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

jakobsen@raakilde.net

jonas@jiportal.dk

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
Skamby og Omegns Borgerforening kan i 2020 fejre 75-års jubilæum. Umiddelbart efter Danmarks befrielse 5. maj 1945, dannedes foreningen d. 29. maj, og formentlig har det været de mørke besættelsesår, der har været hovedårsagen til at danne en forening, som kunne samle byens borgere og være
fælles talerør overfor højere myndigheder.
Borgerforeningen har gennem tiden arbejdet med mange ”projekter”. En gennemgang af de gamle protokoller, ville nok kunne afføde en lang række spændende ting, men det ville blive for omfattende at
liste op her. Derfor vil jeg blot nævne et par stykker. Mindestenen ved stationen blev afsløret i 1946 og
er formentlig en af de første bedrifter. I ”nyere” tid kan nævnes nyt rækværk ved gadekæret Skamby
El-forretning. Desuden har Borgerforeningen stået i spidsen for bl.a. hytten i Glavendruplunden, fibernet, Multihuset, cykelsti til Søndersø og meget andet. Derudover stiller vi vores smukke flagallé op, ved
festlige lejligheder så som – konfirmation og Troldefest.

Borgerforeningens bestyrelse anno sommeren 1995, hvor foreningen d. 10. juni fejrede 50-års jubilæum.
Fra venstre:
Claus, Palle, Jan, Eva, Aase
(formand), Inge Marie og Kurt.
Derudover Bo, Ejnar, Jørgen og
Ivan, som var forhindret, da der
skulle tages billede.

Arkiv.dk

Borgerforeningens bestyrelse anno 2020, hvor foreningen kan fejre 75-års
jubilæum.
Øverst fra venstre:
Jonas Ibsen (formand),
Claus R. Jakobsen
(næstformand), Bo Sigersted (kasserer), Jesper
Jensen, Peter Kettner, Jan
Pank, Poul Hansen, Henriette Larsen.
Bente R. Jakobsen
(redaktør).
Fotos: BRJ
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Borgerforeningen står bag mange fællesarrangementer i byen. Her ser du billeder af nogle af borgerforeningens gøremål.

1967: Klar til at sætte flagallé op.

2017: Skt. Hans-arrangement i Glavendruplunden.

2013: Oprensning ét af byens gadekær.

2019: Fællesspisning med efterfølgende foredrag.

Gennem tiden har der været to ting, som springer i øjnene. Nemlig arbejdet med trafikken og det
svingende medlemstal. Formentlig vil det også være noget, der præger tiden fremover. Endelig skal
nævnes, at Borgerforeningen nu også er Lokalråd og dermed en del af Landdistriktsrådet. Og med
denne korte ”historiske” gennemgang, vil jeg blot håbe, at foreningen stadig vil bestå i mange år
fremover og, at der stadig vil være den nødvendige opbakning.
Corona/COVID-19 kommer vi nok ikke uden om i denne udgave af Bladet, selvom man nok skulle mene, at der bliver talt rigeligt herom.
Ingen havde vel forestillet sig, at det skulle komme så vidt. De fleste foreninger var godt i gang med
planlægningen af årets begivenheder og arrangementer. Med ét blev alt aflyst eller udsat, – enkelte
foreninger nåede sågar ikke engang at holde generalforsamling.
Skamby og Omegns Borgerforening har som sådan ikke så meget i klemme. Værre er det med eksempelvis boldklubben og Multihuset, som er afhængige af en vis form for indtægt. Med både en aflyst Musikfestival og en Troldefest kommer det til at kunne mærkes med den manglende indtægt. I
den forbindelse skal jeg da ikke udlade at komme med en opfordring om at støtte op om vores foreninger, så alle kommer ud på den anden side med ”skindet på næsen” og stadig kan være en del af
vores lille samfund.
Ligeledes er en stor dag – konfirmationen – udsat til 6. september. Så er vi tilbage til dengang, hvor
der også var efterårskonfirmationer. Nå, spøg til side. Det har givetvis også givet masser af bekymringer og måske også et stort slag på den økonomiske side, idet alt formentlig var planlagt, klappet
og klar.

De første udmeldinger, hvor en forsamling maksimalt måtte bestå af 10 personer, gjorde det næsten
umuligt at gennemføre bestyrelsesmøder eller arrangementer af større art. Af hensyn til planlægning
og minimering af de økonomiske tab blev mange af forårets og sommerens arrangementer derfor
hurtig aflyst. Enkelte har valgt at afvente, hvad udspillet bliver 8. juni og om vi kan gennemføre mindre aktiviteter. Formentlig skal vi hen til starten af september, hvis vi vil gennemføre med op til 500
personer, hvilket så også sætter begrænsninger.
Indtil videre er udspillet, at der er lukket for afholdelse af alle større arrangementer til og med august. Det giver et lille håb for vores Vikingemarked, der jo ligger i første weekend i september. Udfordringen vil så blive, at alt andet er flyttet til september, så der bliver kamp om publikum. Så det er
ikke uden grund, at vi spændt afventer 10. maj, hvor regeringen kommer med de nye retningslinjer.
Bestyrelsen (eller forretningsudvalget) for Borgerforeningen har netop afholdt et enkelt møde, for lige
at samle op på det mest nødvendige. Når den tid kommer, er vi klar igen, og som noget af det første
skal vi have afhold vores generalforsamling, og om alt går vel, med fællesspisning.
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Så går tankerne også på en form for erstatning for Troldefesten. Helt det samme kan det nok ikke
blive, men måske kan vi få stablet en mindre udgave på benene - Høstfest, Oktoberfest el.lign.
Skt. Hans er også et af de faste arrangementer, som er i farezonen. Her afventer vi også udspillet 8.
juni. Bliver der åbnet, vil vi gennemføre med de forbehold, der nu er nødvendige. Formentlig må vi
droppe den fælles grill og det tætte nærvær i hytten, men er vejret med os, vil vi kunne medbringe
mad og spise udendørs. Kaffe, kage mv. vil der selvfølgelig blive mulighed for at købe. Nærmere vil
blive bekendtgjort ved opslag i Info-skabe ved boldklubben og i lunden samt på Facebook.
Glavendruplunden bliver flittig brugt. Vores to shelters er godt besøgt og dermed nogle af de mest
benyttede på Fyn. I 2019 var der godt 300 overnatninger fordelt på 75 dage. En tendens der ser ud til
at fortsætte i 2020, til trods for de udfordringer vi for tiden plages af.
Lidt malurt er der dog i bægeret. Når der kommer mange besøgende, vil der desværre også være
nogle iblandt, som ikke passer helt så godt på tingene. En engangsgrill er en god og anvendelig opfindelse, men skal bruges med omtanke. Den bliver også varm på undersiden! Det ene af de lange borde i hytten har desværre fået nogle grimme brændemærker, hvorfor der på det kraftigste opfordres
til at stille den på grillristen på den murede grill, hvis man skal bruge sin engangsgrill.
Cykelstien skal da også lige nævnes. Med hensyn til tunnelen så skulle de sidste ting være faldet på
plads, og formentlig er arbejdet allerede i gang, når du læser dette. Som det er opfattet, så skulle det
også være faldet på plads med venstresvingsbanen på Sandvad. Tilbage i det uvisse står så stadig,
om der kommer en forhøjet køreflade i Ullerup. Den forhøjede køreflade Bredgade, Ullerupvej, Stensbyvej, skulle være med i planen!
Pas nu godt på jer selv og støt op om de tiltag, der bliver gjort. Det bliver en svær tid vi går i møde,
så hvorfor ikke få det bedste ud af det.
Må I alle have en rigtig god sommer!
Claus Raakilde Jakobsen
Næstformand

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

For nuværende satser vi på at kunne gennemføre årets marked. Planlægningen er i hvert fald i gang
og indbydelser sendt ud. Om markedet så kan gennemføres i sin vante form, vil tiden vise. Kan det
ikke det, må vi så tilrette. Vi vil under alle omstændigheder forsøge at få det bedste ud af situationen,
selvom det måske bliver under andre former. Får vi lov at gennemføre, kommer der selvfølgelig nærmere herom.

Se mere eller følg med på: www.nordfynsvikingemarked.dk og/eller på Facebook: Nordfyns Vikingemarked.
Vi ses i Glavendruplunden d. 5. - 6. september 2020.
År og fred
Claus Raakilde Jakobsen
Formand
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Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 7.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Nyt fra Skamby Multihus
Inden Coronaen for alvor fik indflydelse på livet i Danmark i dette forår,
dvs. inden hhv. d. 6. og efterfølgende 11. marts havde Multihusets i perioden fra 12. marts og de efterfølgende 3 måneder noteret 25 arrangementer
i kalenderen, dvs. et arrangement hver 3-4 dag i gennemsnit, så det lignede et både rigtig travlt og
givtigt forår.

Grundlaget for dette blev som bekendt ændret markant med nedlukningen af Danmark. I skrivende
stund (30.april) er det første – måske - arrangement d. 29. maj, og generelt er alt, der var planlagt
til at foregå før sommerferien, blevet aflyst eller flyttet til ny dato i efteråret.
Det siger sig selv at for Skamby Multihus, ligesom for rigtig mange/næsten alle virksomheder i samme ”branche”, vil der i regnskabet for foråret/forsommeren 2020 stå næsten 0 kr. på indtægtskontoen, og dette kan af praktiske årsager ikke indhentes. Det er rigtig dejligt og positivt, at alle som har
haft mulighed for det, har valgt at flytte deres fest eller andet arrangement til et senere tidspunkt, i
stedet for helt at annullerer det, – det er vi bestemt rigtig, rigtig glade for.
Men ved at man flytter til en dato i efteråret, kan man reelt blokerer for en anden, som ville have et
arrangement den pågældende dato. Så realistisk set vil Skamby Multihus opleve en meget markant
nedgang i udlejning og dermed indtjening i 2020 – det kunne godt give en formand grå hår i hovedet,
dette er så ikke muligt i Multihusets tilfælde – han har dem allerede!
Corona gav os også på en anden front en udfordring: Anlæg af forhaven, Skamby Multipark. Vi kunne
hverken forvente eller forlange, at frivillige skulle møde op, og Skamby Multihus ville bestemt heller
ikke påtage sig det moralske ansvar for at være den direkte årsag til en smittespredning. Men samtidig nærmede datoen for udløb af vore tilskud sig.
Bestyrelsen besluttede derfor, grundet omstændighederne, at ved projekt Skamby Multipark kom det
frivillige arbejde til at fylde meget mindre, end det var tiltænkt fra starten. Den frivillige arbejdskraft
erstattede vi med en hel del kroner, som er blevet taget op af kassen.
Vi indgik en aftale om totalentreprise med JK Service om udførelsen af de tre faser/delprojekter, som den færdige Multipark består af. Arbejdet blev påbegyndt d. 6. april, og her i
skrivende stund (30.april) er selve anlægsarbejdet netop færdig, så afgør nedbørsmængden de kommende dage om græsplænen skal lægges om her i foråret, eller vi venter til efteråret. Derudover resterer der noget el-arbejde med gang- og
pladsbelysning, som Skamby El udfører, samt opsætning/
montering af fitness redskaber i den store vinkel”sandkasse”.
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Indledningsvis nævnte jeg, at Multihusets indtægter i 2020 bliver markant reduceret, men det har
ikke afholdt os fra at bruge nogle penge på at give gulvene en tiltrængt omgang ”kærlighed”, i form
af slibning og lakering i Sløjd, meget grundig afrensning og efterfølgende 2 gange polish i Aula, mellemgang og garderobe, så når vi slår dørene op igen, er det til skinnende blanke og rigtig flotte ”nye”
gulve.

Helt fra de første spæde tanker om Skamby Multihus blev tænkt, har ledestjernen været, at huset altid skulle fremstå pænt og velholdt, således at det efterlader det bedst mulige indtryk hos både lejere
og deres gæster.
Når vi her i 2020 bruger en del penge og helt sikkert mange flere, end vi får i leje/aktivitetsindtægter
i løbet af året, og Troldefesten, grundet omstændighederne, holder et ”fri år”, så må vi gøre det, der
er muligt for at skaffe bare nogle af de indtægter, vi er gået glib af.
På den baggrund har vi sammen med Skamby Boldklub besluttet, at vi i fællesskab arrangerer et
sponsorcykelløb (så smager det lidt af Troldefest) i løbet af efteråret. I den forbindelse har vi mere
end nogen sinde brug for en maksimal opbakning – ”lokale hjælpepakker”. Skamby Boldklub og
Skamby Multihus har brug for at rigtig mange stiller sig til rådighed som ryttere, og at mange, mange
andre bakker op som gavmilde sponsorer, og i øvrigt bakker fremtidige lokale aktiviteter op.
Vi er i en situation, hvor det som vi gør nu, har utrolig stor betydning for, hvad vi reelt kan fremover.
p.b.v.
Bernt Jørgensen

Forenings TV-pakke priser:
Waoo Viasat lille TV-pakke 1.200 kr. halvårlig
Waoo Viasat favorit TV-pakke 2.640 kr. halvårlig
Waoo Viasat stor TV-pakke 3.720 kr. halvårlig
Indhold i TV-pakker kan ses her: https://www.waoo.dk/forening/tv/tv-pakker/
Ønske om pakkeskift til 2. halvår start 01/06-2020 skal være foreningens kasserer i hænde senest d.
01 /06- 2020
Vil man skifte til en anden TV-pakke eller ønsker at ændre i medlemskab skal dette altid meddeles
skriftlig til foreningens kasserer eks. på mail bernt@skamby.dk
Generalforsamlingen i antenneforeningen blev aflyst i foråret pga. COVID 19.
Men vi forventes at den blive afholdt i løbet af efteråret.
Endelig dato for afholdelse informeres senere.
Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby
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Det er ved at være længe siden, at vi sidst havde et historisk tilbageblik her i Bladet. Men nu syntes
vi, at det er på tide, at der igen sker noget på dette område. Så vi har valgt at fortsætte, hvor vi slap
det historiske tilbageblik om byen i forandring, der handler om Skambys huse før og nu.
Denne gang lægger ud med at præsentere jer for to huse, som gennem tiden har ændret udseende.

Skamby Elektricitetsværk og El-forretning

Det første hus vi vil se nærmere på er Skamby El-forretning, Bredgade 14.
På en generalforsamling den 4. marts 1908 blev det vedtaget at bygge et elværk på en grund midt i
Skamby. Murerarbejdet udførtes af Hans Christian Hansen og H.P. Hansen fra Skamby for 7.800 kr.
Elværket blev nedlagt i 1964, hvorefter der fra 1965 blev El-forretning i bygningen.
Billedserien herunder viser, hvordan facaden har ændret sig fra 1908 og frem til i dag 2020.

Skamby Elektricitetsværk – 1948-1952

Postkort af Skamby Elektricitetsværk fotograferet
kort tid efter opførelsen og indvielsen i 1908.

1995 - Gul facade på Skamby El-forretning.

1958 - Således så Skamby Elektricitetsværks
facaden ud gennem de første 50 år.

2008 - Blå facade på Skamby El.

2019 - Nyrenoveret facade (anno 1908) på Skamby
El.

Som en sidebemærkning kan nævnes at Skamby El i år kan fejre 50-års jubilæum. El-firmaet drives i
dag af Robin og Malene Jakobsen. Robin er søn af de tidligere ejere Max og Karen Jakobsen.
Billeder er lånt fra Skamby El hjemmeside, Arkiv.dk samt Det Kgl. Biblioteket.
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Skamby Slagterforretning

Det andet hus, som vi denne gang vil vise jer, er den tidligere Skamby Slagterforretning, Bredgade
98.
Huset er opført i 1926. Fra 1928 har her været slagterforretning. Det er ikke lykkedes at opspore billedmateriale tilbage fra 1928, men først fra 1948. Det materiale der findes, er i meget begrænset
omfang. Billedserien herunder viser derfor ”kun”, hvordan facaden har ændret sig fra 1948 og frem til
nu - 2020.

Slagterforretningen, som den så ud i 1948.
Butikken var dengang en integreret del af huset.

1982. Slagter John Jakobsen og hans
kone foran slagterbutikken, hvor vi tydeligt kan se facaden.

1958. I 1955 blev der bygget en tilbygning i forlængelse
af huset. Her skulle der nu være butik, og det tidligere
butikslokale blev lagt sammen med - og lavet til stue i
den øvrige beboelse.

2010. I 1970’erne blev sprossevinduerne erstattet
af termovinduer i hele huset. Omkring år 2000 blev
butiksvinduet blændet af.

2020. Huset er blevet renoveret. Der er lavet altan, og der er igen isat sprossevinduer.
Kort bemærkning: Den første slagter hed Laurids Pedersen. Han havde forretningen fra 1928 frem til
1976. Flere slagtere har efterfølgende drevet slagterforretningen hér.
Der er ikke længere slagterforretning i huset, som i dag ejes af Bente og Børge Juhl-Thomsen.
Nu huser det KOKKEN’s KØKKEN, som er et diner transportable-firma samt Zlagteriet, der er en butik
”on demand” (efter efterspørgsel), som er leveringsdygtige i kryddersnapse, krydderteer, kryddereddiker
samt salt fra Kalahari-ørkenen - både med og uden krydderurter..!
Billeder er lånt fra Arkiv.dk samt Det Kgl. Biblioteket.
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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:

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

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

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

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

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

Bernt Jørgensen (kasserer/
TV-pakkeskift )
Mariann Ravn (sekretær)

6485 1536 / bernt@skamby.dk
2640 9200
Waoo Teknisk Support: Tlf. 7013 1900
Email: waoo@energifyn.dk
Hjemmeside: http://www.energifyn.dk/
energifyn/fibernet

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

Åbningstider:
Man.-tors.: 16.00-21.00. / Fre.: 15.30-21.00
Lør., søn. og helligdage: 10.00-16.00

Juni - Juli - August 2020
Skamby Kirke
Kirken i Coronatid
Hvem havde troet, at også kirker kunne lukkes i ugevis? At vi kun måtte
gennemføre det allermest nødvendige? At vi skulle blive digitale?
Folkekirken er/var gearet til helt andre kriser. Den kan ikke siges at være
god til noget, der skal gå hurtigt. Der er mange forskellige hensyn, meget
historie og meget tradition. Og alle skal høres, gerne forsamlet. Sådan plejer det at være. Sådan føles det godt. Og det går langsomt og grundigt til
værks. Folkekirken er klar til kriser og katastrofer, til mindehøjtideligheder
og dybe samtaler. Klar til at stille et højtideligt rum til rådighed og til at
synge en salme, der afspejler dybet i menneskes sjæleliv. Men slet ikke
klar til at blive sendt hjem, låst af og til at være aflyst.
Heldigvis er mennesker, hvad enten de vil det eller ej, omstillingsparate.
Så straks rejser spørgsmålet sig: Hvad kan så lade sig gøre? Det kan godt
lade sig gøre at ringe. Det kan godt lade sig gøre at bruge Facebook til at
sende trøst og håb og ord ud. Det kan godt lade sig gøre at være kirke.
Coronavirusset kom og ændrede virkeligheden lige i et splitsekund. Vi
havde nu nok hellere været foruden. Nu strækker vi os i den nye virkelighed og ser, hvordan den kommer til at passe. Der er blevet tid til større
lokalt engagement. Det nære har fået genopfrisket sin høje værdi. Der
synges på gader og i stuer som aldrig før. Der er masser, som kan lade sig
gøre.
Hvordan er det, der siges i filmen ”Jurassic Park”? Livet finder vej! Og det gør kirken også. Det gør vi alle!
Lene Kjemtrup Christensen

Indskrivning til konfirmation 2021
Selvom forårets konfirmation slet ikke er afviklet endnu, men udskudt til søndag d. 6. september pga. Corona-krisen, skal vi stadig begynde planlægningen af konfirmationsforberedelsen af konfirmanderne til
konfirmationen i 2021. Traditionen tro finder den sted på første søndag i maj. I 2021 er d. 2. maj.
Normalt plejer vi at indskrive konfirmanderne i forbindelse med en gudstjeneste på en hverdagsaften i
juni, men netop i år er der ingen grund til at samles flere på én gang end højest nødvendigt, så derfor gør
vi det anderledes denne gang.
Indskrivningen til konfirmation i 2021 sker løbende, ved at I kommende konfirmander og jeres forældre i
sommermånederne finder tid til at komme i kirke og deltage i en gudstjeneste. Efter gudstjenesten beder
I så præsten om at blive skrevet op til konfirmation, og så har vi både tilmeldingsblanket og et ark med
forskellige informationer klar til jer. Samtidig får vi også hilst på hinanden, og I får svar på de spørgsmål, I
måtte have. Konfirmation i Skamby Kirke er åben for alle, der bor i sognet eller i øvrigt føler tilknytning
hertil. Hvor man bliver konfirmeret, hænger ikke sammen med, hvor man går i skole.
Ulrik Andersen
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Fastelavnsfest
Mens verden stadig lignede sig selv, og Corona kun var noget, vi hørte om fra Kina, var det Fastelavn her i
Danmark, og sikke en fest vi havde i kirken og Multihuset. ☺
Rigtig mange udklædte børn havde taget deres forældre med i kirke, og hørte Ulrik fortælle historien om
Jesus, der får en blind mand til at se igen. Historien handlede om, at vi også i dag skal huske at se hinanden
rigtigt, så vi kan se og være noget for dem, der har brug for os.
Efter gudstjenesten var tønderne hængt op i gymnastiksalen ved Multihuset, og her stod menighedsrådet
klar med alt, hvad der hører til en rigtig fastelavnsfest. Der blev kåret kattekonger, spist fastelavnsboller,
leget og snakket. Alt i alt en rigtig god eftermiddag for børn og voksne.

Menighedsrådsvalg i Skamby
Forud for menighedsrådsvalget afholdes der orienteringsmøde tirsdag den 9. juni. Mødet starter kl. 19.00
og finder sted i Sognelokalet i Multihuset. Der er offentlig adgang til orienteringsmødet.

Renoveringen af Søndersø Kirke
Siden efteråret har kirken i Søndersø været lukket pga. renovering. Det har betydet mange flere gudstjenester, vielser, bisættelser og begravelser her i Skamby, men det er jo kun dejligt at kirken bliver brugt.
Arbejdet i Søndersø skrider planmæssigt fremad på trods ad Corona-krisen. Håndværkerne har hele tiden
kunnet arbejde, fordi det har været muligt at holde den nødvendige afstand og overholde myndighedernes forskrifter. Tidsplanen overholdes, og hvis det fortsætter på samme måde henover sommeren, er Søndersø Kirke klar til genåbning i oktober.
Netop i disse uger er den indvendige kalkning blevet gjort færdig, og det store stillads, som fyldte hele kirkerummet, er fjernet igen. Der er nu sat stillads op i korsarmen med kalkmalerierne, så Nationalmuseets
ekspert på området kan få lavet den grundige undersøgelse derovre, som går forud for selve restaureringen af kalkmalerierne.
Andre steder i kirken er varmerør, elkabler og anden teknik ved at blive monteret og lavet færdigt under
gulvet, inden murerne lægger det nye teglgulv som afslutning. Malerne er i fuld gang på værkstedet med
at få kirkebænkene slebet, spartlet og malet op i nye farver, og om nogle måneder begynder arbejdet med
at montere dem igen sammen med de nye radiatorer, som føres ind under bænkene og ikke kun står langs
væggene som før. Det bliver spændende at følge arbejdet efterhånden som tingene begynder at tage form
igen.
Renoveringen af Søndersø Kirke kan løbende følges på Søndersø Kirkes Facebook-side, hvor der er masser
af billeder fra projektets start og til nu.
Søndersø Menighedsråd

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn - hvad er det?
Af Lene Kjemtrup Christensen og Christina Saldern fra Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn.

Folkekirken har skoletjenester ligesom mange andre kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Den Gamle
By og Zoologisk Have.
De første folkekirkelige skoletjenester groede frem af samarbejder mellem skoler og kirker i begyndelsen
af 1990’erne forskellige steder i landet. Erfaringerne var gode; der var god læring at hente i kirken, der
havde et andet læringsrum og ansatte, der besad en særlig viden om kristendom. Det gav kristendomsfa- 14 -

get et fagligt løft, og det øgede elevernes forståelse for en væsentlig del af deres kulturarv. Skolen oplevede, at kirken kunne formidle uden at forkynde, og på den måde tog kirken hensyn til skolens vilkår.
Dette samarbejde har forgrenet sig til stort set hele landet med tilbud til grundskolerne og enkelte steder
også med tilbud til gymnasiale uddannelser. Formålet er det samme, som det hele tiden har været: De folkekirkelige skoletjenester er et tilbud om faglighed, inspiration og kulturelle oplevelser på skolens præmisser.
De fynske skoletjenester
På Fyn er der tre skoletjenester: Den ældste ligger i Odense, der dækker Hjallese og Sankt Knuds provsti,
den næstældste, SYMF, der dækker Fåborg, Midtfyn, Svendborg og Langeland provstier, og så den nyeste
på Nord- og Vestfyn, der består af Bogense, Assens og Middelfart provstier. Der er på nuværende tidspunkt tilsammen fem ansatte med forskellige antal timer fordelt på de tre skoletjenester. Vores baggrunde
er enten i lærerfaget eller som præster.
Nemt for skoler og kirker
Vores kerneopgave er at udvikle gode lærings- og dannelsestilbud. Projekterne er tilpasset Folkeskolens
formål og faglige mål og lægger ofte op til et besøg i den lokale kirke. Derudover består opgaverne i at formidle vores projekter til skolerne, samarbejde med skolerne og sørge for, at projekterne bliver tilfredsstillende for både skoler og kirker. Det skal være let for lærere og præster at håndtere tilbuddene.
Et lokalt islæt
Folkekirkens Skoletjeneste vil gerne styrke det lokale skolekirke-samarbejde og tit vil det være præsten, der modtager
klassen til en aktivitet/samtale/fortælling i kirken. Derudover har de udbudte undervisningsmaterialer ofte også et
lokalt islæt som f.eks. projektet Kalkmalerier i Nord- og
Vestfynske kirker eller dette års julekalender, Albummet,
der kombinerede julehygge med lokalhistorie og kristendomsfaglig viden.
På programmet i det kommende skoleår er et forløb om at
kende sin kirke, et forløb om teologen og filosoffen Søren
Kierkegaard og de sociale medier og et kirkebesøg med fortællinger om, hvad et liv er.
Se nærmere på vores hjemmeside: www.skolekirke-nvf.dk
Infoboks:
Folkekirkens Skoletjeneste er dannet for at styrke samarbejdet lokalt mellem skole og kirke. Formålet er
at styrke den almene viden om kirken og dens rolle i samfundet på skolens præmisser.
I indeværende skoleår er 12.777 skoleklasser eller cirka 280.00 skoleelever tilmeldt undervisning hos de
folkekirkelige skoletjenester.

Døbte i Skamby Kirke siden sidst:
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Bisættelser samt
begravelser fra
Skamby Kirke:

Adresser:
Dato
31. maj

Dagens navn

Skamby

Søndersø

Pinsedag

9.30

UA

1. juni

2. pinsedag/
Friluftsgudstjeneste
ved Dallund Slot

14.00

LKC/UA

7. juni

Trinitatis søndag

9.30

LKC

14. juni

1. søndag efter
trinitatis

11.00

UA

Søndersø
Kirke er

21. juni

2. søndag efter
trinitatis

9.30

UA

fortsat

28. juni

3. søndag efter
trinitatis

11.00

UA

5. juli

4. søndag efter
trinitatis

9.30

UA

12. juli

5. søndag efter
trinitatis

11.00

UA

19. juli

6. søndag efter
trinitatis

9.00

MW

26. juli

7. søndag efter
trinitatis

11.00

LKC

2. august

8. søndag efter
trinitatis

9.30

LKC

9. august

9. søndag efter
trinitatis

11.00

UA

16. august

10. søndag efter
trinitatis

9.30

UA

23. august

11. søndag efter
trinitatis

11.00

LKC

30. august

12. søndag efter
trinitatis

9.30/
Konfirmation

UA

13. søndag efter
trinitatis

9.00 / 11.00
Konfirmation

UA

6. september

lukket pga.
renovering.
Der henvises
til gudstjenesterne i
Skamby

Organist
Uffe R. Hansen

Henvendelse vedrørende attester m.v.:
Præsternes kontor i Skamby Multihus, Torupvej 59, Skamby.
Hver fredag mellem kl. 14.00 – 15.00.
Menighedsrådsformand:
Bodil Arndal
Bredgade 20, 5485 Skamby
tlf. 60 75 98 18
tagearndal@mail.tele.dk

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på

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

Graver
Carl Rosenkær Nielsen

Pga. Coronavirus er der i forhold til kirken lukket ned for arrangementer indtil videre. Følg med på Kirkens hjemmeside.

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

Sognepræst
Ulrik Andersen
Langebyende 2, 5471 Søndersø
tlf. 28 51 39 06
Træffes dagligt undt. mandag
uar@km.dk

Graverhuset
tlf. 40 16 53 33
tirsdag-fredag kl. 12.30-13.30
graveren@skamby.dk

Datoer for arrangementer i sommeren 2020:


Sognepræst
Lene Kjemtrup Christensen
Sømarksvej 124, 5471 Søndersø
tlf. 40 16 71 79
Træffes dagligt undt. fredag
lkc@km.dk

.
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Kirkeværge
Gunnar Hansen
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:
www.skamby-kirke.dk

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
- 17 -

Børnehuset Skamby
En hilsen fra Skamby Børnehave!
Pga. Corona blev Børnehaven lukket ned midt i marts,
sammen med resten af Danmark.
I nedlukningsperioden har personalet på skift været
en del af nødpasningen, som har foregået i Søndersø.
I skrivende stund er vi heldigvis genåbnet igen. Det er dog en
noget anderledes hverdag, vi har fået. Vores dejlige legeplads er inddelt i
forskellige zoner, hvor børnene leger i små grupper. Vi er genåbnet med sol og varme og heldigvis har
vi altid været meget udenfor, så det er ikke svært at overholde retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen.
Meget af vores legetøj er pakket væk, så fantasien og naturen bliver brugt til at være ekstra kreative,
både børn og voksne.
Vi er glade børn og voksne, som nyder at være tilbage i vores dejlige Børnehave.
Mange hilsner fra os alle i børnehaven
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Troldefesten i Skamby
Troldefesten 2020 er jo som altid i uge 34, dér har den stort set altid ligget, dog lige med
en enkel eller to undtagelser.
Som bekendt så har regeringen og dermed Mette Frederiksen jo frarådet større forsamlinger til og
med august.
Dette betyder at Troldefesten 2020 ikke bliver til noget. Troldefesten er desværre aflyst, for første
gang nogen sinde.
Dette skyldes til dels, at vi jo ikke må samles i større forsamlinger udendørs, men i høj grad også at
vi ikke må samles flere end 10 indendørs, og det meste af Troldefesten afholdes indendørs.
Der har været mange tanker og eventuelle løsninger henover denne beslutning ikke mindst fordi, at
der jo forud er lagt en del arbejde i af få reserveret div. til festen.
En af de løsninger, der kunne blive aktuelt, er SPONSOR-CYKELLØB. Det kan vi dog ikke tage stilling
til i skrivende stund, men vi er klar til at lave noget, men vi må lige vente på den udmelding, som
skal komme fra toppen. Må vi lave noget, eller skal vi fortsat sidde med hænderne i skødet?
SÅ TROLDEFESTEN 2020 ER AFLYST!!!

Robin Birch

Skamby Musikfestival er som alle andre røget ind i en Corona krise.
COVID-19 virus har sat en stopper for rigtig mange gode initiativer over hele landet, ja hele verden.
Da først det stod os klart, at Mette Frederiksen ikke tillod store forsamlinger ude, til og med august,
så var der ikke mere at gøre.
Forud for denne beslutning var der mange idéer fremme, men det hele faldt sammen igen, da nogle
af vores bands ikke kunne rykke til før efter september.
Så kunne vi godt se, at så ville det blive for koldt til at gennemføre en udendørskoncert.
Efter en lang dialog og forhandlinger frem og tilbage, er det nu lykkes at få rykket alle vores bands,
så alle kan, uden omkostninger for klubben.
Skamby Musikfestival bliver flyttet til d. 22 maj 2021 i nøjagtigt de samme former, som var tiltænkt
til festivalen 2020.
Alle som har købt billetter til VIP. Er blevet tilbudt at rykke, eller få pengene retur. Alle er rykket.
De billetter, der er solgt på billetten.dk, er ligeledes blevet tilbudt at rykke eller få pengene retur.
Alle leverandør, vagter, telte, Albani, toiletvogn, personale, foreninger, musikere, scenen, el osv., alle
har sagt ja til at rykke.
SÅ SKAMBY MUSIKFESTIVAL RYKKES TIL 22 MAJ. 2021 samme tid, samme kunstnere (Shubi or not Shu-bi, ABBETIZERS, GASBOKS), samme menu, samme, samme, samme det hele!

Hilsen Skamby musikudvalg
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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
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Nyt fra Boldklubben 2020
Skamby Boldklub er som alle andre klubber ramt af COVID-19 virus. Det vil sige, vi må ikke spille
bold, vi må ikke komme i klubhus, vi kan ikke komme i kiosk, vi må ikke tage bad.

Dette betyder, at vi heller ikke kan afvikle nogen former for tunerring, ikke for små, ej heller for store.
Alle havde glædet sig til at komme i gang. Vi var i en god form, vi lå godt i vores puljer, vi har det
bedste træner-team nogen sinde.
Hvad betyder dette for en klub som Skamby???
Det betyder, at vi ikke har noget aktivitet overhovedet.
Det betyder også at vi ikke må afvikle Musikfestival. Vi skal ikke hjælpe til på Otterup kræmmermarked, der bliver ingen Troldefest, sponsorer er gået i hi, kiosken sælger ikke for en krone, spillerne får
ingen træning.
Der kommer ingen penge i kassen, men udgifterne er der stadig, alarm, lys, varme, husleje, internet,
regnskabsprogrammer, mobil telefon osv…
Alle regninger kommer stadig.
Vi har pt. fået af vide, at der kommer ingen hjælpepakke for de aktiviteter, som var indtægtsgivende,
der er ingen hjælp på vej.
Vi ved ikke, hvor lang tid det varer. Så ingen ved, hvornår vi må gøre det, vi holder allermest af,
nemlig at komme i klubben hver tirsdag og torsdag, trille bold, se lidt kampe i weekenden, ja være
sammen igen.
Vi har sendt kontingentopkrævning ud til alle medlemmer, så der kommer da lidt penge ind dér, for
uden dem, var der slet ingen penge.
Men de rækker jo ikke til de regninger, som også løbende kommer.
Men selvom Troldefesten er blevet aflyst, så er der et lyspunkt forude. Vi arbejder på at få et sponsorcykelløb op og stå.
Vi ved ikke endnu, om dette kan lade sig gøre, men kan vi få lov, så kan vi hurtigt få sat et hold.
DERFOR ER MIT STORE HÅB, AT MANGE VIL STØTTE OP OM SÅDAN ET TILTAG. SÅ KOMMER
DER NOGEN FORBI EN GANG I SEPTEMBER, SÅ SIG IKKE NEJ, HJÆLP OS, VI HAR VIRKELIGT BRUG FOR DET.
Skamby Boldklub har brug for al
den støtte, den kan få. Vi håber
på, at vi engang sidst i august
eller i september kan stille et
sådan cykelløb på benene, men
dette kan kun lade sig gøre,
hvis i vil hjælpe, enten ved at
melde jer som rytter, eller donerer lidt kroner til én, der vil
cykel.
Alle hører nærmere, vi ved ikke
hvornår, men vi skal nok råbe
jer op.
Håber snart at bolden må trille
igen, god sommer til alle!
Robin Birch
Skamby Boldklub
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Skamby Boldklubs Venner
Generalforsamling
Årets generalforsamling gav genvalg over hele linjen. Så bestyrelsen ser fortsat således
ud:
Formand John Kristensen, kasserer Flemming Kristensen, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Bjarne
Pedersen, Max Schrøder, Henning ”Focus” Jensen og Ulrik Jørgensen.
Bankosæsonen
Det lykkedes netop at få afsluttet årets bankosæson i starten af marts, inden den verdensomspændende pandemi satte en stopper for al aktivitet, hvor der er samlet mere end dig og mig og vi to. Om
der så bliver opstart igen til efteråret, tja, det må fremtiden så vise.
Foråret 2020 var ikke velbesøgt, men det var dog trods alt kun et par gange, at vi balancerede på
grænsen til underskud, og foråret gav dog samlet alligevel et pænt overskud.
Investeringer
Som nævnt sidst har vi sponseret tøj til den arbejdende pensionistgruppe, som hver onsdag i fodboldsæsonen holder baner og øvrige arealer i ordentlig stand i og omkring boldklubben.
Derudover har vi købt og fået isat en ny terrassedør, så gardinerne ikke skal flagre rundt i lokalet
hver gang, der er lidt luft fra vest, og som suser gennem den utætte dør.
Vores unge teenagepiger skulle efter planen have været sendt afsted til et af de store fodboldstævner
i Danmark, men bl.a. DanaCup i Hjørring og mange andre store events er jo som bekendt aflyst. Så
vi må se, hvad vi kan finde på at bruge penge på til pigerne i stedet, men det kan jo have lidt lange
udsigter.
Endelig skal vi snart have investeret i
nye udlejningsstole, da beholdningen
falder konstant, når gamle stole har
haft den sidste store fest og må på lossepladsen. Kender DU til brugte stabelstole, som vi kan erhverve og bruge til
udlejning, så kontakt Vennerne.
Håber alle snart kommer i gang med
fodbolden, og at vi kan starte Banko op
igen, når vi kommer til oktober.

Skamby Boldklubs Venner
Flemming Kristensen
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, juni 2020:
Vores 2 hold havde planlagt en holdafslutning, men de satte COVID-19-lukningen af Danmark en
stopper for.
Instruktører og bestyrelse vi gerne siger tak for en god sæson.
Vi håber selvfølgelig, at vi må starte op igen, så vi er klar til en ny sæson, som sædvanlig i uge 37
(7. – 10. september).
Yogahold med Pernille fortsætter mandag kl. 19-20.
Tumlingerne med Helle og hjælp af Sarah fortsætter tirsdag 16:30-17:30.
Vi vil også gerne tilbyde et forældrebarn hold, et spring hold og et dansepige-hold.
Men vi har ikke nogen instruktører, så hvis du vil hjælpe os vil vi være meget taknemmelig. Du skal
selvfølgelig få den støtter du har brug for fra foreningen, både med hjælp fra en erfaren instruktør og
evt. relevante DGI-kurser.
Vi kunne også tænke os at starte et gå hold op, hvor vi mødes forskellige steder i omegnen og går 11½ time og måske slutter af med medbragt kaffe. Men det kræver også at der en der vil være med
til at planlægge det.
Vi har programmet klar inden skolestart, så se mere i næste udgave af Bladet, på vores hjemmeside:
http://www.skovdalen-if.dk/ eller på Facebook: Skamby/skovdalen IF
HUSK at vi altid kan bruge nye kræfter i vores instruktør team. Så hvis du har lyst til at hjælpe en af
vore instruktører, eller måske selv stå for et hold, er du meget velkommen til at kontakte vores formand Anna (30662787). Hvis du er over 13 år og gerne vil hjælpe, kan vi altid bruge dig som hjælpetræner. Hvis du skulle have lyst til at være instruktør eller hjælper, sørger vi for et relevant kursus, så du kan blive klædt på.
I år bliver vores afslutning ikke som det plejer, for vi tager hensyn til de retningslinjer, der er givet.
Vi mødes hos Anna og siger tak for sæsonen og får lidt god mad med afstand selvfølgelig.
Husk at foreningen holder generalforsamling onsdag den 26. oktober på Løkkemarksskolen.

Aase Pliniussen
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Boldklubben udlejer borde og stole
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Vi holder afstand - og passer på hinanden!

Skamby Cykelklub

Nyt fra klubben
Sæsonstart 2020
Skamby Cykelklub holdt sæsonstart søndag d. 1. marts. Der var mødt 11 ryttere op til første træning.
Det var en meget blæsende dag, så det var nok derfor, der ikke kom så mange ryttere på dagen. På
racercyklen fik vi kørt en tur på omkring 50 km i Langesø-området og havde 2 punkteringer. 3 ryttere
tog en tur på deres MTB cykler til området ved Flyvesandet. Vi kom tilbage til Skamby Boldklubs klubhus, som vi havde lånt, her fik vi et varmt bad efter den blæsende og kolde tur, inden den stod på pølser og brød til alle fremmødte.
Coronatid
Da vores cykelsæson var ved at starte godt op, kom Corona virussen. Det har været noget, vi alle
skulle vende os til, og det har i cykelklubben betydet, at vi har skulle gøre tingene på nye måder. Vi
har normalt deltaget i forskellige cykelløb, men alle cykelløb er aflyst - ligesom alt andet. Når vi i cykelklubben træner, mødes vi ved Skamby Multihus 3 gange om ugen, det har vi aflyst. Vi kører i dag
mest alene eller 2 til 3 ryttere sammen i grupper. Kører vi 2 til 3 ryttere sammen, har vi nogle faste
regler. Skal man hoste eller nyse kører man ned bagved og gør det. Vi kører mest side om side, når vi
kører 2 ryttere sammen på turene. Ligger vi efter hinanden, kører vi med afstand til hinanden. Vi møder jævnligt nogle af vores egne ryttere, som kommer imod os, når vi kører og træner, så vinker vi
eller hilser på dem. Det er lidt sjovt, når vi normalt kører sammen og træner, men sådan er situationen lige nu.
Mange af rytterne har været hjemsendt fra arbejde eller har arbejdet hjemmefra, så nogle ryttere har virkeligt brugt tiden på at få cyklet nogle lange
ture. Eksempelvis tog vores formand Claus Levin en dag en tur på 234 km
alene og Christian Kjær som tog en tur på 213 km. Der er flere af rytterne,
som har kørt ture på 120 km plus. Så der bliver gået til den på landevejen.
Flere af rytterne har aldrig kørt så meget, som de får kørt lige nu.
Vi plejer også at afholde nogle grilldage efter træning, men de er også sat på
pause, til der kommer nyt fra sundhedsmyndighederne. Men vi får trænet i
forhold til andre idrætsgrene, så vi må ikke klage. Men vi glæder os til, at vi
kan mødes alle sammen igen og kører i grupper, som vi plejer. Man savner
hyggen og fællesskabet. Vi håber, der snart kommer styr på Corona situationen for alles skyld, så folk kan mødes igen.
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 – Bjarne fra Uggerslev har
købt energi på tanken i
træningstider – cykelture for medlemmerne – bliv medlem – Cykelklubbens Højby.
cykeltøj – mm.
Hilsen
Erling Sørensen
Skamby Cykelklub

Erling holder pause ved flyvesandet med Æbelø i
baggrunden.

Jacob og Erling holder kaffestop ved Brenderup Bageren.
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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. AFLYST— AFHOLDES SENERE

Marts

Torsdag d. 12.

19.00

Generalforsamling i Skamby og Omegns Borgerforening. Afholdes i
Skamby Multihus, Torupvej 59.
AFLYST — AFHOLDES SENERE

Marts

Torsdag d. 12.

20.00

Generalforsamling i Skamby Multihus. Afholdes i Skamby Multihus,
Torupvej 59.
AFLYST — AFHOLDES SENERE

Marts

Tirsdag d. 17.

19.00

Koncert med Kim Sjøgren i Skamby Kirke. AFLYST — AFHOLDES SENERE

Maj

Lørdag d. 30.

17.0023.00

Skamby Musikfestival på Skamby Stadion, Bredgade 64. AFLYST

Juni

Tirsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden - Afholdes måske. Nærmere information vil i så fald blive udsendt.

April

Juli
August

Torsdag d. 20. til
Søndag d. 23.

Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion.

September

Lørdag d. 5. +
Søndag d. 6. sep.

Stort Vikingemarked i Glavendruplunden

September

Søndag d. 6. sep.

September

Uge 37

11.00

AFLYST

Konfirmation i Skamby Kirke.
Gymnastik på Løkkemarksskolen starter op igen (fra mandag d. 7/9 til torsdag d. 10/9 2020).

Oktober
Oktober

Onsdag d. 26.

?

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på Løkkemarksskolen.

November
November
December
December
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