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. Februar 2016

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
Næstformand Claus Jakobsen

Formand Jonas Ibsen

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

Tlf: 61 78 44 44
Mail: jonas@jiportal.dk

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
Egentlig er der ikke så meget nyt at berette. Dermed ikke sagt, at der ikke er noget
at tage fat i. Siden sidst er kræfterne og tiden, primært brugt på de store arrangementer, der har været i sensommeren. Det være sig Troldefest og Vikingemarked, men også de mange gøremål i Multihuset (læs mere herom, andet steds i Bladet). Tilbage i 2015, står så afholdelse af Julemarked
(21. nov.), som i år foregår i Multihuset.
Borgerforeningen ser frem til, at Multihuset inden længe står klar til brug. I de nye rammer, får vi igen mulighed for at afholde aktiviteter, som kan være med til at styrke fællesskabet i byen. Noget vi selvfølgelig
håber, alle støtter op omkring og deltager i.
Af andre ”småting”, som Borgerforeningen arbejder videre med, kan nævnes bredbånd. Inden for byskiltene
har det jo været en realitet det sidste års tid, og den østlige del af sognet er nu også vej, men vi vil gerne
have hele omegnen med. En hurtig forbindelse, er jo af mange årsager, en nødvendighed i dag. Vi arbejder
derfor og til stadighed for, at det kan blive en realitet for alle. Ud over de personlige fordele vil det også gøre området mere attraktivt for tilflyttere samt virksomheder, der er afhængige af en hurtig forbindelse. Ikke
alle er interesseret i at blive tilsluttet. Det er der fuld respekt for, men vi vil da opfordre til, at man ser det
som en investering og støtter op omkring dette.

Præsident for
Soroptimisterne BogenseNordfyn, Annette Kvist

Borgmester i Nordfyns Kommune,
Morten Andersen

Museumsinspektør ved
Odense Bys Museer,
Ellen Varring

Et træ mere i Glavendruplunden
Soroptimist International Bogense–Nordfyn rettede henvendelse til Borgerforeningen, idet de ønskede at
markere 100 året for kvindernes valgret i Danmark (5. juni 1915). Hertil syntes Glavendruplunden at være
det rette sted, hvor også andre begivenheder tilbage i tiden, er markeret med mindesten.
Et egetræ, som bl.a. symboliserer styrke og stabilitet, blev sammen med en lille mindeplade afsløret af
borgmester Morten Andersen, ved et lille men velbesøgt arrangement, lørdag d. 3. oktober.
Soroptimist International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for kvinder og børns rettigheder.
Kontingent
Kontingentindsamling for 2015 er tilendebragt. Når det ikke har været muligt at træffe nogen hjemme, lægger vi et girokort i postkassen. Så skulle du/I endnu ikke have fået betalt, vil jeg kun opfordre til, at det beskedne beløb på kr. 100,- indbetales, enten ved brug af kortet eller elektronisk overførsel til Borgerforeningens konto.
Generalforsamling 2016
Husk generalforsamling i Skamby og Omegns Borgerforening, tirsdag d. 19. januar 2016, kl. 19.00 i
Skamby Multihus.

Claus Raakilde Jakobsen
næstformand

”Notarius Publicus” har udtrukket følgende personer blandt Borgerforeningens medlemmer:

 Ingrid Andersen, Bredgade 77
 Merete Krogsdal, Vestervang 8
 Maria Øxenberg, Rostrupvej 54
Bestyrelsen siger TILLYKKE til de heldige, der alle har fået overrakt en gave (vin og chokolade).
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Vikingemarked 2015
Først lidt historie: En del år er gået, siden idéen til et Vikingemarked i
Glavendruplunden blev født. Muligvis har der været tanker herom, før
hytten blev rejst, men i forbindelse med planlægning af byggeriet,
kom det på tale, at lunden ville være et godt sted til afholdelse af vikingearrangementer og lignende.
Herefter har idéen ligget stille indtil 2014, hvor det blev besluttet at
restaurere runestenen, gravhøjene og andre dele af lunden. I forbindelse med ”genindvielsen”, inviteredes forskellige aktører/vikinger for
at skabe den rette stemning omkring arrangementet.
På dagen lagde mange besøgende vejen forbi Glavendruplunden.
Snakken gik blandt aktører, publikum og kommunalfolk. Alle var enige
om, at et vikingemarked skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed, gerne med start i 2015. Kommunen afsatte et beløb til formålet, og det besluttedes endvidere, at der skulle opføres en toiletbygning. Med kommunen som tovholder blev en arbejdsgruppe, bestående af de forskellige aktører/vikinger, kommune og Skamby og Omegns Borgerforening, nedsat
og mange møder blev holdt. Planlægningsgrundlaget af besøgende blev sat til 1.500 og derudover ca. 120
vikinger. Nogle tal, der i første omgang, virkede temmelig høje.
Borgerforeningens andel blev i sidste ende, at sælge forskellige drikkevarer og kage samt at anvise parkering og derudover forskellige forefaldende opgaver. Og med dette, en mulighed for at tjene lidt ind til Multihuset.
Første weekend i september blev valgt. Ikke helt hensigtsmæssigt da Troldefesten var planlagt til at ligge
fjorten dage forinden (og i øvrigt blev skubbet til weekenden før), men det var eneste hul i vikingernes kalender, idet de stort set er engageret hele sommerhalvåret.
I dagene op til weekenden skulle lunden klargøres med el, vand, ekstra toiletter og skraldespande, ligesom
parkeringsområdet skulle etableres. En del af det dog heldigvis med professionel støtte.
Vejret er vi jo, som bekendt, ikke helt herre over og årstiden taget i betragtning, kunne vi godt frygte lidt
vand fra oven. En våd mark og kørsel med personbil er ikke lige den bedste kombination. Og ville publikum
blive hjemme, hvis regnen væltede ned? Heldigvis blev det kun til nogle få dråber. Vinden derimod havde
søndag lagt sig i et noget uvant hjørne. Det gav lidt udfordringer for teltene.
Iklædt datidens beklædning mødtes hjælperne i hytten lørdag kl. 08.30. En lille orientering/instruktion blev
givet og straks herefter lidt morgenmad, og så i gang med klargøring til dagens salg. Kl. 10.00 blev
”dørene” åbnet. Tilstrømningen var i starten ikke overvældende, så vi besluttede derfor at spare lidt på ressourcerne og lade et par stykker tage hjem.

Skamby og omegns lokale vikinger og skjoldmøer
Op ad formiddagen og hen over middag, steg antallet af besøgende kraftigt. Nu kunne vi godt have brugt
de ekstra hænder, idet der blev travlhed i vores lille udsalg, og bilerne hold i kø ved parkeringspladsen. Vi
klarede dog skærene, men måtte melde alt udsolgt på kagesiden.
Dagens tal nåede over 1.700, så hvordan skulle vi komme igennem søndagen, hvis lige så mange ville købe
kage? Heldigvis var der hjælp at hente. Mange trådte til, og aftenen og natten igennem blev der bagt på
livet løs. Selv om søndagen var der gang i ovnene, og kager blev løbende (cyklende) leveret. Vi kunne følge
med, og da dagen sluttede, var der to stykker kage tilbage efter ca. 2.600 besøgende den dag.
Ud over salg af kage var der også stor travlhed ved kaffemaskiner, fadølsanlæg og ikke mindst på og ved
parkeringspladsen. Aldrig har der været så mange biler på Stenager!
At arrangementet og succesen oversteg alle forventninger, er der vist ikke tvivl om. Vores – og alle de øvrige impliceredes håb er derfor, at markedet bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Hvordan de politiske
vinde blæser, er stadig uvis, men der skal ikke herske tvivl om, at et sådan arrangement giver et godt pust
til Nordfyns kommune. Så mon ikke der er marked igen første weekend i september 2016?
Sluttelig vil jeg rette en rigtig stor tak til alle Jer, der gav en hjælpende hånd. Det være sig kagebagere, kaffebryggere, ølskænkere, parkeringsanvisere og alle andre, der ydede en indsats på og
omkring Vikingemarkedet 2015. Jeres støtte kunne vi ikke være foruden og håber på en ligeså
stor velvilje og støtte fremover.
Claus Raakilde Jakobsen
næstformand

-4-

VIKINGEMARKED
2015

Vilde krigeriske vikinger kæmpede om Glavendruplunden.

Nordfyns lokale Vikinger, var også repræsenteret

2 stridslystne tingmænd

Jonas Langskytte

Indtagelse af mad, drikkelse samt kage.

Jarlen af Nordfyn

Aftenro og hygge i vikingelejren

Salgsboder, værkstedsboder, tamme ugler, spillemænd, en saga-fortæller samt meget andet, var at finde på Vikingemarkedet.
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Skamby Multihus
En proces, som den vi har gang i med Skamby Multihus, har mange faser, og fra sidste indlæg til
Bladet (ca.1. august) og frem til denne lidt tunge 1. november morgen, hvor dette skrives – har vi været i
fasen, hvor praktisk arbejde i alle afskygninger har været i højsæde. Det har ligesom de øvrige faser, vi har
været igennem, været hårdt arbejde og på flere niveauer. Der er meget planlægning og koordinering forud
eks. en arbejdslørdag, ellers vil sådan en dag blive noget uproduktiv og dermed utilfredsstillende for alle –
så ville man tage hjem med en dårlig oplevelse: ”Man er kommet for at arbejde, men fik lavet minimalt”. Så
vi har hele tiden forsøgt at have en grundig planlægning forud for den praktiske proces. Planlægning gør det
jo som bekendt ikke alene, ivrige og arbejdsomme ”arme og ben” er en forudsætning. Det har vi på intet
tidspunkt manglet ,og det er fantastisk positivt.
Den praktiske del begyndte for alvor
d. 8. august, hvor 15-18 personer
deltog i en kæmpe oprydningsdag.
Mange fyldte trailere kørte i fast rutefart til Genbrugspladsen, mange
stole, bord o.l. blev båret i depot på
1. sal. Depotrummet til sløjd og hele
den lange gang blev rømmet totalt,
desuden var Sløjd delvis rømmet.
Det blev ligesom startskuddet til
efterfølgende mange, meget produktive dage.
Grundet Troldefesten blev Multihuset sat lidt på pause, indtil vi nåede starten af september, hvor rydningen
af det gamle skolekøkken fandt sted. Men forud for den egentlige rydning, fik vi en torsdag eftermiddag (d.
3. sept.) ryddet og fjernet skabene i hhv. baggang og sløjd, de blev flyttet og sat op i det nuværende depotrum, – så vi nu har en kæmpe skabsvæg.
Så kunne vi for alvor begynde at
”skove” det gamle skolekøkken. Der
var lejet en container, så vi nemt
kunne komme af med det gamle inventar. Efter aftale med Morgan,
Guldbjerg Maskinfabrik, kørte vi den
lange (og brede) rustfrie bordplade
ned til dem for at få skåret den til i
bredden, samt få lukket nogle huller i
selve pladen (et arbejde de lavede
fantastisk flot). Nu er pladen blevet til
både bordplade og hylder, de skal nu
hænge i køkkenet på de fine hyldeknægte som Morgan samtidig lavede,
– skønt når genbrug og lokal opbakning/hjælpsomhed går hånd i hånd.
Efterveer af Troldefest og Vikingemarked
samt noget planlægning gjorde, at vi havde et ”break” frem til 1. oktober, hvorefter
tingene rigtig tog fart. Nyt dørhul fra mellemgang til ny garderobe, lukning af det
ene hul fra Sløjd til nyt køkken, tilpasning
af det andet hul, således dobbeltdør fra
ydervæg i Aula kan flyttes, opbygning af
væg mellem Depotrum og nyt køkken. Det
blev klaret i en ”forlænget” weekend.
Samtidig begyndte Multihusets malerteam deres arbejde. Teamet består af Henning og Kurt bistået af Vang.
Ingen kan forestille sig, hvad det har betydet for
Skamby Multihus at malerentreprisen har ligget i så
fagligt kompetente hænder. – Vi har på intet tidspunkt
skulle bruge ressourcer på malerarbejdet, det har de
styret suverænt. Malerne har deres meget store andel
i, at Skamby Multihus har fået et helt nyt og flot look.
Vi fik fjernet det lange bord langs væggen i Sløjd. Da
det var fjernet, og malerne havde haft væggen under
kærlig behandling, kunne vi begynde at se, hvilket
fantastisk lokale den gamle sløjdsal bliver.
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Al gulvbelægning i Aula, mellemgang, ny garderobe og nyt køkken er fjernet,
der skal ny belægning hele vejen. Loftet i aulaen er rengjort med støvsuger,
alle vinduespartier i Sløjd, køkken og depot er grov rengjort.
Robin Birch frisker toiletterne op med nye fliser på gulvene, og har fået lagt
vinduesplader i alle vinduer, det løfter lige det sidste. Max og Robin, Skamby
El og Steen Anker har ydet en stor indsats undervejs, både med arbejde og
planlægning.
I løbet af sådan en proces er der (heldigvis!!)
mange, man skylder en stor tak, man kan
ikke værdisætte noget sådant. Men det er så – heldigvis - mit klare indtryk, at arbejdsdagene også har været hyggelige dage for deltagerne, man
mødes lidt på kryds og tværs, får snakket osv.
Når dette læses har Skamby Multihus (forhåbentlig) haft sit første store
arrangement, Julemarkedet og det vil jeg så bruge som afsæt til at:

På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen

-7-

Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00 i Skamby Multihus,
Bredgade Torupvej 59.
Dagsorden:
Pkt. 1:
Pkt. 2:
Pkt. 3:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ved kassereren.

Pkt. 4:

Indkomne forslag.
De skal være fremsendt til Jonas Ibsen senest lørdag d. 16. januar
2016, f.eks. via e-mail: jonas@jiportal.dk
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
Fastsættelse af kontingent.
Evt.

Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

5:
6:
7:
8:
9:

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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Årets Troldefest videreførte sidste års 4 dages arrangement, blot var der i år Reklamebanko i teltet
torsdag aften. Det var heldigvis en begivenhed, som trak både faste og rutinerede samt nye bankospillere på ”banen”. Det blev en velbesøgt og vellykket aften med ca. 140 deltagere. Så det var en
rigtig god start på årets Troldefest.
Fredag blev den traditionsrige Bob-Open turnering afholdt, i øvrigt den 25. af slagsen – stik lige den!! - og det
blev en meget laaanng bob-aften. Da finalen var færdigspillet stod uret på ca. 02.30. Finalen blev et sjællandsk/
fynsk opgør, og pokalen blev på ”vores” hænder, idet vinderne af årets Bob-Open blev (efter utallige forsøg!
25??) Michael Caspersen og Thomas Maler. Tuneringsformen ændres nok en smule til 2016, således at alle ikke
skal spille med i 2. runde. Det var en god aften, men den blev for langstrakt.

Der var ændret på fredagens børneprogram i det, der var hyret en tryllekunstner, som efterfølgende laver ballonfigurer, derefter var der musik og leg
i Klubhuset. Men mange lod sig også friste af hoppepuden.
Lørdag var programmæssigt ændret og som noget nyt var der arrangeret
kræmmermarked og ”bordfodbold” turnering. Der var træklatring og vandgynge. Men lørdagen levede bestemt ikke op til forventningerne. Der var alt for få
mennesker dagen igennem. En af årsagerne var helt sikkert, at vi manglede
noget ungdomsfodbold, men tuneringsformen med stævner, vanskelig flytning
og måske smidigheden til at ville flytte. – Synd og skam, arbejdet er altid det
samme.

Lørdag aften var ca.110 deltagere på plads i teltet til Troldefest, som blev
budt velkommen af Jonas, formanden for Borgerforeningen. Det blev en rigtig Skam-Byfest, som blev indledt med en lækker buffet m/tilbehør, og der
var aftenen igennem en rigtig god stemning.
I 2009 blev hæderstitlen – Årets Skamboer –
indstiftet. Når man tildeler en hæderspris,
forbigår/fravælger man en del personer, som
på den ene eller på den anden måde måske
også har gjort sig fortjent. Derfor er det meget vigtigt, at man kommer hele vejen rundt
om de personer, som er i spil til en sådan
titel, da det skal betragtes fra mange vinkler.
Formændene for hhv. Boldklubben, Borgerforeningen og Skamby Multihus havde foretaget et virkelig velkvalificeret valg, og årets
Skamboer 2015 blev som bekendt: Jørgen
Chr. Jørgensen.
Motiveringen for valget af Jørgen, blev givet
af ”titelindehaveren” Bo Sigersted. Jørgen har gennem mange år ydet en
kæmpe indsats i sognet, med tilblivelsen af Skamby Friskole, med sæde i
bestyrelsen fra start til slut, samt i en årrække formand. Han har været i
Skamby Menighedsråd i en årrække, og nu senest med i forarbejdet i og omkring Skamby Multihus, hvor han også er i bestyrelsen. Årets Skamboer fik en erindringsgave og et stort, velfortjent bifald .
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Søndagens program startede med Troldegudstjeneste i festteltet kl. 10.00. Det er efterhånden blevet en god og fast tradition, at ”kirken” flyttes til teltet, når der er Troldefest, og
umiddelbart vurderet, har det en positiv effekt på antallet af kirkegængere – endnu et bevis
på at, hvis man forener tingene skabes der synergi.
Årets sponsorcykelløb ”Tour de Skamby” blev afviklet på den traditionelle rute på Bredgade
mellem kl. 11.00 og 12.00, og i år for første gang med bump på ruten, men for feltets mange
rutinerede ryttere var det et mindre problem.
Antallet af ryttere var øget i forhold til sidste år, bl.a. med et par præster. Til gengæld var
det indkørte beløb reduceret, der blev kørt ca. kr. 55.000 ind (2014 var det kr. 72.000), men
fantastisk flot og uhyggelig vigtigt for den samlede økonomi i Troldefesten!
”Tour de Skamby” er virkelig en Skamby begivenhed, hvor det er blevet en tradition med
mange tilskuere langs ruten, som følger cykelrytternes anstrengelser fra fortove og indkørsler, mange ofte i en magelig position!

Præsterne Lene og Ulrik

Flagallé opsættes på Bredgade - køreruten

Så startede cykelløbet - og igen feltet mangeartet...
...der var den
gæve på 1hjuleren

...der var ”profferne”

...der var seje piger

Her er en formand...
...og 4 bagmænd

Hov, hvor kom de fra???
”Pitstop” - dejligt!
Så var der ham med
det store overblik

Endnu et ”Pitstop” - super!

En glad Henrik på sin ”grimme” cykel

Ulrik ”Præst” i fuld fart...

..afløste Lene, som cyklede de første
omgange.

Far Jørgen står klar til at afløse Kim.
Det kan da kaldes samarbejde!
Først den ene vej, og så den anden vej!
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Gert og Smeden på søndagstur

Men til rigtig stor glæde for os ryttere, bidrager flere og flere af tilskuerne til vores vedvarende velbefindende under løbet, ved i de forskellige ”Pitstop” at byde på drikkelse af vidt forskellig art. Og behovet for både drikkelse og et hvil er bestemt stort her ”dagen efter dagen”!! – en time er lang tid!! Så en stor tak fra rytterne for omsorgen.
Speakervognen med det faste makkerpar: Max Jakobsen (chauffør) og Kurt Christensen
(løbsspeaker) opdaterede også i år tilskuerne om rytternes tilstand/gøren og laden undervejs! Jeg tror ikke, vi kunne undvære Kurt’s kommentarer undervejs.
Troldefesten sluttede som sædvanlig med Lisbeth’s og Marianne’s veltillavede Sildebord, det
er heldigvis blevet en tradition for rigtig mange, at man deltager til Sildebordet. - Det er dejligt at slutte Troldefesten med et fyldt telt. Tak til alle som medvirkede og hjalp til i forbindelse med Troldefesten – uden jer ingen Troldefest.

Speakervognen med
Max og Kurt

Dette års vindere blev...

NADIA
Flest km. -damer

ANDREAS
Flest km. - herre

QUATRO FANTASTICO
Modtagere af flest sponsorpenge

Sildebords-arrangørerne
Lisbeth og Marianne

Arrangørerne af årets Troldefest 2015 er: Skamby Boldklub, Skamby og Omegns Borgerforening og Skamby Multihus.
På arrangørernes vegne
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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Vi åbner vores gamle, fredede gård op for Landhandel. Vi lægger ud med julemarked i weekenderne d. 12. og 13.
december samt 19. og 20. december fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
Her vil Landhandlen også være åben med en masse
nye og spændende brugskunst bl.a. fra Ib Lauring,
Jeanne D’Arc Living samt Nordal’s produkter.
Udover den nostalgiske brugskunst, finder du
selvfølgelig også juleting, håndlavede sæber
samt kaffe og te.
Endvidere er der i Landhandlen
også salg af håndsyet vikingetøj, vikingesmykker samt uldog hørstof til tøj. Tøjet er 100
% håndsyet og der lægges
stor vægt på, at dragterne
bliver rekonstrueret ud fra
dragtfund - bl.a. Viborgskjorten.
På gårdspladsen vil du have mulighed for at
købe dit juletræ samt gløgg og æbleskiver.
Kanen står også klar på gårdspladsen og venter
på, at kunne udbringe julegaver til jul.
Fra loftet og i krogene vil gårdens nisser holde øje med
at alt går rigtigt til som i gamle dage.
Gimlegaardens landhandel og julemarked
v/ Camilla Winther & Ole Gustavsson
Højagervej 32
5471 Søndersø

Skamby Antenneforening
Nyt fra Antenneforeningen

På baggrund af den almindelige prisudvikling, der blandt andet betyder øget betaling for ophavsrettigheder til KODA/Copydan mfl. og stigende priser på en række TV-kanaler, foretager
Waoo! en prisregulering pr. 1. januar 2016.
Denne prisstigning fra Waoo! medfører ændringer i foreningens TV-pakke priser.
Forenings TV-pakkepriser for 2016:

Grundpakken 900,00 kr. halvårlig
Mellempakken 2.130,00 kr. halvårlig
Fuldpakken 3.000,00 kr. halvårlig

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 skriftlig ved at udfylde en blanket, som kan afhentes eller bestilles ved antenneforeningens kontaktpersoner og, derefter afleveres tilbage 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. 6. december 2015
Indhold i TV-pakker kan altid ses på internettet: http://www.waoo.dk/forening/tv/tv-pakker
Generalforsamling
Dato for afholdelse af generalforsamling i antenneforeningen er planlagt til tirsdag den 26. februar 2016 kl.
19.00 i Skamby Multihus. Dagsorden ifølge vedtægter.
Kontaktpersoner antenneforeningen
(Formand): Torben Iversen tlf. 64 85 14 60
(Kasser): Bernt Jørgensen tlf. 64 85 15 36 / bernt@skamby.dk
(Sekretær) Mariann Ravn tlf. 26 40 92 00
Hjælp til søgning efter TV-kanaler mv.:
(Bestyrelsesmedlem) Jørgen Hansen tlf. 27 31 89 55
(Bestyrelsesmedlem) Nicolaj Fonnesgaard tlf. 61 62 93 23
Torben Iversen

Formand

Skamby Antenneforenings bestyrelse ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
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December - Januar - Februar 2015-2016

Skamby Kirke
”Vi vil så gerne lege med jer!”
Sådan sagde den præst, jeg blev konfirmeret hos, engang til en julegudstjeneste. Han sagde
selvfølgelig også, at han godt vidste, hvor irriterende det var, at præsten på den ene tid af året,
hvor kirken var fuld, brokkede sig over alle de andre søndag, men det var så kedeligt at lege alene, at han blev nødt til at gøre en undtagelse.
Og for at jeg ikke skal komme med samme sang juleaften, gør jeg det så nu: Vil I ikke nok komme
og lege?
Skamby kirke har på nuværende tidspunkt højmesse hver anden søndag og på de vigtigste helligdage. Derudover har vi nogle godt besøgte familiegudstjenester og nogle særlige gudstjenester
ud af huset i årets løb. Og så har vi kirkelige handlinger som bisættelser, bryllupper og særlige
dåbsgudstjenester.
Det er de helt almindelige søndagshøjmesser, der halter. Og vi ved alt om, at det ligger lige i familietiden søndag formiddag, og at salmerne kan være svære at synge med på. Men bare der
kom fem - ti mennesker hver gang, så var der da nogen.
Så nu aftaler vi, at den tager I til jer og husker at tænke kirkegang ind engang imellem for jeres og
kirkens fornøjelses skyld. Og vi har ikke tænkt os at lade jer slippe let. I det kommende år vil vi
indbyde jer til kirke på så mange mulige måder, som vi overhovedet kan finde på.
Vi vil pille i højmessen, så den bliver lettere at følge med i. Vi vil lave særlige gudstjenester, som
er kort og rytmiske, og hvor der er kage som bestikkelse. Vi vil invitere foreninger efter tur. Vi vil
være synlige i Multihuset. Vi vil lytte til jer, spørge jer og i det hele taget være en mere aktiv kirke
for vores allesammens skyld.
Så kom og leg. Skamby kirke er nok en gammel bygning, men uden liv er den også døende. Det
ser vi ingen grund til.
Noget af det, vi allerede er i gang med, er: Ændringer af forløbet i Højmessen, planlægning af rytmiske gudstjenester, indvielse af menighedslokalerne i Multihus, og vi bliver ved.
Ulrik Andersen & Lene K. Christensen
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Tilbageblik på 2015
Hvad enten man tror det eller ej, så er det snart jul, og det nye kirkeår starter jo som bekendt 1.
søndag i advent. Jeg synes det er en dejlig tid – adventskrans og levende lys – men også en tid
til et tilbageblik på det år, som snart er gået.
Også i år har vi afholdt familiegudstjenester med forskellige temaer. Disse har været godt besøgt,
så det vil vi fortsætte med i 2016.
Vi har i år fået ny præst. Det sker heldigvis ikke ofte, så vi var rigtig glade for at kunne byde Lene
Kjemtrup Christensen velkommen ved indsættelsesgudstjenesten den 15. marts. Nu håber vi,
hun vil holde i mange år.
Den 3. maj var der konfirmation i Skamby Kirke. Menighedsrådet havde ”sat alle sejl til” for at det
skulle blive en god dag både for konfirmanderne men også for deres forældre og gæster. Der var
ekstra musik i kirken i form af en trompetist, og også koret medvirkede. I år var der 8 unge mennesker, men i 2016 bliver der 15 konfirmander. Vi har fået mange tilbagemeldinger om, at det
var en god oplevelse, så vi prøver, om vi kan gøre det lige så godt til næste år.
Vi har også haft besøg af minikonfirmanderne. 3 dage i maj besøgte de Skamby kirke, og jeg
havde fornøjelsen af at servere Tinas hjemmebagte boller og saftevand for disse herlige unger.
De var meget spørgelystne og livlige, men Ulrik havde helt styr på tropperne.
Ligesom sidste år til Sankt Hans afholdt vi en friluftsgudstjeneste i Glavendruplunden. Også her
var der et pænt fremmøde, men i 2016 har vi besluttet, at gudstjenesten først holdes kl. 17.30, da
mange dårligt kan nå hjem fra arbejde, før man skal af sted igen. Vi er rigtig glade for denne tradition som er kommet i stand i samarbejde med Borgerforeningen.
Også Troldegudstjenesten i teltet på sportspladsen er blevet en tradition. I år var deltagelsen dejlig stor, så vi måtte ”låne” kaffe af Borgerforeningen, og få trykt flere salmeblade – men det er kun
dejligt, når der kommer flere, end man forventer. Efter gudstjenesten deltog Lene og Ulrik i cykelløbet. GODT GÅET.
Igen i år var både kirken og præstegården smukt pyntet til høstgudstjenesten. Det er ved at være
en tradition at både koret og en trompetist medvirker. Der var desværre ikke så mange i kirke,
men vi der var der, nød de smukke omgivelser. Tak til jer der havde pyntet så smukt. Efterfølgende var der hyggeligt samvær med kaffe chokolade- og æblekage i præstegården.
ENDELIG LYKKEDES DET: Menighedsrådet har kæmpet for at blive en del af Multihuset fra dag
1, og i skrivende stund er vore lokaler ved at blive renoveret. Vi håber på at indvielsen kan finde
sted først/midt i Januar 2016, da December er en meget travl tid for alle. Der vil blive annonceret
i de lokale aviser, hvornår vi afholder dette arrangement.
Den 5. november afholdtes det sidste arrangement i Præstegården. Man kan sige, der blev taget
afsked med manér. 51 personer deltog i familiegudstjenesten, hvor der efterfølgende blev serveret flæskesteg, kartofler, brun sovs, agurkesalat og rødkål. Vi havde travlt – men hvor var det dejligt, at så mange deltog.
Nytårsaften er menighedsrådet efter gudstjenesten traditionen tro vært ved et glas Asti og et
stykke kransekage.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår – og på gensyn i 2016.
Med venlig hilsen
Bodil Arndal / Formand
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Fra den flotte høstgudstjeneste i september 2015
Kirken var pyntet op, og der var hjemmelavet æblekage til kaffe efter gudstjenesten.

Vidste du, at der altid er mindste én fra menighedsrådet til stedet ved gudstjenesterne?
- 15 -

Julekoncert i Skamby kirke
Torsdag d.10.12 kl.19.30 er der julekoncert i
Skamby kirke. Til dette års julekoncert er Langesø koret og Skamby koret gået sammen, og de vil
synge traditionel julemusik af forskellig slags.
Langesøkoret
Man vil både kunne høre koret synge acapella og
kormusik med orgelledsagelse. Koret dirigeres af
Ulrika Rosdahl og akkompagneres af Uffe Hansen.

Åben prædikenforberedelse
”En prædiken bliver god, hvis den rammer noget i folk og taler direkte til dem”, så kort og enkelt
kan det siges. Men hvordan kan præsten så vide, hvad der rører sig i folk netop den søndag, hvor
de er kommet i kirke? Ja, det kan vi af gode grunde heller ikke – og så alligevel…
For hvad sker der mon, hvis vi inviterer folk til at være med i forberedelsen af prædikenen? Hvilke
spørgsmål, tanker og overvejelser vil der dukke op? Det synes jeg skal prøves af, så søndag d.
21. februar kl. 9.00 står jeg klar med kaffe og rundstykker i kirken en halv time før gudstjenesten
begynder.
Mens vi spiser, er der 20 minutter til at tale om dagens tekst. Ordet er frit til at komme med
spørgsmål, kommentere og sige sin mening. Der er mulighed for at fortælle, hvad der lige præcis
optager dig i dag, eller hvad du synes prædikenen skal handle om. Selve gudstjenesten starter
som sædvanlig kl. 9.30, og indtrykkene fra samtalen forud for, vil så danne grundlag for dagens
prædiken.
Ulrik Andersen

Fastelavn
I Skamby bliver fastelavn altid fejret i kirken med en festlig børnegudstjeneste og bagefter med
tøndeslagning, hyggeligt samvær og fastelavnsboller. Det er en dejlig dag med mange flot udklædte børn i kirken.
En god tradition skal der holdes fast i, så derfor er der børnegudstjeneste d. 7. februar kl. 13.30.
Ved gudstjenesten synger vi salmer, alle kan være med på, og gør det i det hele taget lidt mere
jævnt og ligefremt end på en sædvanlig søndag.
Særligt festligt bliver det, når børnene kommer i deres flotte fastelavnskostumer. Så på med
kostumerne og maskerne..!! Vi glæder os til at se hvor seje og fine I kan være.
Efter gudstjenesten går vi over til Multihuset, hvor fastelavnsfesten er klar med tøndeslagning,
fastelavnsboller, varm kakao og en tår kaffe til de voksne.
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Døbte siden sidst:

Helene Hjort Sørensen

Sebastian Rask Æbelø Pedersen

Her mangler der et billede af en dåbsfamilie

Victoria Huczko
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Ændring af skoledistrikter – en dårlig idé..!!
Kystskolen har ansøgt kommunalbestyrelsen om en ændring af skoledistrikterne, så Skamby flytter fra Søndersøskolens distrikt til Kystskolens – eller rettere: Dele af Skamby flytter, mens andre
dele bliver. Det synes både præster og menighedsråd er en dårlig idé, og mens præsterne har
gjort opmærksom på det i et debatindlæg i Ugeavisen Nordfyn, har menighedsrådet skrevet nedenstående til Borgerforeningen og Nordfyns Kommune:
For menighedsrådet er det vigtigt at sognet forbliver samlet, sådan som det har været i hundredevis af år. Den påståede naturlige tilknytning fra Skamby mod Uggerslev er efter vores mening
langt fra så kraftig som påstået, og det vil være et unaturligt skel, der lægges ned gennem Skamby sogn, hvis rapportens forslag gennemføres.
For menighedsrådet og præsterne vil en eventuel deling af sognet først og fremmest have indflydelse på konfirmationen. Efter nogle års hårdt arbejde er det endelig ved at lykkes at få genetableret konfirmation af sognets børn i vores egen kirke, fremfor i Søndersø Kirke eller andre steder.
Hvis sognet deles, vil børnene i 7. klasse også blive spredt og dermed meget sværere at få
”hjem” til konfirmation i Skamby Kirke. Endelig vil de børn, der kommer på Kystskolens afd.
Krogsbølle i 7. klasse, heller ikke gå til konfirmationsforberedelse hos vores egne præster, men
hos præsten i Krogsbølle. De vil dermed ikke på samme måde få opbygget en relation til deres
lokale præst, og dermed bliver den fremtidige tilknytning til Skamby Kirke desto svagere.
I 2009 blev Søndersø og Skamby lagt sammen til ét fælles pastorat med fælles præster og personale. Siden dengang er samarbejdet med Søndersø blevet gradvist tættere, og vi har takket
være samarbejdet på flere områder kunnet udvide vores vifte af tilbud til sognets borgere. Det
fælles pastorat svarer lige nu til Søndersøskolens skoledistrikt, og sammenfaldet gør det meget
lettere, når der skal samarbejdes med skolen og børnehaverne om arrangementer og tilbud til
børnene. Hvis rapportens forslag om deling af sognet gennemføres, vil præsternes kontakt til
børn i skolealderen blive vanskeliggjort, og deres tilknytning til Skamby Kirke blive desto svagere.
Ulrik Andersen
Af disse grunde anbefaler menighedsrådet, at Nordfyns Kommune afviser Kystskolens ansøgning om ændring af skoledistrikterne, og lader Skamby blive i sit nuværende distrikt.
Husk, at du kan også følge Skamby kirke på Facebook.
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Bisættelser og begravelser:
Else Marie Jensen
Inger Marie Jørgensen
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Sognepræst
Lene Kjemtrup Christensen

29. nov.

1. søndag i advent

9.30

6. dec.

2. søndag i advent

13. dec.

3.søndag. i advent

20. dec.

4.søndag i advent

24. dec.

Juleaften

15.00

25. dec.

Juledag

9.30

26. dec.

Sømarksvej 124, 5471 Søndersø

11.00

LKC

11.00

LKC

19.30

UA

9.30

UA

LKC

11.00
13.30
16.15

UA
UA
LKC

Langebyende 2, 5471 Søndersø

LKC

11.00

LKC

uar@km.dk

2. juledag

9.30

UA

27. dec.

Julesøndag

9.30

LKC

31. dec.

Nytårsaften

11.00

14.00

LKC

UA

UA

tlf. 40 16 71 79
Træffes dagligt undt. fredag
lkc@km.dk
Sognepræst
Ulrik Andersen
tlf. 28 51 39 06
Træffes dagligt undt. mandag

Henvendelse om attester m.v.
skamby.sogn@km.dk
Graverhuset:

1. jan.

Nytårsdag

14.00

LKC

3. jan.

Helligtrekonger

11.00

LKC

10. jan

1. søndag e. H3K

9.30

LKC

17. jan.

Sidste søndag e. H3K

11.00

LKC

24. jan.

Septuagesima

11.00

UA

9.30

UA

28. jan.

Familiegudstjeneste

17.00

UA

31. jan.

Seksagesima

7. feb.

Fastelavn

14. feb.

1. søndag i fasten

21. feb

2. søndag i fasten

28. feb.

3. søndag i fasten

6. mar.

Midfaste

tlf. 40 16 53 33
tirsdag-fredag kl. 12.30-13.30

11.00

LKC

sondersokirkegard@mail.dk
Graver

13.30

9.30

LKC

UA

Carl Rosenkær Nielsen
tlf. 50 90 16 12
Organist

9.30

UA

14.30

LKC

11.00

UA

11.00

UA

11.00

UA

9.30

LKC

Uffe R. Hansen
tlf. 26 28 15 65
Kirkeværge
Gunnar Hansen
Holmevej 6, 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 50

11.00

LKC

gunnar.hansen@skambykirke.dk
Kasserer

Niels Olsen

Menighedsrådsformand:

Bredgade 19, 5485 Skamby
tlf. 64 85 15 71

Henvendelse til menighedsrådet
kan ske på følgende mailadresse:

Bodil Arndal
Bredgade 20, 5485 Skamby

7855@sogn.dk

tlf. 60 75 98 18

Flere oplysninger på:

tagearndal@mail.tele.dk

www.skambykirke.dk
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niels.olsen@skambykirke.dk

Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:

6178 4444/ 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.com

Formand: Per G. Ottosen
Vandværkets hjemmeside:

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

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

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

Bernt Jørgensen (kasserer)
Mariann Ravn (sekretær)

6485 1536
2640 9200

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

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

Nyt fra Naturbørnehaven - Efterår

Vi nyder efteråret i Naturbørnehaven på Thorupvej.
Vi er ude det meste af dagen. Det er dejligt at lege, når der er
plads og højt til loftet. Naturen omkring inspirerer til rigtig gode
lege og spændende aktiviteter. Oftest leger vi på legepladsen,
andre gange går vi ned på boldbanen, ud af grusvejen til Glavendruplunden eller tager på tur udenfor Skamby.
Efter sommerferien var vi meget heldige at få nogle nye høns
foræret. Det er vi meget taknemmelige for. Hønsene går frit på
legepladsen, når den har åbent. Børnene er rigtig gode til at
respektere hønsenes behov og går meget op i at tjekke, om der
er kommet æg. Glæden er stor, når de fremviser de æg,
de finder i hønsehuset.
I sensommeren flyttede vores hængebugsvin, da de
ikke var særlig børnevenlige. Vi har i stedet købt 3 dværggeder. Det er 1 gimmer og 2 kastrerede bukke. De er utrolig søde og underholdende at kigge på og
være sammen med. Vi er alle rigtig glade for dem.
I september holdt vi høstfest med dagplejen. Der var forældrekaffe for alle forældre om eftermiddagen, hvor man kunne smage, hvad børnene havde lavet til
festen.
I oktober havde vi Halloween sammen med dagplejen. Vi
havde skaffet en masse græskar. Om eftermiddagen til
forældrekaffen var der mulighed for at skære græskar
med sine børn. Der er altid meget hyggeligt at lave sådanne arrangementer sammen med dagplejen. Og vi er meget taknemmelige over den opbakning, vi får fra forældrene. Det er dejligt, når vi hygger os med hinanden.
I december holder vi julefest for både dagplejen og børnehaven sammen med børnenes forældre. Som altid holder vi arrangementet udenfor. Vi er alle pakket godt ind i forhold til vejret. I bålhytten serveres der æbleskiver, saft og gløgg. Når det bliver mørkt danser vi om
juletræet, der lyser så flot i mørket. Derefter kommer julemanden med hyggelige juleposer til
børnene.
I januar fejrer vi børnehavens fødselsdag. Den bliver 20 år i 2016. Det skal fejres.
Hvis der er nye forældre, der har interesse i vores dejlige børnehave til deres barn, er de meget velkomne til at kontakte os. Vi synes, det er hyggeligt med besøg og vil gerne vise børnehaven frem. I kan kontakte os på 6485 2347.
Eller søg på hjemmesiden: Nordfyns.inst.dk (uden www foran). Daginstitutioner. Søndersø. Skamby Naturbørnehave.
Venlig hilsen
Susanne, Naturbørnehaven
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SPORTEN
Nyt fra Boldklubben
Nyt fra formanden
Siden sidst er der sket en del i klubben, ikke mindst så er Troldefesten blevet afviklet. Den syntes vi
i klubben forløb rigtig godt, der var ikke de store problemer. Det ser da også ud, som om den giver
nogle penge fra sig, er dog ikke opgjort endnu.
Efter sommerferien er alle kommet rigtigt godt fra start, ikke mindst Damerne. Det har vist sig at være en rigtig
god beslutning at rykke ned i serie 2. Dette har gjort, at de nu vinder en hel del kampe, de ligger nu midt i deres
gruppe.
Herre Senior 1. Hold kom ikke rigtig i gang. Det kneb med at få hul på nogle sejre. Der skulle hele 5 nederlag i
træk til, før de fik vendt den negative spiral, men så skal jeg love for, at vi fik nogle herrekampe af se. De ligger i
den øverste ende i deres række op til vintersæson afslutning.
Vores Grå Guld, som jeg kalder dem, det er det team, som hver onsdag kommer op og sørger for, at der er pænt
omkring klubben. Det er også dem, som sørger for at kridte banerne og slå lidt græs omkring klubhuset. De har
sat skovl og kost i skuret for i år. Stor tak skal lyde herfra, det er rigtigt dejlig og se en klub med pænt klippede
hække, og fejet fortov. Vi ses igen til foråret.
Bestyrelsen har arbejdet videre med de ambitioner, som vi havde lagt frem. Noget af det har vi lagt lidt på dvale,
da det på et tidspunkt gik lige rigeligt stærkt - for stærkt. Vi har bestilt træningstøj til alle Herre Senior og til alle
U8 - U9, men det har knebet med at Intersport/Adidas, har kunnet følge med, så vi håber, at de kan levere inden
afslutning. Alle U8 – U9 drenge, Damer, og Herre Senior 1. og 2. Hold har fået nyt kamptøj, så næste sæson er
det resten af klubben, der skal have.
I klubben har vi nu fået et nyt bordfodboldspil, et air hockey, og der er kommet Dartspil op igen, og det er taget
godt i brug, dejligt!
For fremtiden arbejdes der med at udvide klubbens kiosk, dette er dog en stor mundfuld.
Trænersituationen er, at vores nuværende 2. Holds-træner/holdleder Herre Senior, stopper, hvilket vi er meget
kede af, derfor søger vi nu efter en, der kan tage over. Så ligger der en træner gemt i dig, så er det nu, du skal
melde dig. 2. Holdet træner sammen med 1. Holdet, så der er tale om en assisterende træner, samt holdleder.
Boldklubben kommer ikke rundt med Julekalender i år. Vi har fået produceret nogle skrabelodder, dem vil klubbens medlemmer komme rundt med, stødt dem ved at købe en eller to, det går alt sammen til din lokale boldklub.
Husk generalforsamling, som afholdes tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 19.30 i Skamby Boldklubs lokaler.
På bestyrelsens vegne
Robin Birch
U8 Drenge
Denne sæson har været meget positiv for U8 drengene,
da de i denne sæson har haft stor succes, til samtlige
stævner, de har deltaget i.
Det første stævne var i Tarup-Pårup, her mødte drengene
nogle gode hold som i de forgangne sæsoner har forvoldt
drengene nogle problemer, men dette var ikke tilfældet
denne gang, hvor drengene spillede de andre hold ud af
banen. Dette gav dem en større tro på sig selv, hvilket
også blev afspejlet i træningerne, hvor man kunne se, at
de var gladere for at spille fodbold samt, at de ikke længere var så stationære på banen, men at de derimod slap
sig lidt løs og begyndte at få lyst til prøve nogle flere ting
af. Dette kunne også ses til resten af stævnerne, hvor
drengene oftest ”havde for nemt ved at vinde”.
Derfor kan man, som træner denne sæson, kun være
stolt, over den måde hele holdet har udviklet sig samt
klaret sig på.
U8 trænere Skamby Boldklub
Niels Hvorslev og Claes Jakobsen

Robin Birch
ønsker alle i Skamby Boldklub
En rigtig glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår
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Skamby Boldklubs Venner
Nyt fra Skamby BK’s Venner
Så blev en travl sommer og et lige så travl efterår næsten overstået. Vennerne hjalp sammen med mange andre
med til at Troldefesten kunne rulle på bedste vis med masser af aktiviteter, sidst i august. Også herfra skal der
lyde en kæmpe tak til alle, der har bidraget til fællesskabet omkring Troldefesten.
Samtidig med Troldefesten havde Vennerne også gang i en stor husstandsomdeling af reklamer, hvor vi i løbet
af nogle uger fik omdelt omkring 8.300 reklamer og fik derfor 4.150 kr. hjem i kassen. Også tak til Niels, Kent
og alle drengene med forældre for Jeres indsats i Søndersø.
Bankospillet er her ved Bladet’s deadline tre spil henne i sæsonen, og der har været et fornemt fremmøde med
106, 108 og 97 deltagere. Vi spiller jo hver mandag i klubhuset kl. 19.30, hvor 55 gevinster skal fordeles, bl.a.
øl, kyllinger, and + rødvin, middagsretter, vareposer. Der kan også vindes store pengepræmier, bl.a. 2 x 2.000
kr. og 2 x 1.500 kr. i Superchancen, vores gule tombolalodder. Vi har også et Super 9 spil, hvor præmier pr. 1.
november var 900 kr., lige som den ugentlige Puljebanko de første to gange var oppe på 930 kr. Ikke så ringe
beløb at få med hjem i bankotasken.
Med et fremmøde omkring de 100 personer, kan vi tjene en rigtig god skilling til brug for de mange aktiviteter i
klubben med rejser og stævner for ungdommen, men der har også været plads til at investere i nye skabe til
klubben, mens der vinteren over gerne skulle laves vinduer færdig mod Bredgade, og afsættes en sum penge til
nye brusere, hvor mange er i en miserabel stand.
Inden længe er det januar, og så venter Skamby Cup i indefodbold søndag d. 17. januar 2016 i Søndersøhallen,
mens vi omkring 1. april forventer at afholde en stor fodboldweekend med deltagelse af omkring 250 fodboldspillere. Endnu engang en aktivitet, hvor vi får brug for hjælp fra ”Gud og hver mand” igen.
Selv om Skamby er en lille by, så summer det af liv omkring boldklubben og det nye Multihus, hvor masser af
kræfter også har været sat ind siden sommerferien. Vi håber, at I alle har kræfter til tjanser i 2016 også, vi har
brug for alle hænder i vores lille samfund.
Håber I finder vej til klubhuset en gang imellem om mandagen.
Selv om du ikke skulle være heldig at få en gevinst med hjem, så er kaffen og hyggen stadigvæk gratis, - og det
er jo ikke så ringe, endda.

Med venlig hilsen
Flemming Kristensen
Skamby Boldklubs Venner

Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, december 2015:
Så er gymnastiksæsonen startet op igen, som sædvanlig i uge 37 på Løkkemarksskolen.
Vore 4 hold er kommet godt fra start, med et ret højt antal aktive. Der er mødt over 50 børn op på de 3
børnehold, og over 15 voksne til motionsholdet.
Og HUSK det er aldrig for sent at starte op med gymnastik. Se trænings-tider og anden information på vores hjemmeside: www.skovdalen-if.dk
Vi har holdt generalforsamling, desværre mødte der kun medlemmer af bestyrelsen op.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og ser sådan ud:
Formand: Aase Pliniussen,
Næstformand: Anna Jespersen,
Mening medlemmer: Kirsten A. Jensen, Bitten Hvolbek og Fie Hougaard
Suppleanter: Vibeke Nielsen og Daniel Olesen
Revisor: Vibeke Birch
Revisor suppleant: Steen Pedersen
Og uden for bestyrelsen har vi kasserer: Mette Svendsen
HUSK, at der er juletræsfest i Uggerslev forsamlingshus søndag den 13. december kl. 14:30.

På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen
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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
Skamby Cykelklub er ved at have afsluttet sæson nummer fem. Skamby Cykelklub har
i dag 60 medlemmer.
Den 27. september deltog vi i cykelløbet, Tour de Kerteminde, med 13 ryttere på 60
km-ruten. Mike Rasmussen - Kim Larsen og Mikllas Mose var med førerfeltet rundt, og
de kom i mål som nr. 5 - 6 - 10. De kom rundt med 37,5 km/t i snit, så det var rigtig flot kørt.

Tom Nielsen på vej ind til opløbet ved
Munkebo Kirke

Mike Rasmussen kører opløbet på 60 km
ruten og bliver nr. 5

Jan Rasmussen er lige kommet i mål ved
Munkebo Kirke

Den 24. oktober blev der holdt afslutningsfest i Skamby Boldklubs lokaler.
Vi skulle have kåret årets rytter 2015. Bestyrelsesmedlem Claus Levin fik æren af at overbringe det glade
budskab. Og en enig bestyrelse valgte fortjent Mike
Rasmussen. Mike Rasmussen har deltaget i mange cykelløb i år. Mike Rasmussen har også deltaget i cykelløbet La Marmotte i de franske alper. En tur på 174 km
over 4 bjergtoppe. Da de skulle op af den berømte stigning ved Alpe d`heuz var der 43 grader, så man kan
godt sige, at de har været ude for lidt af hvert i det cykelløb. Flot præstation. Mike er også en rytter, som
hjælper de andre. Tillykke med prisen Mike.
Derudover blev Hanne Jensen kåret til årets uheldige
rytter 2015. Hanne har haft et år med flere uheldige
styrt. Hun var f.eks. med på et cykelhold, som skulle Claus Levin overrækker gavekøre til Paris i sommers, på vejen igennem Tyskland kort til årets rytter 2015 - Mike
Claus Levin overrækker gavekort blev hun væltet af en bil og brækkede sit lårben. Hanne Rasmussen.
til årets uheldige rytter 2015 har også haft flere små uheld, så prisen som årets
Hanne Jensen
uheldige rytter 2015 gik fortjent til Hanne Jensen. Tillykke med prisen Hanne.
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.
Træningsstart 2016. Søndag d. 6 marts kl. 10.00 fra Skamby Multihus (skole) med efterfølgende suppe i
Skamby Boldklubs lokaler. Alle nye interesserede er velkommen til at deltage.
Husk: Generalforsamling lørdag d. 6. feb. 2016 kl. 10.00 i Skamby Boldklubs lokaler.

Hilsen
Erling Sørensen
Formand i Skamby Cykelklub

Skamby Boldklubs Venner udlejer slushice-maskine.
Priser:
1 dag
1 weekend
1 uge

400,00 kr.
600,00 kr.
800,00 kr.

Dertil koncentrat á 30,00 kr./liter, som opblandet giver ca. 20 -25 glas.
Kontakt Flemming Kristensen på tlf. 6485 1999
- 26 -

Nyt fra Håndboldklubben
Håndboldsæson 2015/2016 er nu i gang.
I uge 38 startede spillerne med at træne. Håndbolden skulle jo lige røres, inden klubben
skulle afholde den årlige SKAMBY CUP - lørdag den 26. september.
Traditionen tro deltog igen i år vores venskabsklubber fra Polen og Tyskland. Polakkerne
ankom som altid torsdag før stævnet, og alle 9 spillere boede igen i år hos Preben. Efter knap 1.000 km
kørsel stod aftensmaden - som altid - på grillpølser, og hvad der dertil hører.
Hvert år har polakkerne et ønske om at se en del af Danmark, og i år havde de valgt, at de ville en tur på
Egeskov Slot, og bagefter tog de et smut til Bogense.
Fredag aften ankommer så spillerne fra Hamburg. Klubben i Hamburg eksisterer ikke mere, men så mange
som muligt af de tidligere spillere i SG Michel samles en gang årligt, for at være med til vores stævne.
I år var de 11 personer, som blev indlogeret hos Steen og Ann. Tyskerne elsker dansk hygge, så det stod
på god dansk mad, Albani øl, Gajol og snaps.
Lørdagen i Søndersø Hallen, blev en god dag.
Stævnet bestod af en damepulje på 3 hold og en herrepulje på 6 hold. Gert Aagaard og Poul Erik Reinewald
sørgede for - ved brug af fløjterne, for god afvikling af kampene.
Damepuljen blev vundet af Hårslev, og Fair-Play pokalen gik til Skamby.
I herrepuljen var der spænding lige til det sidste. Hårslev og Team Vestfyn havde begge 9 point, så her var
det måldifferencen, som afgjorde, at Team Vestfyn løb med 1. pladsen. Fair-Play pokalen gik også her til
Skamby. Lørdagen sluttede vi af med god mad og hyggeligt samvær i klubhuset.

Kampen Skamby mod Vissenbjerg

Kampen Skamby mod Team Vestfyn

Nu er vi så i gang med den nye håndboldsæson, og det ser ikke så ringe ud endda. Damerne og herrerne
spiller i år i Serie 4. Damerne har vundet deres første 2 kampe og herrerne har spillet 3 kampe, hvor de
har vundet /tabt og spillet uafgjort.

Ann Gregersen
Formand (tlf. 2298 5635)
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Det historiske tilbageblik vil de næste gange handle
om Skambys bybillede før og nu.
Vi vil tage jer med på tur gennem tiden, hvor I vil
få at se, hvad der er sket med nogle af husene/
gårdene i Skamby.
Nogle er moderniseret til ukendelighed, andre er
blevet bevaret i stil og udseende, andre igen er helt
væk, - revet ned for at give plads til andet byggeri,
eller fordi det ikke kunne betale sig at istandsætte
dem.

Billede fra 2008

Billederne denne gang viser huset, der ligger på
hjørnet af Torupvej og Bredgade. Torupvej 58 (lige
over for skolen).
Bygningen er opført i 1887, og har tidligere været
anvendt til kombineret erhverv og beboelse. Men anvendes i dag kun til beboelse. Det ejes af Joakim Løth
Sørensen, som købte det i 2005.
Tidligere har der været købmandsforretning i huset. På det tidspunkt - ca. 1925,
Billede fra ca. 1925
hvor billedet er fra, var den kendt som
Købmandsbutik "Albanitorv”. Den var på
det tidspunkt ejet og drevet af Elisabeth
Brøns. Hendes bror Emil Brøns havde urmagerforretning i sidefløjen.
I 1960 overtog købmand Beierholm Andersen huset, og drev købmandsforretningen videre frem til forretningens lukning midt i 1990’erne, de sidste år - med
et meget sparsomt varesortiment.
Huset blev solgt i 1995, og har et par ejere inden Joakim Løth Sørensen købte det.
Billeder lånt fra Danmark set fra luften fra Det
Kgl. Biblioteket samt fra Arkiv.dk.
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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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Klip ud - eller kopiér og klip ud

Dadelkugler med hasselnødder og lakrids, 10 stk.:
8-10 soltørrede dadler uden sten
1 spsk. kokosolie
30 g kokos
40 g hasselnødder
2 spsk. kakao
1 tsk. lakridspulver
1-2 tsk. vand
Skær dadlerne i små stykker. Varm en pande godt op, kom kokosolie
på og steg dadelstykkerne i nogle få minutter indtil de bliver helt
bløde.
Kom dadler, kokos, hasselnødder, kakao og lakridspulver i en blender, og blend indtil det bliver til en ensartet masse – tilsæt lidt vand
undervejs. Tril små kugler af massen og rul dem i kakao, sesamfrø,
kokos, smeltet chokolade eller andet godt. Opbevares i køleskabet.

Skamby 1960 - slagterforretningen er julepyntet.

Lys på juletræet
Lys hører til de allerældste former for juletræspynt i Tyskland, hvor træet jo stammer
fra. Et af de ældste eksempler på et juletræ
med levende lys stammer fra 1660´ernes
Sydtyskland.
Lysenes farver har oftest været hvid, men
fandtes også mange andre kulører. I
"Grantræet" fra 1846 omtaler H. C. Andersen
et juletræ med lys i de Slesvig-Holstenske
farver (rød-hvid-blå) og i "Krøblingen" fra
1872 nævnes et træ med røde og hvide lys.
I et varekatalog fra 1912 optræder "snoede
julelys i smukke farver", formodentlig også
beregnet til at sættes på træet.
Det første kendte juletræ med elektrisk lys
stod i New York 1882 . Det første danske
udendørsjuletræ med elektrisk lys stod på
Rådhuspladsen i København, 1914.

Hvad er Julemandens livret?
Hvis du har det rigtige svar, skriver du det sammen med dit navn og adresse på kuponen, og aflevere den hos Karen Margrethe Andersen, Bredgade 90 i Skamby.
Så er du med i lodtrækningen 5. jan. 2016 om en
lille præmie.
Vinderen får direkte besked senest 31. jan. 2016.
Julemandens livret er:
Navn:
Adresse:
Gælder kun frem til 24. dec. 2015!
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Måned

Dato

Tid

December
2015

Mandag d.
7.+14.+21.

19.30

Bankospil i Klubhuset (pause indtil 4. januar 2016)

Januar

Mandag d.
4.+11.+18.+25.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Januar

Søndag d. 17.

?

Januar

Tirsdag d. 19.

19.00

Generalforsamling i Borgerforeningen.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.

Februar

Mandag d.
1.+8.+15.+22.+29.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Februar

Tirsdag d. 2.

19.00 /
19.30

Generalforsamling i Boldklubbens Venner og i Skamby BK.
Afholdes i Skamby Boldklub, Bredgade 64.

Februar

Lørdag d. 6.

10.00

Skamby Cykelklub’s generalforsamling.
Afholdes i Skamby Boldklub, Bredgade 64.

Februar

Tirsdag d. 26.

19.00

Generalforsamling i Skamby Antenneforening.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.

Marts

Mandag d.
7+14.

19.30

Bankospil i Klubhuset.

Marts

Søndag d. 6.

10.00

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

Skamby Cup 2016. Afholdes i Søndersø Hallerne.

Søndag d. 1.

11.00

Gymnastikopvisning. Afholdes på Nordvestskolen i Otterup.
Dato kendes ikke pt., men vil kunne ses i næste blad.
Konfirmation i Skamby Kirke

Torsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement

Marts
Maj

Aktivitet / Sted

10.00

Maj
Juni
Juli
August
September
September
Oktober
Oktober
November
November
December
December
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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

