Sogneblad for beboere i Skamby - Ullerup - Rostrup - Bolmerod
- Bastrup - Brøndstrup - Torup - Glavendrup - Stensby

”Bladet” udkommer fire gange årligt i ca. 400 eksemplarer, og omdeles i Skambyområdet (postnr. 5485 Skamby). Udgiveren er Skamby & Omegns Borgerforening
i samarbejde med lokale foreninger og institutioner.
Al henvendelse vedr. indlæg og annoncer til ”Bladet”, bedes venligst ske til:
Bente R. Jakobsen, E-mail: brj@raakilde.net, tlf. 20 21 95 65.

”Deadline”

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

Layout og trykning af ”Bladet”
BRJ/Borgerforeningen

jonas@jiportal.dk

jakobsen@raakilde.net

Bo.sigersted@post.tele.dk

Skamby & Omegns Borgerforening er på Facebook.
Følg Skamby på Facebook!

http://facebook.com/SkambyBorgerforening
- eller følg med på: www.skamby.dk

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

Venlig hilsen bestyrelsen
PS! Du bliver tildelt et medlemsnummer og deltager i lodtrækning om et par gode flasker vin.
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Nyt fra Borgerforeningen/Skamby Lokalråd
Lidt træls igen at skulle nævne Corona. Desværre er det svært at komme udenom, og bedst som vi
troede, det var et overstået kapitel, fik vi en så ny variant fra Sydafrika.
Det lægger en solid dæmper på alle aktiviteter, men hvis man må have lov at sige det, så er det heldigvis på en årstid, hvor aktivitetsniveauet er lidt lavt alligevel. Vi har så lov at håbe på, at vi hen
over foråret og sommeren igen kan få lidt mere normale tilstande.

Hvad rører der sig så i Skamby?
I 2021 fik vi taget hul på problematikken om kloakkerne. Når jeg skriver ”taget hul på”, så er det fordi, det tilsyneladende er mere kompliceret end som så. Den ene ting er, at ansvarsfordelingen mellem
Vandcenter Syd og kommunen åbenbart ikke er helt afklaret, og den anden ting er, at en renovering
kan være mere omfattende, end først antaget. Derfor ser vi også med jævne mellemrum, at der foregår et eller andet omkring kloakdækslerne.
Det ”Bynære rekreative område” arbejder vi stadig på. Vi har stadig de to områder – ved Brøndstrupvej og Vestervangen – i spil, men satser nok på Vestervangen. Brøndstrupvej ligger måske mere centralt, men bag Vestervangen er det kommunalt jord. Så det bliver nok den bedste løsning henset til
de midler, der er til rådighed.

Trafik
En del beboere på Stensbyvej har rettet henvendelse til Borgerforeningen, idet trafikken tilsyneladende er blevet tungere og mere tæt. Formentlig skyldes det, at alle i dag kører efter GPS – også lastbilerne. Den korteste vej mellem Odense Havn og Skamby (Danish Agro), er over Stensby. Desværre er
vejen ikke bygget til den tunge trafik, hvilket tydeligt ses på rabatterne. Hastigheden hvormed lastbilerne (nogle) kører, er også problematisk. Hvem har ikke mødt et vogntog på Stensbyvej, og har måtte holde godt til højre?
Renovering af Bredgade er også et punkt, der står højt på ønskesedlen, og måske vil ønsket blive indfriet her i løbet af 2022.

Brøndstrupvej og den såkaldte ”to minus én” vej er også noget, som vi forsøger at ændre på, og håber vi kan finde en fornuftig løsning.
Nordfyns kommune havde i december indbudt lokalrådene til et møde om trafik. Desværre blev det
udsat til slutningen af januar. Om det så igen bliver aflyst, ved vi endnu ikke, men her vil vi selvfølgelig igen fremlægge vores genvordigheder.
Endelig er der vores byporte. For snart mange år siden lavede Nordfyns kommune en såkaldt designmanual. Formålet var bl.a. at gøre flere ting i kommunen ensartet og dermed vise sammenhold. En af
de ting, der skulle ensartes, var nye byporte. Der blev lavet et tema for de fire ”hovedbyer” og et tema for alle småbyerne. Af en eller anden årsag fik Skamby ingen porte. Det kunne jo ikke passe, da vi
jo trods alt er midtpunktet i kommunen. Det fik vi så gjort noget ved. Vi kunne så få tre sæt, men det
rækker jo ikke, når alle de store veje skal dækkes. Derfor blev der bevilget og bestilt et ekstra sæt.
Cykelstien skulle også lige gøres færdig, men i mellemtiden ”faldt” man over en bekendtgørelse der
sagde, at disse byporte er ulovlige. I mellemtiden er der så ”åbnet en lille dør på klem”, så vi måske
alligevel kan få lov at opsætte byportene på Brøndstrupvej og Ullerupvej.

Lokal Udviklingsplan (LUP)
Den lokale udviklingsplan, som vi jo godkendte på vores sidste generalforsamling, skal vi også slå et
slag for. ”Værktøjet” er dynamisk og derfor er skal vi igen opfordre til, at alle bidrager med idéer og
forslag. Så hold Jer ikke tilbage. Se evt. Bladet fra marts 2021 (http://www.skamby.dk/2021/)

Glavendruplunden
Til trods for det nu er vinter, bliver Glavendruplunden flittigt besøgt. Shelterne har i 2021, været knap
så benyttet som året før, hvilke nok hænger sammen med, at det igen har været muligt at rejse ud i
verden. Desuden er der kommet flere sheltere til, så mulighederne for en tur i det fri er blevet større/
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bedre. Vi klager dog ikke, da det stadig giver en pæn indtægt i leje.
Toilettet er jo lukket i perioden uge 42 til uge 13. Der arbejdes dog på at få åbnet hele året, men det
kræver yderligere midler til rengøring. Det håber vi dog kan findes, så det også er muligt at benytte
toilettet i vintermånederne.
Til de mange lokale, der benytter lunden, vil vi gerne rette en særlig tak. Når noget falder udenfor
normalbilledet, så får vi det at vide. Ikke at vi som lokalråd har nogen form for myndighed, men vi
kan formidle videre til rette personer i kommunen og hurtigt få rettet op på forholdene.

Husk: Generalforsamlingen 8. marts
Claus Raakilde Jakobsen
Næstformand

HUSK AT:
Skamby og Omegns Borgerforening er dit lokalråd, der er en del af det Nordfynske Landdistriktsråd og, som så igen er talerør til kommunen.
Den lokale udviklingsplan er et dynamisk værktøj, der til stadighed kan udbygges og ændres og,
som kan fastholde de gode idéer og forslag, der kommer fra lokalområderne. Planen vil også lægges
til grund, når der skal søges midler i forskellige puljer, så helt uvæsentlig er den ikke. I forskellige
sammenhæng drøftes ofte nye idéer, men de kommer ikke videre. Måske er det netop en af disse
idéer, der kan realiseres, så hvorfor ikke få den bragt videre?
Har du derfor én eller flere gode idéer til udvikling af lokalområdet, så hold dig endelig ikke tilbage.
Du kan til hver en tid kontakte Borgerforeningens bestyrelse med forslag, som vi kan optage i planen
og viderebringe til rette personer.

Julekonkurrencen:
Vinderen af julekonkurrencen i december-udgaven af BLADET blev:

Britta Werge, Stensbyvej 3, Skamby
Hun fandt alle Lille Nis’ bøger - i alt 21 stk.
Gevinsten: Gavekort til Matas.
Tillykke til Britta!

Tirsdag d. 8. marts 2022 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. 1. marts
2022, f.eks. via e-mail: jonas@jiportal.dk
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisorer.
Fastsættelse af kontingent.
Evt.

Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

5:
6:
7:
8:
9:
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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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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. informationer om
aktiviteter og tilbud i lokalområdet samt i Nordfyns Kommune.

Vi står lidt i samme situation som sidste år. Bliver det muligt at afholde markedet på vanlig vis, eller
skal vi igen finde på noget alternativt? Selvfølgelig satser vi på normale forhold og planlægger ud fra
det.
2021 gav et pænt overskud, hvilket har gjort det muligt at indfri lidt ønsker. Vi vil gerne derhen, hvor
vi blot sætter stikket i, og det kører. Så langt når vi nok aldrig, men vi er da kommet et godt stykke
hen ad vejen. Investeringerne er gjort i en god lukket anhænger, et par telte og ikke mindst en container, så vores materiel er samlet ét sted.
Generalforsamling afholdes i Multihuset 2. marts kl. 19.00 (med forbehold for aflysning pga.
corona).
Om alt går vel, ses vi 1. weekend i september (3. og 4. september)
Følg os på: www.nordfynsvikingemarked.dk eller FB: Nordfyns Vikingemarked

År og fred
Claus Raakilde Jakobsen

Høvding

afholder

Generalforsamling onsdag 2. marts 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før (senest 15. februar).
Se evt. mere på nordfynsvikingemarked.dk, eller på Facebook: Foreningen Nordfyns Vikingemarked. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden, men har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte undertegnede på tlf. 2143 9818 eller på mailadressen fmd@nordfynsvikingemarked.dk
Claus Raakilde Jakobsen
formand
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Nyt fra Skamby Multihus
Mit indlæg vil denne gang omhandle, det jeg tillader mig at kalde Multihusets julegave, en gave med perspektiv.
Den sidste del af 2021 og starten af 2022 blev en både spændende, fantastisk og meget travl tid i Multihuset. Startende d. 24. november, hvor Inis modtog en henvendelse fra
områdelederen for Familiehuset, Langebyhus og Sundhedsplejen i Nordfyns Kommune med forespørgsel omkring ledige kontorlokaler.
Områdelederen og Afdelingslederen fra Familiehuset kommer på besøg dagen efter. Jeg fremviser de
ledige lokaler på førstesalen. Vi får talt om deres behov for plads og, hvorledes jeg ser, at vi kan/vil
istandsætte de to sidste klasselokaler forud for deres evt. lejemål. Udover de store rum vil de gerne
have enekontorer. Specielt gerne det tidligere ”kopirum” for enden af gangen, hvilket vi på det tidspunkt havde udlånt til Borgerforeningen/Vikingemarkedet, så det ville kræve en snak med dem inden
dette lokale kunne indgå i et evt. lejemål. Vores besøgende var meget begejstret for det fremviste og
for Skamby Multihus i almindelighed samt de så store muligheder i de faciliteter, vi i øvrigt har på Torupvej.
Vi talte lidt huslejeniveauer, og så skulle de ”hjem” og tænke mulighederne igennem og foreligge et
muligt lejemål for deres chef. Efterfølgende var der nogen kontakt mellem chefen for Børn og Familie
og undertegnede frem til 20. december, hvor vi får et endeligt GO, som inkluderer hele førstesalen,
undtagen undertegnedes kontor i midten (det gamle lærerværelse), hvilket bevirkede, at vi blev nødt
til at lave en ny aftale med Borgerforeningen/Vikingemarkedet om andet opbevaringssted end lokalet
på førstesal, og det fik vi hurtigt en god konstruktiv aftale omkring.
To dage senere fik jeg en mail fra Områdelederen, der startede med følgende ordlyd: ”Jeg ved godt,
jeg strammer skruen, men er der overhovedet mulighed for, at vi også kan leje det lokale du bruger?
Eller kan vi stå først på venteliste, når det bliver ledigt? Vi er meget pressede på lokaler i min afdeling,
derfor tillader jeg mig at spørge”.
Den henvendelse fik lidt tanker i gang hos mig. Hvorfor var jeg flyttet op i Multihuset? Reelt var der
tre årsager: For at støtte projektet økonomisk, for at en evt. kommende lejer ikke skulle være alene
på matriklen samt, at jeg kunne ”tage på arbejde”. Undtagen det sidstnævnte, så var de øvrige årsager/forhold løst/forsvunden. Tillagt at flyttede jeg ud, så ville/kunne den nye lejer disponerer over hele
førstesalen. Det ville blive et meget mere reelt lejemål/arbejdsplads, så kunne de låse af osv., – så jeg
er flyttet hjem igen!
Efter den bekræftende melding fra Kommunen, ventede alt det praktiske. Der var mange ting, som
skulle gå op i en højere enhed, hvis vi skulle kunne aflevere lejemålet klargjort til 1. februar. Det kan
jeg så røbe i dag (31. januar), at det er lykkes.
Mit første og allervigtigste fix-punkt var et møde med vores helt fantastiske malerteam Henning og
Kurt om, hvorledes de så, dels på om de ville/kunne klare opgaven med maling mv. af de to klasseværelser + det løse og, hvordan de så på mulighederne for at være færdige til 1. februar. Som altid havde de (heldigvis) den sædvanlige positive tilgang til opgaven, ”det skulle de nok klare” – og selvfølgelig gjorde de det, de meldte færdig fredag d. 21. januar.
Vi var i gang mellem Jul og Nytår, hvor vi fik lavet ny væg mellem de to klasselokaler, således det var
klar til malerne efter Nytår. Vi fik udpeget, hvilke af vore reoler, stole mv. at vore nye lejere ville overtage, og vi havde en ”gratis afhentningsdag”, hvor primært Skamboer var forbi. Der var heldigvis meget, som kunne bruges af de fremmødte. Alt hvad der tilbage, som vore nye lejere ikke kunne bruge,
er kørt på Genbrugspladsen, - mange fyldte trailere og i flere omgange.

Gardiner er blevet hængt op. Steen Anker fik sluttet vand og afløb til i køkkenet på gangen samt tilsluttet et par radiatorer. Skamby El har lavet installation til køkkenet samt gennemgået alle afbrydere
og armaturer.
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Så facit er blevet nogle rigtig pæne lokaler, som lige fik den sidste finish med rengøring/behandling af
gulvene, rengøring af køkken på gangen og sluttende med vinduespudser indvendig/udvendig.
Vi glæder os meget til (og over), at
der nu ”bliver liv i Skamby Multihus
hver dag”, som var den allerførste
overskrift, vi satte op helt tilbage i
2013, da Skamby Multihus kun
fandtes som tanker og få noter på
et stykke papir. Dejligt at hele huset nu er i brug.
D. 01.07.2015 og d. 01.02.2022 er
to helt skelsættende datoer i historien om Skamby Multihus. Den første - den formelle overtagelsesdato,
hvor tilsagnet fra Menighedsrådet
som lejer også forelå, og den sidste: Familiehusets lejemål af førstesalen – ”alt kommer til den, der kan
vente”.
På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen

Generalforsamling
Afholdes tirsdag d. 8. marts 2022 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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Julemarkedet 2021
Så kom julemarkedet tilbage til Multihuset.
I 2020 havde nogle ”ildsjæle” formået at stable ”Julebyen Skamby” på benene, da vi som bekendt
ikke kunne holde det sædvanlige julemarked i Multihuset, men i 2021 var alt ved det gamle.
Udenfor stod juletræet smukt tændt, og indenfor havde Karen og Dina som de plejer pyntet smukt op
i vinduerne.
Heldigvis havde mange igen valgt at deltage – nye, såvel som ”gamle” udstillere fyldte både aulaen
og sløjdlokalet, og selvfølgelig var den korrekte afstand overholdt. Alle udstillere var blevet bedt om
selv at medbringe håndsprit, og jeg er meget glad for, at alle havde efterkommet opfordringen. TAK
SKAL I HA’.
Igen i år var der meget at se på. Smukke dekorationer, nisser, træskærerarbejde, julekuglekranse,
metalknager, hæklerier, signaturgaver, dyreartikler, smagsprøver af mjød m.m.
Som noget nyt i år var der samtidig loppemarked i gymnastiksalen, og jeg fornemmer, at der blev
solgt pænt, så det tror jeg bliver gentaget i 2022.
Ligesom i 2019 var der hjemmebagte æbleskiver - fremstillet af Claus og Elsa. Dem fik de meget ros
for.
Menighedsrådet havde denne gang ønsket at bruge dagen på at samle ind til julehjælpen i Skamby
Sogn. Der kom et rigtigt flot resultat ud af det. Tusind tak til alle jer, der bidrog med et beløb.
Dagen sluttede med en julekoncert i kirken. Rasmus, Lærke og Uffe spillede og sang så det var en
ren fornøjelse.
Bodil Arndal
Ps. Vi havde også besøg af en rigtig lille kravlenisse.

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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Skambys første skole
I 1846 byggedes på kirkepladsen en sogneskole (1) for hele området. Kirkemuren blev flyttet, og man
kan stadig i jorden finde spor af den gamle kirkemur. Skolen lå ved kirken, og blev benyttet som forskole indtil 1939. Denne skole udvidedes i 1904 med en ny bygning til gymnastik, som også i mange
år blev brugt som husflidsskole. Denne bygning fik senere igen en udvidelse med en tilbygning ud mod
vejen, hvor lærerinden boede. Senere igen blev tilbygningen også brugt til undervisning, og så til husflid, og så igen, da vi startede 8. og 9. klasse op, som midlertidig klasselokale i 1977.

Skamby gamle skole ca. 1870. Det ældste fotografi af elever og lærere ved Skamby skole. Lærer Johannes Christian
Brøns står bag eleverne i venstre side. Han dør i 1873.

Skolen med kirken i baggrunden efter udvidelsen i 1904. Til venstre ses den bygning, som blev brugt til gymnastiksal, og senere
husflidsskole og til højre ses den gamle skolen, der senere blev
anvendt til kommunekontor.

Da forskolelærerinde Ane Christensen kom til i
1909 blev Mathilde Hansens forældres hus benyttet som forskole (2) for de to yngste årgange, og skolen på kirkepladsen blev brugt til de
ældre årgange, man gik 3 år her og havde altså
en 5-klasses skole. Denne skole ophørte 1914.
Skolen havde da 146 elever, 1. klasse med 32
elever.

Skambys anden skole
Denne bygning blev opført i 1845 som degnebolig og fungerede senere som skole (3), indtil den
blev revet ned, og Skambys sidste skole opførtes på samme sted i 1913.

Skambys anden skole. Billedet er fra o. 1900.

Mathilde forældres hus, som husede de to yngste årgange, lå
lige ud til Bredgade overfor Torupvej. Det er nu revet ned og
Danish Agro har parkeringsplads her.

Skolen set fra vejen (Torupvej). Billedet er fra o. 1910.

Skambys tredje skole
I 1913 byggedes den sidste skole (4) i Skamby. Den blev hovedskole, mens man stadig benyttede den
gamle skole på kirkepladsen som forskole indtil 1939, hvor frøken Christensen stoppede.
I 2005 vælger Nordfyns Kommune pga. centralisering at lukke nogle kommuneskoler - heriblandt
Skamby Skole.
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Skolen bliver nu lavet om til Skamby Friskole,
som starter op 15. august 2005.
Skamby Friskole går imidlertid konkurs i starten
af 2012, derfor ændres lokalplanen så området
kan benyttes på en mere alsidig måde end hidtil,
hvor området var udlagt til offentlige formål.
Skolen sættes til salg, og bliver solgt til en norsk
køber. Men Nordfyns Kommunen benytter sig
imidlertid af en klausul om tilbagekøb, da der
ikke fra købers side foreligger nogen planer for
bygningerne, og man endvidere ikke kan komme
i kontakt med køber.
1. juli 2015 køber foreningen Skamby Multihus
skolen af Nordfyns Kommune, til rekreative formål - forsamlingshus, aktivitetshus, foreningslokaler, kursuscenter mv. Tillige er det planen, at
Skamby Menighedsråd vil leje sig ind i den ene
ende af Multihuset.

Skolens hovedbygning er imidlertid meget forfalden, og da det vil koste for mange penge at sætte den i stand, vælger man at rive den ned, hvilket bliver gjort i løbet af foråret 2016. Tilbage af
skolen er der nu kun gymnastiksalen og den nyeste længe af den oprindelige skole.
Skamby Multihus
Definitivt slut med skole i Skamby og velkommen til et Multihus.
Den 21. november 2015 - dagen før årets Julemarkedet, står Skamby Multihus færdigt og klar til
brug. Og siden da har der været meget aktivitet i huset, både inde men også ude, hvor der løbende
er sket renoveringer og forbedringer. Den officielle indvielse af Multihuset skete d. 16. juli 2016.

Skamby Multihus 2021

På billedet her til højre kan man se, hvor de forskellige skoler og forskolen har ligget samt startår for anvendelse. Numrene står i parenteser i teksten.

Billeder og dele af teksten er lånt fra Arkiv.dk samt fra private.

- 12 -

BRJ

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
- 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
Foreningens hjemmeside:

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

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: Johnny Hansen
Driftleder: Thomas A. Nielsen
Kasserer: Kasper Hansen
Vandværkets hjemmeside

2573 7571
+45 2040 7280 / vand@sondersovand.dk
4040 6593
www.sondersovand.dk

Formand: Torben Iversen
Foreningens mailadresse:

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

Bernt Jørgensen (kasserer/
TV-pakkeskift)

6485 1536 / bernt@skamby.dk

Hjælp til TV-kanalsøgning:
Jørgen Hansen
Nicolaj Fonnesgaard

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

2731 8955
5388 0848
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

Midlertidig præst i Skamby Kirke
Jeg hedder Tine Højlund Lorenzen. De næste par måneder kan I
møde mig til gudstjenester, vielser, bisættelser, begravelser, konfirmandundervisning og meget andet i Skamby og Søndersø kirker. Jeg bor i Middelfart med min mand, Andreas, der er forsker
ved Aarhus Universitet, og vores tre børn. Jeg vil gerne fortælle
lidt om mig selv som præst og som menneske.
Jeg holder af at møde mennesker. Som sognepræst har jeg erfaring med at lytte til og tale med mennesker i forskellige aldre og
livssituationer. Sjælesørgeriske samtaler har altid haft en særlig
plads i mit hjerte. Derfor har jeg også arbejdet som studenterpræst, hvor jeg fik inspiration til at møde og lytte til unge mennesker. Dette inspirerede mig videre til et vikariat som hospice- og
hospitalspræst. Mødet med døende og mennesker præget af sygdom har givet mig et blik for sorgen som et grundvilkår for os
mennesker. Det er en afgørende opgave for mig som præst at
møde mennesker i sorg og hjælpe til at bære sorgen i fællesskab.
Jeg holder også af mødet med nybagte forældre og forelskede par,
der ønsker at dele deres store glæde og kærlighed i kirkens rum. I
kirken er der højt til loftet og rum til både mennesker i sorg og
glæde.
Jeg holder af bibelhistorierne, som er en inspiration – og til tider en provokation – i mit eget levede
liv. Som præst forsøger jeg at sætte ord på, hvad vi tror på som kristne. Og gennem samtaler, undervisning og gudstjenester forsøger jeg at inspirere til håb, næstekærlighed, tro og barmhjertighed. Historierne om Gud kan ramme os lige i hjertet og få det til at banke, så nyt liv bliver sendt ud i vores
krop og sind. Når vi hører Guds ord, får vi et bankende hjerte og et nyt blik for hinanden, så vi tør
tro, håbe, elske og give os i kast med livet og kærligheden.
Jeg holder af at være i naturen og i stilheden. I Middelfart, hvor vi bor, holder jeg af at gå ture i skoven og se udover det smukke Lillebælt. Det giver mig en ro indeni at være i naturen. På samme måde
giver det mig en ro at fejre gudstjeneste sammen. At lytte til ordene, lade dem bundfælde sig og synge vores smukke salmer giver en dybde i mit liv, som jeg ikke kan finde andre steder. Kirken er et
sted, hvor vi kan komme og føle os hjemme. Kirken er dér, hvor vi hører, at vi er elskede, som dem
vi er – på godt og ondt.
Jeg glæder mig til at møde jer og være præst i Skamby og Søndersø kirker.
Må Gud fylde jeres liv med håb og kærlighed!
Sognepræst
Tine Højlund Lorenzen
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Skamby Menighedsråd afholder møder på flg. datoer:
Onsdag d. 16. marts kl. 18.30 - Torsdag d. 21. april kl. 18.00, som er et fællesmøde, men hvor
vi efterfølgende har eget møde. Mandag d. 16. maj kl. 18.30.
Møderne finder sted i Sognelokalet i Skamby Multihus og er offentlige, så man er velkommen til at
komme og høre, hvad Menighedsrådet arbejder med.
Bodil Arndal
Formand

Julekoncert med Simone Egeriis i Skamby Kirke

Vi var heldige at kunne gennemføre julekoncert med Simone Egeris, selvom coronaen stadig lurer.
Simone gjorde alt for, at vi skulle nyde koncerten i hyggeligt selskab, og det var ikke svært. Simone
fortalte samtidig små historier om sig selv og hendes tid som sangerinde.
Hun har en fantastisk stemme, der stort set kan synge det hele, og vi fik da også et bredt repertoire
af sange. Og selvfølgelig sluttede Simone af med sin signatursang: ”Vindens farver”. Jeg tror nok at
mange blev rørt af hendes fantastiske stemme, så det var en dejlig oplevelse.
Susanne

Juletræsfest 4. december 2021

Vi var lidt i tvivl om, om det var klogt at gennemføre juletræsfesten, coronasituationen taget i betragtning. Men Herluf var klar til at komme med heste og vogn for at køre børnene til kirke. Præsten fra
Skovby var klar til at stå for den indledende familiegudstjeneste i kirken. John Julemand var også frisk
på at stille op. Godteposerne var købt, og der var æbleskiver i fryseren. Så vi besluttede at gennemføre.
Af sikkerhedshensyn valgte vi dog, at aktiviteterne i multihuset skulle foregå udendørs.
Dette og måske corona i det hele taget gjorde nok, at vi ikke var helt så mange, som vi plejer at være.
Men der blev sunget og danset om juletræ i skolegården, og julemanden fik delt godteposer ud til børnene. Da vi ikke var så mange, og det i øvrigt var hundekoldt. Valgte vi at flytte æbleskivespisningen
indendørs. Det gik fint, og alle var gode til at holde afstand.
Det er vores indtryk, at både børn og voksne hyggede sig og havde en god eftermiddag.
Vi håber at se alle børnefamilier til en juletræsfest helt uden corona-begrænsninger den 3. december
2022.

Hilsen Jørgen
Måltidsgudstjeneste på Skærtorsdag
For nuværende er Skærtorsdagsgudstjenesten med spisning den 14. april desværre aflyst,
da der ikke på dette tidspunkt forventes at være ansat en ny præst.
Bodil Arndal
Formand
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Konfirmation i Skamby Kirke søndag d. 1. maj kl. 11.00
I år er der 8 konfirmander:

Morgenandagt
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: 3. marts, 7. april og 5. maj.

Kirkekoncert: Busborg, Balle & Bøje – Elvis has NOT left the building!
Det hele startede med Elvis Presley, og nu – mere end 40 år efter
hans død - rører sangene fra the King of Rock ‘n’ Roll stadig hjerterne hos millioner af musikelskere over hele verden.
Henrik ”Elvis” Busborg er to gange kåret som Danmarks bedste
Elvis og har ligeledes vundet titlen som den bedste Elvis i Skandinavien. Sammen med bassisten Torben Balle og guitaristen Søren
Bøje dykker Henrik ”Elvis” Busborg dybt ned i Elvis’ imponerende
bagkatalog og serverer en perlerække af klassikere med musikalsk
overskud og et glimt i øjet.
Snyd ikke dig selv for denne unikke oplevelse!
Uffe Hansen

Konfirmation i Søndersø Kirke
Følgende konfirmeres i Søndersø Kirke i 2022:
Søndag d. 24. april 2022: Simone Chrone Hansen, Nynne Okkerholm Søgaard, Emmy Marie

Bomholt, Viktor Østergaard Kristensen, Yasmin With Johnsen, Victor Bjerke Jensen, Merle
Lilliedal Hansen, Lærke Alsen, Villads Hermansen, Mathilde Søndergaard Sjødahl, Casper
Angelbo Thomsen, Noah Bøg Petersen. Sally Moldt Bendiksen, Freja Nilsson, Gry Stjerne
Schønwandt Rasmussen, Victoria Loklindt Pedersen, Benedict Stucky-Sørensen, Nikoline
Emilie Anna Grønbech, Ida Line Vernegren, Sara Mengel-From. Maria Binau, Amalia Mercedes Rex Heimann.
Søndag d. d. 1. maj 2022: Hannah Helene B. Skjoldager, Kaya Lumby Hansen, Kamma Slot
Jacobsen, Isolde Hildebrandt Christensen, Sofia Lindrup Olesen, Adam Oscar Markuszewski,
Magnus Agervig Rodam, Sune Dannemand Ollerup, Ashley Rosalyn Schikker Smit, Merle
Hovaldt V. Vennerstrøm.
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Dato

Dagens navn

6. marts

1. søndag i fasten

13. marts

2. søndag i fasten

20. marts

3. søndag i fasten

27. marts

Midfaste

Skamby
9.30

10.00

11.00

Søndersø

THL

HS

11.00

THL

11.00

THL

11.00

HS

11.00

THL

9.30

THL

3. april

Mariæ bebudelsesdag

THL

10. april

Palmesøndag

11.00

HS

14. april

Skærtorsdag

11.00

THL

15. april

Langfredag

17. april

Påskedag

18. april

11.00

THL

9.30

THL

9.30

THL

11.00

THL

2. påskedag

11.00

THL

24. april

1. søndag efter påske
(konfirmation– Søndersø)

9.00
11.00

THL

1. maj

2. søndag efter påske
(konfirmation—Skamby og
Søndersø)

11.00

9.00

THL

8. maj

3. søndag efter påske
Præsteindsættelse i Skamby og Søndersø

9.30

THL

11.00

Vedr. gudstjenester i resten af maj måned henvises der til kirkens
hjemmeside.

Datoer for arrangementer i foråret 2022:
 Fastelavnsfest søndag d. 27. februar kl. 13.30. Afholdes i Skamby
Kirke og Skamby Multihus.


1. maj kl. 11.00. Konfirmation i Skamby Kirke.



8. maj kl. 9.30. Præsteindsættelse i Skamby Kirke.

Hold øje med kirkens Facebook/hjemmeside, hvor de nyeste opdateringer vil
fremgå.

Henvendelse vedrørende attester m.v.:
Præsternes kontor i Skamby Multihus, Torupvej 59, Skamby.
Kontoret er midlertidig lukket, indtil en ny præst er ansat.

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

Menighedsrådsformand:
Bodil Arndal
Bredgade 20, 5485 Skamby
tlf. 60 75 98 18
zakko2406@gmail.com

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på

.
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Sognepræst
Hans Sørensen
Granbakken 11, 5482 Morud
tlf. 65 96 40 23
hsoer@km.dk

Sognepræst
Tine Højlund Lorenzen
Middelfart
tlf. 40 20 33 73
TIHL@km.dk
(Hans og Tine vikarierer kun
midlertidigt)
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

Information fra Skamby Antenneforeningen:
Foreningens TV-pakkepriser for 2022:
 Waoo lille TV-pakke
 Waoo favorit TV-pakke
 Waoo stor TV-pakke

1.380 kr. halvårlig
3.180 kr. halvårlig
4.140 kr. halvårlig

Ønske om pakkeskift til 2. halvår start 01/07-2022 skal være foreningens kasserer i hænde senest d.
01/06- 2022
Vil man skifte til en anden TV-pakke, eller ønsker at ændre i medlemskab, skal dette altid meddeles
skriftligt til foreningens kasserer på mail bernt@skamby.dk
Hjælp til søgning efter TV-kanaler mv.:
Jørgen Hansen, bestyrelsesmedlem
Nicolaj Fonnesgaard, bestyrelsesmedlem

tlf. 2731 8955
tlf. 5388 0888

p.b.v.
Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby

Nyt indhold i TV-pakkerne fra 1. januar 2022:
Lille TV-pakke

Stor TV-pakke + Tv2 Play+ Viaplay Total,
Film- Favoritter og Disney TV-arkiv

Favorit TV-pakke
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Børnehuset Skamby
En lille hilsen fra Børnehaven:
Så nærmere foråret sig, og vi glæder os til rigtig at
kunne bruge de nye legeredskaber på vores legeplads. Vi har fået en ruse, en vippe og et nyt legehus.
Vi har også fået lagt nyt tag på børnehaven og fået
lavet en ny terrasse af fliser ved vores indgang. Vi
håber, at I alle vil passe godt på vores legeplads og
de nye legeredskaber.
Foråret betyder også, at det for nogle børn, er tid til skolestart. Vi har i år
12 børn, som vi sender ud på 4 skoler den 1. marts.
Pga. covid-19 har børnehaven ikke kunne afholde sit 25-års jubilæum, det ser vi frem til at kunne fejre i løbet af foråret eller sommeren.
Mange forårshilsner fra
personalet i Børnehuset Skamby
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ALT var klar, ALT! Vi manglede kun at skrive kontrakterne under. Toiletvogne, scenefolk,
hjælperne, vagter og mad havde vi også en forhåndsaftale med. Musikerne, gode musikere
ABBAtizers, Queen og så blev der lavet om på Grandprix til Rasmus Seebach kopi. ALT var
klar!
MEN så fik vi kolde fødder. Alle havde varslet en lille prisstigning, - en lille prisstigning.
Men den skulle vise sig, ikke at være så lille endda. Den var faktisk stor. Stor nok til at vi
skulle ud og finde 100 tilskuer mere end tidligere. Det var der ingen af os, der troede på,
specielt ikke med den opbakning vi ikke fik sidst.
Så derfor er Skamby Musikfestival aflyst. Om der nogensinde kommer én igen, det kan vi for
nuværende ikke sige noget om.
Men tak til jer som støttede det, der har været. De fester glemmer vi ikke, det var fedt. Det
var ærgerligt, det ikke blev støttet bedre, det
kunne være fedt, hvis det kom igen engang.
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Skamby /Haarslev Herre Senior starter op med en lille fortræning her d. 29 jan.
Derefter går de på kunststofbanen i Søndersø, der skal trænes godt igennem, så
de er klar til den kommende sæson.
Vi har pt. 3 hold i Herre Senior, som ligger i serie 4, serie 3 og endnu serie 2, MEN
som i det efterår, som er gået, fik spillet sig op til kvalifikationsrunden, om at skal
spille i dette forår om oprykning til serie 1.
Så der bliver brug for en del træning. Det er super gode hold, der ligger i sammen
pulje. Der er 4 hold, som rykker op i serie 1. Så det gælder om at vinde nogle
kampe. Puljen vi er kommet i tæller, Chang, Florager, K.F.U.M. Langeskov, Marienlyst, Marslev, Munkebo, Næsby, OKS, Otterup og Søndersø, så rigtige gode hold.
I serie 3 spille vi om ikke nedrykning, det tror jeg nu sagtens, vi kan vinde så meget, at vi bliver i serie 3.
Trænerteamet er det samme som i efteråret, Gert Rasmus og så var vi så heldige at få Muhamed med
igen, meget dygtig træner. I skulle unde jer selv at komme op at se en af deres hjemmekampe.

Skambys Damer fik jo en hård start sidste efterår. For det første lagde vi Senior
og U17-piger sammen til ét hold. Det i sig selv er jo næsten som at sætte to forskellige kulturer sammen. Men ikke nok med dette, så fik de også en ny spillestil, i hvert fald pigerne, idet de jo var vant til kun at spille 7-mandskampe, nu
skulle de op og spille 11-mands. Noget større bane, men også andre regler.
Ja, så er der jo lige det der med at tale pænt til hinanden, den var der da også
lige nogle udfordringer med.

Så var der selve trænerdelen, for de to trænere skulle til at arbejde samme. To trænere, som jo var
vant til at bestemme hvert for sig, det var der også lidt udfordringer med.
Men det skulle prøves. Det lykkes ikke, så nu er vi tilbage på nul.
Trænerne kunne ikke arbejde sammen. Damer/pigerne har fået snakket ud, så alt er rigtigt godt igen.
20.06.2021
MEN
det gik så ikke så godt, for træningen var ikke som damerne ønskede sig, pigerne var heller ikke
helt tilfredse.
Ole (som trænede damerne før hen) er nu stoppet helt af sig selv, det var tiden. Ole ville gerne bruge
lidt mere tid på at SE mere bold, uden selv at skulle være træner. Det kan han nu.
Lars (som tidligere trænede pigerne) har vi været nødt til at stoppe samarbejdet med, da vi ellers ville
have mistet for mange damespiller. Pigerne var ellers glade for ham, men det var ikke nok.
Så vi har ansat en helt ny træner. Det er Martin Larsen. Martin kommer med et nyt åbent sind, nye
kræfter, masser af nye idéer. Det lyder i forhold til de møder, der allerede er afholdt, som om de nok
skulle kunne enes. ☺
Fremtiden vil at damerne, som vi nu kalder dem allesammen, skal tilbage og spille 11-mands og 7mands, træningen kommer tilbage til tirsdag-torsdag kl. 19.00-20.30.

Afslutningsfest for Skamby boldklubs senior i Skamby multihuset
Skamby Boldklub havde i længere tid planlagt en afslutningsfest i Skamby Multihus. Men corona så ud
til at udvikle sig i en grad så stor, at Nordfyn havde de største smittetal nogen sinde i nyere tid.
Vi var tæt på at aflyse det hele. MEN i stedet for at aflyse besluttede formanden, at der skulle vises
corona-pas ved indgangen, men ikke kun et pas, vi forlangte at alle, der ville deltage i festen, skulle
fremvise en negativ test, som ikke var mere end 48-72 timer gammel, afhængig af om det var en PCR
-test eller en hurtig test, man havde fået.
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FEDT at kunne feste lidt igen, det var noget vi i klubben havde glædet os til, ikke mindst at hylde alle de spillere og trænere, som havde gjort det så godt.
Ja, og så var der lige årets Skamby BK’er. Én som hvert år bliver
hyldet for sin gode indsats i klubben, med æren følger der en indgravering i vandrepokalen.
Der var specielt én som havde gjort det særligt godt, - én som altid
sørger for at kiosken holder åbent, søger for der er pænt og rent i
klubben, - én som altid hjælper til, når der skal laves arrangementer, - én som altid er klar til at give en hånd med til fællesspisninger
osv,osv…
Hyldesten ville ingen ende tage, VIBEKE BIRCH blev dette års
Skamby BK’er stort tillykke.

Årets Skamby BK’er
Vibeke Birch

Robin Birch
Formand

DBU Børneklub udspringer af DBU’s nye børnefodboldstrategi
I begyndelsen af 2021 blev DBU’s nye børnefodboldstrategi vedtaget. Målet er at skabe verdens bedste børnefodbold. DBU Børneklub er et vigtigt element, da formålet er at øge kvaliteten af børnefodboldmiljøerne i de danske fodboldklubber.
Skamby Boldklub Har besluttet at være med helt fra starten, det har dog taget lidt længere
tid end først antaget, du ved corona ja jeg ved det, den får snart skyld for meget.
Skamby Boldklub her igennem et par år haft et samarbejde med Krogsbølle Boldklub, det
skal vi blive ved med, vi skal endda udbygge dette gode samarbejde.

- 23 -

Skamby/Krogsbølle bliver i fremtiden også en Børneklub, med fokus på:
*
*
*
*
*

Fodbold
Fodbold
Fodbold
Fodbold
Fodbold

i børnehøjde
på børns præmisser
for alle
med dit barn i centrum
fordi det skal være sjovt at være barn

Skamby /Krogsbølle Boldklub har besluttet af gå all in på dette projekt.
Vi kommer til at søge børn i alle aldre, helt nede fra 2 år og op til det, vi kalder U12.
Efter U12 kalder vi det ungdomsfodbold.
Så i løbet af dette forår ruller vi den helt store løber ud, vi inviterer alle børn.
På samme tid investerer vi en del penge i uddannelse - uddannelse - uddannelse. Der bliver
også en uddannelse til dig.
Vi har allerede fundet de ledere, der skal køre dette meget store projekt, men vi skal bruge
endnu flere, så Skamby Boldklub er parat til at tilbyde dig en uddannelse uden omkostninger for dig, for at vi sammen i fremtiden kan skabe VERDENS BEDSTE FODBOLD FOR VORES BØRN, hvor vi har Focus på barnet, hvor barnet vil være i centrum, - en helt ny kultur,
- en helt ny måde at tænke fodbold på, - en helt ny måde at være træner/assistent på.
Det bliver sjovt, det bliver spændende. Det bliver også et projekt, hvor vi tænker børnehaven, kommunen, ja alle ind i dette projekt, ikke at forglemme dig.
Der bliver plads til alle. Skulle et holdet blive mindre, end vi forventet, ja så fortvivl ikke, vi
laver holdet alligevel, vi tilpasser bare en turneringsstørrelse, så der er ikke noget, der er
for småt.
Dette projekt må du bare være en del af, det bliver stort.
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Skamby Boldklubs Venner
Bankospillene
Efteråret 2021 gav os en lille periode med bankospil i Skamby BK Venners regi.
Fra oktober til hen i december fik vi spillet bankospil, dog med en del færre gæster, end vi er vant til, men det
var også helt forventet, grundet smittefaren. Men vi fik da tjent nogle tusind kroner ind, så vi klør bare på, det vi
nu kan.
Den 20. december aflyste vi, så alle kunne komme sikkert ind i jule- og nytårsugerne, uden at bankospillene
havde været årsag til en omgang Corona.
Vi forventede at starte op igen mandag den 10. januar, men regeringens anbefalinger den 19. december gjorde, at bestyrelsen valgte at aflyse alle spil frem til 1. februar og så se, hvordan verden ser ud til den tid.
Får vi gang i bankospillene igen i februar måned, er det muligt, at vi forlænger den sæson, der ellers var planlagt til at stoppe midt i marts. Men vi tager det sådan lidt uge for uge.

Supportel og –gas

Skamby Boldklubs Venner har nu i små 10 år haft god gavn
af en samarbejdsaftale med EnergiFyn omkring levering af
gas og el til de nordfynske husstande. Aftalen har i perioden
givet Vennerne over 50.000 kr. i indtægt, og DU har også
muligheden for at hjælpe os, og det koster dig ikke ekstra.
EnergiFyn betaler os nemlig 2 øre pr. kWt, og selv om det
ikke lyder af meget, så er det immervæk en 60-80 kr. fra
hver husstand, der tilmelder sig ordningen, og mange bække
små……..
Og for nye kunder får vi lige nu 6 øre pr. kWt., så det er bare
at gå ind på Fynsk Supportel hos EnergiFyn og tilmelde dig
ordningen, så får du samtidigt din el eller gas til en god pris.
Når du tilmelder dig, skal du vælge den forening, som du ønsker at støtte og, som skal have gavn af pengene.
Og her ser vi så gerne, at du vælger: SKAMBY BOLDKLUBS VENNER.
Lige nu har vi omkring 65 tilmeldte, og det ville jo være fantastisk, hvis vi i løbet af år 2022 kunne nå op på 100
tilmeldte borgere i vores lokalområde. Det ville måske betyde i nærheden af 8.-9.000 kr. i indtægt fra EnergiFyn, det ville jo være fantastisk.
Men det er op til dig, kære lokalborger, klik ind og tilmeld dig og vær med til at give børnene i fodbold ekstra
oplevelser i løbet af året. Det har jo være småt med arrangementer i de forløbne to Corona-år, men vi håber på
bedre tider, så vi igen kan sende børn til stævner i Vildbjerg, Lunderskov eller Barcelona, eller måske en aften
med pizza, film og computerspil, alt er muligt, det fortjener vores unge mennesker i fodboldklubben.
SÅTILMELD DIG, PLEASE!

Udlejning
Selv om det har været småt med udlejninger af borde, stole og slushicemaskine i de sidste par år, så kommer
der da stadig bestillinger ind, for folk skal jo have afholdt fødselsdage, sommerfester m.m., så må man bare få
det afholdt efter de gældende restriktioner. Vi har stadig meget billig leje. Bare 40 kr. for et bord med 6 stole,
mens slushicemaskine koster 400 kr. for en dag + koncentratet.

Generalforsamling
Når disse linjer læses, har vi afholdt generalforsamling i foreningen i starten af februar, men referat kan desværre ikke nå med her i denne omgang.
På valg var kasserer Flemming Kristensen samt Max Schrøder, Henning ”Focus” Jensen og Allan Kristensen.
Derudover består bestyrelsen lige nu af formand John Kristensen, Ulrik Jørgensen og Lone Madsen.
På foreningens vegne, Flemming.
På foreningens vegne
Flemming
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens Idrætsforening, Marts 2022
Vores 3 hold - Forældre/barn, Tumlinger og Yoga, startede op som sædvanlig i uge 37 i 2021.
Der er pæn tilslutning på alle hold. På Yogaholdet er der 27 betalende, heraf 4 store børn.
Vi afslutter sæsonen med en gymnastikopvisning søndag den 20. marts kl. 10.00 på Løkkemarksskolen.
Vi starter med en fælles opvarmning, hvor alle må være med.
Programmet vil derefter være et mix af events og opvisning, og vi slutter af med en let frokost, som
er inkluderet i indgangsprisen. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.
Tag din nabo og deres børn i hånden og mød op!

Af hensyn til indkøb skal vi have bindende tilmelding senest lørdag den 12. marts kl. 10.00 på
20587241 – gerne på SMS.
Det koster 40,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn under 14 år.
Betalingen kan ske på MobilePay, kode: 26983, eller kontant ved indgangen.
Næste sæson starter vi som sædvanlig op i uge 37, fra 12. til 15. september 2022.
Pas godt på jer selv!
På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen
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Som det måske nok er bekendt, så har kommunen lejet en stribe jord nord for Glavendruplunden.
Tanken med dette er, at det primært kan anvendes til parkering, idet den ordinære plads foran, ofte
er for lille til de mange besøgende. Desuden giver det mulighed for at komme nær Glavendrupstenen
med invalidevogne, hvis man er kørestolsbruger eller på anden måde er gangbesværet. Endnu mangler dog lige at få fjernet lidt buskads og jævnet lidt jord.

Et ønske har også været at få gjort området kendt for autocamperfolket. Det er nu slået op på forskellige sider, inden- såvel som udenlandske. Faciliteter kan vi ikke tilbyde, men som regel klarer de
sig også selv.

Malik gik ikke ubemærket gennem Glavendruplunden. En af de store kæmper har mistet en del af kronen.

Som mange andre
steder, så titter foråret også op gennem
løvet
i
Glavendruplunden.

Efter flere forsøg, lykkedes det forhåbentlig
nu, at få gang i egetræet, der er blevet
plantet til minde om 100-året for kvindernes valgret. At være nyt træ i en gammel
skov, er ikke altid lige let.
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Kopier evt. haren over på karton, inden du klipper den ud og samler den, som vist på billedet.
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Måned

Dato

Tid

Aktivitet / Sted

Januar

Lørdag d. 1.

13.30

NYTÅRS-GÅ-TUR. Vi mødes ved Skamby Multihus

Januar

Mandag d.
10.+17.+24.+31.

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Februar

Mandag d.
7.+14.+21.+28.

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Februar

Tirsdag d. 8.

19.15

Syng-sammen aften i Søndersø Kirke

Februar

Torsdag d. 10.

19.30/
20.00

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

Februar

Søndag d. 27.

13.30

Fastelavnsfest i Skamby Kirke og Skamby Multihus.

Marts

Onsdag d. 2.

19.00

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

Marts

Tirsdag d. 8.

19.00

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

Marts

Tirsdag d. 8.

20.00

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

Marts

Mandag d. 7.+14.

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Marts

Søndag d. 20.

10.00

Gymnastikforeningen afholder opvisning på Løkkemarksskolen.

Torsdag d. 23.

17.30

Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden

April
Maj
Juni
Juni
Juli
August
August

Torsdag d. 25. til
Søndag d. 28.

Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion

September

Lørdag d. 3. +
Søndag d. 4. sep.

Stort Vikingemarked i Glavendruplunden

September

Uge 37 (12.-15. sep.)

Gymnastik starter op igen.

Oktober
November
November

December

Lørdag d. 3.

14.00

Juletræsfest. Skamby Kirke og Multihuset

December
December
December
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