord
igen og fik pakket bagagen ned og gjort klar til
hjemturen. Turen gik
ned gennem Vejle og ud
langs fjorden til Stigningen
ved
Munkebjerg
Casino. Den stiger et
sted med 16 procent, og
er lang og hård at passere, men når det er gjort,
Eftermiddagshygge efter lørdagsturen. er det dejligt/fedt.

Vi kørte samme vej tilbage til Skamby herfra, som derover.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle, som har hjulpet til på turen og til jer, som deltog i
turen.
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 om sæsonstart – træningstider – cykelture for medemmerne – bliv medlem – det nye cykeltøj – mm.
Bestyrelsen
Skamby Cykelklub

- 19 -

Nyt fra Håndboldklubben
Håndboldsæsonen 2014/2015 sluttede søndag den 29. marts.
I den forgangne sæson har klubben haft 3 hold med i turneringen.
Damerne spillede i serie 4 og havde en rigtig god sæson, hvor de sluttede af med at
indtage 2. pladsen i puljen.
Herrerne spillede i henholdsvis serie 3 og serie 4. De kæmpede sigt bravt igennem sæsonen, hvor serie 3 sluttede af på 11. pladsen og serie 4 på 5. pladsen.
Fra sæsonen slutter i marts, til der igen startes op i september, er der nogle ganske få aktiviteter i
klubben.
Grundlovsdag deltog klubben traditionen tro med både et dame- og herrehold i Hårslevs Sportsuge.
Det er altid hyggeligt at deltage i dette stævne, som vanen tro afsluttes med at der spises æggekage.
Klubben har en venskabsklub i Grodkow i Polen. Hvert år sidst i maj deltager vores herrer i et stævne
i Grodkow. Det er en tur på knap 1000 km hver vej. Spillerne kører fra Fyn fredag morgen meget tidligt, de ankommer til Grodkow sidst på dagen, hvor polakkerne har indlogeret dem på et hotel. Fredag
aften hygges der, og lørdag afvikles stævnet, dagen afsluttes med fællesspisning og, hvad der dertil
hører, man er vel i Polen, så der skal jo smages på vodkaen. Søndag morgen går turen så igen til
Danmark. Denne tur er altid noget spillerne ser frem til.
Skamby Håndboldklub afholder hvert år, den sidste lørdag i september, et opvarmningsstævne –
SKAMBY CUP – i Søndersø Hallerne.
Til dette stævne deltager bl.a. et hold fra Grodkow og et fra Hamburg. Klubben i Hamburg eksisterer
ikke mere, men man samler troligt hvert år spillere nok til, at de kan stille med et hold. Begge hold
indlogeres privat, og der er ingen tvivl om, at alle hygger sig sammen.
Ud over hold fra Grodkow og Hamburg deltager hold fra Fyn, hvor bl.a. Hårslev altid møder op med
både et dame- og herrehold.
Vi er en lille forening, som finder, at det er vigtig, at der er plads til alle. Der spilles for at vinde, men
det sociale er også meget vigtig.
Vi træner hver onsdag i Søndersø (hal 1). Vi har hallen fra 19.30-22.00, men oftest trænes der kun til
ca. 21.00
Skulle du have lyst til at være med i den kommende sæson, så starter vi op onsdag den 2. september
med at træne. Du skal være hjertelig velkommen!
Ann Gregersen
Formand (tlf. 2298 5635)

Skamby Boldklubs Venner
Nyt fra Skamby BK’s Venner
Sommerferien betyder for Vennerne travlhed med det store Reklamebankospil ved Troldefesten. Her
skal samles over 100 præmier ind fra lokale sponsorer, butikker og forretningsdrivende, til afviklingen
af bankospillet torsdag 28. august kl. 19.30 i det store festtelt.
I samme periode har vi bundet os for en uddeling af reklamer i både Skamby og omegn, Otterup, Søndersø, Særslev og Bogense, hvor der skal tjenes en skilling ind til klubben. Ca. 8700 reklamer skal
omdeles.
Men der er også plads til, at de ældste af vores drenge- og pigespillere kan tjene en god skilling ind til
eget hold, ved at omdele de mange brochurer. Holdene bestemmer selv, om pengene skal gå til flødeboller, frugt ved kampene, en tur i biffen, eller måske en fællesspisning efter en kamp.
Snart nærmer efteråret sig, og de populære bankospil i klubhuset banker på igen. Vi starter mandag
12. oktober kl. 19.30, og spiller så hver mandag til og med 21. december. Vi starter efter nytåret igen
mandag den 4. januar, og spiller så til og med mandag 14. marts.
Gevinstlisten er endnu ikke klar her ved ”Bladet”s deadline, men lur mig om ikke den igen står på vareposer, ænder, middagsretter, øl og en puljebanko, hvor der normalt er 7-800 kr. i puljen. Vi har
amerikansk lotteri med bl.a. snaps, vin og chokolade, og vi har en tombola, hvor der kan vindes op til
2.000 kr., hvis man skulle være heldig.
Som sædvanlig byder vi på gratis kaffe til alle spillegæster, og vi kører igen i år med meget humane
priser, 10 kr. for et medlemskort, 8 kr. for en spilleplade, og 5 kr. for en puljebanko.
Vi glæder os til at se Jer alle mandag 12. oktober.
Med Venlig Hilsen
Flemming Kristensen
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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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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

Februar

Onsdag d. 25.

?

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

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

Marts

Onsdag d. 25.

19.00

Gymnastikopvisning. Afholdes på Nordvestskolen i Otterup
Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.
Afholdes på Torupvej 28.

Maj

Søndag d. 3.

11.00

Maj

Lørdag d. 9.

15.00

Juni
Juli

Tirsdag d. 23.

17.30

August

?
19.30

September

Torsdag d. 27. til og
med Søndag d. 30.
Onsdag d. 2.
Lørdag d. 5. +
Søndag d. 6.

September

Uge 37 (7.-10.)

?

September

Lørdag d. 26.

9.00

Skamby Cup 2015 - Håndbold. Afholdes i Søndersø Hallerne.

Oktober

Lørdag d. 3.

11.00

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

Oktober

Mandag d.
12.+19.+26.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Oktober

Onsdag d. 28.

20.00

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på Løkkemarksskolen

November

Mandag d.
2.+9.+16.+23.+30.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Mandag d.
7.+14.+21.

19.30

Bankospil i Klubhuset. (Pause til 4. jan., og spiller så igen til og med man-

?

Aktivitet / Sted
Bankospil i Klubhuset.

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

April

September

Konfirmation i Skamby Kirke.
Byvandring i Skamby med efterfølgende fællesspisning. Carl
Martin og Arne guider os omkring i byen. Vi mødes ved præstegården. (Se opslaget inde i Bladet)
Sankt Hans-arrangement (se annoncen inde i Bladet)
Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion
Skamby Håndbold starter træning op i Hal 1 i Søndersø
Stort Vikingemarked i Glavendruplunden.
Gymnastik starter op igen.

November
December

dag 14. marts).

December
- 23 -

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

