Karen Jakobsen

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. 20 21 95 65.

”Deadline”

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

Layout og trykning af ”Bladet”
BRJ/Borgerforeningen

jonas@jiportal.dk

jakobsen@raakilde.net

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

Kære medborger i Skamby & Omegn
Vi kommer ikke rundt og samler kontingent ind ved husstanden, men vil gerne appellere til, at I
støtter op om foreningens arbejde ved at indbetale kontingentet på 100,00 kr. pr. husstand ved en af
følgende muligheder:
• Kontooverførsel til reg.nr. / kontonr. 1551 9731008
• Mobil Pay til 2087 1271
• eller postkassen hos kasserer Bo Sigersted, Bredgade 90, Skamby
Indbetalingen skal være os i hænde senest 1. juni.
Kontingentet er en væsentlig del af grundlaget for, at vi som forening kan forsøge at gøre det sjovere,
hyggeligere og mere attraktivt at bo i Skamby og Omegn.

Venlig hilsen bestyrelsen
PS! Du bliver tildelt et medlemsnummer og deltager i lodtrækning om et par gode flasker vin.
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Nyt fra Borgerforeningen/Skamby Lokalråd
Generalforsamling og fællesspisning

Vores generalforsamling bliver i år afholdt d. 12. marts kl. 19.00 i Skamby Multihus.
Før selve generalforsamlingen er der fællesspisning, hvor medlemmer af Skamby og Omegns Borgerforening gratis kan deltage. Hvis man ikke er medlem, kan medlemskab tegnes på dagen. Efter fællesspisning og vores generalforsamling afholder Skamby Multihus deres generalforsamling, hvor medlemmer af Skamby og Omegns Borgerforening ligeledes har stemmeret.
Vi håber på at se så mange som muligt af jer, da det helt sikkert bliver en hyggelig aften.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Skamby og Omegns Borgerforening mangler i skrivende stund et bestyrelsesmedlem og
pladsen bliver udfyldt af en suppleant. Dette betyder, at vi inden generalforsamlingen meget gerne
hører fra én, der har lyst at blive bestyrelsesmedlem eller suppleant. Ligeledes hører vi også gerne fra
jer, hvis I kender én, som I mener, vi lige skal prikke på skulderen og hører om ikke, det var noget for
vedkommende (skriv til formand@skamby.dk).

Året der gik 2019

Året startede med den årlige generalforsamling, der blev afholdt med fællesspisning inden - og Skamby Multihus generalforsamling lige efter. Bestyrelses- og suppleantposter blev alle besat.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde skulle vi konstituere bestyrelse. Rollerne blev fordelt således:
Jonas - formand, Claus - næstformand, Bo - kassere og Bernt - sekretær.
Skambys sogneblad ”Bladet” forsætter ufortrødent med Bente ved roret. Hun gør et godt stykke arbejde med opsætning af bladet, samt at styre dem, der skal levere indlæg til bladet. Bente og Bo hjælpes
ad med at styre annoncører samt finde nye, og det fungerer forsat godt. Vi sætter forsat stor pris på
Bentes fornemme indsats og samarbejdet med byens øvrige foreninger.
Multihus: Vi afholdt f.eks. en godt besøgt fællesspisning i efteråret, hvor der var indlæg fra FynBus og
Nabohjælp, førnævnte generalforsamling med fællesspisning, dialogmøde med kommunen/
landdistriktsrådet mv.
Flagalle blev sædvanen tro opsat i forbindelse med konfirmation og byfest.
Sankt Hans blev afholdt med bål
og med Mogens Godballe som båltaler. Han leverede en rigtig fin
tale. Arrangementet var fint besøgt. Der var friluftsgudstjeneste inden spisningen. Vi holder selvfølgelig fast i arrangementet, der er blevet en tradition for rigtig mange. Der var lidt tvivl om, hvilken melodi vi skulle synge sangene på, så i 2020 har vi fastlagt dette, inden vi synger.
Medlem af borgerforening = medlem af Multihus, og vi tilbyder forsat, at man kan få Skamby.dk email adresser for at tiltrække og holde på medlemmer. Vi lavede Facebookopslag for at gøre opmærksom på at huske, at betale medlemskab. Vi indførte til efterårets fællesspisning, at medlemmer spiser
med gratis og, at man kunne indmelde sig på selve dagen. Dette gav 9 medlemskaber, hvilket var
dejligt.
Samarbejdet foreningerne imellem: I foråret inviterede vi alle områdets foreninger til dialog for at
igangsætte en proces, for at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre til at understøtte hinanden. Vi
havde et godt møde, så det vil vi prøve at gøre til en årlig tradition.
Køletrailer: Vi så et behov for at have en køletrailer både ved koncerter, byfesten og vikingemarkedet.
Derfor søgte vi lokalpulje om tilskud til at indkøbe en sådan. Vi fik tilskud på halvdelen af beløbet og
betalte resten selv.
I år igen var vi direkte involveret i planlægningen og afholdelsen af Troldefesten. Vi havde en lille
gruppe af bestyrelsen, der tog sig af dette.
Det hele endte ud i en rigtig god byfest, som har fået rigtig meget ros. Derudover gav den også et flot
overskud til boldklub og Multihus.
Borgerforeningen (bestyrelsen og byens borgere) passer mindesmærket ved den gamle station i
Skamby, tillige passer vi andre grønne områder, hvor der er behov.
Facebookgruppen ”Os der bor i Skamby sogn”: Generelt fungerer det forsat godt, selvom bølgerne af
og til kan gå lidt højt. Vi prøver at blande os så lidt som muligt i diskussionerne, men har været nød til
at slette indlæg, når det bliver for personligt, eller ikke passer med reglerne for gruppen.
Julemarked arrangeret i fællesskab mellem menighedsrådet og borgerforeningen, med menighedsrådet som primus motor. Arrangement blev afholdt I Skamby Multihus. Der var mange besøgende, som
kom for at se de spændende boder fra de lokale. Som noget nyt havde Claus bagt æbleskiver til boden, hvilket var en stor succes.
Årets sidste arrangement blev en Juletræsfest - igen med menighedsrådet som primus motor og afholdt i kirken samt Skamby Multihus. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med mange besøgende.
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Igen i år var der arrangeret hestevognkørsel med Julemanden, og det var igen et hit blandt børnene.
Nye initiativer var også kommet til, der var musik og sang i Multihusets aula under hele arrangementet, og vi fra borgerforeningen stod for at børnene kunne lave juledekorationer i ”Sløjdlokalet”.
Alt i alt et rigtigt produktivt år for Skamby og Omegns Borgerforening.

2020 - hvad så?

I 2020 vil vi selvfølgelig holde fast i de mange aktiviteter, der er blevet traditioner for os, men vi vil
også begive os ud i nye ting – små som store. Jeg vil ikke gå voldsomt i detaljer men lige nævne nogle få.
Troldefesten
Til troldefesten vil vi gerne prøve at stå for en ny aktivitet på festpladsen i løbet af lørdagen. Vi har
endnu ikke besluttet, hvad denne aktivitet skal være, så gode forslag modtages på formand@skamby.dk.
Affaldsindsamling
Som noget nyt prøver vi også at arrangere, at vi som lokalområde deltager i den landsdækkende affaldsindsamling d. 26 april se evt. mere på https://www.affaldsindsamlingen.dk/.
Min Landsby
Min Landsby app. Vi lever i en verden, der bliver stadig mere digital. Nordfyns kommune har valgt at
investere i Min Landsby appen. Det er ikke en beslutning, vi har været direkte involveret i, men vi har
valgt, at støtte op om beslutningen mest muligt, og se om vi kan være med til at gøre den til en succes i vores lokalområde.
Jonas Ibsen
Formand

Trafik

… fortsættelse fra forrige nummer, kunne man fristes til at skrive. Og sådan vil det nok også være i
kommende numre af Bladet. Emnet er altid aktuelt og, der er altid mulighed for forbedringer.
Vi har gennem årene haft en del ønsker omkring trafiksikring af byen. Primært er det hastighedsnedsættelse, der har været fokus på. Lidt er der da også sket, men slet ikke i det omfang, som er nødvendigt. Løsningen på Brøndstrupvej er uden virkning og målinger viser, at hastigheden efterfølgende
er øget en smule. Ydermere skabes der farlige situationer ved ud- og indkørsel fra Otterupsiden. Nu
var/er det også et forsøg, men ofte ses det, at forsøg bliver til permanente løsninger. Det arbejder vi
på ikke sker, og løsningen bliver et antal bump i stedet.
I den kommunale designmanual, som blev implementeret for få år siden, var tanken, at når man kom
til Nordfyns kommune, var der ligesom en rød tråd hele vejen igennem. Bl.a. skulle bytavlerne i
”hovedbyerne” angive noget omkring natur, leg, strand m.m. De mindre byer skulle så have en særlig
tavle, der viste lidt af det hele. Skamby blev i første omgang begunstiget med to sæt af disse tavler.
Ikke helt nok når nu vores ”hovedfærdselsårer” er, som de er. Derfor søgte vi om et sæt mere. Det
første blev sat op i den nordlige ende – mod Bolmerod. De sidste sæt skulle så afvente dels færdiggørelse af cykelstien på Ullerupvej og dels en ny placering på Brøndstrupvej. Nu er det så kommet så
vidt, at de måske ikke må stilles op alligevel. Tilsyneladende skulle de udgøre en risiko for færdslen,
til trods for at udformningen er gjort således, at de knækker ved påkørsel. Så vi må se tiden an!
Omkring Bredgade er der ikke noget nyt. Vores ønsker hertil er længe beskrevet, så vi håber stadig.
Ét skulle dog være sikkert, nemlig at kørefladen hæves ved Ullerupvej/Stensbyvej, hvor cykelstien
udmunder.
Cykelsti
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Et stor og længe ventet ønske er nu gået i opfyldelse. Nemlig vores cykelsti. 19. september blev første spadestik taget og nu står stien nogenlunde færdig. Undervejs har der været lidt udfordringer med
blød bund og større vandmængder. Tilbage er så at få etableret passagen under Sandvad. Arbejdet er
endnu ikke (ultimo januar) påbegyndt, da der stadig er nogle aftaler, som ikke helt er på plads. Ud
over arbejdet med passagen, skal der et ekstra lag asfalt (slidlag) på samt permanent afstribning. Men
så kan stien også indvies, og formentlig blive benyttet af mange cyklister fra nær
og fjern. Dato er endnu ikke fastlagt, men når vi kommer så langt, så skal det da ske under lidt festlige former.
I forbindelse med etableringen af cykelstien, har vi fremsat nogle ønsker. Krav kan vi desværre ikke
komme med, men hvis mulighederne byder sig, ser vi gerne, at der i Ullerup ved Tårnbjergvej også
kommer hævet køreflade. At der ved gadekæret laves en form for rasteplads, måske med luft (pumpe)
og ladekapacitet til de mange elcykler. Desuden håber vi meget på, at der på Sandvad etableres en
venstresvingsbane, så det blive mere trygt for dem, der kommer fra Søndersøsiden, at svinge til venstre ad Ullerupvej mod Skamby.

Claus Raakilde Jakobsen
næstformand
Glavendruplunden
Et par ord jeg nok ofte har brugt om Glavendruplunden er
”Vores Perle”. Det vil jeg så gøre igen, idet vores perle på
Stenager tilsyneladende - oftere og oftere bliver brugt og
besøgt. Desværre er der også lidt malurt i bægeret. I starten af oktober blev en af de faste besøgende opmærksom
på, at en holdende bil på parkeringspladsen var forsøgt
brændt af. Politiet havde været forbi og konstateret, at
den var stjålet. Om det havde hjulpet noget ved jeg ikke,
men politiet havde glemt at sætte afmærkning på, og desværre gik der ikke lang tid, inden bilen var totalt brændt
af. Heldigvis gik der så ikke lang tid, inden vraget blev
fjernet. Afbrændingen gik også ud over rækværket og
hækken bagved. Disse skader blev også ret hurtigt udbedret.
Henad mod nytår var den så gal igen. Også her var det en af de faste besøgende, som kunne konstatere at en affaldsspand på p-pladsen var brændt af. I hytten havde man ”leget” med fyrværkeri, dog
uden noget var ødelagt. Kun lidt farve på et bord.
Helt undgå sådanne ting kan vi nok ikke. Tror og håber dog på, at de mange brugere af lunden, gennem deres besøg og opmærksomhed, er medvirkende til, at det ikke udvikler sig. Så tak for jeres indsats!
Nu er det jo ikke skidt alt sammen. Efterhånden er ”infrastrukturen” så veludbygget, at vi ikke kan finde på mere. I sidste ombæring har vi fået etableret brændeskur med overdækket vask. Vasken fik fra
starten afløb til kloak, men ikke vand. Og hvorfor så ikke det? Da vi etablerede vand og el ved hytten,
var det meningen kun at anvende det i forbindelse med større arrangementer såsom Skt. Hans, Musik
i lunden, Vikingemarked m.m. I mellemtiden er der så kommet et par sheltere til, og derfor var det
måske en god idé at få vand ført over til vasken.
I december måned fik vi gravet rende, og Steen Anker lagde vandrør og satte hane op. Så tak til Steen
for veludført arbejde! Prisen var yderst fornuftig (sponseret), som vi selvfølgelig også siger tak for.
Vandinstallationen er ikke frostsikret, så derfor vil der kun være åbent for vandet i den periode, hvor
toilettet er åbent.
Vores to sheltere er blevet en succes. Endda
er de blandt de mest brugte på Fyn. Borgerforeningen har påtaget sig at føre lidt tilsyn,
forsyne med brænde og - når den tid kommer, udføre lidt vedligeholdelse. Indtil videre har opgaven bestået i at hente brænde
ved kommunen og lige feje lidt blade ud.
Generelt er brugerne flinke til at rydde op
efter sig, og det gør jo arbejdet lidt lettere.
For dette arbejde tilkommer der så Borgerforeningen et lille beløb – 25 kroner pr.
overnatning/person. I 2019 havde vi over
300 overnatninger/personer, hvilket gav
næsten 8.000 kroner til foreningen.
Claus Raakilde Jakobsen
næstformand
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Nyt fra Skamby Multihus
Jeg vil starte årets første indlæg med et tilbageblik. Skamby Multihus blev i
2019 brugt til rigtig mange og forskelligartede aktiviteter: Fester, LAN-Party,
Provstimøde, kurser, AOF-foredrag, kommunale borgermøder, generalforsamlinger, fællesspisninger, julemarked, juletræsfest, Multiklub, SuperSkamby-Søndag samt andre møder af vidt forskellig art, ligesom vi rigtig gerne vil og fint i tråd med
Multihusets målsætning. Vi har i 2019 rundet 90 arrangementer, så vi holder bestemt niveau. Interne
møder er ikke medregnet. Det kan vi alle være rigtig tilfredse med og stolte af.
Med så mangeartede arrangementer er der jo forskellige praktiske udfordringer som følger med: Kaffe
med brød, let bespisning osv. og i den forbindelse, har rigtig mange været medvirkende som bagere af
hhv. kage, boller m.v., andre har hjulpet med det praktiske under selve arrangementet.
Skamby Multihus skylder alle jer ad hoc medhjælpere en stor tak, dels for jeres aldrig svigtende parathed og selvfølgelig jeres hjælp. Kernen og livsnerven i Skamby Multihus er frivilligheden og paratheden
til at tage en udfordring.
Det er klart med så mange aktiviteter og arrangementer, så kommer vi hen i en fase, hvor indvendig
vedligeholdelse kommer på tale. Vores helt uforlignelige malerteam Henning og Kurt har været rundt
med deres skarpe blik og udbedret de steder i Multihuset, som de syntes trængte til en ”re-fresh”. Således at lokaliteterne i Skamby Multihus stadig fremstår rigtig pæne, – som det har været vores klare
ambition helt fra den første dag, vi åbnede dørene.
Som traditionen byder, så holder Skamby Multihus her primo året ”personalefest” - i øvrigt for femte
gang, en hyggelig sammenkomst, hvor ”personalet”, dem som i dagligdagen har påtaget sig en fast
tjans i Multihuset, og dem som har ”udlånt” en ægtefælle, samlever el.lign. til formålet, samles til en
”bid brød og en dram” Det er en rigtig hyggelig aften, og Skamby Multihus’ beskedne tak til en helt
uundværlig ressource i dagligdagen. Uden den indsats kunne vi ikke drive Multihuset på det niveau, vi
gerne vil, et niveau som er nødvendig, hvis vi skal fastholde vore nuværende udlejningsaktiviteter.
Udendørs nåede vi slet-slet ikke det, vi skulle/ville i 2019, og det er der et sammenfald af årsager til.
Vi fik plantet hæk og samtidig nedgravet el-kabler i skellet ind mod Jan. Vi fik hækken plantet i ”sidste
øjeblik”, det var noget tør jord, vi plantede i. Den voldsomme tørke i foråret var en af årsagerne til, at
vi gik i stå. Tørken var også skyld i, at den flotte grønne hæk blev meget dyrere, end først antaget. Vi
vidste prisen på hækplanterne, men tørken gjorde, at vi måtte vande i længere perioder, ellers var
hækplanterne simpelthen gået ud. Så der blev brugt meget vand og dermed nogle (mange!) penge.
Men vi har en flot, kraftig grøn hæk, og det havde vi bestemt ikke haft uden vanding.
Samtidig er øvrige forhindringer fjernet således, at vi her i foråret kan få anlagt flisegang samt etableret belysning fra terrassen og ned til Bredgade, og dermed kan vi begynde at få formet forhaven og
gjort den brugbar. Det vil forskønne det samlede indtryk af Skamby Multihus. Men så må regnen godt
tage en længere pause!!!
Fremadrettet skal vi alle fortsat være opmærksom på, at vi kun har et Multihus, - et velfungerende og
pænt Multihus, så længe der er den nødvendige opbakning = frivillige arbejdskraft/indsats til rådighed,
samt en fortsat opbakning fra områdets borgere og foreninger til at støtte op og bruge Multihuset for
derved, at bidrage til at Skamby Multihus også forbliver økonomisk levedygtigt. Begynder det først at
smuldre på de nævnte områder, så knækker kurven meget hurtigt – det skal vi for alt i verden undgå.
Så kære borgere og foreninger i Skamby Sogn: Vi har et kæmpe fælles ansvar, og vi skal konstant
bakke op om vores dejlige Multihus – og aldrig tage det som en selvfølge eller tænke ”det kører jo” –
for så er giften lagt!!
p.b.v.
Bernt Jørgensen
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Forberedelserne til årets vikingemarked, er allerede godt i gang. De første aftaler er på plads og stille
og roligt arbejder vi henad mod 5. og 6. september, hvor vi igen skal fylde Glavendruplunden med
drabelige krigere, dygtige håndværkere og skønne skjoldmøer.
Siden etableringen af foreningen Nordfyns Vikingemarked har målet været, at vi skulle frigøre os økonomisk fra kommunen. Vores tilskud skulle gradvis aftage og til sidst helt bortfalde. Efter markedet
sidste år syntes vi nu at have opbygget en økonomi, så vi kunne klare os selv. Ikke fordi vi skal spare
noget op, men primært for at kunne klare et år, hvor publikum, af den ene eller anden grund, svigter.
Vejret er jo også en vigtig faktor, som vi ikke helt har styr på, og kommer der meget vand, er det ikke
sikkert, at vi får de nødvendige besøgende.
Det ansøgte og bevilgede tilskud for 2019 var på 25.000 kroner. Med tilbagemeldingen til Nordfyns
kommune sagde vi pænt tak, og at vi ikke fremover ville ansøge om tilskud. I mellemtiden skete så
det, at kommunen lavede budgetforhandlinger for de kommende år. Og sørme om Nordfyns Vikingemarked ikke stod på listen over arrangementer, hvortil der skulle ydes et tilskud – 25.000 kroner årligt, foreløbigt til og med 2023. Det ser vi selvfølgelig som et kæmpe skulderklap, som vi siger tak for.
Ydermere skal vi ikke ansøge, og slipper derfor for den lidt tunge administrative proces. Vi vil jo gerne
bruge tiden på lidt andet.
Hen over efteråret trak der lidt tunge skyer ind over arrangementer i stil med vores. Det forlød sig, at
nu skulle der udarbejdes og indsendes særlige beredskabsplaner. Ydermere skulle de udarbejdes af en
særlig konsulent og med store omkostninger til følge. Det ville kvæle mange små arrangementer - lige
fra gadefester til store markeder samt festivaler, da omkostningerne kunne blive uoverskuelige. Så
slemt gik det da heldigvis ikke, da forslaget nåede ministeren. Men desværre er opfindsomheden stor,
hvad angår ansøgninger, tilladelser, gebyrer og andet, der kan gøre livet surt for små foreninger. Vi
har nok ikke set eller hørt det sidste i forhold til dette.
Er du interesseret i at vide mere, så klik ind på www.nordfynsvikingemarked.dk eller på Facebook:
Nordfyns Vikingemarked. Her finder du også kontaktoplysninger til bestyrelsen eller foreningen.
År og fred
Claus Raakilde Jakobsen
Formand

Program:
Kl.18.00 Kl.19.00 Kl.19.30 Kl.20.00 -

torsdag d. 12. marts 2020 kl. 18.00
Fællesspisning
Skamby og Omegns Borgerforenings generalforsamling
Pause med kaffe/te og småkager
Skamby Multihus’ generalforsamling

Menuen:
Frikadeller og stuvet hvidkål, kartofler og sovs.
Til dessert: Det finder vi ud af ;-)
Drikkelse kan købes på stedet.
Medlemmer af borgerforeningen: Gratis
Pris ikke medlem: voksen 50,00 kr. / børn 25,00 kr.
Borgerforeningens husstandsmedlemskab kan købes i
døren for 100,- (deltagelse i spisning vil så være gratis).
Tilmelding til spisning skal ske til Claus - tlf.nr. 2143 9818
senest søndag d. 8. marts 2020
Alle er velkomne (også kun til spisning eller til efterfølgende generalforsamling). Vi glæder
os til at se jer!
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Grundet uforudsete omstændigheder i forhold til den tidligere udmeldte dato - 18.
februar 2020, har Skamby og Omegns Borgerforening samt Skamby Multihus været
nødt til at ændre datoen for deres generalforsamling.
Begge generalforsamlinger er flyttet til torsdag d. 12. marts 2020.

Torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.00
i Skamby Multihus, 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 torsdag d. 27. februar
2020, f.eks. via e-mail: jonas@jiportal.dk
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
Fastsættelse af kontingent.

Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

5:
6:
7:
8:

Pkt. 9:

Evt.

Generalforsamling
Afholdes torsdag d. 12. marts 2020 i forlængelse af
Borgerforeningens Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens
(Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8
dage før).
5. Valg af bestyrelsesmedlem(-mer) + suppleanter
6. Valg af revisorer + suppleant
7. Eventuelt
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Skamby og Omegns Borgerforening vil gerne byde nytilflyttere velkommen
til Skamby Sogn. Derfor tilbyder vi, at I kan rette henvendelse til os og, hvis
I ønsker det, kommer vi på besøg med en velkomstpakker med bl.a. information om, hvad Skamby og omegn har at byde på, samt div. information om aktiviteter og tilbud i lokalområdet samt i Nordfyns Kommune.
Kontakt: Jonas mob. 6178 4444 eller Bente mob. 2021 9565

Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 7.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Skamby Musikfestival 30. maj 2020
Vi har sammensat et helt fantastisk program
Alle bands giver 90 minutters optræden hver, der er 45
minutter i mellem hvert band.
V.I.P kan købes til 669.- kontakt robin@abirch.dk
Alm. billetter kan købes til 250.- ved www.billetten.dk
Skriv i søgefelt, Skamby musikfestival

Kl. 17.00
Vi lægger ud med noget så dansk som Shu-bi or not Shu-bi. 3 af de oprindelige gamle Shu-bi-duas er
gået sammen om at genskabe den musik fra dengang. Der er helt sikkert en RØD TRÅD igennem hele
deres optræden. Jeg havde selv fornøjelsen af at høre dem til en koncert her for nylig. Her tør jeg
godt love, at det bliver en fest lige fra starten.

Kl. 19.15
Den næste på scenen som kommer og fylder vores øre med dejlig musik, bliver noget så vildt som
ABBATIZERS. Et band, som har hundredvis af jobs i både ind-/udland. Med musik fra den svenske
gruppe ABBA er Abbatizers en garant for et gigantisk show, der ikke bare går lige direkte i pophjertet,
men også direkte i dansebenene.
Et show gennemsyret af energi, selvironi og charmerende indslag og indhyllet i professionel lyd og
lysdesign, som kommer til at gøre indtryk helt ned på de bageste rækker.

Kl. 21.30
Aftenens sidste gæst er, med sin fantastiske optræden, den sublime gode stemme, sit næsten identiske udseende, ingen ringere end GASBOX. De giver den igen fuld gas, med alle de gode numre fra
KIM LARSEN og GASOLIN.
Listen over alle de mennesker, som har spurgt, om ikke vi kunne få dem ind igen, den er så lang, så
Gasbox nærmest var svær at komme uden om.
Alle kunstnere giver den max gas til Skamby Musikfestival d. 30. maj i 2020

Boldklubben udlejer borde og stole
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Bliv V.I.P til Skamby Musikfestival d. 30. maj 2020
Som firma/ eller privat person, kan du som noget nyt købe VIP billetter til Skamby Musikfestival. Du
kan invitere dit personale, gode forretningspartnere, eller kommende, dette er helt op til dig.
Du har hermed mulighed for at invitere alle dem du vil, du kan kalde det for firmaets sommerfest,
firmafest, pinsefrokost eller lige det du vil.
Vi arrangerer det hele for dig, du skal ikke gøre andet end at invitere, så klarer vi resten.

Du får:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fri entre til Skamby Musik festival, på Skamby Stadion (Bredgade 64)
Opvarmet telt sammen med andre firmaer.
Fri parkering.
Sikre jer siddepladser sammen.
Kæmpe stor buffet med mange slags kød, kartofler og salater.
Kaffe / kage + en lille en til kaffen.
Personale til at tage sig af dine gæster.
Bartender, der skænker op i baren hele aftenen.
Velkomstdrink.
Fri bar til dig og dine gæster - fadøl, vin, sodavand og vand.
Tilsendt armbånd til dig, så dine gæster ikke skal stå i kø ved ankomst.
Tilsendt faktura, hvor der står sponsorat til Skamby Boldklub.
100% fradragsret.

Program:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

16.00
16.15
16.30
17.00
18.30
19.15
20.45
21.30
23.00

åbner dørene
velkomst drik
baren er åben
1. band går på den udendørs scene. Shu-bi or not Shu–bi (Shu bi dua)
Buffet er åben
2. band går på udendørs scene. ABBATIZERS. (ABBA)
kaffe/ kage samt en lille en til kaffen.
3. band går på den udendørs scene. Gasbox. (Kim Larsen og Gasolin)
Festen er slut, tro mig dine gæster har haft den bedste aften i deres liv.

Alt dette kan du få ved at donere 669,- pr. person, som du synes skal med til denne fantastiske aften.
Du får inden festen en faktura pålydende 669,- x? sponsorater til Skamby Boldklub, den skal være
betalt 2 uger før festivalen.
Der kan købes Shaker, Mokai, shots og drinks andre steder på pladsen.
Det eneste du skal gøre: Send en mail til robin@abirch.dk skriv, hvor mange pladser du vil reservere/
købe, så bekræfter vi din mail ved at sende en faktura, som skal betales to uger før Skamby Musikfestival d. 30 maj.
Hilsen Skamby Boldklub
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Marts - April - Maj 2020
Skamby Kirke
Lammesteg i kirken

Ulrik Andersen

Duften af lammesteg, ovnkartofler og nybagt brød breder sig i kirken en enkelt dag
om året. Det er på Skærtorsdag og nogle vil måske synes det er mærkeligt, men
aftenen er en del af påskens dramatiske fortælling om Jesu død og opstandelse,
hvor vi lever os så tæt ind i det, der skete dengang for længe siden.
Skærtorsdag spiste Jesus med sine disciple for sidste gang, og undervejs i måltidet
indstiftede han nadveren. Vi gør det samme og dækker bord i kirken til en såkaldt
”måltidsgudstjeneste”. Hvert år har det været en kæmpe oplevelse for alle sanser,
og har åbnet helt nye vinkler på helligdagens indhold for deltagerne.
I år gør vi det igen, og alle indbydes til Måltidsgudstjeneste på Skærtorsdag. Siddende ved bordet skal vi sammen fejre gudstjeneste d. 9. april kl. 18.30 med salmer, bøn, tekstlæsning og selvfølgelig også nadverfejring, samtidig med at vi spiser
lammekølle, råstegte kartofler, foccaciabrød med oliven samt tørrede tomater i basilikumolie. Vi går kort sagt i disciplenes fodspor og mærker Skærtorsdag på egen
krop.
Det koster ikke noget at deltage i gudstjenestens spisning, men af hensyn til det
praktiske arrangement omkring maden og det begrænsede antal pladser, skal man
tilmelde sig senest d. 3. april til undertegnede på mail eller telefon.

Familiegudstjeneste m. fællesspisning
Har du lyst til en hyggelig aften sammen med dine børn og andre børnefamilier? Har du lyst til at komme
en tur i kirke til en gudstjeneste i børnehøjde? Kunne det være dejligt ikke selv at skulle lave aftensmad,
men bare kunne sætte sig til bords? Hvis svaret er ”ja”, så skulle I tage at deltage i familiegudstjenesterne.
Her samles vi 30 – 50 børn og voksne, og selvom der er godt fyldt op i sognelokalerne i Multihuset til spisningen, kan vi sagtens finde plads til endnu flere. ☺
De næste familiegudstjenester er torsdag d. 26. marts og onsdag d. 27. maj. Begge gange starter vi kl.
17.00 i kirken med gudstjeneste v. Ulrik Andersen, inden vi samlet går over til fællesspisningen i Multihuset.
Det er gratis at deltage, og man er hjerteligt velkommen uanset om man bor i Skamby, Søndersø eller andre steder, men af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding via Skamby Kirkes Facebook-side, hvor familiegudstjenesterne oprettes som begivenheder.

Søndersø Kirke renoveres
Måske nogen har bemærket at kirkeklokkerne ringer langt oftere end normalt lige for tiden. Det er faktisk
ikke helt forkert, for siden oktober har Søndersø Kirke været lukket pga. renovering, og imens er alle gudstjenester og kirkelige handlinger flyttet her til Skamby. Det betyder, at der er gudstjeneste hver søndag
med mindst 10 – 15 kirkegængere på bænkene, og ofte mange flere, og ikke kun hver anden søndag som
normalt. Vi har fire – fem bisættelser hver måned og derudover alt det, vi plejer at tilbyde i løbet af året.
Så jo… kirkeklokkerne ringer mere end de plejer!
Søndersø Kirke skal have den helt store omgang, og lige nu er alt inventaret fjernet, og gulvet er brækket
op. Varmeanlægget og alle elektriske installationer er ved at blive skiftet, og håndværkerne er netop gået i
gang med at rense alle vægge og hvælv af for gammel kalk, sod og snavs. De kommende måneder går

- 13 -

med at rense i bund, kalke på ny og senere at genmontere de nymalede bænke og sætte et moderne varmeanlæg ind. Senere kommer et nyt lydanlæg, en forbedret belysning og et nyt gulv overalt.
Om alt går efter planen vil Søndersø Kirke være klar til brug i begyndelsen af oktober. Indtil da glæder man
sig over det gode samarbejde med Skamby Menighedsråd om fælles brug af kirken her. Det går heldigvis
rigtig godt!

Kim Sjøgren giver koncert i Skamby
Sæt X i kalenderen – igen!
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 er der igen koncert i Skamby Kirke.
Menighedsrådene i Skamby og Søndersø er så heldige at kunne præsentere
Danmarks nok dygtigste violinist.
Som 20-årig blev han medlem af Det Kongelige Kapel, hvor han blev koncertmester som 22-årig, og dermed den yngste i kapellets historie.
Kim Sjøgrens soloshow viser hans virtuositet, og serveres med humor og små
anekdoter. Repertoiret spænder over de store klassiske værker til populære hits,
folkemusik, jazz og evergreens samt i ordets bogstaveligste forstand : Stand up
entertainment i bedste Victor Borge-stil. Kim Sjøgren har indspillet et utal af CDer sammen med forskellige kunstnere.
Billetter sælges hos Skamby El og hos Din Tøjmand i Søndersø til en pris af kr.
150,-. Når vi kommer lidt nærmere koncerten, vil der komme opslag samt annonce i avisen om, hvornår billetsalget starter.
På gensyn i Skamby Kirke den 17. marts!
Bodil Arndal

Julekoncert i Skamby Kirke 2019
Vores julekoncert i Skamby Kirke var igen en succes. Det var en fyldt kirke med mange forventningsfulde
gæster. Vi havde besøg af Langesø Koret, Munkebo Koret, H.C. Andersen Koret, Korup Koret og selvfølgelig Skamby-Søndersø Koret.
Det var en dejlig aften med skøn musik og korsang. Igen i år deltog Ulrika Rosdahl sammen med det store
kor, og hun var desuden solist ved et par solonumre. Det var lige så man fik kuldegysninger, så smuk en
stemme har hun. Det hele blev ledet af vores faste organist i Skamby og Søndersø Uffe Hansen, og den
musikalske ledelse stod organist ved Bogense Kirke, Klaus Andersen for.
Susanne Juul Tost

Juletræsfest lørdag den 7. december 2019
En rigtig dejlig eftermiddag med mange glade børn, som sammen med julemanden blev afhentet i hestevogn og kørt til kirken, hvor Lene holdt børnegudstjeneste.
Efterfølgende blev både børn og julemand kørt til Multihuset, hvor der blev danset omkring et smukt pyntet
juletræ, og børnene fik godteposer af julemanden. Vi voksne kunne købe æbleskiver og gløgg/kaffe, imens
Anitta underholdt os alle med dejlig julesang og -musik.
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Jonas havde medbragt gran, ler og lys, så der blev kreeret flotte juledekorationer i sløjdlokalet af både
børn og voksne. En rigtig god idé du havde fået Jonas!
Jeg er helt sikker på, at vi også igen til december holder juletræsfest.
Bodil Arndal

Konfirmation i Skamby Kirke søndag d. 3. maj kl. 11.00
Der bliver serveret Asti og chokolader efter konfirmationen for at fejre den festlige dag.
I år er der 10 konfirmander:












Viktor Vestergaard Christensen
Tias Gade
Alexander Hansen
Kirstine Johanne Hemmingsen
Nicklas Marco Valentin Jensen
Lina Bennekou Kristensen
Niclas Santos Lageri
Channa Engstrøm Pedersen
Emil Simon Pedersen
Gustav Eckart Fremlev Schrøder

Døbte i Skamby Kirke
siden sidst:

Bisættelser samt begravelser
fra Skamby Kirke:
 Hans Edmund Brockstedt
 Edith Christine Peschard Nielsen

Merle Arentoft
Feldskov Hansen
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Dato

Dagens navn

Skamby

Søndersø

Sognepræst

1. marts

1. søndag i fasten

9.30

LKC

Lene Kjemtrup Christensen

8. marts

2.søndag i fasten

9.30

UA

Sømarksvej 124, 5471 Søndersø

15. marts

3. søndag i fasten

11.00

LKC

22. marts

Midfaste

9.30

UA

29. marts

Mariæ bebudelses dag

11.00

UA

tlf. 40 16 71 79
Træffes dagligt undt. fredag

Søndersø
Kirke er
lukket pga.
renovering.
Der henvises til gudstjenesterne i
Skamby
Kirke.

lkc@km.dk
Sognepræst

5. april

Palmesøndag

9.30

LKC

9. april

Skærtorsdag

18.30

UA

10. april

Langfredag

9.30

LKC

11. april

Påskelørdag

23.30

UA

12. april

Påskedag

11.00

UA

13. april

2. påskedag

9.30

UA

19. april

1.søndag efter påske

11.00

LKC

26. april

2.søndag efter påske/
Konfirmation

9.30

UA

3. maj

3.søndag efter påske/
Konfirmation

9.00/
11.00

UA

Graverhuset:

8. maj

Bededag

11.00

LKC

tlf. 40 16 53 33

Ulrik Andersen
Langebyende 2, 5471 Søndersø
tlf. 28 51 39 06
Træffes dagligt undt. mandag
uar@km.dk
Henvendelse om attester m.v.
skamby.sogn@km.dk

tirsdag-fredag kl. 12.30-13.30

10. maj

4.søndag efter påske

9.30

UA

17. maj

5.søndag efter påske

11.00

LKC

21. maj

Kristi himmelfarts dag

9.30

UA

Graver

24. maj

6.søndag efter påske

11.00

HS

Carl Rosenkær Nielsen

31. maj

Pinsedag

9.30

UA

14.00

LKC/UA

1. juni

2.pinsedag friluftsgudstjeneste

graveren@skamby.dk

Organist
Uffe R. Hansen

Datoer for arrangementer 2020:

Kirkeværge

 Familiegudstjenester torsdag den 26. marts kl. 17.00 samt onsdag den
27. maj kl. 17.00.
Begge arrangementer afholdes i Skamby Kirke og Skamby Multihus.

Gunnar Hansen

 Koncert med Kim Sjøgren i Skamby Kirke tirsdag den 17. marts kl. 19.00.
 Måltidsgudstjeneste i Skamby Kirke, Skærtorsdag d. 9. april kl. 18.30.

Henvendelse vedrørende attester m.v.:
Præsternes kontor i Skamby Multihus, Torupvej 59, Skamby.
Hver fredag mellem kl. 14.00 – 15.00.
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

Holmevej 6, 5471 Søndersø
Mobil: 21 76 56 40
solbakken@mail.tele.dk

Kasserer
Niels Olsen
Bredgade 19, 5485 Skamby
Mobil: 20 89 15 71
kirken@skamby.dk
Flere oplysninger på:

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på Facebook.
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www.skamby-kirke.dk

Julemarkedet 2019
Lørdag den 23. november 2019 var der igen julemarked i Multihuset.
Ligesom de foregående år var det rigtig pænt besøgt, og jeg tror også, at der blev solgt pænt ved standene. Vi er så glade for den opbakning, for uden den – intet julemarked.
Som noget nyt havde Claus tilbudt at bage æbleskiver – og det var en succes. Huset duftede af hjemmebag, og han har faktisk lovet at gentage projektet i år. Tak til Claus, han havde brugt mange timer.
Efter julemarkedet sluttede var der julekoncert i kirken. Uffe havde taget sin datter Lærke med, og de gav
os en rigtig dejlig afslutning på dagen med smukke sange/salmer.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke Annika for et stort arbejde igennem de sidste år, hvor hun
har været ”tovholder” på julemarkedet. Jeg ved, det ikke altid har været nogen let opgave. Desværre har
Annika besluttet at stoppe, så menighedsrådet har en opgave der skal løses med at finde en ny ”tovholder”.
Bodil Arndal

Formand for Menighedsrådet
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Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:

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

Bernt Jørgensen

2613 1536 / bernt@skamby.dk

Formand: Claus R. Jakobsen
Foreningens hjemmeside:
Formand: Claus Levin
Klubbens hjemmeside:
Kim L. Larsen (kasserer)

2143 9818 / jakobsen@raakilde.net
www.nordfynsvikingemarked.dk
Fb: Nordfyns Vikingemarked
formand@skambycykelklub.dk
www.skambycykelklub.dk
kasserer@skambycykelklub.dk

Kontakt: 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

6485 1712 / 2298 5635
Ann.simon.gregersen@gmail.com

Formand: Per G. Ottosen
Vandværkets hjemmeside:

4024 1101 / post@skambyvand.dk
www.skambyvand.dk
6485 1460 / ti@mail.dk
skambyantenneforening@gmail.com

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:
Bernt Jørgensen (kasserer/
TV-pakkeskift )
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 / bernt@skamby.dk
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

Børnehuset Skamby
En lille forårshilsen fra børnehaven
Vi er kommet godt ind i det nye år. Vi savner dog
lidt frost, sne og solskin.
Der er lige nu 28 børn i børnehaven, og flere børn
starter i løbet af foråret. 4 børn glæder sig til at
starte i skole her 1. marts.
Mandag den 24. februar holder vi fastelavnsfest i
gymnastiksalen. Vi er alle udklædte og slår katten
af tønden. Vi kroner en kattekonge og -dronning,
og slutter af med at spise fastelavnsboller.
Vi glæder os til forårets komme, med mindre regn, så vi kan lave alle vores aktiviteter ude på vores
skønne legeplads.
Hilsner fra børn og voksne i Skamby Børnehus

Vi har intet nyt fra Antenneforeningen denne gang.
Kontaktpersoner antenneforeningen:
(Formand): Torben Iversen tlf.6485 1460
(Kasser): Bernt Jørgensen tlf.6485 1536
(Sekretær) Mariann Ravn tlf.2640 9200
Hjælp til søgning efter Tv-kanaler mv.:
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem
Nicolaj Fonnesgaard bestyrelsesmedlem

ti@mail.dk
bernt@skamby.dk
tlf. 27 31 89 55
tlf. 61 62 93 23

Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby

Skamby Antenneforening
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 24-03-2020 kl. 19:00
i Skamby Multihus, Torupvej 59
Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være formanden i hænde senest den
10-03-2019

Bestyrelsen

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. 4297 9648
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Nyt fra Boldklubben 2020
Årsberetning 2020
Skamby Boldklub har nu afsluttet endnu et år. Et år, hvor vi som forventet ikke havde planer om at
bruge for mange penge, specielt med et underskud fra år 2018 på ca. 85.000,00 (der var indkalkuleret), som vi havde råd til. Men også fordi vi vidste, der kom nogle ændringer på vores trænerstab,
som kunne koste lidt penge, plus vi havde et nyt tiltag, som vi ikke med sikkerhed kendte facit på,
nemlig Skamby Musikfestival.
Det gik også som forventet - desværre, men vores Herre Seniorhold klarede ikke at holde bolden på
egen banehalvdel og røg dermed ud af serie 2.
Dette gjorde så, at vi som tidligere beskrevet var nødt til at kikke tilbage på, hvad Skamby egentlig
står for. Vi behøvede ikke at kikke så langt tilbage, for vores Damehold er jo et klart eksempel på
sammenhold, socialt engagement, stabil træner, som alle kender godt.
Vi måtte op på hesten igen, have sprøjtet den rigtig klubånd ind i de spillere, der var tilbage. På samme tid skulle vi have mange spillere tilbage. Der skulle en ny træner til, én alle kendte, én som alle
spillere havde tillid til, én som kunne samle holdet.
Henrik Gitz virkede til at være den helt rigtige mand for den opgave.
Vi har igennem året, der er gået, brugt en del tid på at samle klubbens medlemmer, bl.a. med fælles
arrangementer, fælles spisninger, grill osv.
Multibane
På samme tid er vi konstant løbet ind i en mur. Vi er kommet med det ene forslag, samt undersøgelser, efter det andet, holdt møder i et væk for at finde en løsning, der kunne tilfredsstille kommunen
og de mindste værdikrav, som der stilles, når man bor på en grund, hvor man har en boring til et
vandværk. Dette er ikke let, - faktisk næsten umuligt.
Der har været søgt muligheder om anden placering i byen, alt sammen uden held til at få det til at
lykkes.
Faktisk så er denne sag ikke sjov for nogle, hverken for klubben, med al den tid der efterhånden er
brugt på en løsning, som ikke kan løses, men heller ikke for kommunen, for havde de gjort deres arbejde godt nok fra starten ved at undersøge ting, inden de gav klubben et stort JA til at få en multibane, så havde vi ikke fået et ”ja”.
Vi er blevet tilbudt at finde et andet projekt, som vi så kan søge pengene overflyttet til. Dette har vi
ikke fundet interessant. Vi er blevet tilbudt anden placering i byen, men denne mulighed kunne vi ikke
få øje på, det ville være for langt væk fra klubben til, at det ville blive en aktiv for klubben.
Vi er nu begyndt at arbejde i andet underlag end kunstgræs. Sand kunne være en løsning. Kommunen
har givet en tommel op på denne løsning, men ikke så let at spille bold på.
Vi har nu foreslået, at få lagt enten asfalt eller beton som underlag. Vi kan ikke spille bold med fodboldstøvler, men det kan vi med gummisko, en slags streetbold. Der vil også være andre fordele med
både tennis, basket, volleybold samt håndbold.
Den løsning undersøges i disse dage. Der er begyndt at vokse et håb om, at dette kan lade sig gøre,
men kun et lille håb.
Vi har i året, der er gået, fået fældet noget mere hæk. Samme sted foran omklædningsrum har vi lavet et siddeanlæg, til stor gavn for spillerne - både før og efter kamp/træning.
Skamby Musikfestival
Der er i gennem sidste år afholdt en del arrangementer bl.a. Musikfestival på banerne. Det virkede
rigtigt godt, der var stor interesse - 455 gæster. Der blev drukket rigtigt godt igennem, og der var efterfølgende en ret positiv stemning, ikke mindst fik vi en del ros.
Desværre kom der ikke folk nok. Der skulle ca. 600 til for, at vi kunne lave et overskud.
Vi lavede et underskud på ca. 62.000,00 totalt. Dette var dog inkl. div. strømopdateringer, som er
godt for klubben mange år frem.
Vennerne, som jo er en støtte gruppe under klubben, var da også yderst gavmilde idet, at de ydede et
tilskud på hele 30.000,00. En stor tak til vennerne for denne gestus!
Med denne gestus ender klubben ud med et mindre totalt underskud på ca. 23.000,00.
Vi var så i bestyrelsen enige om at prøve én gang mere. Skulle det så ikke her lykkes at lave et overskud, så har det være prøvet (så én gang mere).
Vi har så kikket lidt på tallene, rykket lidt rundt, fået et par nye idéer, lidt flere indtægter, så vi totalt
set har reduceret udgiften med 50.000,00.
Så kan vi jo kun håbe på, at der kommer samme mængde mennesker, eller flere.
Ungdommen
Vores piger vandt deres pulje i foråret, med andre ord så blev de nr. 1. Flot gået piger!
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Desværre var der ikke så mange hold i deres række i efteråret, og det endte med at deres pulje blev
opløst. Trods dette holdt Lars flot på sine spillere. De var også en stor hjælp for vores Damehold, hvor
de gik ind og vandt nogle kampe for damernes 7-mandshold.
U12 Drenge - en lille gruppe, for lidt til 11-mands, så de spiller 7-mands. Dette har været lidt svært
idet, der har været en del flyttede kampe, så til tider kunne de ikke stille hold. Dette har gjort, at vi
har kikket lidt efter en sammenlægning. Pt. er de ikke lagt sammen med nogle endnu, men de træner
sammen med Krogsbølle, så ser vi, hvordan det går, inden vi beslutter noget om sammenlægning.
Trilletrolde
De har haft et fantastisk trænerteam, alle har været meget glade, men så blev den ene træner langtidssyg. Dette har gjort, at vi ikke har haft nogen træner her i vinter. Vi har kikket og snakket med
mange, der er stadig et par i spil, men dette er desværre ikke på plads endnu.
Veteraner
Vores Veteran-hold klarer sig rigtig godt. De er et meget stort aktiv for klubben, idet de gør et stort
arbejde for det sociale i klubben. Her i vinter har de trænet sammen med dem, der nu havde lyst.
Super Veteraner
Ja, der er ikke så meget at sige til dem. De er stabile i deres præstation, således vandt de så for tredje år i træk og har dermed fået en kæmpe pokal med hjem til klubben. Stort tillykke skal der lyde
herfra!
Deres holdleder Hans Erik Lund stopper så sammen med Karl Åge, som begge har sagt, at de vil stoppe med at spille fodbold. Der arbejdes på at finde en eller to nye holdledere til dette hold.
Fremtiden
Herre Seniorholdet er vokset i gigantiske højder. Der er kommet en del flere spillere til. Vi er oppe på
en trup på ca. 30 spillere. Der er for det meste mellem 18-22 til træning, og der trænes hver tirsdag
og torsdag.
Henrik Gitz har gjort det godt. Målet er at komme tilbage i serie 2. Vi ligger rigtig godt i serie 3.
Om fremtiden vil, så kunne der med lidt held komme spillere nok til, at vi igen kunne få et 1. Hold
samt et 2. Hold i Herre Senior i Skamby Boldklub. Dette kan vi takke Henrik for.
Der ligger lidt planer og lidt snak om, at vi kunne tænke os en tribune mellem bane 1 og 2. Dette har
der været talt om før, måske er vi kommet til det år, hvor det lykkes at få lavet en, det vil vi arbejde
for.
Der skal ligeledes arbejdes for at få glattet nogle af vores trapper ud, så også dårligt gående kan
komme rundt på Skamby Stadion.
Program for det kommende år
Vi startede med at sælge krudt. Det fik klubben ca. 15.000,00 ud af, selv om vi solgte for 18.000,00
mindre end året før. Vores omkostninger kan heller ikke komme længere ned nu.
12. januar havde vi Skamby Cup. Det er endnu for tidligt at sige, hvordan det endte, men det kommer igen i år til at give et overskud på ca. 12.000,00 - 15.000,00.
22. feb. afholder vi Five a side i klubben. Det er her alle hold mødes, spiller bold sammen, der laves
en lille turnering, mere om dette på Facebook.
30. maj er der Skamby Musikfestival.
Den 3.-4.-5. juli skal vi sælge øl til Otterup Kræmmermarked.
Uge 34 har vi igen, som vi plejer, Troldefest (vi savner hjælpere til planlægning).
14. nov. kan man også sætte et X i kalenderen, der holder alle Seniorhold afslutningsfest.
Vi skal i bestyrelsen tage stilling til, om vi forsat vil sælge krudt i mellem jul og nytår.
Krudtbyen har fået af vide, at vi muligvis stopper. Det er de ikke så glade for, så de er kommet med
nogle gode tilbud, som vi skal tage stilling til. På samme tid er de kommet med nogle nye tiltag, som
vi i klubben kunne have stor fordel af. Dette kender vi ikke nok om endnu, så mere om dette senere.
Så har vi kun tilbage at sige tak for år 2019 og velkommen til 2020.

Skamby Boldklubs Venner
Endnu et år er gået i Skamby Boldklubs Venner og her pt. en uge til generalforsamlingen, ser det ud til at besætningen kan fortsætte endnu et år frem. Formand John Kristensen, Bjarne Pedersen og Allan Kristensen er ikke på valg, mens kasserer Flemming Kristensen
samt Max Schrøder, Henning ”Fokus” Jensen og Ulrik Jørgensen forventes at blive genvalgt, hvis ikke
nye bud dukker op.
Bankosæsonen
Året 2019 gik rigtigt godt i vores primær aktivitet - bankospillene i klubhuset, hvor det vinteren igennem lykkedes at generere et flot overskud.
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I foråret kunne vi konstatere et overskud mellem 500 kr. og 1500 kr. pr. aften, mens efteråret gav
mellem 1000 kr. og 3000 kr. pr. aften. Der har denne vintersæson været ca. 125 forskellige bankospillere, 35-40 mindre end sidste sæson, men omsætningen har været den samme, ca. 100 kr./deltager i
gennemsnit. Deltagerantallet ligger på omkring 70-80 spillere pr. aften, men vi har stadig plads til flere. Gevinsterne er flotte middagsretter, ænder eller kyllinger fra SuperBrugsen i Søndersø samt vareposer fra REMA1000 suppleret med øl fra Albani.
Overskuddet
Vennerne valgte i 2019 at give et betragteligt tilskud til Boldklubbens musikfestival, som gav et rungende underskud, men med håb om større opbakning og forretning i 2020, ville vi gerne være med til
at give musikfestivalen et skud mere. Håber at vores lokalområde vil bakke stort op om arrangementet, for det har fået kæmpe ros af alle deltagende parter, så køb billet, mød op og få en fantastisk hyggelig pinselørdag i 2020 på plænen i Skamby.
Ture og udflugter
Vennerne har i 2019 støtte flere af ungdomsafdelingens arrangementer. Der har været en træningsweekend, der har været deltagelse i Ramsing Cup, vi har haft spillere og trænere på Odense Stadion
og se OB-Brøndby, og endelig har vi støttet deltagelse på DBU’s Fodboldskole i sommerferien. Vi skulle
selv have afholdt en Fodboldskole, men for lidt tilmeldte betød aflysning, men børnene fik alligevel 250
kr. hver i tilskud, hvis de ville deltage på en skole i en anden by.
2020
I dette år har vi allerede bevilget penge til beklædning for den arbejdsgruppe - bestående primært af
pensionister, mange tidligere spillere i klubben, som hver onsdag i fodboldsæsonen sørger for græsslåning, opkridtning af baner, fejeopgaver, hækkeklipning, og hvad der ellers byder sig af opgaver, som
kan lette arbejdet for bestyrelsesmedlemmer og ledere i den daglige drift.
Disse vel omkring 15 personer kan nu i 2020 iklæde sig dress fra Intersport som et bevis på, at de er
aktiv i onsdagsklubben i Skamby BK. Tak til Jer for den store indsats for at hjælpe klubben på vej.
2020 skulle også gerne være året, hvor vi kan bidrage med et stort økonomisk beløb til vores hold af
piger på 16-17 år, som gerne skulle have en fed sommerturnering i år, inden den snart kan stå på seniorfodbold for de talentfulde unge mennesker. Hamburg var på tale, men de havde desværre kun 11mandsfodbold på programmet i den årgang, så vi søger efter ny destination.
God sæson til alle i Skamby Boldklub og et godt 2020 til alle i vores lokalområde.
Skamby BK’s Venner
Flemming
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, marts 2020:
Nu nærmer vi os sæsonafslutningen og da vi kun har 2 hold i år, bliver der ikke en fælles afslutning.
Tumlingerne har sidste gang tirsdag den 24. marts, hvor forældre og bedsteforældre bliver inviteret til
at se poderne gøre gymnastik.
Vores yoga hold har været en stor succes, med rigtig mange deltager. Vi har det sjovt og hygger os til
hver træning. Vi er et blandet hold på 25 fra 11 til 70 år og begge køn er med. Sidste gang er mandag
den 23. marts.
Så hvis du kunne tænke dig at være med, kan du godt nå det endnu, og vi starter næste sæson i uge
37.
Vi vil udbyde flere hold, se mere i næste nummer af Bladet.
Du kan også følge med på vores hjemmeside http://www.skovdalen-if.dk/ eller vores Facebook side
Skamby/Skovdalen IF
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen
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Skamby Cykelklub
Nyt fra klubben
Body-Bike 2019-2020
Vi var 18 ryttere fra cykelklubben, som har cyklet hver torsdag i Otterup Motionscenter hele vinteren.
Vi har haft Jimmy som instruktør. Det har kun været positivt at kører med ham.
For det meste, har de fleste ryttere været der hver gang.
Vi sluttede den sidste træning af med at spise sammen inde hos Ulrik Bieler i bowlingcentret.
Vintertræning 2019/2020
MTB: Fra november til og med marts kører dem der har lyst, udendørstræning på racer og MTB cykler. Vi har siden november været 6-8 ryttere, som har kørt på MTB. Der er blevet kørt ca. 2 gange om
ugen. Turene ligger på ca. 50-60 km hver gang. Der er blevet kørt mange ture langs Odense Fjord Odense Å og rundt om ved Langesø samt på sporene i Langesøskovene. Der bliver kørt i et tempo, så
alle kan være med. Vi cykler meget på grusstier og skovveje, så det er noget helt andet end at kører
på racer. MTB-cykel er meget tungere at træde end racercykel, så det gir nogle bedre lårmuskler,
som vil gøre det nemmere at komme over på racercyklen, når sæsonen starter for racer d. 1 marts.
Racer: Der er også blevet kørt på racercykel fra november, og det fortsætter til sæsonstart d. 1
marts. 6-7 ryttere kører 3 gange om ugen. I hverdagene - tirsdag og torsdag kl. 18.00 kører de fra
Skamby Multihus, og cykler meget rundt i Melbybakkerne. De kører ca. 60 - 70 km på en hverdagsaften. Melbybakkerne giver en god træning op ad bakkerne. Så møder man nogen ryttere disse 2 dage
om ugen omkring Melby, kan man ikke undgå at se dem, da de har godt med lys på cyklerne. Om
søndagen har de kørt længere ture på 120 - 140 km, så de ligger ikke på den lade side. Vejret i Danmark har heller ikke været dårligt at cykle i ind til nu, det har været fint. Det er kun, hvis der kommer sne, at det vil hæmme os at cykle.
Vi har til en søndagstræning her i vintersæsonen været oppe på at være 14-15 ryttere, så det er meget flot fremmøde til en træning på denne årstid.
Træningsstart 2020 (Søndag d. 1 marts)
Er du interesseret i at komme til sæsonstart d. 1 marts, er du
meget velkommen til at møde op. Du kan også sende en mail
til vores formand Claus Levin, hvis du har spørgsmål vedrørende d. 1 marts. Claus mail er: formand@skambycykelklub.dk

Træningstider og grupper i 2020
Træningstiderne i 2020 er tirsdag og
torsdag kl. 18.00 og søndag kl. 09.30
hele sæsonen (marts - oktober).
Der køres i 3 grupper.
Gruppe 1: kører med 32 - + km/t
Gruppe 2: kører med 29 - 31 km/t
Gruppe 3: kører med 26 - 28 km/t
Er du ny og kunne du tænke dig at
kører med, er du meget velkommen
til at møde op ved Skamby Multihus.
Træningstiderne, som står herover, er starttider. Det er de tidspunkter, hvor vi kører fra Skamby.
Så man skal komme 10 - 15 min før, så vi lige kan få en snak om, hvor meget man har kørt, så man
kommer i den rigtige gruppe, og man lige får lidt at vide og færdselsreglerne m.m.
Der bliver altid taget hensyn til nye medlemmer, og vi tilpasser altid tempoet, så alle kan være med.
Hjemmesiden
Er man interesseret i at vide mere om klubben, kan man gå ind på vores hjemmeside
www.skambycykelklub.dk, her kan du finde alt om sæsonstart – træningstider – cykelture for medlemmerne – bliv medlem – Cykelklubbens cykeltøj – mm.
Hilsen
Erling Sørensen
Skamby Cykelklub
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Måned

Dato

Tid

Aktivitet / Sted

Januar

Mandag d.
6.+13.+20.+27

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Januar

Søndag d. 12

10.00

Skamby Cup 2020.
Afholdes i Søndersø Hallerne.

Februar

Mandag d.
3.+10.+17.+24.

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Februar

Torsdag d. 6.

19.00 /
19.30

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

Februar

Søndag d. 23.

10.00

Skamby Cykelklubs generalforsamling.
Afholdes i Skamby Boldklub, Bredgade 64.

Februar

Søndag d. 23.

13.30

Fastelavnsfest i Skamby Kirke og Multihuset, Torupvej 59.

Februar

Onsdag d. 26.

19.00

Generalforsamling i Foreningen Nordfyns Vikingemarked.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.

Marts

Mandag d. 2.+9.

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Marts

Torsdag d. 12.

18.0019.00

Fællesspisning i Multihuset, Torupvej 59.

Marts

Torsdag d. 12.

19.00

Generalforsamling i Skamby og Omegns Borgerforening.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59. Bemærk NY DATO

Marts

Torsdag d. 12.

20.00

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

Marts

Tirsdag d. 17.

19.00

Koncert med Kim Sjøgren i Skamby Kirke.

Maj

Lørdag d. 30.

17.0023.00

Skamby Musikfestival på Skamby Stadion, Bredgade 64.

Juni

Tirsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden

Bemærk NY DATO

April

Juli
August
August
September

Lørdag d. 5. +
Søndag d. 6. sep.

September

Uge 37

Stort Vikingemarked i Glavendruplunden
Gymnastik starter op igen.

Oktober
Oktober
Oktober
November
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.: 42 97 96 48
fkr@skamby.dk
www.fkr-massage.dk

FKR-massage:
Øreakupunktur
Elektroterapi
Massage

