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 - September 2021
Nyt fra Borgerforeningen.
Nu lysner det. Normalt er det jo foråret, der bringer os mod lysere tider, men i den her tid, synes jeg
godt, vi kan se lysere på tilværelsen og glæde os over alt det, der tilsyneladende igen bliver muligt.
Bredgade og kloak!

Et andet lyspunkt er, at en renovering af Bredgade måske ikke ligger så langt ude i fremtiden. Ønsket har været der længe og, der
er indtil videre, foretaget en inspektion af kloakken så det kunne
vurderes, om der skulle en opgravning til, eller det blot kunne klares med en foring.
Vores kloaksystem er af ældre dato. Lige efter 2. verdenskrig gik
udviklingen stærkt i de mindre byer. Således også i Skamby. De
anvendte materialer, var måske ikke af bedste kvalitet og heller
ikke i en dimension, der var fremtidssikker. Og husk på, at dengang var det ikke normalt med et skyllende toilet. Da dette blev
mere og mere udbredt, svandt kapaciteten på systemet. Dertil
kom afløb fra tag mv.
Med tiden har rørene også sat sig og er blevet utætte. Trærødder
borer sig igennem og rotter gnaver huller. Valget faldt på en såkaldt strømpeforing. Den gør godt nok diameteren i røret mindre,
men den er glat, så det skulle nogenlunde udligne det andet. Desuden tætner den røret, også hvor der er sætningsskader.
Desværre er der enkelte, der oplever lugtgener, eller det bobler i
toilet eller afløb. Årsagen kendes ikke, men det er helt givet, at det
er et problem, der skal kigges på.
Andre steder i byen, bl.a. på Brøndstrupvej, er der også problemer. Her er det desværre ikke kun lugt. Ved kraftige regnskyl stiger vandet i kældrene, der hvor der er afløb. Flere har derved fået
inventar mv. ødelagt og har efterfølgende skulle slås med forsikring og skadeservice.
Tilsyneladende ligger dette problem i, at der er blevet ”pillet” ved kloakken og foretaget ændringer.
Dette er dog meget svært at bevise eller overbevise Vandcenter Syd om, at det kunne være årsagen.
Lokalrådet er i dialog med kommune og Vandcenter Syd (det er Vandcenter Syd, der har ansvaret for
kloakken). Vi vil forsøge at få nogle eksperter til at se på sagen. Vi skal så bare have fundet ud af,
hvilke eksperter det skal være. De berørte husejere vil vi forsøge at kontakte, så alle aspekter kan
komme med. Håbet er derefter, at vi kan overbevise om, at en komplet renovering er påkrævet, så vi
kan være sikre i fremtiden.
Penge kan som bekendt kun bruges én gang. Derfor har vi presset kommunen lidt for at få ordnet kloakken, inden en evt. renovering af Bredgade kan finde sted. Strømpeforingen syntes dog ikke at være
den optimale løsning, og derfor kan det opfattes som spild af vores skattekroner. Således forholder det
sig dog ikke, da den gamle ledning kan anvendes ved separation af overfladevand og ”sort” vand. I så
fald skal der dog en ny ledning til. Så lidt spændende at se, hvad løsningen bliver.

Brandhaner!
Med baggrund i en kedelig episode, hvor et hus brændte og brandvæsnet havde vanskeligheder med at finde brandhanerne, har vi nu
i den rigtige røde farve opmalet de haner, der er i sognet. Forhåbentlig vil det give mere tryghed, hvis uheldet igen skulle være ude
og brandvæsnet skal bruge vand.
Solcellepark!
I først omgang er det lykkedes at skyde planerne om en solcellepark ved Skamby, i sænk. Andre steder som i Østrup ved Otterup,
dukker de så op igen. Ingen tvivl om, at vi nok skal indstille os på
en mere grøn energiform. Det der bare er så svært at acceptere er,
at de forskellige energiselskaber slår ned på må og få, hvor der nu
er ”billig” jord at finde, og der ikke findes nogle generelle retningslinjer for placering af sådanne anlæg. Jeg ville jo mene, at staten
gav noget overordnet, hvor solceller kunne tænkes ind i nybyggeri
og på større industri- og landbrudsejendomme og ellers placeres
langs jernbaner og motorveje, hvor pladsen er til det, uden natur og
herlighed forringes.
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En anden ting er, at det er svært at se, hvordan ”infrastrukturen” skal kunne følge med? Skal hele
kommunen graves op, så der kan lægges nye og større kabler i jorden? Skal der nye og større transformatorstationer til?
Selskaberne taler også om opkøb af ejendomme! Men vil de så udleje ejendommene eller rive dem
ned?
Så vi savner i den grad en overordnet plan. Og så må vi huske på, at disse selskabers ideologi nok
mere er at tjene penge end at værne om miljøet.
Claus Raakilde Jakobsen
Næstformand
Vi har modtaget følgende invitation fra Nordfyns kommune:

”Kære lokalråd og borgerforeninger i Veflinge, Morud, Søndersø, Skamby og Løkkemarken.
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 5. oktober, hvor Nordfyns Kommune og Nordfyns Landdistriktsråd inviterer til dialogmøde om, hvordan vi frem til 2030 kan arbejde sammen om at nedbringe vores CO2 udledning.
Møderne er åbne for alle interesserede borgere, og skal give viden og inspiration til, hvad man
kan gøre i sin hverdag både sammen og hver især.
Vi planlægger at holde tre møder geografisk fordelt i kommunen.
Dialogmødet finder sted i jeres område tirsdag den 5. oktober. Mødet er fra 18.00 til 21.30.
Nærmere tilgår!
Baggrund
Nordfyns Kommune er med i Realdania-initiativet DK2020. Her forpligter vi os til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger, som blandt andet handler om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader sammenlignet med temperaturen før industrialiseringen.
Derudover har Folketinget vedtaget en lov om at sikre en 70 % reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 (i forhold til 1990-niveauet).
Nordfyns Kommune har vedtaget visionsmål om at reducere CO 2 udledningen med 100 % i kommunens egen virksomhed og med mindst 70 % i kommunen som geografisk område inden 2030.
Med venlig hilsen
Hanne Bille
Landdistriktskoordinator”

Kommende arrangementer – se omtalen andet sted i Bladet
 19.—22. august, Troldefest og Musikfestival på Skamby Stadion
 4. og 5. september, Nordfyns Vikingemarked i Glavendruplunden.

ALLE ØNSKES ET DEJLIGT EFTERÅR!

Skamby og Omegns Borgerforening vil gerne byde nytilflyttere velkommen ti l
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
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Så blev det igen muligt at afholde et normalt Sankt Hans-arrangement.
I år var der ingen restriktioner - eller næsten ingen, i forhold til at gennemføre vores traditionelle Skt.
Hans-arrangement. Dem, der ville sidde inde i bålhytten og spise, skulle kunne fremvise en negativ
test, mens der ikke var nogen krav til dem, der valgte at sidde udenfor. Og pga. af det dejlige vejr
valgte alle at sidde udenfor.
Flaget var hejst, og der blev traditionen tro afholdt en dejlig friluftsgudstjeneste. Denne blev forestået
af sognepræst Ulrik Andersen, og salmer/sange blev sunget for af kirkesanger Lærke smukt akkompagneret af Uffe på el-orgel.
Herefter var grillen klar til tilberedning af den medbragte grillmad til fællesspisning.
Vores Skt. Hansbål var rigtig fint og lige klar til at sende vores heks, - som også i år var fremstillet af
børnene i Skamby Børnehave, afsted til Bloksbjerg.
Årets båltale havde vi fået Anders Thingholm - formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, til at holde for os. Og det gjorde han rigtig godt og underholdende. Tak til Anders!
Da bålet skulle tændes, ville det ikke rigtig fænge, så der blev hentet nogle tørre halmballer, som blev
stoppet ind imellem grenene på bålet og antændt, det satte lidt gang i afbrændingen. Men det var ikke sådan, at bålet ”futtede” af på kort tid. Men heksen kom dog afsted til Bloksbjerg trods
”startvanskelighederne”.
Der var rigeligt af tid til at få afsunget div. midsommersange, mens bålet brændte helt ned. Efterfølgende hyggede folk sig med kaffe og kage mv., og nogle af børnene ristede skumfiduser over grillen.
Skt. Hans-arrangementet var igen i år velbesøgt - nok omkring 200, mange var med til hele arrangementet, andre droppede ind jævnt fordelt hen over aftenen.
Vejret var flot og lunt, og dette holdt hele aftenen. Så alt i alt en dejlig aften i Glavendruplunden.
B. R. Jakobsen
pva Borgerforeningen
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I 2020 lykkedes det lige at få afholdt generalforsamling, inden landet blev lukket ned. Sådan gik det
ikke i 2021. På det ordinære tidspunkt var det ikke muligt pga. forsamlingsforbuddet m.v.
Pilene pegede på, at hen i starten af juni kunne det måske blive muligt, når restriktionerne gradvist
blev lempet.
9. juni gennemførte vi så generalforsamlingen, således den nye bestyrelse kunne få god tid til forberedelse af årets marked (som forventeligt bliver afholdt i sædvanligt omfang).
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. På forskellige niveauer tales der om, at det
skal gøres nemmere for de forskellige foreninger. For nuværende er der en tung administrativ byrde,
som ligger på bestyrelserne. Ikke lige det der gør det nemmere at rekruttere nye frivillige bestyrelsesmedlemmer. Og så må vi da heller ikke glemme GDPR-reglerne (persondatalovgivningen).
Så at skifte bestyrelsesmedlemmer i dag er ingen let opgave. Der kræves et utal af dokumentationer, underskrifter og godkendelser, som banken så igen skal følge op på og godkende.
Heldigvis ønskede alle, der var på valg, genvalg, og dermed er vi ”fredet” indtil næste generalforsamling.

Årets vikingemarked gennemføres i weekenden 4. og 5. september og igen vil Glavendruplunden
blive fyldt med glade vikinger og drabelige krigere. Forhåbentlig vil også et stort antal besøgende
lægge vejen forbi.

(lørdag d. 4. og søndag d. 5. september 2021)
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

Skamby Boldklubs Venner udlejer slushice-maskine.
Priser:

1 dag 400,00 kr.
1 weekend 600,00 kr.
1 uge 800,00 kr.

Dertil koncentrat á 30,00 kr./liter, som opblandet giver ca. 20 -25 glas.
Kontakt Flemming Kristensen på tlf. 4297 9648
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Nyt fra Skamby Multihus
I Multihuset nåede vi at få genåbnet lidt, inden sommerferien tog sit sikre
greb om Danmark. Vi lagde i maj og juni hus til 4 kurser, et fyraftenskursus
samt en kursusrække på tre aftenkurser. Vi havde udlejning til fest og
Gymnastiksalen er her henover sommeren base for et kommunalt Mindfulness hold - så vi har lige
fået ”banket rusten af”, forud for efteråret. Heldigvis har rigtig mange, som havde lejet Multihuset til
deres fest, her i løbet af foråret – valgt at flytte deres arrangement til efteråret, fremfor at aflyse helt,
så efterårets kalender er (heldigvis) godt booket. Det siger sig selv, at vi også i 2021 vil ligge langt
under niveau mht. udlejninger, arrangementer, kurser mv. grundet vinterens og forårets nedlukning,
dermed vil vi også mangle omsætning og i sidste ende positiv økonomi (bundlinje).
Udendørs fik vi i forsommeren sat bord-/bænksæt op på vore 4 terrasser i forhaven. Samtidig kan vi
glæde os over at græsplæne og træer, der blev anlagt/plantet sidste år, er kommet i god vækst. For
at blive i det udendørs, så er der nu (forhåbentlig) fremdrift i projekt asfalt. Vi har fået en ny kontaktperson hos kommunen som undertegnede har haft et møde med, hvor vi gennemgik projektet. Vi fik
afklaret, hvad de og vi skal betale, efterfølgende har der umiddelbart før sommerferien været et møde/gennemgang med NCC på pladsen – så nu venter vi i spænding på at få en melding mht. pris på
vores del af entreprisen. Når vi kender prisen på vores andel, har vi mulighed for at beslutte om vi
p.t. har økonomi til at få alt lavet i en omgang, idet der vil være nogle yderligere omkostninger til
etablering af mere plads-belysning samt ændring i placering af det nuværende. Først når vi sidder
med den samlede økonomi, kan vi beslutte, om vi kan gå ”all-in” eller må nedbryde det i flere etaper,
hvilket – samlet set – vil fordyre det færdige resultat.
Snart løber den kombinerede Troldefest og Musikfestival, (d. 19.-22. august) af stablen. Jeg håber
inderligt at du, kære læser, vil bakke arrangementet op. Årets program er et udtryk for ”det muliges
kunst”. Det var umuligt at gennemføre Musikfestivalen i foråret som oprindelig planlagt, så den skulle
holde flyttedag til efter sommerferien. Så uanset valg af ny(e) relevant(e) dato(er) her efter sommerferien, ville det være indenfor 2-4 uger før eller efter uge 34 (den normale Troldefestuge). Realistisk
set er der ikke ressourcer her lokalt til at gennemføre to så omfattende arrangementer indenfor få
uger. Derfor har vi valgt at kombinerer årets Troldefest og Musikfestival, hvor Musikfestivalen indtræder som lørdagsprogram.
Skamby Boldklub og Skamby Multihus har begge brug for, at Troldefest og Musikfestival ender ud
med et - gerne rigtig godt økonomisk overskud, forudsætningen er at du støtter maksimalt op om aktiviteterne.

p.b.v.
Bernt
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Tatol og mange andre erhverv
Bredgade 73 i Skamby

Husets historie kort: Det blev bygget i 1878 af en snedker. Der har været stråtag på frem til omkring
1910. Fra 1890 har huset været i brug som forretning. Først som slagterforretning, hvor baghuset
blev brugt til stald. Derefter som skomagerværksted og samtidig barbersalon. I 1930’erne drevet som
cykel- og radiohandel. Fra 1943 skrædderi frem til 1949. Skrædderen solgte jord fra til Andels Frysehuset, som blev bygget inden krigen. Fra 1949 og frem til 1958 var der taxaforretning og ishus her.
Tatol-forretning fra 1958. Man udbyggede i 1970, og byggede nyt baghus i 1974, samt købte Frysehuset i 1975. Der blev drevet Tatol hér frem til 1994, hvor forretningen lukkede, og huset i 1995 blev
solgt. Der har ikke været forretning dér siden. Butikken er blevet lavet om til beboelse.
Arkitektonisk: Huset var oprindeligt et rødstenshus, og har egentlig ikke ændret udseende før i 1958,
hvor der blev isat nye butiksruder og en glasdør, som indgangsparti til Tatolen. I midten af 1960’erne
blev der i hvide mursten bygget en fløj med entrédør ud på højre side af det bestående hus. Selve
”hovedhuset” fortsatte med at være rødt frem til først i 1970’erne, hvor det blev malet hvidt.
Senere er der blevet isat et større indgangs-glasparti med dør og butiksruder.
Efter butikken lukkede, er hele indgangspartiet fjernet og erstattet af tre almindelige vinduer.
De tidligste billeder, jeg har kunne finde af huset, er fra 1955.

1967 - Her kan man lige ane det gamle indgangsparti til
Tatolen.
1955 - På det tidspunkt var der taxaforretning og ishus.

2019 - Facaden som den ser ud i dag.
1986 – Her ses tydeligt det store nye glasparti i facade,
som blev sat i midt i 1960’erne.

2019 - Andelsfrysehuset ophørte som
frysehus i 1975. Anvendes i dag som
værksted.
Billeder er lånt fra Arkiv.dk, Det Kgl. Biblioteket samt Google Maps.

- 12 -

BRJ

- 13 -

Formand: Jonas Ibsen
Foreningens hjemmeside:

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

Bernt Jørgensen

2613 1536 / bernt@skamby.dk

Formand: Claus R. Jakobsen

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

Foreningens hjemmeside:

Klubbens hjemmeside:

formand@skambycykelklub.dk
www.skambycykelklub.dk
kasserer@skambycykelklub.dk

Kontakt: Aase Pliniussen
Foreningens hjemmeside:

2058 7241 / aaplin@live.dk
Facebook: Skamby/skovdalen IF

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

Formand: Claus Levin Feld

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

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

September - Oktober - November 2021
Brevkassen!
Brevkasse…. Hvad i al verden er nu det for noget, spørger du nok, og ved du hvad, det skal du være så hjertens
velkommen til, og et svar får du selvfølgelig også, for det er jo netop, hvad det her går ud på.
Vi håber, at du
har lyst til at være med. Meningen er nemlig den, at dét her skal være et hyggeligt, sjovt og forhåbentligt givende tiltag, som kan sætte lidt kulør og humør på bladet her. Det er, hvad det giver sig ud for at være, nemlig en
brevkasse. Her er plads til både de store og små, de skæve og de lige, til de sjove og de alvorlige, dem om livet,
eller det der kommer imellem, på tværs, eller efter, og så selvfølgelig også alle de andre spørgsmål.
Du kan nemlig spørge om alt mellem himmel og jord. Her findes absolut ingen dumme spørgsmål.
Hvor skal du så henvende dig, når du nu sidder der og bare higer efter at spørge om noget??? Jo nu skal du
høre, du sender bare en mail til Lene eller mig, på enten: lkc@km.dk eller ninamarialykkemaj@gmail.com, og
så gør vi i fællesskab vores bedste for at få det med i næste blad.
Du bestemmer også selv, om du vil være
anonym.
Vi ser meget frem til at høre, hvad I har på hjerte.
Glædelig spørgelyst!
Hilsen Lene og Ninamaria

Skamby kirkegård
Der plantes takshække på kirkegården efterhånden, som
hækkene går ud og skal skiftes ud. Taks er lettere at holde pæne. Der kan klippes smallere hække, som er grønnere og mere vejrbestandige. På kirkegården kommer
der flere stauder og buske med blomster, så der er noget
at se på. Forskelligheden i planter og træer og buske er
mere til at tiltrække dyreliv til kirkegården, som gerne må
blive mere spændende og varieret.
Der kommer nye skraldespande, så der er mulighed for
at sortere sit affald. Samtidig er der forsøg med at genbruge jorden, der ellers bliver kørt væk. Så kirkegården
drives mere bæredygtigt og holder omkostningerne nede.
Der er stadig mulighed for at aflevere sine stauder på
kirkegården. Det kan med fordel være, når stauderne alligevel kan deles til efteråret.
Lene og Carl

50-års konfirmandjubilæum
Den 20. juni kom 7 tidligere konfirmander forbi til gudstjeneste og frokost i menighedslokalerne for at fejre deres
50 års-konfirmandjubilæum. Fejringerne er kommet noget
bagud på grund af coronarestriktionerne, men nu bliver
årgang efter årgang igen inviteret.
Igen var det en god dag med masser af snak og gensyn
og fortællinger fra Skamby.
Lene Kjemtrup Christensen
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Skt. Hans i Glavendruplunden
I smukt vejr kunne vi endelig igen fejre Skt. Hans i den
smukke Glavendruplund.
Ulrik holdt den efterhånden
traditionelle gudstjeneste,
hvilken der var rigtig pæn
tilslutning til, og Uffe og
Lærke bidrog med dejlig
musik og skøn sang.
Efter gudstjenesten samledes man til fællesspisning,
båltale samt afbrænding af
bål og heks.
En rigtig dejlig aften.
Bodil Arndal

for dem, der vil takke for årets høst, og for dem der
bare vil sige tak for livet i bredere forstand. I år er
høstgudstjenesten d. 12. september kl. 14.00, og som
noget nyt er gudstjenesten fælles for både Søndersø
og Skamby. Kig forbi og vær med til en festlig
dag i kirken, og følg efter gudstjenesten med til sognelokalerne i Multihuset. Her er der kaffebord med hjemmelavede æblekager. Vi glæder os til at se dig.

Allehelgens gudstjeneste

Troldefestgudstjeneste i teltet
På sportspladsen i teltet kl. 10.00 d. 22. august er der
gudstjeneste, som vi har haft det før i forbindelse med Julekoncert i Skamby Kirke
Troldefesten. Kom gerne! Få prøvet sangstemmen af
Der er julekoncert med Simone Egeriis i Skamby kirke
på en skøn august sommerdag!
Torsdag d. 9. december kl. 19.30.
Oplev Simone, en af Danmarks absolut dygtigste sangerinder, ved en bevægende og stemningsfyldt julekoncert
i Skamby kirke akkompagneret af piaI et par år har familiegudstjenesterne ligget stille pga. nist Christian Kruse. Simone smeltede
restriktioner og corona, og det er bestemt ikke med som 12-årig alles hjerter, da hun vandt
vores gode vilje, at fællesskabet mellem sognets bør- tv-talentshowet "Scenen er din" med
nefamilier ikke har kunnet videreføres før nu. Men nu Disney-sangen "Vindens farver". Siden
er det ganske vist… vi er klar med familiegudstjene- da har hun deltaget tre gange i Dansk
ster igen! Torsdag d. 9. september kl. 17.00 er der først Melodi Grand Prix og solgt over 300.000 cd'er.
en kort børnevenlig gudstjeneste i kirken ved Ulrik, og Ved koncerten synger Simone nogle af julens mest
bagefter følges vi alle til fællesspisning i sognelokalerne i Multihuset. Her hygger vi os sammen på kryds og elskede sange med en stemme, der kryber helt ind
tværs, og det hele er slut omkring kl. 19.00. Så kan de under huden.
mindste også nå hjem i seng til tiden. Tilmelding sker
via kirkens Facebook-side, hvor familiegudstjenesten Voksenkor
oprettes som begivenhed, når vi kommer tættere på. Har du lyst til at synge, og være en del af et fællesDet koster ikke noget at deltage, og vi glæder os til at skab med andre sangglade, så er kirkens voksenkor
se jer!
måske noget for dig. Alle kan være med.
Vi øver tirsdage 19.15-21.15 i Skamby kirke. Undervejs er der kaffe, snak, og en bid kage.
Høstgudstjeneste
Er du interesseret, kan du kontakte kirkens organist
Traditionen tro fejrer vi livet og skabelsens under med Uffe på tlf.: 26281565 Vel mødt!
en høstgudstjeneste, hvor kirken er overdådigt pyntet
og musikken ekstra flot. Høstgudstjenesten er både Uffe Hansen

Dette sker i Søndersø Kirke:
 Morgenandagt i Søndersø Kirke er en kort tjeneste på ca. 30 minutter, og er en god måde at starte dagen

på. Du er velkommen til at deltage i kirken eller følge med online på Facebook, hvor der sendes live på
Søndersø Kirkes side. Morgenandagten finder sted den første torsdag i måneden kl. 9.00. De kommende
datoer er: 2. september, 7. oktober og 4. november.
 Den 1.september kl.19.30 er der koncert med "Rock Nalle" og ELPS duo i Søndersø kirke.
Under koncerten vil man kunne høre Nalle synge de sange, som han er mest kendt for. Desuden også sange af Kim Larsen, hvis sangunivers godt kan minde om Nalles.
 Den 14. september kl.19.15- 21.15 ca. er der syng-sammen-aften i menighedslokalerne i Søndersø.

Der vil blive sunget salmer og sange fra højskolesangbogen. Vi vil også synge nogle af de nyere salmer,
som er lidt mere rytmiske. Der vil blive serveret kaffe og et stykke kage undervejs. - Alle kan være med.
Vel mødt!
 Den 11. november kl.19.30-21.30 samarbejder Søndersø menighedsråd med provstiets andre ”grønne kirker” om en aften i den grønne omstillings tegn. Programmet følger senere, og kan så ses på SøndersøSkamby kirkes hjemmeside. Alle er velkomne.
 Den 1. november kl. 20.00-23.00 er der natkirke i Søndersø kirke.
Der vil undervejs blive læst tekster op, og musikerne (som består af organisten og kirkesangeren, plus to
mere) vil spille musik, der passer til teksterne. Derudover vil musikken være afslappende, og bestå af ballader og mere stille sange.
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Skamby Menighedsråd afholder møder på flg. datoer:
Torsdag d. 16. september - mandag d. 11. oktober - tirsdag d. 9. november her med konstituering.
Møderne finder sted i Sognelokalet i Skamby Multihus kl. 19.00 og er offentlige, så man er velkommen til at
komme og høre, hvad Menighedsrådet arbejder med.
Bodil Arndal

Så er det atter tid for julemarked i Skamby Multihus

Konfirmation i Skamby Kirke søndag d. 29. august kl. 11.00
Der bliver serveret Asti og chokolader efter konfirmationen for at fejre den festlige dag.
Årets 16 konfirmander:

Døbte i Skamby Kirke
siden sidst:

Vielser i Skamby Kirke
siden sidst:

Bisættelser samt begravelser fra Skamby Kirke:


- 17 -

Dato

Dagens navn

Skamby

22. august

12. søndag efter Trinitatis

10.00
Trolde
fest

29. august

13. søndag efter Trinitatis
Konfirmation

11.00

5. september

14. søndag efter Trinitatis
Konfirmation

12. september

15. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste

19. september

16. søndag efter Trinitatis

26. september

17. søndag efter Trinitatis

3. oktober

18. søndag efter Trinitatis

10. oktober

19. søndag efter Trinitatis

17. oktober

20. søndag efter Trinitatis

24. oktober

21. søndag efter Trinitatis

31 oktober

22. søndag efter Trinitatis

7. november

14.00

9.30

11.00

9.30

Alle helgens dag

17.00

14. november

24. søndag efter Trinitatis

11.00

21. november

Sidste søndag i kirkeåret

28. november

1. søndag i advent
Fredslys

5. december

2. søndag i advent

9.30

Søndersø

LKC

9.00
11.00
Konfirma
tion

UA

LKC

9.00

LKC

9.30

UA

UA

LKC

UA

UA

11.00

UA

11.00

LKC

9.30

UA

13.00

UA

9.30

LKC

11.00

UA

9.30

UA

Begge 19.30
UA

LKC

Begge

9.30

UA

11.00

UA

11.00

LKC

9.30

UA

Datoer for arrangementer i efteråret 2021:
 Familiegudstjeneste torsdag d. 9. september kl. 17.00
 Høstgudstjeneste søndag d. 12. september kl. 14.00
 Allehelgens gudstjeneste søndag d. 7. november kl. 17.00.
 Julemarked lørdag d. 20. november.
 Juletræsfest lørdag d. 4. december.
 Julekoncert med Simone Egeriis i Skamby Kirke torsdag d. 9. december kl. 19.30.
Begge julearrangementerne afholdes i Skamby Multihus.
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
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Børnehuset Skamby
En hilsen fra Børnehaven:
I Børnehaven er vi i skrivende stund 24 børn. I
foråret har vi igen været med i kampagnen “Vi
kan cykle”. Vi har cyklet rundt i nærområdet og
brugt Multihusets parkeringsplads til at lære forskellige trafik og cykleregler. Vi sluttede af med
en cykeldag til Glavendruplunden, hvor vi havde
medbragt vores madpakker. I uge 24 havde
Nordfyns kommune udedagtilbud. Vi havde planlagt forskellige aktiviteter såsom, gåture i nærområdet, vi samlede skrald, lavede billeder af
det, vi kunne finde i naturen, og fredag flyttede
vi Børnehaven til Glavendruplunden. Nu glæder vi os til eftersommeren og masser af forskellige aktiviteter på vores skønne legeplads.

Hilsen
Børnehuset Skamby

Information fra Skamby Antenneforeningen:
Foreningens TV-pakke priser for 2021:
 Grundpakken /Waoo Viasat lille TV-pakke
 Mellempakken/ Waoo Viasat favorit TV-pakke
 Fuldpakken/ Waoo Viasat stor TV-pakke

1.260 kr. Halvårlig
2.760 kr. Halvårlig
3.900 kr. Halvårlig

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
Kontaktpersoner antenneforeningen:
(Formand): Torben Iversen tlf.6485 1460 / 2991 3683
(Kasser): Bernt Jørgensen tlf.6485 1536
(Sekretær) Mariann Ravn

ti@mail.dk

bernt@skamby.dk

tlf.2640 9200

Hjælp til søgning efter Tv-kanaler mv.:
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem
tlf. 2731 8955
Nicolaj Fonnesgaard bestyrelsesmedlem
tlf. 6162 9323
Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby

Skamby Antenneforening
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 22-09-2021 kl. 19:00
i Skamby Multihus, Torupvej 59
Dagsorden ifølge vedtægter
Forslag skal være Formanden i hænde senest den
12-09-2021

Bestyrelsen
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Troldefesten i Skamby bliver i UGE 33!
Så fik vi endelig lov til at holde en fest. I år bliver det en smule anderledes grundet den lange plageånd (corona virus).
Så troldefesten kommer til at se ud næsten, som den plejer. Her er programmet, som det ser ud i
skrivende stund:
Vi flytter festpladsen fra sin vanlige plads på fodboldbane nr. 4 til bane nr. 3 - ikke den store forskel.

Torsdag d. 19. august:
Kæmpe reklame-banko. Her burde vi skrive med stort, for kæmpe
det bliver det, da det sidste bankospil, vi har haft i Skamby, var i
marts 2020.
Der er præmier for langt over 25.000 kr. Alene hovedpræmierne har
en samlet værdi på 8.000 kr. Fordelt på 5 gennemgående numre.
Her er der virkeligt noget at komme efter!
Troldefest Reklame-Banko 2019

Fredag d. 20. august:
Bob-Open er en tilbagevendende begivenhed, hvor folk fra hele landet kommer, der er virkeligt noget på spil. Hvem løber af med sejren i år? - er det de
forsvarende mestre tilbage i år 2019, Erling og Allan Kristensen, de to brødre, som gik hele vejen, eller bliver de slået ud i år? Ja i år, for der var jo ingenting i 2020.
Det skulle have været 2020, som var jubilæumsåret, - det blev aflyst. Men så
tager vi jubilæum i år. Det er nemlig 30. gang, at vi nu afvikler BobTurnering i Skamby.
1.Pladsen - 2019:
Brødrene Allan og Erling

Hvis ikke du selv skal spille, så kom op i teltet på boldbanerne og mærk
stemningen og spændingen, - hvem løber med pokalen? Vi serverer jo også
en fadøl (til kun 30,- kr. i år) og en grillet pølse.

Lørdag d. 21. august:
Ja, til at starte med er der kamp på grønsværen, Herrer-Seniorerne, som jo er rykket op i serie 2,
skal møde Ubberud. Det bliver en kamp Skamby skal vinde. De spiller kl. 12.00.
Damerne har også en formiddagskamp. Den er dog ikke helt lagt fast her i skrivende stund, men vi
forventer af damerne møder Posten (der kan dog ske ændringer).

Så prøver vi med noget nyt, - og så alligevel ikke -, men det er i skrivende stund ikke helt på plads.
Men en eller anden form for gadekamp bliver der i løbet af formiddagen. Om det bliver rundbold eller
fod-rundbold eller måske hockey på multibanen, det ved vi ikke endnu. Det er spændende.
Og så kommer så den store ændring!!!!
Vi kommer ikke til at lave fællesspisning lørdag aften i år!!! Dette er kun i år. Vi vender stærkt tilbage
med den aktivitet næste år (- hvis vi må).

MUSIKFESTIVAL
I år bliver lørdag aften fyldt med masser af god musik på plænerne på stadion. Vi starter med at lukke op kl. 15.00, - første band går på kl. 16.00, og så kører det ellers hele aftenen.
Slutter kl. 23.00 med livemusik, forsætter så med vores lokale DJ Leif, der fyrer den af bag sin pult
fra kl. 23.00 til 01.00.
Så skal der være fest, så lad dér være fest!
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Søndag d. 22. august:
Køre traditionerne i stilling igen.
Vi starter dagen op med Trolde-gudstjeneste i teltet kl. 10.00.
Efterfuldt af Tour de Skamby, sponsorcykelløb igennem hovedgaden i Skamby kl. 11.00
til 12.00. Er du ikke selv kommet op på jernhesten, så er det med at komme ud på fortovet, for nu skal der heppes på ens favorit,
her gælder det ikke om at have kørt flest
km. Nej det er udklædning/påklædning.
Hvem
syntes
du,
er
den
sjoveste/
grimmeste eller bare din favorit.
Derefter så fejrer vi i det store telt dém, der har kørt flest penge ind. Her er alle velkomne. Der bliver i år en ekstra god frokost til alle, der har lyst. Selv om den bliver ekstra god, så bliver den ikke
dyrere, end vi er vandt til 30,- kr. pr. ”snude”.

Det er her, vi fortæller, hvor mange penge der samlet blev kørt ind. Det er også her, vi i år kårer
årets Skamboer. Der er jo en masse, som vanligt har gjort noget godt for byen, men én af dem lidt
ekstra, og det skal vedkommende belønnes for, - spændende hvem det bliver.
Det er også her, hvis der er nogen talere, at de kan komme til mikrofonen.
Med håbet om at alle har haft en fed weekend!
Hilsen

Robin Birch

Troldefestudvalget

Arrangører er Skamby Boldklub og Skamby Multihus telefon på Robin Birch er 60 19 28 23
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Ambitiøse serierivaler på Fyn slås sammen
De to nordfynske rivalklubber Skamby Boldklub og Hårslev Boldklub har fra
1. juli valgt at slå deres seniorafdelinger sammen for at skabe en konkurrencedygtig klub.
Normalt er Skamby Boldklub og Hårslev Boldklub rivaler, når spillerne betræder grønsværen, og der
er seriebrag på programmet, men fremover skal de to nordfynske klubber arbejde sammen i seniorregi.
Fra 1. juli er vi i Serie 2 og 3 og 4 -klubberne Skamby Boldklub og Hårslev Boldklub nemlig til Skamby-Hårslev Boldklub på seniorsiden, og klubberne har lavet en aftale for de næste tre år.
29-årige Daniel Wædele Larsen er spillende assistenttræner i Hårslev Boldklub, og så sidder han samtidig i den nye bestyrelse i Skamby-Hårslev Boldklub sammen med Claes, Christian, Lasse, Nicolaj og
Robin. Han har derfor haft en vigtig finger med i spillet, for at de to serierivaler på Fyn fra sommer
kan kalde sig en samlet klub på seniorsiden.
Vi har i klubben et klart mål.
- Det går ud på at skabe en ny klub på Nordfyn, som kan konkurrere med de andre storklubber.
De to klubber har trods deres rivalisering tidligere arbejdet sammen på ungdomssiden, og der er bestemt ikke noget ondt blod mellem de to klubber.
- Det har altid været en venskabelig rivalisering, selvom vi geografisk ligger forholdsvist tæt på hinanden (cirka 14 kilometer mellem de to byer, red.). Udover det, har vi tidligere haft et ungdomssamarbejde, men så gik vi hver til sit.
- Vi har været venner, når vi ikke har spillet på banen, men når vi har spillet, har der altid været en
rivalisering, da vi har spillet i samme række og er fra nogenlunde samme nærmiljø. Så der er en venskabelig rivalisering, men når vi har været på banen, er der blevet gået til vaflerne.
20.06.2021

Skambys Herre-Senior-Hold rykkede op fra Serie 3 til Serie 2 (
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Vil være konkurrencedygtig
Lige nu har Skamby spillet sig tilbage i serie 2, en plads Skamby har haft før, grundet den super store
holdånd og det gode kammeratskab er det lykkes Skamby at kæmpe sig tilbage fra serie 3 til nu serie
2. Hårslev er placeret i Serie 3, Hårslev har gennem den seneste tid oplevet en tilbagegang i klubben.
Skamby har også haft ups and downs.
Vi håber nu på at der bliver lavet om på det svingende medlemstal. Målet er, at herre-seniorsiden i
Skamby-Hårslev Boldklub kommer til at bestå af 50-60 spillere. For den nye klub handler det i første
omgang om at finde fodfæste og opnå det første delmål. Pt. er der meldt 57 spillere til, så vi nu kan
lave 3 hold i herre-senior-rækken.
- Vi har sagt fra start, at vi gerne vil være i Serie 2 i 2022 senest, Det er vi så allerede nu, så vi er
forud for målsætningen, vi har så hold 2 nu, her er målet så at de rykke i serie 2 det er forholdsvist
realistisk, isæt med den spiller kapacitet vi nu er og noget som vi rigtig gerne vil.
- Vores andet mål bliver, at vores hold to skal stå for udvikling og være ambitiøst, og det skal som
minimum på sigt gerne være et Serie 2-hold, og så vi har et førstehold i Serie 1 måske, så niveauet
ikke bliver alt for stort, og der bliver skabt et konkurrencedygtigt miljø, vi pointerer, at klubben gerne
vil kunne måle sig med Morud og Bogense på sigt. Vi har så et hold 3 som spiller i serie 4, et meget
vigtigt hold, for det er på samme tid vigtigt for os, at der skal være plads til alle.
Kan vi se klubben komme i Albaniserien på sigt?
- Ja se, det er svært at sige. Det er faktisk ikke noget, som vi har snakket om. Lige nu har vi Serie 2
og Serie 1 som første delmål, men på sigt er det ikke noget, som vi vil afvise.
- Det kommer an på, hvordan det går med samarbejdet. Nu har vi skrevet tre år, og så kan man måske se på det efter de tre år, men vi er ikke afvisende over for, at det kan være en ambition i fremtiden.

Projektet om at slå sig sammen har været under opsejling længe.
- Vi har arbejdet på det i et års tid, og jeg tror, at vi har fundet ud af, hvor svært det er at slå to
klubber sammen rent praktisk. Vi har en kontrakt på tre år frem i tiden, så det er et langsigtet projekt. Så det har taget noget tid, hvor vi har forsøgt at gøre det på den rigtige måde.

Her ses Skamby-Hårslev Boldklubs logo

Udfordringer undervejs
De to klubber har undervejs fundet ud af, at det ikke er helt gnidningsfrit at slå to klubber sammen til
én med et fælles værdisæt. Derfor var der også en smule modstand fra forskellige fronter, da idéen
først blev fremlagt.
- Det har været en udfordring at slå to stolte klubber sammen både i forhold til trøjefarver, hvor vi
skal spille henne, og hvordan vi skal træne. At slå to klubber sammen på lige vilkår har faktisk været
ret udfordrende, men vi er kommet frem til den bedste løsning for os alle sammen.
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Hvordan har opbakningen været?
- Det startede måske med, at der ikke var så meget opbakning, fordi i starten er det bare bestyrelserne, der snakker sammen. Vi skal jo gøre det på grund af spillerne i sidste ende, da de jo skal spille
på holdene.
- Så i starten var der faktisk ikke så meget opbakning til det, og jeg tror, at der var mange, der kiggede lidt skævt til det, for enten er man Skamby-spiller eller Hårslev-spiller, og så var man jo rivaler.
- Så der var nok mange, der så lidt skævt til det i starten, men efter vi fremlagde vores planer, og
hvad vi gerne vil med det, og hvorfor vi har gjort det, så har vi fået rigtig meget positiv feedback fra
fans og folk i lokalområdet. De glæder sig til det.
Samhørigheden i den nye klub bliver meget vigtig, og målet er at overføre det gode fællesskab i de to
klubber, så det er gennemgående i den nye klub.
- Vores absolutte største værdi er fællesskab. Begge klubber har altid stået for et rigtig godt fællesskab, så det skal vi have videreført, og det skal selvfølgelig integreres i klubben, så det gode fællesskab i Skamby og Hårslev kan blive til et stort fællesskab.
- Vores absolutte største værdi er fællesskab. Begge klubber har altid stået for et rigtig godt fællesskab, så det skal vi have videreført, og det skal selvfølgelig integreres i klubben, så det gode fællesskab i Skamby og Hårslev kan blive til et stort fællesskab.
- Nøgleordet er fællesskab, og så skal der være plads til alle, og det er noget, som begge klubber slår
sig på nu. Vi vil gerne favne bredt.

Betyder meget for lokalsamfundet
Det er ikke blot vigtigt for de to klubber, at de slår sammen og forsøger at blive en konkurrencedygtig klub på Fyn.
Det har også stor betydning for lokalsamfundet, og flere har allerede vist stor interesse. Derfor forventer vi også, at der kommer tilgange til klubben.
- Vi tror helt sikkert, at det kan få nogle flere folk på stadion for at se os spille, når vi spiller mod højere rangerede modstandere og kommer op i rækkerne.
- Men også det at kunne tiltrække spillere fra lokalområdet både de unge, men også ældre spillere,
der måske har spillet før og holder pause, så vi kan få så mange i gang som overhovedet muligt. Derudover så vil vi gerne samle lokalområdet.
- Det betyder rigtig meget for Hårslev at de har været med der, hvor det gik godt for Hårslev, hvor
det var et godt Serie 1-hold, til nu hvor de er røget lidt ned og gået lidt ned i medlemmer, og nu
stabler vi sammen noget nyt på benene igen, så spillerne kan få bedre vilkår, og vi kan spille os lidt
højere op i rækkerne.
- Det betyder rigtig meget. at vi har spillere som var med dengang, hvor der var et ungdomssamarbejde mellem de to klubber. Så at have været med til at starte det op på ungdomssiden, og så nu
starte det op på seniorsiden, det er også lidt specielt. Der er nu skabt et seriøst træner team omkring
alle hold.
Det bliver Gert Wiis, der bliver cheftræner for Skamby-Hårslev Boldklub, og han har skrevet en treårig kontrakt. Så har vi Rasmus Andersen, som Assistent træner, vi har fået den meget dygtig Mohamed Yassin som hold 2 træner, to seriøse træner for hold 3 er Mathias Thomsen og Klaus Kristensen,
ud over alle sidde har vi en målmandstræner og en massør tilsluttet herreholdet.
Robin Birch
Formand

Boldklubben udlejer borde og stole
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Skamby Boldklubs Venner
Så nåede vi næste forbi sommeren 2021 efter godt et år med diverse restriktioner i samfundet. Der er nu blevet løsnet så meget op, at vi kan forsøge os lidt med aktiviteter igen i
boldklubbens støtteforening.
Første opgave bliver ved Troldefesten, hvor vi håber at bankofolket er blevet rigtigt sultne, efter at
vores seneste banko blev afholdt i starten af marts 2020. Så glæd dig til Troldefestbanko og hygge i
teltet torsdag den 19. august kl. 19.00, vi åbner dørene kl. 18.00.
Så velkommen i det store festtelt til Troldebanko, der igen kan byde på banko med præmier for over
30.000 kr. Der bliver 50 numre i det gennemgående spil, 5 flotte ekstranumre - værdi langt over
1.000 kr. pr. stk. Desuden har vi minimum 50 gevinster i Amerikansk lotteri, og sidegevinster til begge sider i det gennemgående spil. Husk, du skal parkere på fodboldbanen foran klubhuset. Er der
gangbesværede, finder vi ud af, at de bliver kørt til døren.
Også i efteråret vil vi forsøge os igen med bankospil i klubhuset. Hvis ellers Covid-19 fortsætter tilbagetoget, og de fleste snart er vaccineret, så prøver vi at starte op med tre bankospil i oktober måned.
Går det godt med jeres tilslutning og samfundets og sundhedsstyrelsens krav til os, fortsætter vi med
at spille frem til marts 2022 - som normalt.
Hvis ikke vi kan få gang i bankospillene igen, vi skal jo være omkring 70, for at det kan løbe rundt,
stopper vi efter de tre spil i oktober og venter så, til der kommer bedre og mere sikre tider igen.
Vi ved jo ikke, om folk vil, tør og ønsker at komme til bankospil igen med pandemi-truslen hængende
over vores hoveder stadigvæk. Men i hvert fald har vi besluttet, at vi spiller tre gange i klubhuset igen
11. oktober, 18. oktober og 25. oktober. Så tager vi en beslutning om fremtidige spil til den tid.
Det bliver som sædvanlig med 40 gevinster i gennemgående spil og med to ekstranumre, amerikansk
lotteri og puljebanko. Der er spilstart kl. 19.30, og dørene åbnes kl. 18.00.

Vennernes indtjeningsmulighed har selvfølgelig været minimeret i det seneste år, men noget, som
pandemien ikke har påvirket, er vores sponsorat fra EnergiFyn, hvor de sponserer os pr. brugt strømforbrug fra Jer forbrugere.
Det blev til omkring 5.000 kr. i det forløbne år for stort set intet arbejde, - det er da nemt!
Tilmeld dig med Support El hos EnergiFyn og vælg Skamby Boldklubs Venner til din støtte, så betaler
EnergiFyn penge direkte til os, og det koster ikke dig en krone ekstra, du skal bare betale dit normale
el-forbrug. Nemmere kan det da ikke være, så meld dig til og støt os.
Sponsoratet fra EnergiFyn lyder typisk på 60-80 kr. pr. husstand. Det lyder ikke af meget, men som
bekendt; mange bække små……….
Husk også at vi stadig lejer borde og stole ud samt en slushicemaskine, så skal der være fest, så lad
os hjælpe med at få arrangementet op af stå.
Håber vi ses til REKLAMEBANKO, husk det, torsdag 19. AUGUST.
Pas godt på Jer selv derude!
Hilsen
Flemming
SB Venner
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Vi holder stadig afstand - og passer på hinanden!

Skamby Cykelklub

Nyt fra klubben
Der har grundet corona desværre ikke været de helt store aktiviteter i SCK, men klubben håber på et
større fremmøde her i efteråret. Hvor vi også kan begynde på at holde forskellige arrangementer
igen. Vi håber at holde lidt cykel-grill-søndagsture, og så begynder der også at komme gang i diverse
cykelløb igen.
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.

Venlig hilsen
Claus Levin
Formand Skamby Cykelklub

Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens Idrætsforening, September 2021
Som det er blevet en tradition, har bestyrelse og instruktører holdt sæson afslutning.
Vi startede med en evaluering af sæsonen og hvad vi kan tilbyde i næste sæson, inde vi sluttede af
med lækker grillmad.
Gymnastikken starter op på Løkkemarksskolen, første gang i uge 37, fra den 13.-16. september.
Disse 2 hold er klar til opstart i uge 37:
Yoga med Pernille, mandag den 13. september kl. 19:00–20:00
Forældre/Barn med Helle, onsdag den 15. september kl. 16:30-17:30
2 af vore garvede instruktører kan ikke få deres arbejdsliv til at hænge sammen med instruktørjobbet, så derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at tilbyde holdene Tumlingerne og
Spring.
Men hvis du har lyst til at hjælpe, hører vi gerne fra dig. Du skal ikke stå alene med det, men får de
først gange en erfaren instruktør med på sidelinjen, hvis du har behov for det.
Kontakt Anna på 3066 2787, helst senest den 8. august.
Vi er åbne for nye tiltag, så hvis du / I har ønsker eller idéer 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 med på gymnastikforeningens Facebook-side: Skamby/skovdalen IF, hvor vi vil opdatere jævnligt med de nyheder, vi har.
HUSK at gymnastikforeningen holder generalforsamling mandag den 8. november kl. 20:00
på Løkkemarksskolen
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen
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Måned

Dato

Tid

Aktivitet / Sted

Februar

Tirsdag d. 9.

19.30

Syng-sammen aften i Søndersø Kirke.

Februar

Torsdag d. 11.

19.00 /
19.30

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

Februar

Søndag d. 14.

13.30

Fastelavnsfest i Skamby Kirke og Skamby Multihus.

Februar

Onsdag d. 24.

19.00

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

Marts

Tirsdag d. 9.

19.00

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

Marts

Tirsdag d. 9.

20.00

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

Marts

Søndag d. 1.

Januar
AFLYST

AFLYST

AFLYST

Gymnastikforeningen afholder opvisning på Løkkemarksskolen.
AFLYST

April

Maj
Juni

Onsdag d. 9.

19.00

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

Juni

Onsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden

Juli

Søndag d. 25.

11.00

Frokostgudstjeneste. Afholdes i Skamby Kirke samt i Multihuset (husk tilmelding).

August

Tirsdag d. 10.

19.00

August

Tirsdag d. 10.

20.00

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

August

Torsdag d. 19. til
Søndag d. 22.

August

Søndag d. 29.

September

Lørdag d. 4. +
Søndag d. 5.

September

Uge 37 (13.-16. sep.)

September

Onsdag d. 22.

19.00

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

Oktober

Mandag d. 11.+19.+25.

19.30

Bankospil i Klubhuset (Opstart igen efter en laaang pause). ;-)

November

Mandag d. 8.

20.00

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på
Løkkemarksskolen.

November

Lørdag d. 20.

December

Torsdag d. 9.

19.30

Julekoncert med Simone Egeriis i Skamby Kirke.

December

Lørdag d. 4.

14.00

Juletræsfest

Musikfestival / Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion
11.00

Konfirmation i Skamby Kirke
Stort Vikingemarked i Glavendruplunden

Gymnastik starter op igen.

Oktober

Julemarked i Multihuset
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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

