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
Siden sidst. Efter den bratte nedlukning i marts, er der så småt ved at komme gang i hjulene
igen. Borgerforeningen har, i lighed med byens andre foreninger, været afskåret fra at afholde
de planlagte aktiviteter og arrangementer, da forsamlingsforbuddet har umuliggjort dette.
Da nedlukningen kom i marts, rakte fantasien nok ikke til at dette skulle vare så langt hen på
året – og endnu ved vi ikke, hvornår det stopper. De mange markeder, koncerter, byfester mv.
rundt omkring, blev enten aflyst eller flyttet til september. Nu er det meste helt aflyst, og for
mange foreninger er dermed muligheden for et vigtigt indtjeningsgrundlag væk. Udgifterne er så
heller ikke så store, men desværre er der enkelte kontrakter, som ikke kan annulleres, og pengene er derfor tabt.
En forening kan ikke arbejde uden en eller anden form for indtægt. Denne indtægt kommer dels
gennem kontingenter og dels gennem forskellige arrangementer. Netop derfor er det endnu vigtigere nu, at du med din opbakning/dit medlemskab, støtter op og deltager i de tiltag der gøres.

Så ”lovede” jeg jo, at det afsluttende arbejde med cykelstien skulle være genoptaget. Det skete
så desværre ikke. Udfordringerne har ligget i en ekstrem våd periode og noget ekspropriation i
forbindelse med tunnelen. Formentlig vil arbejdet med tunnelen gå i gang i slutningen af høstperioden, og i den forbindelse vil Sandvad - helt eller delvis, blive spærret i kortere eller længere
perioder. Trafikken vil så blive ledt ad Stensbyvej, med de gener det desværre vil medføre.

Husk generalforsamling tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 19.00
Claus Raakilde Jakobsen
næstformand

Så blev det atter Sankt Hans!
Desværre endte det pga. corona-smittefare ud med, at vi ikke måtte gennemføre vores traditionelle bål-arrangement. Vi havde ellers planlagt, hvordan vi kunne afholde arrangementer under
størst mulig hensyntagen til div. restriktioner i forhold til smittefaren.
Sognepræst Ulrik Andersen var også parat til at holde den traditionelle friluftsgudstjeneste, og
der var fundet en båltaler.
Men da vi kontaktede Fyns Politi for at høre om retningslinjerne, og om vores
sikkerhedsforanstaltninger var i orden, fik vi den besked, at vi ikke måtte
afholde Skt. Hans-arrangementet uanset, hvordan vi ville gøre det, for vi
skulle kunne garantere, at der var max. 50 personer til stede, som for øvrigt skulle sidde stille og ikke måtte bevæge sig rundt blandt hinanden.
Og dette ville jo være en umulig opgave.
I må derfor nøjes med lidt stemningsbilleder fra tidligere år, og så håber
vi, at der ikke er nogen forhindringer næste år.
B. R. Jakobsen
pva Borgerforeningen
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Kommende arrangementer – se omtalen andet sted i Bladet
 Lørdag d. 12. september, Sponsor-cykelløb.

ALLE ØNSKES ET DEJLIGT EFTERÅR!

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

Desværre er situationen endnu således, at vi ikke kan gennemføre et marked, som vi plejer. Beslutningen om at aflyse har vi trukket så langt vi kunne, men alt for mange ”måske’er” og ikke
mindst restriktioner og begrænsninger i forsamlinger gør, at vi i sidste ende har været nødsaget
til at træffe denne beslutning.
Vikingerne mødes dog til et lukket træf i Glavendruplunden 5. og 6. september, hvor de har mulighed for at lave forskellige interne aktiviteter.
Der vil således ikke være adgang for publikum!
Det er selvfølgelig ærgerligt at måtte aflyse, men vi håber, der er forståelse for denne beslutning.

Vi ses 1. weekend i september 2021 (4. og 5. september).
Følg os på: www.nordfynsvikingemarked.dk eller FB: Nordfyns Vikingemarked
År og fred
Claus Raakilde Jakobsen
høvding
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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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Tirsdag d. 13. oktober 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 tirsdag d. 29. september
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:

Eventuelt

Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 13. oktober 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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N Eilersen A/S - furniture
Logoet henviser til virksomhedens næste 120 år gamle historie, da den blev grundlagt
i 1895 som karetmagerværksted.
N Eilersen A/S, som ligger på Fabriksvej 2. Fabrikken startede med at ligge i Stensby, men da
pladsen blev for trang dér, flyttede fabrikken i 1899 til nuværende adresse. Den har gennem årene heddet meget forskelligt: Skamby Møbelfabrik / Skamby Vogn- & Trævarefabrik A/S / Skamby
Trævarefabrik og nu N. Eilersen A/S.
Som det fremgår af den lille billedkavalkade herunder, har fabrikken stort set beholdt sit arkitektoniske udseende siden omkring 1940’erne og frem til nu. Der er ikke blevet ændret ret meget i udseendet i denne periode.
Men farven har ændret sig. Hvor kontorbygningen tidlige fremstod i røde sten, er den i dag vandskuret og malet lysegrå. Ligeledes er gavlen på salgskontor i dag malet blågrå.

1948-1952 – I den periode hed det Skamby Vogn- &
Trævarefabrik A/S.

1919 – Dengang det hed Skamby Trævarefabrik.

1988 – Navnet er stadig Skamby Møbelfabrik.
1956 – Nu hedder det Skamby Møbelfabrik.

2019 - I dag hedder fabrikken stadig N Eilersen A/S.

2010 - Fabrikken hedder nu N Eilersen A/S.
Fabrikken blev grundlagt i 1895 af Niels Juul Eilersen. Hans søn Jens Juul Eilersens overtog ledelsen i 1960’erne. Og i dag er det hans to sønner, Anders og Nils, der suverænt
kører produktionsvirksomhederne i Danmark.
Billeder er lånt fra Eilersens hjemmeside, Arkiv.dk samt Det Kgl. Biblioteket.
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Nyt fra Skamby Multihus
Alt har jo været anderledes i dette forår/forsommer, massiv nedlukning af
snart sagt alt, alle aktiviteter, anledninger og arrangementer, hvor man
normalt mødes, som kolleger, som familie, som udøver af fritidsaktiviteter
osv. Overordnet må vi vel konstaterer at der, umiddelbart vurderet, er
handlet korrekt fra myndighedernes side, når man ser på de menneskelige ”tabstal” i Danmark sammenlignet med andre lande, andre dele af verden.

MEN vi må og skal i gang igen! Med nye retningslinjer mv. som en del af vores fremtidige dagligdag. I
Skamby Multihus havde vi d. 17. juni en test af vores kunnen og formåen mht. at afholde arrangementer efter de gældende coronaregler/-retningslinjer.
Vi havde 21 personer til et heldagskursus, så vi fik kørt alle coronafacetter igennem, både ved bespisningen af kursisterne samt i undervisningssituationen. Men også i den situation, under de vilkår, har
Skamby Multihus vist sig rigtig anvendeligt. Som alt andet her under corona, kræver det lidt ekstra
arbejde og lidt ekstra omtanke for at afvikle en kursusdag, så alle kan føle sig trygge og godt tilpas –
men det lykkedes rigtig godt for os, så nu har vi også en skabelon for arrangementer under de nugældende retningslinjer.
Som en direkte følge af coronasituationen og det faktum, at det ikke, ligesom en forkølelse, går hurtig
væk af sig selv, har Skamby Multihus indkøbt 2 stk. berøringsfrie (automatiske) hånddesinfektions
dispensere på fod, så de er flytbare. Således kan vi tilbyde fremtidige lejere, at de kan leje disse i forbindelse med deres fest/arrangement mv., hvis de ønsker det.
Udendørs er alt til Multiparken nu indkøbt, græsset er sået og ved at vokse sig til. Max har slået
græsset nogle gange. Så nu nærmer vi os brugbar stand for hele området. Alle lamper er opsat og
tilsluttet, og i den forbindelse skal der lyde en kæmpe tak til Max og Robin (Skamby El), som har udført langt det meste af installationsarbejdet på frivillig basis, – hvor er det godt de bor i Skamby!
Helt bevist har vi undladt/udskudt opsætning af bord/bænkesæt og fitnessredskaber, indtil vi er sikre
på at græsplænen kan tåle at blive betrådt/brugt, idet opsætning af det nævnte og afspærring af området i den grad ville være/virke modstridende og umuligt at håndhæve.
Men i løbet af august er det vores forventning, at hele Multiparken bliver fuld brugbart - herunder petanquebanen, som allerede har fået en del bevågenhed både lokalt, men også fra nogle ”udenbys”
spillere – så forhåbentlig bliver den ligesom resten af området til gavn og glæde for mange mennesker.
Desværre har vi i denne sommer, oplevet at Multihuset og området deroppe er blevet hjemsøgt af
nogle unge mennesker/store børn, som dels har brugt det som festplads, med svineri, smadrede ting
mv. som en følge heraf. Samtidig er der også begået hærværk på døre. Det er jo rigtig kedeligt, hvis
ikke vi i fællesskab får brudt den tendens – specielt set i lyset af, at en færdig Multipark kunne øge
tiltrækningskraften på disse eller flere af disse uromagere.
Alle må jo reelt bruge området, men som jeg sagde til nogle i aften: ”I må gerne være her, men jeg
skal ikke kunne se I har været her, når I er taget herfra”.
Mange fester og andre arrangementer, der oprindelig var planlagt til foråret, er (heldigvis) blevet flyttet her til efteråret, således at der forhåbentlig - trods alt, kan tegne sig en indtægtsside fra den
”gren” i Skamby Multihus her i 2020, hvilket vi jo indtil nu (juli 2020) nærmest ikke har haft. Kalenderen ser ret godt fyldt ud fra medio august og året ud, bl.a. har vi pt. 8 kurser i ”bogen” og mange
private arrangementer. Men ellers må vi jo konstaterer, at det er de faste lejemål, der holder/har
holdt Skamby Multihus ”flydende” i den driftsmæssige økonomiske orkan her i foråret, ikke at det
redder os fra et underskud, men lejemålene har sikret ”puls”. Det er den ”mangearmede” strategi
mht. driftsområder, som blev lagt fra starten, der virkelig har vist sin værdi her i første halvår af
2020.
Som jeg nævnte i sidste udgave af Bladet, har vi sammen med Skamby Boldklub besluttet, at vi i fællesskab arrangerer et sponsorcykelløb i efteråret, nu ligger datoen fast: Lørdag d. 12. september,
kl.15.00. Så nævner jeg lige igen: ”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.”
Brug og bak Skamby Multihus op, ellers har vi lagt begyndelsen til enden foran os, og den vej skal vi
IKKE.
p.b.v.
Bernt
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Foreningen har ikke noget nyt at informere om denne gang.
Men husk generalforsamling i oktober!
Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby

Skamby Antenneforening
afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 06-10-2020 kl. 19:00
i Skamby Multihus, Torupvej 59
Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være Formanden i hænde senest den
22-09-2020

Bestyrelsen

Boldklubben udlejer borde og stole
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Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:
Bernt Jørgensen
Formand: Claus R. Jakobsen
Foreningens hjemmeside:
Formand: Erling Sørensen
Klubbens hjemmeside:
Claus Levin Feld (kasserer)

6178 4444 / jonas@jiportal.dk
www.skamby.dk
2613 1536 / bernt@skamby.dk
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
Formand: Per G. Ottosen
Vandværkets hjemmeside:
Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

6485 1712 / 2298 5635
Ann.simon.gregersen@gmail.com
4024 1101 / post@skambyvand.dk
www.skambyvand.dk
6485 1460 / ti@mail.dk
skambyantenneforening@gmail.com

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

Bernt Jørgensen (kasserer/
TV-pakkeskift )

6485 1536 / bernt@skamby.dk

Mariann Ravn (sekretær)

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

September - Oktober - November 2020

Det er i år valgår, hvor der skal vælges nyt menighedsråd for de kommende 4 år.
Skamby Menighedsråd afholder derfor valg til Menighedsrådet således:
Tirsdag d. 15. september kl. 18.00 i Menighedsrådets lokaler
Skamby Multihus, Torupvej 59 Skamby
Der vil i år før valgmødet blive serveret ”Valgflæsk” - stegt flæsk med
persillesovs.
Hvis der ikke indleveres alternative kandidatlister til valgbestyrelsen
senest d. 13. oktober, vil de kandidater, vi vælger på opstillingsmødet, automatisk udgøre det nye menighedsråd.
Hvis der indleveres alternative kandidatlister, skal der afholdes kampvalg d. 17. november.
Tilmelding til spisning er nødvendig. Tilmelding kan ske til menighedsrådsformand Bodil Arndal på tlf.
6075 9818 ell. mail tagearndal@mail.tele.dk senest onsdag den 9. september.
Man kan naturligvis deltage i Valgmødet uden at spise valgflæsk. Selve mødet starter kl. 19.00.
Skamby Menighedsråd

Vel mødt!
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Tak for lån!
Søndersø Kirke åbner med en festgudstjeneste søndag d. 11. oktober kl. 11.00. Den lange periode med
renovering er til ende, og kirken kan igen tages i brug. Det har vi glædet os meget til..!!
Fra Søndersø Menighedsråd skal jeg hilse og sige mange tak for husly, for godt samarbejde og lån af kirke i det år, Søndersø Kirke har været lukket.
Genåbningen af Søndersø Kirke betyder, at fra og med søndag d. 11. oktober vender vi tilbage til den hidtidige brug af Skamby Kirke, hvor der er gudstjeneste hver anden søndag samt på de store helligdage.
Antallet af kirkelige handlinger bliver også færre, når de handlinger, der vedrører folk fra Søndersø, igen
foregår i deres egen kirke. Der bliver kort sagt mere stille.
Skamby Kirke er dog som altid en aktiv medspiller i sognet og livet her i byen. Kirkens aktiviteter året igennem fortsætter uændret, og vi glæder os til at byde velkommen indenfor til både store og små.
Ulrik Andersen

Sådan fejres genåbningen af Søndersø Kirke
Det kan vist ikke komme som nogen overraskelse, at i Søndersø Sogn glæder vi os meget til at vores kirke
bliver genåbnet efter restaureringen.
Den festlige åbning finder sted med gudstjenesten søndag den 11. oktober kl. 11.00.
Her deltager Biskoppen og desuden medvirker et ensemble fra Livgardens Musikkorps.
Søndersø Menighedsråd /

Koncert med Kim Sjøgren
Menighedsrådene i Skamby og Søndersø måtte aflyse/udsætte forårets koncert med
Kim Sjøgren pga. corona-krisen. Men nu er der blevet fastsat en ny dato til koncerten.
Det bliver tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Skamby Kirke.
Billetter til koncerten kan købes i forsalg hos Din Tøjmand i Søndersø og hos Skamby
El for 150,- kr. pr. stk. Eventuelle resterende billetter sælges ved indgangen. Døren
åbnes kl. 18.30.
Så glæd jer til en dejlig og underholdende aften i Skamby Kirke i selskab med en af
Danmarks bedste violinister.
Skamby og Søndersø Menighedsråd
Handelsstandsforeningen. Det er tradition i Søndersø, at forretningerne uddeler slik til alle udklædte
børn mellem kl. 15.00 og 17.00, og Søndersø Kirke
sørger for en fælles afslutning på arrangementet kl.
17.00 i kirken. Der holdes en kort børnegudstjeneste,
som runder det uhyggelige i Halloween, men som får
stemningen vendt, inden alle børn ved udgangen af
kirken bliver budt lidt at spise, som afslutning på eftermiddagens oplevelser.
Søndersø Menighedsråd

Høstgudstjeneste

Efterårets familiegudstjeneste
Allehelgens gudstjeneste

Natkirke i Søndersø
Fredag den 23. oktober kl. 20.00 – 23.00 holdes
natkirke i Søndersø Kirke. Der er lagt op til en
stemningsfuld aften, hvor man kan komme og gå,
som man vil, og nyde musikken og ordene sam- Skamby Menighedsråd afholder møder på
men med en kop irsk kaffe eller et glas rødvin. Der flg. datoer:
er musik, sang, oplæsning og lystænding, men
først og fremmest hyggelig stemning i godt selskab.
Søndersø Menighedsråd

Halloween i Søndersø
For børnene er der planlagt et arrangement til Halloween fredag den 30. oktober i samarbejde med
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Vi ses til Sankt Hans… næste år!

2019

2017

Desværre blev Sankt Hans-gudstjenesten i
Glavendruplunden aflyst i år. Det er ellers
sådan en dejlig tradition. Men som så meget
andet blev den aflyst, fordi….
Vi glædes også til næste år!

Frokostgudstjeneste
Søndag d. 26. juli blev der igen med stor succes afholdt frokostgudstjeneste. Der var et
pænt fremmøde – både i kirken samt ved den efterfølgende dejlige søndagsfrokost i Multihuset.
Bente R. J.

Så er det atter tid for julemarked i Skamby Multihus

Konfirmation i Skamby Kirke søndag d. 6. september 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

Bisættelser samt begravelser fra Skamby Kirke:
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Dato

Dagens navn

Skamby

Søndersø

30. august

12. søndag efter trinitatis

9.30/
Konfirmation

6. september

13. søndag efter trinitatis

9.00/11.00
Konfirmation

UA

13. september

14. søndag efter trinitatis/
Høstgudstjeneste

14.00

LKC

20. september

15. søndag efter trinitatis

11.00

LKC

27. september

16. søndag efter trinitatis

9.30

UA

4. oktober

17. søndag efter trinitatis

11.00

UA

11. oktober

18. søndag efter trinitatis

18. oktober

19. søndag efter trinitatis

25. oktober

20. søndag efter trinitatis

1. november

Alle Helgens Dag

8. november

22. søndag efter trinitatis

15. november

23. søndag efter trinitatis

22. november

Sidste søndag I kirkeåret

29. november

1. søndag I advent

9.30

17.00

9.30

11.00

UA

UA

Fra d. 1.
okt. 2019
vil Søndersø
Kirke være
lukket i ca.
et år pga.
renovering.
Der henvises til gudstjenesterne
i Skamby
11.00

Genåbning/
Begge

11.00

UA

11.00

LKC

Begge 19.30

LKC

UA

Begge

9.30

UA

11.00

LKC

11.00

UA

9.30

UA

Datoer for arrangementer i efteråret 2020:
 Høstgudstjeneste søndag d. 13. september kl. 14.00
 Menighedsrådsvalg tirsdag 15. september kl. 18.00
 Familiegudstjeneste onsdag d. 7. oktober kl. 17.00
 Koncert med Kim Sjøgren i Skamby Kirke tirsdag den 27. oktober kl.
19.00.
 Allehelgens gudstjeneste søndag d. 1. november kl. 17.00.
 Julemarked lørdag d. 21. november.
 Juletræsfest lørdag d. 5. december.
Begge julearrangementerne afholdes i Skamby Multihus.
3

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

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på

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

Sognepræst
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
Graverhuset
tlf. 40 16 53 33
tirsdag-fredag kl. 12.30-13.30
graveren@skamby.dk
Graver
Carl Rosenkær Nielsen
Organist
Uffe R. Hansen

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

Børnehuset Skamby
En hilsen fra Børnehaven.
Her i sommeren er coronareglerne blevet løsnet lidt
op, så vi starter sensommeren med, at det er næsten
normale tilstande i børnehaven. Det er noget vi alle
har glædet os til.
Vi nyder at være på vores dejlige legeplads, som jo
også er åben, når børnehaven har lukket. Desværre
har vi her i sommeren oplevet at komme til en legeplads, hvor der
er blevet efterladt øldåser, glas med sprut, glasskår, cigaretskod, der er
smadret ting og vores plakater brændt af på vores fliser i bålhytten.
Det er vi selvfølgelig meget ked af at komme til, og børnene bliver bekymret over, hvad og hvem der
har været på deres legeplads. Hændelserne er blevet meldt til politiet. Vi ønsker at alle bruger vores
dejlige legeplads, men selvfølgelig rydder op efter sig og ikke ødelægger vores ting.
Hilsen
Børnehuset Skamby

Vi ønsker jer en god sensommer!
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Så skal der være fest igennem Bredgade i Skamby!
Skamby Boldklub er gået sammen med Skamby Multihus om at lave et sponsorcykelløb.

Speakerbilen er klar, men hvad med dig?? - er du KLAR???
Tour de Skamby har været en tradition i mange år. Det afvikles i forbindelse med Troldefesten, men grundet COVID-19 så blev Troldfesten i år aflyst - eller flyttet et år frem.
Vi er nu et par foreninger her i Skamby, som ikke har tjent nogle penge, ingen udlejning i
Multihuset, samt Troldefest i boldklubben.
Vi er to foreningen, som har brug for penge for at holde hjulene i gang. Derfor:

Vi har brug for ryttere mere end nogen sinde før, meld dig på banen, find dig nogle sponsorer og gi’ den gas ned af Bredgade d. 12. sep.
Der vil være præmie til det kvindelige team/rytter og til det herreteam/rytter, som køre
flest penge i kassen. Ud over dette så vil vi vanen tro, have en præmie til den
mest originale/udklædte rytter/cykel på dagen.

Info til rytterne:
Mødetid kl. 14.30 ved Skamby Boldklub.
Starten går kl. 15.00.
Vi kører en time, så kl. 16.00 er det slut.
Derefter kan man tage et bad i klubhuset (hvis man har lyst).
Og så mødes vi kl. 16.30 i Skamby Multihus. Vi slutter, når vi går hjem.
Efter løbet inviteres alle rytterne nemlig til gratis Le Tour Lounge i Skamby Multihus kl.
16.30 med lækkert pålægsbord med både kolde og lune retter samt, hvad dertil høre af
drikkelse,

- og det er helt gratis -

BEMÆRK: Spisningen er kun for rytterne.
Robin Birch ligger inde med kontrakter, ring på 60192823 eller mail robin@abirch.dk og
meld dig til, så kommer Robin forbi dig med kontrakter, så du kan få tegnet nogle sponsorer.
Alt overskud deles ligeligt 50/50 mellem Skamby Multihus og Skamby Boldklub.
Robin Birch
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Nyt fra Boldklubben 2020
Skamby Boldklub har lige som andre klubber, været igennem noget af en rutsjetur, på godt og ondt.
COVID-19 har vendt op og ned på alle ting, ikke mindst en del nye retningslinjer.
Vi er nu helt klar til en ny start, desværre blev vores ellers så gode resultat aflyst. Vi skal nu starte
helt forfra, det vil sige, at de grupper alle var på vej op i, skal nu starte forfra.
Vi er klar med et endnu stærkere team end nogen sinde før. Dette siger jeg ikke bare for at opmuntrer alle, nej se blot den fremgang af spillere, vi nu har gang i.
Skulle du som senior sidde derude og tænke: “Jeg kunne egentligt også godt tænke mig at være
med”, jamen så kik her, der er også et hold, du kan være med på.
Det er med stor glæde, at jeg kan berette, at vi har stort fremgang i vores Senior-afd.
Vi har hermed lige fået etableret et Senior 2. Hold, med ca. 20 spillere (for ikke øvede, eller folk som
har været i gang for længe siden), holdleder er Mathias Thomsen. De, som har lyst, træner sammen
med 1. Holdet.
Vi har 22 spillere på vores 1. Hold (meget øvede, god form), træner er Henrik Gitz, holdleder er Thomas ”Maler”.
Derudover er der ved at blive etableret et dovnehold. Et dovnehold er en gruppe af ældre Seniorspillere (gamle medlemmer i klubben, eller nye!) De er en flok, som ikke ønsker at spille kamp hver weekend, men gerne vil træne en gang om ugen (torsdag) holdleder er Andrea Bruus.
Vi har forsat et Veteranhold. Holdleder er Allan Kristensen, samt et Super-Veteranhold, her har vi fået
en ny meget aktiv holdleder - Erik i stedet for Karl Åge.
Vores damer/piger har nu et 11-mandshold og 2 7-mandshold. Træner er Ole Post, holdledere er Helle
Pedersen og John Kristensen.
Vores ungdom er lagt sammen med Krogsbølle. De spiller nu U13, og der er 23 unge på det hold. De
træner på skift i Skamby og Krogsbølle. Træner Jesper Balslev fra Skamby, samt et stort team fra
Krogsbølle.
Vores Trille-Trolde er lige startet op igen, med to nye trænere - Mathias og Dorthe.
Vi har stadig god gang i vores Fitness-hold. En solid god fast gruppe, og her har vi to trænere på Mette og Nanna.
Vi har kikket godt på vores økonomi. Den følger vi skarpt hele tiden. Vi har jo ikke haft nogle muligheder for at tjene nogle ekstra penge i år, (dog kommer der et sponsorcykelløb) mere om det andet
sted.
Men vi har været på forkant hele tiden, alle vores medlemmer har med godt hjerte valgt at betale
kontingent for foråret, det har gjort en kæmpe forskel, så stor, at vi nu er ovenpå, der er dog ikke
plads til sjov.
Vores trænerteam har her været ekstrem godhjertede. TAK til alle!
Vi har over sidste del af foråret/sommer fået etableret Skamby Multibane. Det var en af de lange
træk. Det har taget 2 1/2 år at få forhandlet den rigtige løsning på plads.
Den er nu kommet på plads. Til stor glæde for hele Skamby, er der nu lavet et område på bane 3
(oven for P-pladsen), hvor der kan spilles tennis, badminton, volley, basketbold, fodbold, fodtennis,
bandespil samt meget mere.
Der er ved siden af banen et bakkemiljø. Det er ved at blive formet, men det bliver en kæmpe legeplads for BMX-cykler, idet der skal skabes et bakkemiljø, der byder på siddeområde for tilskuere, men
som også vil udfordre cykelfolk med bakker og hop af forskellig art.
Ud over dette, så er der en 7-mandsbane foran Multibanen. Her vil vi også kunne spille gaderundbold.
På Multibanen vil vi gerne udfordre jer derude, nemlig til en gang Gadefodboldstævne, mere om dette
på Facebook.
Der er udenfor Multibanen lavet tre områder. Disse er skabt til siddeområde, hygge og afslapning, pengene rakte desværre kun til at etablere og indhegne af siddeområdet. Møbler til disse områder håber vi at få råd til senere. Vi har dog været i dialog med andre om en hjælpende hånd økonomisk,
vi håber at dette lykkedes.
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I banden foran siddeområdet har vi fået indbygget et lydanlæg, her kan man via sin telefons bluetooth starte sin egen musik, det er dog ikke så højt, at man kan genere nogen med det.
Fremtiden den ser lys ud, vi glæder os alle til at komme i gang, vi kan næsten ikke vente.
God eftersommer derude!
På bestyrelsens vegne
Robin Birch
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Vi holder stadig afstand - og passer på hinanden!

Skamby Cykelklub

Nyt fra klubben
Skamby Cykelklub er langt henne i sæsonen med cyklingen. Der bliver kørt hver
tirsdag, torsdag og søndag i cykelklubben. Der er kommet 2 nye ryttere til i klubben, det er Jimmy
Jeppesen fra Uggerslev og Jakob Eckart Hansen fra Skamby.
Det er ikke alle ryttere, der er kommet i gang efter coronaen meldte sig på banen. Nogle ryttere er slet
ikke kommet på cyklen i år, og andre ryttere kører stadigvæk selv. Men vi er 10-12 ryttere, der mødes
og kører i grupper. Der bliver kørt ture på 50 – 320 km. Nogle af rytterne går stadig hjemme med løn,
og har derfor tid til at træne mere end normalt. Claus Levin (formanden) har i år indtil nu kørt 8.000
km, så han kører flere ture om ugen, og den længste tur han har kørt i år er på 320 km alene. Det var
næsten Fyn rundt langs kysten, med et gennemsnit på 32 km/t. Så han er i god træning. – Flot!

Kaffepause i Aarup
Samling inden Ø-Hop tur MTB.

Cyklerne ligger på færgen.

Pause i Ærøskøbing

MTB:
Nicolaj Fonnesgaard og Jan Hummel var på Ø-hop tur i det sydfynske. De var 8 MTB-ryttere, som
mødtes i Svendborg og tog færgen til Ærøskøbing. De holdt pause i Ærøskøbing. Herefter cyklede de til
Søby, hvor de tog færgen til Faaborg. Turen gik fra Faaborg og til Svendborg igen. En tur på 80 km i
det Sydfynske. Flot tur!
Hjemmesiden
Er man interesseret i at vide mere om cykelklubben, kan man gå ind på vores hjemmeside, som er
www.skambycykelklub.dk, her kan man finde alt om sæsonstart - træningstider – cykelture for medlemmerne - bliv medlem - cykeltøj – mm.
Hilsen
Erling Sørensen
Skamby Cykelklub
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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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Skamby Boldklubs Venner
NYT fra Vennerne
Skamby Boldklubs Venner har det, som så mange andre steder, været et roligt forår grundet corona.
Vi nåede præcist at blive færdige med vintersæsonens bankospil, inden Mette Frederiksen lukkede
ned for Danmark, så der var vi vist lidt heldige, når det nu skulle være.
Der er så stadigvæk konsekvenser i det danske samfund, omend nogle ting måske lukkes op igen pr.
1. september, men det er jo stadig uvist, om epidemien kan blusse op igen.
I Vennernes bestyrelse har vi vendt situationen omkring bankospil, og vi er nået til enig om, at REKLAMEBANKOSPIL I SPORTSUGEN ER AFLYST.
Normalt starter vi vores vintersæson med bankospil op i starten af oktober. Vi ved endnu ikke hvordan situationen ser ud til den tid, men vi har taget beslutningen, at BANKOSPIL I KLUBHUSET ER AFLYST I EFTERÅRET.
Skal vi holde en meters afstand i klubhuset, kan vi kun sidde på hver anden stol og maksimalt være
omkring 50 deltagere, hvilket er lige med underskud, hvis vi stadig skal have de normale gevinster.
Samtidig er flertallet af vores gæster jo også pensionister og dermed i risikogruppen for corona i forhold til andre alderstrin. Så vil vores ”Grå Guld” overhovedet komme til banko, når man ved, at man
måske er i risikogruppen og skal holde afstand og undgå forsamlinger m.m.
Så derfor er banko aflyst foreløbig indtil nytår, så ser vi på informationer fra statsministeren om, om
der bliver åbnet mere op, eller der kommer flere restriktioner med en evt. fase 2 af smitten. Men måske spiller vi banko igen efter nytår.
Hvordan situationen så ser ud, når decemberudgaven af Bladet udkommer, ja, det må I vente og høre
mere om til den tid.
Midlerne i Vennerne skal jo normalt bruges til børns udflugter til stævner, turneringer og andre arrangementer, men her har vi jo også været ramt at corona og ikke kunne tilmelde os de turneringer, vi
havde sat os som mål, da vi skulle kigge på år 2020 og fordeling af penge.
Vi håber, der bliver åbnet op, så vi stadig kan nå at give vores ungdomsmedlemmer nogle oplevelser
og sociale tilbud til fællesskabets og hyggens fremme.
Må I alle have et godt efterår. Pas godt på jer selv og håber så, at I vil støtte os igen, når vi får mere
normale tilstande igen.
På Vennernes vegne
Flemming Kristensen
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Gymnastikforeningen september 2020:
Som det er blevet en tradition, har bestyrelse og instruktører holdt sæsonafslutning. Lidt anderledes
end vi plejer, for vi spiste sammen, men holdt afstand og sprittede vore hænder af med jævne mellemrum.
Gymnastikken starter op på Løkkemarksskolen, første gang i uge 37, fra den 7-10. september.
Vi har ikke vores program helt på plads endnu, men vi indrykker en annonce i Ugeavisen Nordfyn i
uge 35. Her kan du se det endelige program.
Disse 2 hold er klar til opstart i uge 37:
Yoga med Pernille, mandag den 7. september kl. 19:00 – 20:00
Tumlinger med Helle og Sarah, tirsdag den 8. september kl. 16:30 - 17:30
Vi er åbne for nye tiltag, så hvis du/I har ønsker eller ideer til, hvad vi kan tilbyde, så ring til Anna på
3066 2787.
Hvis du har mod på at hjælpe os, kan vi også bruge dig, du skal bare være mindst 15 år.
Følg også med på gymnastikforeningens hjemmeside: http://www.skovdalen-if.dk/, og Facebook:
Skamby/skovdalen IF, hvor vi vil opdatere jævnligt, med de nyheder vi har.
HUSK at gymnastikforeningen holder Generalforsamling mandag den 26. oktober kl. 20.00 på
Løkkemarksskolen.
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen

Nyt fra instruktørerne - Skamby-Skovdalen IF
Opstart uge 37 – 2020

Tumlingerne
Tumlinge - opstart tirsdag den 8/9 kl. 16:30-17:30 på Løkkemarksskolen.
Det er for drenge og piger der er fyldt 3 år og kan undvære forældrene i en time.
Så kan vi lege hygge og lave gymnastik.
Hoppe - synge - rulle - kravle - springe og meget mere.
Venlig hilsen
Sarah - 2797 4521 og Helle – 4146 5516

Opstart mandag den 10/9 kl. 18.30-19.45 på Løkkemarksskolen.
For første gang forsøger vi os i år med yogagymnastik. Yoga er mange ting, men vigtigst af alt er det
øvelser for at bringe kroppen og sindet sammen. Vi vil fokusere meget på smidighed
og styrke, så selvom det måske ikke kører i højeste tempo lover vi sved på panden
og vigtigst af alt en afslappet krop og sind efter timen.
Holdet er for alle ligegyldig alder, køn og nuværende smidighed - så længe man har
en krop, kan man lave yoga.
Venlig hilsen
Pernille - 2172 2687

Vi ses!
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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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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

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.

AFLYST

April

Juli

August

Torsdag d. 20. til
Søndag d. 23.

Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion.

AFLYST

September

Lørdag d. 5. +
Søndag d. 6.

Stort Vikingemarked i Glavendruplunden

AFLYST

September

Søndag d. 6.

11.00

Konfirmation i Skamby Kirke.

September

Lørdag d. 12.

15.00

Sponsorcykelløb i Skamby — Tour de Skamby 2020

September

Uge 37

Oktober

Tirsdag d. 6.

19.00

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

Oktober

Tirsdag d.13.

19.00

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

Oktober

Tirsdag d.13.

20.00

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

Oktober

Mandag d. 20.

20.00

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening.
Afholdes på Løkkemarksskolen.

Oktober

Tirsdag d. 27

19.00

Koncert med Kim Sjøgren i Skamby Kirke.

November

Lørdag d. 21.

December

Lørdag d. 5.

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

Julemarked i Multihuset.
14.0016.30

Juletræsfest i Multihuset. Nærmere info senere på året.

December
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