
 

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 Skamby-
området (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 Lokalråd 
Normalt ville vi i dette blad have skrevet om vores generalforsamling, der førhen 
altid blev holdt i januar. På sidste års generalforsamling blev dette dog ændret til, 
at generalforsamling blot skal holdes inden for 1. kvartal. Dette gjorde vi, for at 
generalforsamlingen kan holdes sammen med Skamby Multihus’, da vores med-
lemmer er stemmeberettiget til Skamby Multihus generalforsamling. 
 

I stedet vil vi fortælle lidt om året der gik. 
  

Året startede med den årlige generalforsamling, der som noget nyt blev afholdt med fællesspisning før 
og Skamby Multihus’ generalforsamling lige efter. Bestyrelses- og suppleantposter blev fuldt besat. 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde skulle vi konstituere bestyrelse, rollerne blev fordelt således Jo-
nas formand, Claus næstformand, Bo kassere og Mette sekretær. 
 

Skambybladet forsætter ufortrødent med Bente ved roret, og hun gør et godt stykke arbejde med Bla-
det samt med at styre dem, der skal levere indhold til Bladet. Bente og Bo hjælpes ad med at styre an-
noncører samt finde nye annoncører, og det fungerer forsat godt. Vi sætter forsat stor pris på Bentes 
fornemme indsats og samarbejdet med de andre foreninger, der levere indhold til bladet. 
 

Uddeling af velkomstpakker til tilflytter er pga. GDPR (General Data Protection Regulation) blevet be-
sværliggjort, da kommunen ikke længere må udlevere lister over tilflytter. Vi prøver at finde andre må-
de til forsat at kunne give denne service, bl.a. via information på vores hjemmeside. Opgaven er forsat 
i trykke hænder hos Bente, der gerne byder de nye velkommen i vores lokalsamfund. Det er en vigtig 
opgave, så de føler sig velkomne, og får lyst til at deltage i de aktiviteter, vores område tilbyder, lige-
som de ligeledes inviteres med til Troldefesten. 
 

Multihuset: Vi afholdte f.eks. en godt besøgt fællesspisning i efteråret samt førnævnte generalforsam-
ling med fællesspisning. Vi har også støttet Multihuset omkring indkøb af nyt køleskab. 
 

Medlem af borgerforening = medlem af Multihus, og vi tilbyder forsat, at man kan få Skamby.dk e-mail 
adresser for at tiltrække og holde på medlemmer. 
 

I år var vi igen direkte involveret i planlægningen og afholdelsen af Troldefesten. Vi havde en lille grup-
pe fra bestyrelsen, der tog sig af dette. 
Det hele endte ud i en rigtig god byfest, som har fået rigtig meget ros, derudover gav den også et flot 
overskud til Boldklub og Multihus. 
 

Vikingemarked var en succes igen i år! Der var mange besøgende, og vejret var godt. Vi fik et pænt 
overskud, og vi holder de forskellige parter op på, at det er noget, der skal arrangeres igen. Kommu-
nen er langsomt på vej ud, men de putter stadig økonomi i projektet. 
 

Facebook-gruppe ”Os der bor i Skamby sogn” har nu tæt på 2 år på bagen, generelt fungerer det godt, 
selvom bølgerne af og til kan gå lidt højt. 
 

Trafik: Claus har arbejdet utrætteligt i 15 år for en cykelsti mellem Skamby og Søndersø, og 2018 blev 
året, hvor det lykkedes, og forbindelsen er politisk vedtaget. Anlægsarbejdet skulle være gået i gang i 
2018, men lader dog desværre vente på sig. 
 

Julemarked arrangeret i fællesskab mellem Menighedsrådet og Borgerforeningen med Menighedsrådet 
som primus motor. Arrangement blev afholdt i Skamby Multihus, der var mange besøgende, som kom 
for at se de spændende boder fra de lokale. 
 

Årets sidste arrangement blev en Juletræsfest, igen med Menighedsrådet som primus motor, og afholdt 
i Skamby Kirke samt Skamby Multihus. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, der var godt besøgt. 
Igen i år var der arrangeret hestevognskørsel med Julemanden, og det var igen et hit blandt børnene. 
 

Alt i alt et rigtigt produktivt år for Skamby og Omegns Borgerforening. 
 

Foreløbige planer for 2019  
I februar har vi lagt ud med fællesspisning og efterfølgende generalforsamlinger for Borgerforeningen 
og Multihuset. 
  

Hen over året vil vi være med i planlægningen og støtten til de faste arrangementer, som er så vigtige 
for samfundet og styrkede for fællesskabet. 
 

Andre planer går i retning af beskæring af buske og beplantning ved gadekær, samt at give området 
ved mindesmærket endnu en omgang, så det fremstår pænt og nydeligt.  
Her får vi behov for lidt ekstra hænder, og vil derfor håbe på lidt hjælp, når vi ”kalder”.    
 

Af de mindre synlige ting – endnu da – er arbejdet med at finde en løsning til at ”fange” nytilflyttere. Vi 
vil så gerne byde velkommen til byen, men de nuværende regler gør det umuligt. Sammen med Land-
distriktsrådet og kommunen, arbejder vi på at finde en løsning, så vi igen kan tage godt imod alle nye. 
(Se i øvrigt velkomstannonce side 4 i Bladet). 
 

Den offentlige transport er også et emne, der af og til dukker op. Desværre er der nok meget lange 
udsigter til en busforbindelse til byen, da det ikke kun er i det Nordfynske område, at det er nemt at 
svinge sparekniven. 
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Skamby og Omegns Borgerforening vil gerne byde nytilflyttere velkommen 
til Skamby Sogn. Derfor tilbyder vi, at  I kan rette henvendelse til os og, hvis I 
ønsker det, kommer vi på besøg med en velkomstpakker med bl.a. information 
om, hvad Skamby og omegn har at byde på, samt div. information om aktiviteter 
og tilbud i lokalområdet samt i Nordfyns Kommune.  
Kontakt: Jonas mob. 6178 4444 eller Bente mob. 2021 9565  

Endelig har vi historien, som ingen ende vil tage – nemlig det trafikale. Kommunen har barslet med en 
ny trafiksikkerhedsplan for 2019 – 2022. I øvrigt med stor vægt fra de mange forslag, der blev lagt på 
bordet på borgermødet i Multihuset. I den nye plan lægges fokus på nogle få hovedområder, bl.a. op-
mærksomhed og ændring af adfærd.  
Dette kan nok ikke gøre det, så vores trafikale ”ønskeseddel” ligger stadig ved kommunen, og vi hol-
der gryden i kog.  
 

Og så lige en lille opfordring:  
Skulle du sidde med en god idé, der kan blive til gavn og glæde for os alle, så hold dig ikke tilbage. 
Bestyrelsen i Borgerforening er altid/for det meste at træffe på telefon eller mail.  
 

Jonas Ibsen 
Formand 
 

Glavendruplunden 
 

Til de mange besøgende i Glavendruplunden, og hvem der ellers kunne have interesse, vil jeg gerne 
give en lille status, på det der sker.  
 

Gennem de senere år har vi haft en god dialog med Nordfyns Kommune omkring at gøre Glaven-
druplunden om muligt endnu mere attraktiv. Det har på det seneste resulteret i, at vores to sheltere 
blev taget i brug i efteråret. Og når jeg skriver vores, så er det fordi Borgerforeningen har påtaget sig 
at holde lidt tilsyn med dem og lave lidt vedligeholdelse ind imellem. Desuden sørger vi for, at der er 
brænde til brugerne. Det koster 30 kr. pr. person at benytte shelterne. Heraf gå de 25 kr. så i Borger-
foreningens kasse, og de resterende 5 kr. går til administration af hjemmesiden ”bookenshelter.dk”. 
Måske ikke det store beløb, men det at overnatte i naturen er noget, der bliver mere og mere popu-
lært. Til trods for at der er lukket for toilet og adgangen til vand, har der allerede været 7, der har 
booket og overnattet i januar – heraf 2 nytårsaften. 
Shelterne er tegnet og designet til brug i Nordfyns Kommune, og vil således være at finde flere steder 
i kommunen.  
En væsentlig ting mangler dog endnu, nemlig bålstedet/
grillen. Forhåbentlig kommer den i løbet af foråret. 
 

Da der jo er mange muligheder for brug af lunden, for-
søger vi at gøre faciliteterne så gode som muligt, således 
der kan laves arrangementer uden de helt store forbere-
delser. Vand og el er tidligere ført op til hytten, og nu 
har vi også fået etableret en vask og et afløb til spilde-
vand. Her er det nok vikingemarkedet som bliver den 
primære bruger, men med tiden kommer der forhåbent-
lig flere til. Desuden er det gjort nemmere at tilkoble 
yderligere toiletter til kloaksystemet. Så alt i alt er det 
”kun” at komme med idéerne. 
 

I 2015 – 100-året for kvindernes valgret – 
plantedes et egetræ i lunden. Desværre 
overlevede det ikke de først år. Det er nu er-
stattet med et nyt, og forhåbentlig får det 
bedre fat og vokser sig stort. 
Bortset fra en overdækning og afskærmning 
af vasken så er de sidste tiltag nok mere un-
der kategorien ”almindelig oprydning”. Bål-
stedet bliver renset op, og de revnede sten 
bliver udskiftet. Andre sten i lunden, herun-
der mindestenen for Mads K. Rasmussen – 
Glavendruplundens vogter – skal rettes op, 
og endelig skal der eftersås med græs. 
 

Om det så er for at gå en tur og nyde stilhe-
den, indtage en lille frokost i gode venners 
lag eller stå i spidsen for et større arrange-
ment, at du kommer i Glavendrup, så er 
rammerne efterhånden på plads. 
 

Claus Raakilde Jakobsen 
Næstformand 
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Din lokale madbutik 

Åbningstider:  
 

Alle ugens dage  
kl. 7.00 - 0.00  

 
Bageren åbner  

alle dage kl. 6.00 

 

 
 

Thorup og Omegns Vandværk 
 

Ordinær generalforsamling afholdes: 
 

Torsdag d. 21. marts 2019 
kl. 19.00 

 på Torupvej 38 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Alle vandprøver overholder gældende kvalitetskrav.



 

Inden vi går i gang med 2019, vil jeg da lige afslutte 2018 og rette en stor tak til vores sponsorer og 
fonde, der har ydet os støtte. Om det er støtte i større eller mindre grad, så er vi glade for den velvil-
lighed, vi generelt har mødt. 
 

Nu skal man passe på med at fremhæve noget eller nogen, men uden midlerne fra kommunens bor-
gerpulje og Fionia Fond, havde vi endnu ikke kunne rejse den flotte portal ved indgangen, ligesom det 
også ville have fået længere udsigter med ”eget tag” over hovedet til dem, der står i indgangen. Des-
uden bliver det også muligt, at få lavet mere af det autentiske tøj til vores hjælpere. 
Nordfyns Kommune har også - ud over det årlige tilskud, været i det gavmilde hjørne. Måske ikke di-
rekte møntet på vikingemarkedet, men på Glavendruplunden som helhed. Men vikingemarkedet vil 
nok være den primære bruger af den kloakledning/afløb, som er blevet etableret fra bagsiden af grill-
hytten. Her er også opstillet en stålvask, som også skulle gavne brugerne af shelterne. Planen er vi-
dere, at lave en form for afdækning/afskærmning af vasken. Herved får vi gode faciliteter og skåner 
samtidigt miljøet ved at lede spildevandet til kloakken.  
 

2019 er allerede et par måneder gammelt og årets generalforsamling forhåbentlig veloverstået. Af 
gode grunde kan jeg for nuværende ikke bringe nærmere herfra, men som det ser ud nu, er alle villi-
ge til at tage endnu en tørn. 
Planlægningen er så småt i gang, og der har allerede været flere henvendelser fra nye aktører om at 
måtte deltage på markedet. Dejligt med denne interesse for vores marked, hvilket kan tolkes derhen, 
at der må være et eller andet, vi gør rigtigt. Generelt et det dog for tidligt at love noget, da markedet 
jo primært er for fynske vikinger, og puslespillet endnu ikke er lagt. Sidste år måtte vi lave venteliste 
og beklageligvis også sige nej til nogle. Ærgerligt, men det kommer vi nok aldrig ud over, når vores 
lille hyggelige marked er blevet så kendt og populært.    
 

Årets marked vil følge det sædvanlige koncept. Vi satser igen på et bredt udvalg af datidens hånd-
værkere, grumme krigere, heste, musik og gøgl, mjød og vikingemad og meget, meget andet. 
 

Grundet Fjordens Dag (2. søndag i september) har vi været nødsaget til at rykke datoen for vikinge-
markedet til 31. august – 1. september. Så i 2019 er det således ikke første hele weekend i sep-
tember. 
 

Medlemstallet i foreningen er nogenlunde konstant, - nogen falder fra og andre kommer til. Glædeligt 
er det, at der er støtte og opbakning bag, også selvom vi har hævet kontingentet til kr. 100,-. Umid-
delbart er medlemskabet endnu ”kun” en form for økonomisk støtte, men vi håber da på, at der er 
lidt flere, der også vil give en fysisk håndsrækning før, under eller/og efter markedet. Vil du give en 
hjælpende hånd med, så kontakt undertegnede.  
 

Er du interesseret i at vide mere, så klik ind på www.nordfynsvikingemarked.dk eller på Facebook: 
Nordfyns Vikingemarked. Her finder du også kontaktoplysninger til bestyrelsen eller foreningen.  
 

År og fred  
Claus Raakilde Jakobsen 
Formand  
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Nyt fra Skamby Multihus 
 

November og december byder på nogle, efterhånden, traditioner mht. ar-
rangementer i Skamby Multihus. Først Julemarkedet og siden Juletræsfest. 
I begge tilfælde er det Skamby Menighedsråd, som er ”tovholder” på arran-
gementerne, og i år afviklede de mere eller mindre selv arrangementerne.  
 

I forbindelse med Julemarkedet havde bestyrelsen for Multihuset, langt om længe fået sig taget sam-
men til at afholde (loppe)marked for at få solgt forskellige effekter, som vi ikke får brug for fremad-
rettet. Vi havde et rigtig godt salg både på dagen, men også et rigtig godt ”aftersales”. Der var for-
skellige personer som henvendte sig i ugen/ugerne efter, og var interesseret i noget af det, vi havde 
tilbage – stor tak for hjælpen til Facebook! Vi fik tyndet rigtig godt ud i effekterne, til glæde for os alle 
og ikke mindst kassereren! 
 

Lidt tilbage til traditionerne, så har Skamby Multihus her i januar holdt ”personalefest” for fjerde 
gang, en hyggelig sammenkomst, hvor ”personalet” - dem som i dagligdagen har påtaget sig en fast 
tjans i Multihuset og dem, som har ”udlånt” en ægtefælle, samlever el.lign. til formålet, samles til en 
”bid brød og en dram” – i år indeholdt aftenen også håndbold på storskærm, Danmark-Ungarn og 
som bekendt med den helt rigtige vinder! Det er en rigtig hyggelig aften og Skamby Multihus’ besked-
ne tak til en helt uundværlig ressource i dagligdagen. – Uden den indsats kunne vi ikke drive Multihu-
set på det niveau, vi gerne vil, et niveau som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde vore nuværende 
udlejningsaktiviteter. 
 

December bød på en ”kold” opgradering, som vi er rigtig glade for. Vi fik installeret et stort industri-
køleskab, som forøgede vores kølekapacitet til det dobbelte. Sådan en kæmpe får man ikke ind uden 
problemer og ekstra foranstaltninger. Dels var køleskabet for højt til alle dørhuller, det er der råd for: 
Så skal det ind vandret – Tjek. Men det var også for dybt til at gå igennem et almindeligt dørhul, så 
døren fra garderobe til køkken måtte fjernes med karm og det hele. Vi havde hyret mandskab til at 
bære køleskabet på plads, det vejer 245 kg. – så det skulle ingen fra Skamby brække ryggen på. Alt 
det praktiske gik som sædvanlig rigtig godt, vi har gode folk omkring os: Kurt (maler) og Ole Møller 
fik fjernet dør/dørkarm. Efter at køleskabet blev 
båret på plads, monterede Kurt (maler) og Gun-
ner (Tømrer) dørkarm, dør og gerakter igen. Så 
sørgede Henning (maler) efterfølgende for at in-
gen kunne se, hvad der var foregået, – nu står 
alt nymalet igen! Kæmpe tak for hjælpen, og je-
res altid store parathed, gutter.   
 

Så snart vintervejret forventes at være overstået, 
går vi i gang med at plante hæk og samtidig ned-
grave el-kabler i skellet mod Jan. Det var menin-
gen, at vi skulle have haft det gjort i slutningen 
af november/starten af december, men det lyk-
kedes ikke. Jan er klar til at hjælpe med sin gra-
vemaskine, så umiddelbart skulle plantning samt 
nedgravning af kabler kunne klares på en dag, 
når alt er klar. 
 

Det bliver så samtidig startskuddet til anlæggelse 
af flisegang samt etablering af belysning fra ter-
rassen og ned til Bredgade, spændende når vi 
begynder at få formet forhaven og gjort den 
brugbar. Det vil forskønne det samlede indtryk af 
Skamby Multihus. 
 

Ellers kigger vi igen ind i et forår med stor travl-
hed på udlejningsfronten, specielt i konfirmations
-sæsonen, hvor Inis har måttet melde optaget til 
mange, som har henvendt sig. Men vi holder fast 
i vores hidtidige koncept med kun en udlejning 
pr. weekend. Når man lejer Skamby Multihus til 
fest, så har man rådighed over lokalerne i 48 ti-
mer. Det har vi fået rigtig meget positiv respons 
på gennem årene. 
 

p.b.v. 
Bernt Jørgensen  
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Julemarkedet 2018 
 

Som de foregående år fandt julemarkedet sted i Multihuset sidst i november. 
Også denne gang havde mange mennesker fundet vej. Ca. 200 mennesker var forbi for at se, hvilke 
stande/effekter der var på markedet og nyde en gang æbleskiver, gløgg, kaffe, øl og vand. 
Denne gang havde – foruden vores sædvanlige udstillere – også nogle lokale kunstnere og en blom-
sterbinder fra Sydfyn fundet vej til Skamby. Det er vi rigtig glade for. 
Efter julemarkedet var der koncert i kirken. Dejlige julemelodier tilsat en omgang blide jazztoner, for-
trinlig udført af Rasmus, Toke og Emil. En rigtig dejlig afslutning på et godt julemarked. 
Jeg håber vi ses igen lørdag den 23. november 2019. 
 

Bodil Arndal 
Formand for Menighedsrådet 
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Børnehuset Skamby  
 
En forårshilsen fra børnehaven 
 

Så er foråret så småt på vej i børnehaven også. Vi 
glæder os til vejret bliver mildere, så vi kan lave flere 
aktiviteter udenfor. Gennem hele vinteren har vi stadig 
kunnet prioritere at være meget udenfor. Børnene har 
nydt det. Det giver nogle andre lege, når der er mange 
vandpytter og blæst. Men nu glæder vi os til alt bliver 
grønt igen, og vi kan følge med, når naturen spirer 
frem af jorden og på træerne, og fuglene, der vender 

                   hjem til Danmark igen. 
                      

 

1. marts sagde vi farvel til 9 børn, der skulle starte i før-
SFO. I år havde vi både børn til Nordmarkskolen, Løkke-
markskolen, Otterup Realskole samt Særslev Skole. Vi 
savner dem allerede og glæder os til, de kommer og be-
søger os.   
 

Når børnene starter i skole, er der 18 børn tilbage i bør-
nehaven. Men inden for nogle måneder er der igen nye 
børn, der starter. De voksne i børnehaven er pt. Henriet-
te (teamleder), Eva (pædagog), Susanne (pædagog), 
Jette (medhjælper) og Adibeh (studerende) 
 

Børnehaven havde fødselsdag i januar. Forældrerådet 
havde planlagt en børnedisco - uden forældre - for at fej-
re fødselsdagen. Der var diskotek med alt, hvad det in-
debærer af lys og lyd. Og inden børnene skulle hjem, fik 
de pølser og brød. Det blev en super aften med glade børn.  
 

Til fastelavn har vi lånt gymnastiksalen ved Multihuset. Det er dejligt, vi kan gå derover og slå katten 
af tønden. Traditionen tro bliver der sikkert fyldt med prinsesser, superhelte, figurerer fra ramasjang, 
tegnefilmsfigurer og andre sjove udklædninger.  
 

Børnehaven har lavet en aftale med Multihuset om, at vi må benytte gymnastiksalen om fredagen. 
Det er super dejligt med dette samarbejde. Det sætter vi stor pris på.  
 

Vi ønsker alle et dejligt forår, hvor vi har mulighed for at komme ud og opleve alt bliver grønt, spirer 
og gror.  
 

Venlig hilsen  
Os alle i Børnehuset Skamby 

Boldklubben udlejer borde  og stole 
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Marts - April - Maj 2019  
Skamby Kirke   

Gudstjeneste og spisning – på samme tid!! 
 

Om aftenen på Skærtorsdag spiste Jesus sammen med sine disciple for sidste 
gang inden han døde på korset. Bordet var dækket med lammesteg, brød og ur-
ter og dertil hørende rødvin, for de var samlet til årets mest traditionsrige måltid. 
Et måltid der kan sammenlignes med vores julemiddag d. 24. december, når det 
kommer til tradition og betydning. 
Midt i det hele gør Jesus noget helt nyt, da han indstifter nadveren med brødet og 
vinen, og siden da har Skærtorsdag været helligdag i den kristne kalender. Her 
mindes vi nadverens indstiftelse dengang for mange år siden. 
De seneste år har vi fejret Skærtorsdag på en måde, hvor vi lever os så tæt ind i 
det, der skete dengang rundt om bordet, som vi overhovedet kan komme til. Der 
bliver dækket bord i kirken, og vi holder en såkaldt ”måltidsgudstjeneste”. Det har 
været en kæmpe oplevelse, og har åbnet helt nye vinkler på helligdagens indhold 
for deltagerne.  
I år gør vi det igen, og alle indbydes til Måltidsgudstjeneste på Skærtorsdag. Sid-
dende ved bordet skal vi sammen fejre gudstjeneste d. 18. april kl. 18.30 med 
salmer, bøn, tekstlæsning og selvfølgelig også nadverfejring, samtidig med at vi 
spiser lammekølle, råstegte kartofler, foccaciabrød med oliven samt tørrede to-
mater i basilikumolie. Vi går kort sagt i disciplenes fodspor og mærker Skærtors-
dag på egen krop. 
Det koster ikke noget at deltage i gudstjenestens spisning, men af hensyn til det praktiske arrangement 
omkring maden og det begrænsede antal pladser, skal man tilmelde sig senest d. 12. april til undertegnede 
på mail eller telefon. 
 

Ulrik Andersen 

                        Fastelavnsgudstjeneste for børn 
 

En god tradition skal ikke brydes, så derfor er der børnegudstjeneste søndag d. 3. 
marts kl. 13.30 i Skamby Kirke. 
Særligt festligt bliver det, når børnene kommer i deres flotte fastelavnskostumer, så 
som  Batman, Superman, feer og prinsesser og meget mere.  
Kom i kirke i jeres fine og seje udklædningstøj, så alle kan se, hvor flotte I er..!! 
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i Skamby Multihus med tøndeslagning, faste-
lavnsboller, sodavand og en tår kaffe til de voksne.  

Renovering af Søndersø Kirke 
 

Som nogle af jer sikkert allerede ved, skal Søndersø Kirke renoveres. Den trænger til at blive kalket ind-
vendigt, og i den forbindelse skal bænkene ud, og der skal laves nyt varmeanlæg og en masse andet, når 
håndværkerne alligevel er i gang. I renoveringsperioden flytter gudstjenester og kirkelige handlinger til 
Skamby.  
Her er en kort oversigt over, hvordan renoveringen tager form lige nu: 
 

Efter planen: 
 Søndersø Kirke lukker d.19. maj 2019. 
 Menighedsrådene i Søndersø og Skamby samarbejder om opgaverne, der kommer til at være i Skamby 

Kirke. 
 Renoveringen i Søndersø Kirke har et budget på 8,5 mio. kr. 
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Julekoncert i Skamby Kirke 
 

Tirsdag den 11. december blev der afholdt julekoncert i Skamby Kirke. 
5 kor – Skamby-Søndersø Koret, Munkebo Koret, Langesø Koret, Bo-
gense Kirkekor samt H.C. Andersen Koret deltog under ledelse af vo-
res egen organist Uffe Hansen. Som solist medvirkede Ulrika Rosdal. 
For den musikalske ledsagelse stod organist ved Bogense Kirke, 
Klaus Andersen. 
Jeg ved, hvor mange timer der er brugt, for at få sådan et arrange-
ment op at stå – og jeg må sige, at mine forventninger blev så rigeligt 
opfyldt. 
Skamby Menighedsråd har som arrangør besluttet - hvis der fra kore-
nes side er opbakning til det - at det skal være en fast tradition at af-
holde julekoncert i Skamby Kirke. 

Bodil Arndal 

Familiegudstjeneste den 6. november 
 

Hvor er det skønt at være arrangør, når der er så stor opbakning. 
Menighedsrådet havde aftalt, at vi ville prøve, om vi kunne gentage succesen fra den allersidste spisning i 
præstegården - med ribbensteg, kartofler, sauce, rødkål og agurkesalat. DET KUNNE VI! 
Der var tilmeldt 45 personer, ligeligt fordelt mellem børn og voksne, plus os hjælpere. Der var 4 store rib-
benstege, 11 kg kartofler, 2 store gryder sauce, masser af rødkål og agurkesalat. 
Jeg var overbevist om, at der var mad nok, – men der kunne godt have været flere kartofler, mere rødkål 
og agurkesalat. Der var et lille stykke kød tilbage. DET LÆRER MAN SÅ AF. 
 

TAK FOR JERES OPBAKNING! 
Vi holder familiegudstjeneste igen torsdag den 4. april kl. 17.00, hvor alle selvfølgelig er velkomne. 
 

Bodil Arndal 

Juletræsfest lørdag den 8. december 2018 
  

Traditionen tro, holdt Skamby Menighedsråd og Skamby og Omegns Borgerforening i fællesskab, juletræs-
fest for byens børn og barnlige sjæle. 
Det hele begyndte med, at julemanden kom i sin hestevogn og samlede børnene op langs Bredgade, og 
kørte dem til kirken. I kirken stod et flot juletræ med levende lys, men der var intet pynt på….. Lene havde 
gemt fine træstjerner rundt omkring i kirken - ligesom den, der lyste over Betlehem julenat, og børnene 
blev bedt om hjælp til at finde pynten, og hænge det på træet – og det blev det flotteste træ! 
Efter alle havde sunget flot med på ”Et barn er 
født i Betlehem”, var det tid til at tage over i 
Multihuset, og igen kørte julemanden børnene i 
hans hestevogn. 
I Multihuset stod endnu et stort juletræ – men 
denne gang var det pyntet, og efter at have 
danset om juletræet og sunget flere julesange 
– så var det tid til godteposer, æbleskiver og 
sodavand til børnene, samt gløgg og æbleski-
ver til de voksne. 
Der var i alt ca. 40 børn og lidt færre voksne, 
der var med til at gøre eftermiddagen til en hyg-
gelig begivenhed – og vi håber, der bliver lige 
så god opbakning i år.  
 

Skamby Menighedsråd / Karen Andersen 

Hvad der er usikkert: 
 Søndersø Kirke er sat til at åbne igen maj 2020. Hvad alle ved er, at gamle huse og renovering er no-

get af en gyser. Søndersø Kirke er meget gammel. 
 

Lene Kjemtrup Christensen 
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   Døbte i Skamby Kirke siden sidst: 

   Bisættelser samt begravelser fra Skamby Kirke: 

 Ernst Hans Peder Hansen 

 Anne Grethe Strøm Jensen 

Konfirmation i Skamby Kirke søndag d. 5. maj kl. 11.00  
 

Der bliver serveret Asti og små chokolader efter konfirmationen for at fejre 
den festlige dag.  
I år er der 15 konfirmander: 

 

 Malou Lindal Andersen 
 Lasse Gryholt Bregensted 
 Nicolai Gryholt Bregensted 
 Merle Marie Gitz 
 Signe Hauge Hansen 
 Jonas Jensen 

 Jonathan Frøstrup Bugge Jensen 
 Sissel Skriver Jensen  
 Melanie Elling Kjær  
 Micklas Elling Kjær 
 Cecilie Amalie Knudsen 
 Kevin Daniel Poulsen 
 Melissa Reinecke Rennebod 
 Nynne Sørensen Vittrup 
 Sebastian Aarup 

Milo Sammy Noah Pedersen Milo Jesper Faurholt Tygesen 
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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  

Dato Dagens navn Skamby Søndersø  

  3.  marts Fastelavn 14.30 LKC 13.30 LKC 

10.  marts 1. søndag i fasten   19.30 UA 

17.  marts 2. søndag i fasten   9.30 LKC 11.00 LKC 

24.  marts 3. søndag i fasten      9.30 UA 

31.  marts Midfaste   9.30 UA   11.00 UA 

  7.  april Mariæ bebudelses dag   11.00 LKC 

14.  april Palmesøndag 11.00 UA    9.30 UA 

18.  april Skærtorsdag 18.30 UA   

19.  april Langfredag   11.00 UA 

20.  april Midnatsgudstjeneste   23.30 UA 

21.  april Påskedag 11.00 LKC   9.30 LKC 

22.  april 2. påskedag   11.00 LKC 

28.  april 1. søndag efter påske   

    9.00/
Konf. 
11.00 
Konf. 

LKC 
 

UA 

  5.  maj 2. søndag efter påske 11.00 
Konf.   9.30 UA UA 

12.  maj 3. søndag efter påske   11.00 UA 

17.  maj Bededag   
10.00 
Konf. 

   19.30 

GS 
 

UA 

19.  maj 4. søndag efter påske 9.30 UA    11.00 UA 

26.  maj 5. søndag efter påske    9.30 UA   

30.  maj Kristi Himmelfartsdag 11.00 LKC   

  2.  juni 6. søndag efter påske    9.30 UA   

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på Facebook. 

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

Datoer for arrangementer 2019: 
 

 Fastelavnsgudstjeneste for børn søndag d. 3. marts kl. 13.30 
 Familiegudstjeneste igen torsdag den 4. april kl. 17.00 
 

Arrangementerne afholdes i Skamby Kirke og Skamby Multihus 

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

Menighedsrådsformand: 
Bodil Arndal 
Bredgade 20, 5485 Skamby 
tlf. 60 75 98 18  
tagearndal@mail.tele.dk 

mailto:lkc@km.dk
mailto:graveren@skamby.dk
mailto:solbakken@mail.tele.dk
mailto:kirken@skamby.dk
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Formand: Jonas Ibsen 
 

Foreningens hjemmeside: 
6178 4444 / jonas@jiportal.dk 
 

www.skamby.dk 

Bernt Jørgensen 2613 1536 / bernt@skamby.dk 
 

Formand: Claus R. Jakobsen 
Foreningens hjemmeside: 

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

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

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

Kontakt: Aase Pliniussen 
Foreningens hjemmeside: 

2058 7241  / aaplin@live.dk 
http://www.skovdalen-if.dk/ 

Formand: Robin Birch 6019 2823 / robin@abirch.dk 

Formand: John Kristensen 6485 1960 / fkr@skamby.dk 

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

Formand: Per G. Ottosen  
Vandværkets hjemmeside: 

4024 1101 / post@skambyvand.dk 
www.skambyvand.dk 

Formand: Torben Iversen 
 

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

6485 1460 /  ti@mail.dk  
 

skambyantenneforening@gmail.com 
https://www.facebook.com/skamby.antenneforening 
 

6485 1536 / bernt@skamby.dk 
 

2640 9200 

Energi Fyn/Waoo support 
samt ved fejl på TV-signal / 
Internet kontakt Waoo 

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  

mailto:jonas@jiportal.dk
http://www.skambyportalen.dk
mailto:jakobsen@raakilde.net
mailto:formand@skambycykelklub.dk
http://www.skambycykelklub.dk
mailto:aaplin@live.dk
http://www.skovdalen-if.dk/
http://www.skamby-bk.dk/index.php?id=24
mailto:fkr@skambynet.dk
mailto:post@skambyvand.dk
http://www.skambyvandværk.dk
mailto:Skambyantenneforening@gmail.com
https://www.facebook.com/skamby.antenneforening
mailto:bernt@skamby.dk
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Fredag d. 31. maj kl. 17.00 - 23.00 

  

     

 

 

    

    

                    

 

 

  

 

Vi hylder Bamses Venner med Bamse Jam kl. ca. 17.00 
Sussi & Leo til et brag af top underholdning kl. ca. 19.00 
Klasseunderholdning med Brødrene Olsen kl. ca. 20.30  

Slutter med at mindes Kim Larsen med Gasbox kl. ca. 21.45 
 

Billetterne kan købes på www.billetten.dk for kun 230,- kr. 
 

Ansvarlig for musikfestival er Skamby Boldklub under ledelse af  
Robin Birch telefon 60192823 

GasBox  

Bamse Jam 

http://www.billetterne.dk
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SPORTEN 
        Skamby Boldklub 

Nyt fra Boldklubben 2019 
 

Skamby Boldklub har et stort program foran sig i det kommende år. 
 

Vi startede året op med Skamby Cup, som var i Søndersøhallen d. 13 januar. 
 

Vi afholder generalforsamling d. 7. februar i klubben, der sker lidt rokeringer, samt der skal vælges en 
enkel ny ind. 
 

De unge hold som Trille Trolde børn mellem 3-5 år er gået i gymnastiksalen i Skamby Multihus. Der er 
de hver torsdag mellem kl. 17-18. 
Følg med på Facebook søg på ”trille trolde skamby bk” 
 

De lidt ”ældre” unge - U11 spiller i skrivende stund indendørs i Søndersøhallen, men går udendørs 
sammen med de voksne. 
 

Pigerne - U15 har spillet udendørs hele vinteren. 
 

Five a Side, som vi kalder det, er den dag, alle hold går i gang med at træne udendørs, de helt unge 
forsætter dog indendørs lidt endnu. 
 

Five a Side bliver i år d. 23. februar, det er den dag alle de Seniorhold, som ikke allerede spiller, går i 
gang, både herre og damer. Mere om dette på Facebook. 
 

Seniorherre har fået en ny træner, da der skulle ske noget. Vi ligger nr. sidst i vores pulje, så det skal 
der rettes op på. 
 

Skamby Musikfestival d. 31 maj, bliver et nyt arrangement Skamby Boldklub står i spidsen for. Et 
stort arrangement, som kommer til at involvere mange frivillige. Dem som vi skal bruge er nu blevet 
informeret, så har du ikke hørt noget, så kan du roligt købe billet, dette gøres på www.billetten.dk søg 
på Skamby Musikfestival i søgefeltet. 
 

Som noget nyt i år vil vi igen starte fodboldskole op for de unge. 
Dette bliver i år i uge 27, altså den første uge i skolens sommerferie. Der er tilskud at hente til jeres 
barn/børn igennem Skamby Boldklubs Venner, men kun hvis man er medlem i boldklubben. 
 

Skamby Boldklub vil igen i år være at finde på Otterup Kræmmermarked, hvor vi vil sælge øl/vand 
omme ved tivoliet. 
 

Traditionen tro så er der igen i år Troldefest. Dette bliver som altid i uge 34, den uge kan man godt 
sætte en X i kalenderen. 
Dette er en fest på mange forskellige fronter, et samarbejde mellem Skamby Borgerforening, Skamby 
Multihus samt Skamby Boldklub. Planlægningen er allerede gået i gang. 
 

Vi kan godt allerede nu løfte sløret for, at vi igen i år laver musik i Glavendruplunden, denne gang dog 
med en længerevarende koncert med Keld & Hilda Heick på scenen. 
 

Så skal vi gerne i gang med at byg-
ge en multibane i første omgang og 
derefter en skøjtebane, hvis vi da 
ellers får de tilskud til skøjtebanen, 
som vi har søgt. 
Men Multibanen skal laves, den har 
vi fået godkendt penge til på kr. 
700.000,- plus moms for materialer. 
 

Igen i år vil der blive en stor fest i 
Otteruphallen. Der er lavet aftale 
med DBU og kommunen om, at de 
afholder fodbold Award igen og de 
næste 3 år i Otterup hallerne. 
 

Den 9. november slutter vi fodbold-
sæsonen af med en fest for Senior-
holdene. Dette har vi lejet Skamby 
Multihus til. 
 

Året sluttes igen i år af med at sælge 
fyrværkeri. 

http://www.billetten.dk
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Fodboldskole i Skamby i uge 27 
 

Det er vist nok fjerde gang, at Skamby BK skal afholde fodboldskole i sommerferien, sidste gang var 
for 10-12 år siden. 
 

Hvad er fodboldskole så? 
Det er hygge, der er ny venner, det er fodbold i en uge, mandag til fredag kl. 09.00-15.00 hver dag 
med indlagte pause. Fodboldskolen er for deltagere født 2004-2012, og man tilmelder sig hos DBU.  
 

Som deltager får DU: 

 5 dage med sved på panden og smil på læben. 

 Inddeling aldersmæssigt i grupper af ca. 16 deltagere. 

 Træning både teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. 

 En lækker tøjpakke fra Hummel med T-shirt, shorts og strømper. 

 En fantastisk god fodbold fra Select. 

 Drikkedunk og Fodboldskole-diplom. 

 Frugt til frokost. 

 Kompetent træning, som gør dig til en bedre fodboldspiller. 

 Mulighed for at få nye og gode venner.  
 

Prisen for en fantastisk fodbolduge, hvor du næsten kommer til at leve som en professionel med dag-
lige træninger, er 869 kr. + billetgebyr. 
Spiller du fodbold i Skamby Boldklub giver støtteforeningen et tilskud på 269 kr. til din deltagelse i 
Fodboldskole 2019. 
 

Tilmeld dig hos fodboldunionen på www.DBU.dk 
 

For nærmere information kan du også kontakte fodboldskoleleder Flemming Kristensen 42 97 96 48, 
som vil samle de mange tråde under Fodboldskole 2019, hvor vi får brug for både trænere og træner-
assistenter, der også honoreres med tøjpakker og lidt kontanter.  
 

Til servicering af deltagerne får vi også brug for 
hjælpere og kioskvagter, så kan du afse en dag i 
uge 27 til nogle af disse vigtige poster, så kan du 
også være med til at lave en super Fodboldskole 
2019 og give deltagerne en fantastisk uge. Så giv 
os en melding, vi kan bruge alle gode kræfter.  
 

Den intensive planlægning begynder i starten af 
maj måned, og vi har plads til i alt 96 deltagere 
fordelt i 6 grupper, hver med en halv 11-mands 
bane til rådighed. 
 

På Fodboldskolen og Skamby Boldklubs vegne 
Flemming Kristensen Billederne er anvendt med tilladelse fra DBU 

http://www.DBU.dk
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                Nyt fra Gymnastikforeningen 

Så gik endnu et år i Skamby Boldklubs Venner. 
 

Vores hovedindtægt til glæde for boldklubbens ungdom har gennem mange år været de 
årlige bankospil, der kører fra oktober til marts. Spillene gav i 2018 ca. 20.000 kr. i 
overskud, og det var præcist det beløb, vi brugte på at sende et drengehold til Ramsing Cup og vores 
teenager-pigehold til stor fodboldturnering i Spanien, tæt på Barcelona. 
Vi har stadig plads til flere bankogæster end de ca. 80, vi er i øjeblikket. Husk der er præmier for om-
kring 6.000 kr. hver mandag, så det er bare at møde op og tage del i løjerne. Bankospil starter kl. 
19.30 hver mandag og slutter ca. kl. 21.30. 
 

Derudover har Vennerne en mindre indtjening på udlejning af borde, stole og slushicemaskine, som 
jævnt giver 2-3.000 kr. pr. år. Skamby Boldklubs Venner har også en aftale med EnergiFyn, som spon-
serer os via folks gas- eller elforbrug. Man skal bare tilmelde sig FynskSupport hos EnergiFyn og krydse 
af, at man gerne vil støtte Skamby Boldklubs Venner via sit forbrug. Gratis for jer forbrugere, men pen-
ge lige ned i kassen for os. Det blev i 2018 til over 5.000 kr. i sponsorbidrag uden at røre en finger. 
Lettere kan det ikke være. Så tilmeld dig og lad EnergiFyns pengepung betale lige ned i vores kasse. 
 

Efter vores bankoafslutning mandag 11. marts kan planlægningen begynde til vores store Reklameban-
kospil, som igen i 2019 vil løbe af stablen i forbindelse med Troldefesten.  
Har DU kontakt til mulige ”præmiegivere” i DIN omgangskreds, så lad os det vide, eller spil dine kort 
ud til den bekendte forretningsdrivende. Måske vil vedkommende give en cykel, en grill, haveredska-
ber, et køleskab eller måske 5 kasser øl. Vi kan bruge alle former for præmier og skal bruge over 120 
gevinster + evt. sidegevinster. De fire hovedpræmier, ekstranumrene, håber vi kan ligge på et niveau 
mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. Gevinsternes værdi i det gennemgående spil ligger mellem 150 kr. og 
1.000 kr., mens 60 gevinster i amerikansk lotteri forventes at have værdi på mellem 50 kr. og 200 kr.  
Så har du god kontakt til en forretningsdrivende, bank, bilforhandler, trælast, bager eller hvad som 
helst, så hjælp os med at få en masse spændende varer i hus. Vores ”sponsorarbejde” omkring Rekla-
mebanko starter omkring 1. maj, og spillet foregår sidst i august til Troldefesten i Skamby.  
 

Efter Bladet’s deadline har der været generalforsamling i S.B. Venner, og bestyrelsen fortsætter sand-
synligvis med samme besætning: Formand John Kristensen, Kasserer Flemming Kristensen, Bjarne Pe-
dersen, Allan Kristensen, Ulrik Jørgensen, Max Schrøder og Henning ”Fokus” Jensen. Her en uge før ge-
neralforsamling tyder det på genvalg for dem, som er på valg, men intet er sikkert, inden dirigenten 
har ført os gennem dagsordenens punkter. 
 

På Vennernes vegne  
Flemming 

 

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 

Skamby Boldklubs Venner 

Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, marts 2019: 
 

Nu nærmer vi os afslutningen for gymnastiksæsonen. 
I år laver vi - lige som sidste år - en afslutning med forskellige events, og selvfølgelig skal  
vore børn vise, hvad de har lavet i sæsonens løb. 
 

Så vi mødes på Løkkemarksskolen søndag den 31. marts kl. 10:30. 
 

Som noget nyt, vil vi have en idékasse stående, hvor alle er velkommen til at give deres bidrag, idéer 
eller andet til vores forening. Du kan skrive, tegne eller formulerer dig på en anden måde. 
 

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 spisning i køkkenet 
på Løkkemarksskolen. 
Tag din nabo og deres børn i hånden og mød op. 
Det koster kun 30 kr. for at deltage, og så er der også en pølse eller en sandwich med i prisen. 
Øl og vand kan købes for rimelige priser. 
Af hensyn til indkøb skal vi have bindende tilmelding senest lørdag den 23. marts kl. 10.00 på 2058 
7241 – gerne på SMS 
 

Betalingen kan ske på MobilPay, kode: 26983, eller kontant ved indgangen. 
 

Se mere på vores hjemmeside http://www.skovdalen-if.dk/ eller vores Facebook-side Skamby/
Skovdalen IF. 
 

På bestyrelsens vegne 
Aase Pliniussen 

http://www.skovdalen-if.dk/
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  Skamby Antenneforening  
afholder ordinær generalforsamling  

tirsdag den 19-03-2019 kl.  19:00  

i Skamby Multihus, Torupvej 59 
 

Dagsorden ifølge vedtægter 
 

Forslag skal være Formanden i hænde senest den  

 12-03-2019 

         Bestyrelsen 

                 Nyhed FilmFavoritter Gratis! 
 

Alle med Lille, Favorit eller Stor TV-pakke fra antenneforeningen får i løbet af 2019 
adgang til en ekstra Bio med 225 FilmFavoritter i alle genrer, der udskiftes løbene. 
Filmene bliver tilgængelig på TV-boks, browser og apps, og kan opleves, når du har tid og lyst, uden 
ekstra betaling. 
Allerede nu har dem, der har tilvalgt en TV- boks fra Waoo til deres TV-pakke fra foreningen, mulig-
hed for at se FilmFavoritter. 
Ønsker man at tilvælge en TV-boks til TV-pakken fra antenneforeninger, så kan den lejes for 39,- kr./
måned eller købes for 1.299,- kr. hos Energi Fyn. 
Tv-boksen skal tilsluttes med et netværkskabel til fiberboksen og et Hdmi kabel til et TV. 
  

TV-boksen giver flere fordele til den TV-pakke man har. 
Eks.: 

 Pause i det program man ser  

 Start forfra  

 Optage TV-udsendelser  

 Tilkøbe enkelte TV-kanaler til den pakke man har. 

 Leje Film  
Læs mere om TV boks her https://www.waoo.dk/tv-boks/ 
 
Kontaktpersoner antenneforeningen: 
  

(Formand): Torben Iversen  tlf.6485 1460  ti@mail.dk 
(Kasser): Bernt Jørgensen tlf.6485 1536  bernt@skamby.dk 
(Sekretær) Mariann Ravn tlf.2640 9200 
                                         

Hjælp til søgning efter Tv-kanaler mv.: 
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem  tlf. 27 31 89 55 
Nicolaj Fonnesgaard bestyrelsesmedlem tlf. 61 62 93 23 
  
Formand  
Torben Iversen 
Rostrupvej 2, 5485 Skamby 

 

https://www.waoo.dk/tv-boks/
mailto:ti@mail.dk
mailto:bernt@skamby.dk


Skamby Cykelklub 

Nyt fra klubben 
 

Generalforsamlingen 
Der blev afholdt generalforsamling d.27. januar kl.10.00 i Skamby Boldklubs lokaler. 
Der var 18 personer/medlemmer til generalforsamlingen. Poul Eik Christensen blev valgt til dirigent. 
Formanden Erling Sørensen fremlagde formandsberetningen. Alle var enige om, at beretningen var 
fyldig og grundig. Der var klapsalver til formanden. 
Kasserer Claus Levin fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet så godt ud, og blev godkendt. 
 

Valg af formand: Erling Sørensen stoppede som formand og i bestyrelsen. Claus Levin blev valgt til ny 
formand for 2 år. 
 

Valg af kasserer: Claus Levin – ikke på valg. Kasserer Claus Levin blev valgt til ny formand. Herefter 
skulle der vælges en ny kasserer. Kim Lindhardt Larsen blev valgt ind i bestyrelsen og som ny kasse-
rer. 
 

Valg af 3 personer til bestyrelsen: Jan Hummel    – blev genvalgt 
       Steen Hansen  – ikke på valg 
       Christian Kjær  – ikke på valg 
 

Valg af suppleant til bestyrelsen:   Tony Holm Duus – blev genvalgt 
 

Claus Levin holdt tale for den afgående formand Erling Sørensen. Erling var med til at grundlægge 
Skamby Cykelklub. Erling har været formand i 6 år og en stor drivkraft i cykelklubben. Han 
har gjort et kæmpe stykke arbejde, for at få cykelklubben til at blive til det, den er i dag.  
Erling modtog en gaveæske med vin, som tak for sin indsats i cykelklubben. 
 

Ny tøjaftale fra 2019 
Skamby Cykelklubs gamle tøjaftale med 
sponsorerne ophørte med udgangen af 
2018. Vi i bestyrelsen har arbejdet hårdt for 
at finde en ny tøjleverandør og nye sponso-
rer til tøjet.  
Det er nu faldet på plads, og vi kan præsen-
tere ny tøjleverandør, som er Xtreme cy-
keltøj. Vi har også fundet 11 nye sponsorer 
til tøjet.  
Vores aftale med tøjleverandør og sponso-
rer lyder på 3 år med start fra sæsonen 
2019 – 2021 med. Skamby Cykelklubs be-
styrelse vil gerne sige tak til alle de sponso-
rer, som har bakket op om vores nye tøj. 
 
Følgende sponsorer skal der lyde en tak til:  
Xtreme cykeltøj – Bygma Otterup – Skamby El – Yndgaards køreskole – Rema 1000 Søndersø – Dan-
ske Bank – Guldbjerg Maskinfabrik – JM Optik Søndersø – Kemp Lauritzen – JC Teknik – Tømrermester 
Poul Rasmussen. 
 

Træningsstart 2019 
Der er træningsstart søndag d. 3 marts kl. 09.30 fra P-pladserne ved Skamby Multihus. Efter trænin-
gen er der varm kakao og pølser med brød til nye/medlemmerne i Skamby Boldklubs lokaler. 
Ny: Skulle du have lyst til at deltage d. 3 marts, er du meget velkommen. Mød op ved Skamby Multi-
hus kl. 09.30 eller send en mail til formand Claus Levin formand@skambycykelklub.dk, hvis du vil kø-
rer med d. 3 marts eller har spørgsmål. 
 

Hjemmesiden 
Er man interesseret i at vide mere om cykelklubben, kan man gå ind på vores hjemme 
 

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 med-
lemmerne - bliv medlem - cykeltøj – mm. 
 

Hilsen  
Erling Sørensen 
Skamby Cykelklub   
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Ny cykelbuks til Skamby Cykelklub Ny cykeltrøje til Skamby Cykelklub 

mailto:formand@skambycykelklub.dk
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Måned Dato Tid Aktivitet / Sted 

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

19.30  Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Januar Søndag d. 13. 08.00 Skamby Cup 2019.  
Afholdes i Søndersø Hallerne. 

Januar Søndag d. 27. 10.00 Skamby Cykelklubs generalforsamling.  
Afholdes i Skamby Boldklub, Bredgade 64.  

Februar Mandag d.  
4.+11.+18.+25. 

19.30  Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Februar Torsdag d. 7. 
19.00 / 
19.30 

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

Februar Torsdag d. 21. 19.00 Generalforsamling i Skamby og Omegns Borgerforening.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Februar Torsdag d. 21. 20.00 Generalforsamling i Skamby Multihus.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Februar Onsdag d. 27. 19.00 Generalforsamling i Foreningen Nordfyns Vikingemarked.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Marts Søndag d. 3.  10.00 
Skamby Cykelklub træningsstart fra Skamby Multihus – Alle 
nye er velkommen.  
Spørgsmål: kontakt formand@skambycykelklub.dk 

Marts Mandag d. 4.+11. 19.30 Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Marts Tirsdag d. 19.  19.00 Generalforsamling i Skamby Antenneforening.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59. 

Marts Torsdag d. 21. 19.00 Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.  
Afholdes Torupvej 38. 

Marts Søndag d. 31. 10.30 Gymnastikforeningen afholder fælles afslutning på Løkkemarksskolen.  

April    

Maj Søndag d. 5. 11.00 Konfirmation i Skamby Kirke. 

Maj Fredag d. 31. 17.00-
23.00 Skamby Musikfestival på Skamby Stadion. 

Juni Søndag d. 23.  17.30 Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden. 

Juli Uge 27  Fodboldskole på Skamby Stadion (husk tilmelding).  

August    

August Torsdag d. 22. til  
Søndag d. 25.  Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion.  

September Lørdag d. 31. aug. +  
Søndag d. 1. sep.  Stort Vikingemarked i Glavendruplunden. 

September Uge 37   Gymnastik starter op igen. 

September    

Oktober    

Oktober    

November     

November    

December    

December    

December    

mailto:formand@skambycykelklub.dk


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 


