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”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

                      
     
 
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 følgen-
de 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. 

 Skamby & Omegns Borgerforening er på Facebook. 
      

 Følg Skamby på Facebook! 
 

  http://facebook.com/SkambyBorgerforening  

 - eller følg med på: www.skamby.dk  

mailto:jonas@jiportal.dk
mailto:jakobsen@raakilde.net
mailto:Bo.sigersted@post.tele.dk
http://facebook.com/SkambyBorgerforening
http://www.skambyportalen.dk
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Nyt fra Borgerforeningen/Skamby Lokalråd 
 

Vinteren er nu så småt over os, og vi kan se tilbage på et år, der er næste overstået. Foran os ligger 
nogle julearrangementer og nytårsfester, inden vi byder 2020 velkommen. I borgerforeningens besty-
relse håber vi selvfølgelig, at mange har lyst til at bakke op også omkring disse sidste aktiviteter, der 
sker i Skamby og omegn, inden champagnen skal på køl. 
 

Siden sidste blad er der sket en hele del. Første og fremmest blev en fantastisk troldefestuge afholdt. 
Det er ikke her borgerforeningens bestyrelse trækker det største læs, det er tværtimod ildsjælene i 
arrangørgruppen og de mange flittige frivillige, der hjælper til! Dem skylder vi alle en tak for deres 
store arbejde. Vi glæder os til næste år og har i borgerforeningen bestyrelses besluttet, at vi vil ar-
rangere en ny aktivitet i løbet af dagen lørdag, hvad aktiviteten skal være, kommer vi til at bede om 
jeres hjælp til at finde ud af i løbet af foråret (men forslag kan allerede sendes til for-
mand@skamby.dk). 
 

Efter troldefesten kommer endnu en tradition, nemlig Vikingemarked. Her er borgerforeningens be-
styrelse lidt mere i ilden, da vi igen i år sammen med frivillige hjælpere, - også stor tak til disse skal 
lyde, stod for salg af drikkevare og vikingekage. I lighed med tidligere år var vikingemarkedet godt 
besøgt, og ligeledes var vores bod. Dette er dejligt, da det giver os mulighed for at kunne lave flere 
spændende arrangementer og/eller yde støtte til nogle af de andre foreninger. 
 

I oktober holdt vi vores halvårlige fællesspisning (se mere omtale af menuen mv. senere i Bladet). 
Denne gang havde vi inviteret to oplægsholdere. Det var Bo trygt, der fortalte om nabohjælp og om, 
hvordan vi kan hjælpe hinanden med at gøre Skamby og omegn uinteressant for indbrudstyve. Deref-
ter FynBus, og de fortalte om Flex-trafik, Tele-taxa mv. Både om hvilke muligheder, der er i dag 
samt, hvordan mulighederne bliver i det nye år, når ordning ændres. 

 

Tilbage er der blot at ønsker alle glædelig jul og godt nytår. 
 

Jonas Ibsen 
Formand 
 

Ps. Vi ser jer gerne til vores generalforsamling tirsdag d. 18. februar kl. 19.00 i Skamby Multihus. 
 
 

Hvem, hvad, hvorfor en Borgerforening 
Skamby og Omegns Borgerforening har eksisteret siden 1945. Rundt regnet bliver det så 75 år i 
2020. Gennem de mange år har opgaverne jo nok ændret karakter, men fælles er dog, at foreningen 
er borgernes forening, og bestyrelsens arbejde er til gavn for alle.  
Foreningen består, som de fleste andre foreninger, af en bestyrelse og et antal medlemmer. Alle kan 
deltage i foreningens arrangementer, men for at afgive stemme på generalforsamlingen, skal der 
nødvendigvis være betalt kontingent.  
Nordfyns kommune har i lighed med mange andre kommuner, et Landdistriktsråd. Dette råd består af 
en række Lokalråd, som kan være et godt talerør overfor det politiske system. Dermed ikke sagt, at 
den enkelte borger ikke kan rette henvendelse direkte, men vægten er noget større, hvis det er et 
samlet lokalsamfund, der står bag en henvendelse. 
De senere år har antallet af betalende medlemmer i Borgerforeningen dog været dalene. Tidligere var 
bestyrelsens medlemmer rundt og stemme dørklokker. Meget hyggeligt - men også tidskrævende. Og 
tiden vil vi helst bruge på andet arbejde og noget mere gavnligt i lokalområdet, så derfor valgte vi en  

Oplæg ved Bo trygt! - ambassadør Jørn Juhl Nielsen. 

 

Kundeambassadørerne  
fra FynBus - Morten og 
Henriette. 

mailto:formand@skamby.dk
mailto:formand@skamby.dk


teknologisk løsning med kontooverførsel eller MobilePay. Desværre giver det så ikke helt det samme 
antal betalende medlemmer. Så skulle vi ikke lave den aftale, at fra 2020 har alle husstande i Skamby 
og omegn betalt kontingent til Borgerforeningen.  
  

Det er så nemt og koster kun 100,- pr. husstand (Angiv vejnavn og husnummer) 

 MobilePay 2087 1271 (Bo Sigersted) 

 Bank reg.: 1551 konto: 9731008 
 

Som tidligere nævnt er vi en forening, der gerne skulle være til gavn for alle. Dermed også sagt så 
sidder vi medlemmer af bestyrelsen ikke altid med de vises sten eller lige den gode idé/løsning til no-
get, som kunne være til gavn og glæde for hele byen. 
Måske har du bemærket, at en del ejendomme er til salg i Skamby? Hvad kan der gøres for at få nye 
tilflyttere? Det kan du måske have en eller flere idéer til?  
Og det kan være så meget andet. 
 

Så brug din Borgerforening/Lokalråd og send dine forslag til bestyrelsen. Vi er til for dig! 
Du kan i øvrigt finde mere på:  
www.skamby.dk eller Facebook: Skamby og Omegns Borgerforening  
 
Fællesspisning 

Onsdag d. 9. oktober havde Borgerforeningen 
igen arrangeret fællesspisning i Multihuset. Jan 
havde sammensat menuen, som stod på kar-
bonader med kartofler, grøntsager og smør-
sovs. Til dessert var der kaffe og æblekage 
med flødeskum. 
Som noget nyt var maden gratis for medlem-
mer af Borgerforeningen. Ikke medlemmer 
kunne benytte lejligheden til at melde sig ind, 
hvilket 9 husstande benyttede sig af. Ellers var 
prisen i det favorable hjørne, hvor alle kunne 
være med.  
Udover at vi tilbød god mad, havde vi, som tid-
ligere nævnt, også inviteret to oplægsholdere.  
Efter spisningen var der en kort pause, inden 
disse blev præsenteret.  
Omkring 45 borgere havde tilmeldt sig dette 
arrangement og bidrog til en rigtig god og hyg-
gelig aften.  

Mange var mødt op til fællesspisning med efterfølgende information/
indlæg fra Bo trygt! vedr. Nabohjælp og FynBus vedr. Teletaxa. 

Der blev budt velkommen, og…. ...kokken fortalte om aftenens menu.  

Fuld gang i madlavningen til aftenens 
fællesspisning. 

Trafik 
Et evigt tilbagevendende punkt. Cykelstien er nu snart en realitet, og en lang og sej kamp er tilende-
bragt.  
Et andet stort område er nedbringelse af hastighed. Tiltagene med afstribningen på Brøndstrupvej 
virker ikke, og der må derfor andre midler til. Ligeledes den resterende del af Bredgade mangler en 
løsning. Egentlig er det ikke en kommunal opgave at nedbringe hastigheden. Kommunen skal sørge 
for sikre og gode veje, hvor vi kan færdes trygt. Politiet skal så sikre, at færdselsreglerne overholdes. 
Desværre viser diverse målinger og ATK (fotofælder), at det åbenbart er lidt svært at holde sig til de 
gældende regler. Nogen tager så ved lære, når der kommer en hilsen fra politiet. Andre forstår det så 
ikke. At det så ydermere er en yngre mor eller far fra lokalsamfundet, med børn på bagsædet, gør 
det lidt ubegribeligt.  
Så skulle vi ikke tænke lidt mere på hinanden og vise hensyn i trafikken?  
PS: Til hjælp for borgerne, har Nordfyns kommune oprettet et link, hvis du vil give et tip om eksem-
pelvis huller i vejen eller manglende lys i gadelygten. Inden du ”tipper”, så gå lige ind på siden. Her 
kan du se, hvad tip borgerne har sendt ind. Og det virker. 
 

https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Trafik-og-mobilitet/Giv-os-besked/Borgertip-Vej-og-Park 
 

Med disse ord, vil jeg ønske alle en rigtig glædelig Jul og et godt nytår. 
 

Claus Raakilde Jakobsen 
næstformand 
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https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Trafik-og-mobilitet/Giv-os-besked/Borgertip-Vej-og-Park


Erindringspladen på Anders Thingholms spade, hvoraf 
det fremgår, at den har været anvendt ved omtalte 

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. informa-
tion om, hvad Skamby og omegn har at byde på, samt div. information om ak-
tiviteter og tilbud i lokalområdet samt i Nordfyns Kommune.  
Kontakt: Jonas mob. 6178 4444 eller Bente mob. 2021 9565 

Første spadestik til Skamby-Søndersø cykelstien 
Efter mange års venten bliver cykelstien mellem Skamby og Søndersø endelig en realitet. Torsdag d. 
9. september 2019 kl. 9.00, var Skamby– og omegns borgere og de berørte lodsejere indbudt til at 
være med, når det første spadestik skulle tages. Nordfyns kommune var vært ved kaffe og morgen-
brød. 
Anders Thingholm, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, bød velkommen på Ul-
lerupvej i Skamby, hvor han også tog det første spadestik til cykelstien mellem Skamby og Søndersø, 
som kommer til at løbe langs Ullerupvej. 
 

B. R. Jakobsen    
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”Notarius Publicus” har udtrukket følgende personer blandt Borgerforeningens medlemmer: 
 

 Charlotte Vestergård og Peter Jensen, Glavendrupvej 64 
 Birgit og Kurt Sørensen, Brøndstrupvej 64 
 Susanne og Niels Olsen, Bredgade 19 

 

Bestyrelsen siger TILLYKKE til de heldige, der alle har fået overrakt en gave. 

Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00  
 

i Skamby Multihus, Torupvej 59. 
  

Dagsorden: 
  
Pkt. 1: Valg af dirigent. 
  

Pkt. 2: Formandens beretning. 
  

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ved kassereren. 
    

Pkt. 4: Indkomne forslag.  
  De skal være fremsendt til Jonas Ibsen senest tirsdag d. 4. februar 
  2020, f.eks. via e-mail: jonas@jiportal.dk 
    

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  

Pkt. 6: Valg af suppleanter.   
  

Pkt. 7: Valg af revisorer.    
  

Pkt. 8: Fastsættelse af kontingent. 
 

Pkt. 9: Evt. 

 Generalforsamling 
 

Afholdes tirsdag d. 18. februar 2020 i forlængelse af  
Borgerforeningens Generalforsamling 

 

Dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Regnskabsaflæggelse 

4.  Indkomne forslag, herunder bestyrelsens 

    (Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 

  dage før). 
 

5.  Valg af bestyrelsesmedlem(-mer) + suppleanter 

6.  Valg af revisorer + suppleant 

7.  Eventuelt 
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Din lokale madbutik 

Åbningstider:  
 

Alle ugens dage  
kl. 7.00 - 0.00  

 
Bageren åbner  

alle dage kl. 6.00 
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Nyt fra foreningen  

Vikingemarkedet 2019 
 

Årets vikingemarked - det femte i rækken, blev afholdt 31. august – 1. september. Normalt holdes 
markedet jo første weekend i september. I år ville det så falde sammen med Fjordens Dag (anden 
søndag i september), hvilket nok ikke var så heldigt af hensyn til besøgende og brug af kommunens 
materialer. 
 

Som de tidligere år var spændingen stor. Ville der komme det antal besøgende, som vi håbede på? 
Ville vejret vise sig fra den gode side? Vi havde gjort vores til, at det igen skulle være en god oplevel-
se for alle parter, så det var kun at se tiden an og vente til klokken blev 10 lørdag. 
 

Lørdag var vejret særdeles fint. Høj sol og tilhørende varmegrader gjorde, at mange lagde vejen forbi 
Glavendruplunden. Helt præcis hvor mange, har vi dog ikke styr på, da der gik et eller andet galt i 
tællingen om lørdagen. Men mange var der, og igen gik tilbagemeldingerne på den hyggelige stem-
ning, der netop er på Nordfyns Vikingemarked i Glavendruplunden. 
Natten til søndag valgte Thor at tage en tur over det Nordfynske. Lyn, torden og ikke mindst vand, 
kom ud af himlen. Ikke alle telte var lige tætte, men de fleste klarede dog mere eller mindre vand-
presset. 
 

Søndag startede lidt i den våde afdeling. Ikke så meget, men et par små byger var alligevel nok til, at 
besøgstallet knap blev så stort. Helt nøjagtigt stod tælleren på 798. 
Nu er det ofte antallet af besøgende, der afgør om det har været en succes eller ej. Sådan ser vi selv-
følgelig også på det, men vores mål ligger på det nuværende niveau. Herved kan vi forhåbentlig fast-
holde det hyggelige, der jo er særdeles vigtigt (der var den igen). Det samlede antal besøgende i år 
anslås til at ligge omkring 3000, hvilket vi kun kan være overordentlig tilfredse med. 
 

Økonomien er således også tilpasset dette niveau, idet vi gerne vil have, at alle skal kunne være 
med, uden at ofre en formue. Tilskuddet fra kommunen har været dalene og skulle efter den oprinde-
lige plan, bortfalde helt fra og med 2020. Den plan holdt så ikke helt, idet der i de nyligt afholdte 
budgetforhandlinger fremover er afsat et fast årligt beløb på kr. 25.000, -. Det kan vi kun være glade 
for, idet det åbner for lidt flere muligheder for udvikling og fornyelse.    
    
På foreningens vegne vil jeg gerne rette en tak til alle jer fra lokalsamfundet, der på en eller anden 
vis har medvirket til, at vi kan gennemføre dette arrangement. Et arrangement der er kommet for at 
blive! – Vi ses igen til  

 Nordfyns Vikingemarked 
lørdag d. 5. og søndag d. 6. september 2020 

 
Følg os på www.nordfynsvikingemarked.dk eller Nordfyns Vikingemarked på Facebook. 
 
 
År og fred  
 

Claus Raakilde Jakobsen 
Formand  

 

 

 

 

 

 
afholder  

 

Generalforsamling onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00 i Skamby Multihus 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før (senest 12. februar). 
Se evt. mere på nordfynsvikingemarked.dk, eller på Facebook: Foreningen Nordfyns Vikinge-

marked. 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 

http://www.nordfynsvikingemarked.dk
mailto:fmd@nordfynsvikingemarked.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. Jakob-
sen 
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  

Der er intet nyt at berette fra Skamby Multihus denne gang, så vi vil bare  
ønske alle - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Multihusets generalforsamling tirsdag d. 18. februar kl. 19.00 i Skamby Multihus. 
 
Bestyrelsen 
Skamby Multihus 

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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         Lørdag den 7. december 
          kl. 14.00-16.30 i Skamby Kirke 

           og senere i Multihuset. 
 

 

En julehilsen her fra børnehaven 
 

Hen over efteråret har vi nydt det milde vejr, der har 
gjort det muligt, at vi kunne være udenfor rigtig me-
get af tiden, - og uden børnene dagligt blev gennem-
blødte eller meget kolde.  
 

Fredagen før efterårsferien havde vi traditionen tro 
trim-dag som skolerne. Alle børn havde deres cykler 
og cykelhjelm med. Dem der kørte på 2 hjul, uden 
støttehjul, cyklede til Glavendruplunden. De havde 
madpakkerne med. Vi havde lånt dagplejens ladcy-
kel, så vi havde 4 af de mindste børn med deri. Alle      

andre cyklede til det, vi kalder Troldehøjen, men som vist rigtig 
hedder Thorshøj. Også disse børn havde madpakkerne med på turen.  

 

Der er blevet ansat en ny dagtilbudschef, da Lillian fik andet arbejde. Vi har budt velkommen til Anne 
Lise.  
 

29/11 har vi juletræsfest for alle fra dagplejen og børnehaven. Vi holder det i Multihuset. Vi spiser 
æbleskiver indenfor, mens der hygges. Bagefter går vi udenfor og danser rundt om juletræet, inden vi 
kalder på julemanden. Og hvis vi er heldige, har han juleposer med til alle børn.  
 

Børnene har travl med at lave julegaver til mor, far, bonusmor og bonusfar. Det kan være svært at 
holde det hemmeligt, men heldigvis glemmer forældre hurtigt igen, og bliver meget overrasket juleaf-
ten.  
 

Fredag den 13/12 skal vi sammen med dagplejen i kirken, og høre om da Jesus blev født. Børnene 
plejer at være meget optaget af fortællingen. Tilbage i børnehaven skal vi have julefrokost. Det er 
super hyggeligt, og børnene plejer at have en rigtig god appetit, når de selv kan vælge deres mad og 
spise lige, hvad de vil. Til slut skal vi have risalamande. Og der er én mandel i pr. spisegruppe. Gaver 
indeholder noget, der skal deles med de andre børn.  
 

I børnehaven har vi lige nu 28 børn, og vi er 5 fastansatte.  
 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi håber julemagien kommer til jer alle.  
 

Julehilsner fra børn og voksne i Børnehuset Skamby 
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Information fra Skamby Antenneforeningen: 
 

Prisregulering pr. 1. januar 2020 
 

Waoo har varslet ændringer i priser for forenings TV-pakker for 2020. 
 

Foreningens TV-pakke priser for 2020: 
 

 Grundpakken /Waoo Viasat lille TV-pakke       1.290 kr. Halvårlig  

 Mellempakken/ Waoo Viasat favorit TV-pakke      2.730 kr. Halvårlig 

 Fuldpakken/ Waoo Viasat stor TV-pakke         3.810 kr. Halvårlig  
 

Kanalændringer  
 

Som bekendt lukker DR en række TV kanaler pr. 1 januar, hvilket medføre at DR K, DR 3, og DR 
Ultra, udgår i alle TV-pakkerne. 
Ny kanal i Wiasat stor TV-pakke TV 2 spXrt. 
 
Ønske om pakkeskift til 1. halvår start 01/01-2020 skal være foreningens kasserer i hænde senest d. 
06/12 2019. 
 
Vil man skifte til en anden TV-pakke eller ønsker at ændre i medlemskab, skal dette altid meddeles 
skriftlig til foreningens kasserer eks. på mail: bernt@skamby.dk 
     

 

Formand  
Torben Iversen 
Rostrupvej 2, 5485 Skamby 

 

mailto:bernt@skamby.dk
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I september-udgaven af Bladet havde vi et lille opråb vedr. juletræsfest den 7. december 
(1. lørdag i december). 
 

Vi efterspurgte, om der var nogle forældre eller andre, der kunne bidrage med gode idéer til 
lidt sjov for børnene, efter der er danset om juletræet og spist æbleskiver.  
Menighedsrådet skal selvfølgelig nok hjælpe, hvis det er påkrævet – også med finansiering 
af indkøb af eventuelle materialer (indenfor rimelighedens grænser). 
 

Der er desværre ikke kommet nogen henvendelser, hvilket kan skyldes, at man har overset 
opråbet. Derfor prøver vi lige én gang til. Du kan stadig nå at melde dig med gode idéer 
mv. 
 

Henvendelse kan ske til Karen Andersen:  
Tlf: 40 31 17 00 (efter kl. 16.30) eller på mail: karen.andersen@mk-domain.dk 
  

På Menighedsrådets vegne 
Karen Andersen 
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Skamby Musikfestival  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Køb din billet allerede nu på www.billetten.dk  og glæd andre med årets jule-
gave  
 

KL. 17.00: Vi lægger ud med en genskabelse af Shu-bi-dua  i den mest origi-
nale version med hele 3 af de gamle, fra dengang. Vi byder velkommen med 
Shu-bi or not Shu-bi, her skal man virkelig glæde sig, for de kan bare endnu 
de gamle. 
 

Derefter kommer Abba Tizers, der fyre den max af med et kæmpe scene-
show, man sent vil glemme. Med mere end 100 udenlandske  optrædener, og 
med et løfte om at nå helt ud til de bageste rækker, er der her lagt op til et af 
de helt store shows. 
 

Sidst - men absolut ikke mindst Gasbox, ja dem havde vi svært ved at kom-
me udenom, med alle de henvendelser vi har modtaget. Det var så godt, at vi 
er nødt til at se dem igen, så vi hylder igen Kim Larsen og Gasolins musik, ved 
at fyre helt op under kedlerne. Gasbox, et af landets bedste Kim Larsen kopi 
bands, vi slutter kl. 23.00. 

http://www.billetten.dk
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Tilbageblik på året 2018 
 

Hvor tiden dog går. Om ikke så længe bliver 2019 til 2020. 
 

Søndag den 4. november 2018 – Allehelgen.  Dagen, hvor vi mindes vore døde. En meget følel-
sesladet gudstjeneste, hvor begge præster deltager. Kirken er oplyst af levende lys, og navnene 
på de personer som er begravet/bisat fra Skamby Kirke læses op, og der tændes et lys for den 
afdøde. Ved denne gudstjeneste er der mere musik end ved en almindelig højmesse. 
 

Julemarkedet den 24. november var rigtig pænt besøgt. Mange stande var repræsenteret ligesom 
de foregående år. Nisser, dekorationer, julestjerner, malerier m.m. fyldte lokalerne i Multihuset. 
Det er dejligt, når så mange slutter op omkring det efterhånden traditionelle arrangement. Da jule-
markedet var slut, var der koncert i kirken.  3 unge ”gutter” Rasmus, Emil og Toke på henholdsvis 
trompet, bas og guitar, leverede et brag af en julekoncert. 
 

Lørdag den 8. december holdt vi juletræsfest. Ligesom det foregående år blev børnene afhentet 
af ”julemanden” i hestevogn og kørt til kirken til en børnegudstjeneste. Efterfølgende blev de kørt 
til Multihuset, hvor der blev danset omkring juletræet og udleveret godteposer af julemanden. 
Børnene fik sodavand, og til de voksne var der gløgg/kaffe og æbleskiver. 
 

Tirsdag den 11. december var menighedsrådet værter ved en julekoncert i kirken. Det var de 5 
kor: Langesø Koret, Munkebo Koret, Bogense Kirkekor, H.C.Andersen Koret samt Skamby-
Søndersø Koret, som havde ”slået sig sammen” denne aften. Som solist medvirkede Ulrika 
Rosdahl. (Vi vil prøve at gøre det til en tradition, så vi gentager succesen tirsdag den 17. decem-
ber kl. 19.30) 
 

Og så blev håndværkerne færdige med renoveringen af kirkens tag. Der var udfordringer under-
vejs, men resultatet er blevet rigtig flot. 
 

I marts 2019 var der fastelavnsfest startende med en børnegudstjeneste i kirken og efterfølgende 
tøndeslagning i gymnastiksalen. Da kåring af kattekonger og dronninger var vel overstået, var der 
godteposer, sodavand, kaffe/te i Aulaen. 
 

Søndag den 14. april mødtes dette års 50-års konfirmander til gudstjeneste med efterfølgende 
frokost i menighedslokalet. Efter sigende var det vanen tro en dejlig dag med gode/sjove minder 
og megen latter. 
 

Skærtorsdag den 18. april var der igen dækket op til ”Måltidsgudstjeneste” i kirken. I år havde 45 
personer valgt at deltage, og det er netop det antal, der kan være, for at reglementet overholdes. 
Søndag den 5. maj var kirken fyldt med 15 glade/spændte konfirmander og deres familie og ven-
ner. Igen var det dejligt vejr, så vi, som vi plejer, kunne nyde Astien og chokoladen udendørs. 



2. pinsedag er det blevet en tradition i samarbejde med menighedsrådet i Søndersø, at afholde frilufts-
gudstjeneste ved Dallund Slot. I år var vejrguderne dog ikke med os, så gudstjenesten blev flyttet til 
Skamby Kirke. 
 

Ligesom de foregående år blev der afholdt Sct. Hans-gudstjeneste i Glavendruplunden den 23. juni, 
og i år måtte man gerne tænde bål, så heksen kunne flyve til Bloksbjerg. 
 

Den 28. juli havde vi i samarbejde med Multihuset arrangeret en frokostgudstjeneste, som vi ”satte i 
søen” i 2018. Også i år var der rigtig pæn tilslutning, taget ferietiden i betragtning. Vi havde nogle rig-
tig hyggelige timer sammen, hvor de gamle sanghæfter også kom i brug. Jeg er sikker på, at dette ar-
rangement vil gentage sig i 2020. 
 

Troldegudstjenesten i festteltet på sportspladsen er også blevet en rigtig god tradition med rigtig pæn 
tilslutning. Så også den holder vi fast i. 
 

Søndag den 15. september var der høstgudstjeneste i Skamby Kirke, og som altid var kirken rigtig 
smukt pyntet. Der var ekstra musik med deltagelse af koret, og også vores ”næsten faste trompetist 
Rasmus” var med. Efter gudstjenesten var der vanen tro – igen i et smukt pyntet menighedslokale – 
kaffe og æblekager. (Næste år laver jeg et par skåle æblekage mere). 

 

En fantastisk aften med Kurt Ravn i Skamby Kirke 
Søndersø og Skamby menighedsråd invi-

teret til koncert 

med Show Boat Mississippi-floden 

 

Kirken var smukt pyntet til høstgudstjenesten. 
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Slip brysterne fri..! 
 

… se det var da en overskrift, der kunne fange opmærksomheden.  Men inden du lægger bla-
det fra dig og bare trækker på smilebåndet over den skøre præst, så læs videre… for jeg mener 
det faktisk. 
For nogen tid siden var jeg i Rema for at handle, og mens jeg står og kigger efter en pose rugmel, 
kommer der en kvinde, som tydeligvis ikke havde bh på, gående ned ad gangen med sin ind-
købsvogn. Da jeg så det, var min første tanke: ”Det kan man da ikke!”. Det tog kun et splitsekund 
at tænke tanken, og øjeblikket efter var hun fortsat videre ned langs reolen og ud af min verden 
igen. Men lige et kort øjeblik blev jeg en smule forarget over at se en kvinde, der havde valgt at 
gøre noget andet end alle de andre. Senere kom jeg til at tænke over min reaktion på kvinden 
uden bh, for det burde jo ikke være noget særligt. Hvor kom min forargelse fra? Hvad handler det 
om?  
 

Ved nærmere eftertanke siger min reaktion faktisk rigtig meget om det samfund, vi lever i og om 
os som mennesker. Sagen er jo, at vi er rigtig gode til at udsætte os selv og hinanden for social 
kontrol, når det handler om, hvordan vores fremtræden er. Der er et væld af uudtalte normer for 
påklædning og udseende, som vi for alt i verden ikke vil overtræde. Det gælder både blandt de 
unge, hvor jeg fra mine egne børn ved, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvordan du ser ud, og 
jeg ved at det samme gør sig gældende blandt de ældre, hvor selv mennesker med begyndende 
demens kan gå op i om håret nu er redt. Når folk stikker ud i forhold til normerne, sætter den soci-
ale kontrol ind, vi får øje på det, og undres eller forarges. 
 

På den anden side har vi gennem årtier hyldet friheden til at tænke og tale frit. Vi har gennemle-
vet en tid, hvor autoriteter er blevet pillet ned, og resultatet er blevet, at normer for, hvad man kan 
sige om andre mennesker, er nærmest ikke-eksisterende. På sociale medier er der omtrent 
grænseløs frihed til at udtrykke, hvad man vil, og de særligt grove udtalelser morer vi os over. Jeg 
synes det er tankevækkende, hvordan nogle politikere nærmest går hen og får kultstatus, fordi 
deres sprog og deres udtalelser om andre er ekstraordinært voldsomme, hadske og nedgørende. 
Her er det småt med undren og forargelse, når folk stikker ud. 
 

Jeg synes det burde være omvendt! Jeg synes vi burde lægge den sociale kontrol og de uudtalte 
regler om påklædning fra os sammen med den lille forargelse over bryster uden bh. Apostlen 
Paulus hylder jo i Bibelen netop den menneskelige frihed og forskellighed, når han skriver i brevet 
til menigheden i Galatien: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl 
eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus”. Som kristne er vi, på trods af vore 
forskelligheder, lige rigtige og lige vigtige.  
 

Til gengæld burde vi flytte vores lyst til at styre og kontrollere ind over den grænseløse frihed til at 
sige vores mening. Vi burde opbygge en social kontrol i omgangen med andre mennesker, så re-
spekt og anstændighed kan få lov til at være normen. Jesus siger det jo så rigtigt med ordene: 
”Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af mun-
den, det gør et menneske urent”.  
 

Ulrik Andersen 

Når dette skrives er planlægningen af julemarkedet lørdag den 23. november godt i gang. Lige-
som sidste år håber jeg, at mange har lagt vejen forbi Multihuset. 
 

Også i år er menighedsrådet værter ved ”Bobler” og kransekage efter gudstjenesten nytårsaf-
tensdag den 31. december kl. 14.00, hvor vi får lejlighed til at ønske hinanden godt nytår. 
 

Jeg vil gerne takke for den store opbakning omkring vore familiegudstjenester. Det er så dejligt, 
når lokalerne genlyder af hyggelig snakken og børnenes glade leg, selvom der nogle gange kan 
opstå lidt ”diskussion” om legetøjet. TAK SKAL I HA´.  
 

 

Med venlig hilsen 
Bodil Arndal / Formand 
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     Juletræsfest 
 

Lørdag den 7. december kl. 14.00-16.30 i Skamby Kirke - og senere i Multihuset. 

Julehygge for børn og voksne. Julegodter, hygge og dans om juletræet.  

Og måske besøg af en særlig gæst...  
  

Arrangører: Borgerforeningen og Menighedsrådet 

Aftengudstjeneste 2. søndag i Advent 
 

Ved adventstidens musikgudstjeneste 8. december kl. 19.00 i Skamby Kirke medvirker igen i år 
elever der går på musisk linje på Nordfyns Gymnasium. Man vil under gudstjenesten kunne høre 
både klassiske julehits og nyere numre, så der er lagt op til en smuk gudstjeneste, der nok skal 
være med til at sprede den rette advents- og julestemning.  

Lucia 
 

Søndersøskolens børnekor medvirker 15. december kl. 11.00 i Skamby kirke ved dagens guds-
tjeneste som Lucia-kor. Gudstjenesten indledes med Luciaoptog, og koret vil undervejs synge et 
par numre. 

De ni læsninger 
 

Gudstjenesten på 4. søndag i advent d. 22. december kl. 9.30 byder på ”De ni læsninger”. De ni 
læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om menneskets 
skabelse og syndefald, over profetier om Guds frelse ved et barn, der skal blive verdens herre, til 
beretningen om Jesu fødsel. Mellem læsningerne er der fællessalmer, solosang ved kirkesanger 
Anitta Soliz Nielsen og musik ved organist Uffe Richter Hansen. 

Ønsk og syng julesalmer 
 

Julen er for rigtig mange forbundet med de smukke julesalmer. Desværre når vi 
Juleaften og Juledag sjældent ud over de mest brugte og kendte julesalmer, og 
måske blev din favorit-julesalme slet ikke sunget. Så 2. juledag kl. 9.30 i Skam-
by kirke holder vi gudstjeneste under overskriften: ”Ønsk og syng julesalmer.” 
Kom med dine ønsker på selve dagen, og så synger vi. 

Rundvisning i Skamby Kirke 
 
 

Tirsdag den 10. september havde Ulrik på opfordring af nogle af sognets beboere inviteret på en 
guidet rundvisning i kirken. 
 

9 personer fik en meget spændende rundvisning både inde og ude. Nogle gik også med i tårnet. 
Kirken hører til blandt de ældste fynske kirker, og Ulrik fortalte om de forskellige ting, som befin-
der sig i kirken. Da vejret ikke var det allerbedste, foregik turen udendørs lidt hurtigt. Men sagnet 
om trolden Finn skal man jo have med – og det fik vi. Også reliefferne på kirkens sydside blev 
der fortalt om. 
 

Alt i alt 1 times rigtig spændende beretning om Skamby Kirke. Tak til Ulrik. 
 

NB! I våbenhuset ligger en folder, hvori man selv kan læse om Skamby Kirke. 
 

Bodil Arndal 
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Fastelavnsgudstjeneste for børn  
 

Fastelavn er lig med en festlig børnegudstjeneste i kirken efterfulgt af tøndes-
lagning, hyggeligt samvær og godteposer. Det er en dag, der samler børn og 
voksne fra hele byen til hyggeligt fællesskab, og alle plejer at gå glade hjem 
sidst på eftermiddagen. Vi indbyder til Fastelavnsfest søndag d. 23. februar 
kl. 13.30. Vi starter som altid med børnegudstjeneste i kirken, hvor vi glæder 
os til at se alle de udklædte børn og deres forældre. Børnegudstjeneste bety-
der, at det hele er lidt mere jævnt og ligefremt end på en sædvanlig søndag. 
Efter gudstjenesten fortsætter fastelavnsfesten med tøndeslagning og slikpo-
ser i Multihuset. 

Sorggruppen på Nordfyn 
 
 

Et tilbud til mennesker, som har mistet en af deres kære og trænger til at snakke med andre, som 
befinder sig i den sammen situation. En sorggruppe er en tryg ramme, hvor alle har mulighed for 
at komme til orde, eller bare sidde og lytte – høre, hvad andre har at fortælle. Vi begynder altid 
lige med en kop kaffe og lidt indledende bemærkninger, inden vi går i gang.  
Vi mødes i Teglgården i Bogense hver fjortende dag. 
 

Her er datoerne:  
Første gang: 3/12 - 17/12 – 7/1 – 21/1 – 4/2 – 18/2 – 3/3 - 17/3  
Alle dage er det tirsdage fra kl. 16.15 til 18.00. 
 

Til efteråret tilbydes et lignende forløb, hvor første gang er d. 8/9 også i Teglgården. 
Sorggruppen ledes af Sygeplejerske Susanne Lindstrøm, som til daglig arbejder med alvorligt 
syge og deres familier inde i Odense, og sognepræst ved Bogense kirke Ole F. Hansen. 
 

Tilmelding til Ole F. Hansen – på tlf. 29426940 eller lofh@km.dk 

Vinterbillede af Skamby Kirke – 1949 (Arkiv.dk) 

Lysgudstjeneste 
 

Gudstjenesten, der bygger på den gamle fejring af Kyndelmisse, vil med ord og musik handle om 
lys. Vi trænger til at blive mindet om, at lyset kommer tilbage midt i den mørke vinter.  
Gudstjenesten er d. 2. februar kl. 19.30.  
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   Døbte i Skamby Kirke siden sidst: 
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Vielser i Skamby Kirke siden sidst: 
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Husk, at du også kan følge Skamby kirke på . 

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

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

Datoer for julearrangementer 2019: 
 Juletræsfest lørdag d. 7. december kl. 14.00 
 Julekoncert tirsdag d. 17. december kl. 19.30 
Begge arrangementer afholdes i Skamby Kirke og Skamby Multihus 
 

Datoer for arrangementer i foråret 2020: 
 Lysgudstjeneste søndag d. 2. februar kl. 19.30.  
 Fastelavnsfest søndag d. 23. februar kl. 13.30. Afholdes i Skamby 

Kirke og Skamby Multihus.  

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  

  1. december 1. søndag i advent 9.30 

 

  8. december 2. søndag i advent 19.00 

15. december 3. søndag i advent med 
Lucia 11.00 UA 

22. december 4. søndag i advent   9.30 UA 

24. december Juleaften 
11.00 
13.30 
15.00 

UA 
UA 
LKC 

25. december Juledag 11.00 UA 

26. december 2. juledag 11.00 HS 

29. december Julesøndag 11.00 LKC 

31. december Nytårsaftensdag 14.00 LKC 

  5. januar Helligtrekongers søndag   9.30 UA 

12. januar 1. søndag efter  
Helligtrekonger 11.00 UA 

19. januar 2. søndag efter  
Helligtrekonger   9.30 UA 

26. januar 3. søndag efter  
Helligtrekonger 11.00 UA 

  2. februar Sidste søndag efter  
Helligtrekonger 19.30 LKC 

  9. februar Septuagesima   9.30 UA 

16. februar Seksagesima 11.00 UA 

23. februar Fastelavn 13.30 UA 

  1. marts 1. søndag i fasten   9.30 LKC 

Fra d. 1. 
oktober vil  
Søndersø 
Kirke være  
lukket i ca. 
et år pga.  
renovering. 
Der henvi-
ses til guds-
tjenesterne 
i Skamby  
Kirke. 

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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Troldefest 2019  
 

Troldefesten, som igen i år var et stort tilløbsstykke med mange forskellige aktiviteter samt lidt nye 
tiltag. 
Troldefesten starter for nogen, en del før, nemlig un-
der planlægningen. Det kan være svært at finde på 
nye tiltag, derfor læner man sig selvsagt meget op af 
året før, fylder lidt godter på, og tager lidt af det væk, 
som ikke virkede ret godt. 
Det er de få, der trækker det helt store læs, og rigtigt 
mange, der byder ind under optakten. Men der kom-
mer ikke så mange idéer om nye tiltag, derfor tager 
man sommetider chancer, nogle gange går det godt 
andre gange mindre godt. 
 
Vi startede vanen tro med Banko torsdag aften, 
Skamby Boldklubs venner stod for afviklingen. Ven-
nerne står også for en del af indsamlingen af præmi-
erne. Igen i år var banko velbesøgt. 
 
Fredag er en meget travl dag, i Glavendruplunden skal 
der sættes scene op, bord stole skal sættes op, der blev kørt grill derud, der skal sættes toilet-vogn 
op, maden skal hentes. Det kræver en trup på 10 mand at afvikle koncerten, som i år var med Keld & 
Hilda Heick. 

Desværre var det ikke så velbesøgt som vi kunne have øn-
sket os. Derimod var der ingen, der klagede over prisen på 
øl eller maden, nej snarere tværtimod, sjovt nok, for det 
var andre, der havde meget travlt med de ”dyre” priser. 
Et stort arrangement, nok for stort til at vi vil gentage det, 
når nu opbakningen ikke er større. 

 
 
På sportspladsen gik det vildt 
for sig, her afviklede man det 
store traditionsrige BOB 
Open, vi havde krydret det 
med lidt musik, for lidt nyt 
skulle der til. Det var så ikke så vigtigt med musik alligevel, selv om 
man i flere år har råbt på musik til sådan en aften.  
Men sådan er det, dem der er utilfredse med det de får, de råber hø-
jest, så ændre vi det til noget, vi tror er bedre, som så viser sig ikke er 
godt, det koster bare en masse penge, men nu er dette også afprøvet. 
 

Flot sejr til dette års vinder af Bob Open, som i år var Allan og bror-

mand Erling Kristensen.  

Stort tillykke til de to! 

Troldefest Reklame-Banko  

1. Pladsen:  
Brødrene Allan og Erling 



 

 

 

 

 
 
Lørdagen er en dag, hvor vi godt kunne tænke os, at der skete noget mere. Så vi havde fået sponsor 
på, der var gratis morgenmad til alle, der mødte op, venligst skænket af SuperBrugsen i Søndersø, en 
god måde at starte en dag på. Derefter var der kræmmermarked samt gratis aktiviteter for alle børn 
og barnlige sjæle. 
Anika havde fået samlet en masse penge ind fra det lokale erhverv, så det kunne give til 4 store hop-
peborge. 
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Bob-Open 2019 

 

Igen var der både 
unge og gamle 
spillere, og så dem 



Erindrings- 
gave 2019 

Årets Skamboer 2019: Robin Jacobsen 

Boldklubben udlejer borde  og stole 

Lørdag aften var det store fællesspisningsarrangement, maden kom udefra, musikken leverede LOS 

TRIOS alt sammen under det nye telt, som var en prøvelse, men syntes det gik godt. Det kan godt 

være scenen skal flyttes, hvis den skal op igen, men ellers en helt igennem god aften under temaet 

Spanien, som Borgerforeningen havde fået pyntet så fantastisk flot, stor TAK til dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af aftenen var der Rodeotyr, skal vi ikke bare sige, at nogle var bedre end andre Ha-Ha!  

Vi fik også kåret årets Skamboer, som - må siges meget fortjent - blev Robin Jacobsen, som officielt 

ikke var med til feste, men det fik Malene ham narret godt og grundigt med til.   

Stort tillykke til ROBIN JACOBSEN (Skamby El). 
 
 

Søndagen startede vanen tro med gudstjeneste i teltet, efterfulgt af dette års Sponsor Cykelløb. Man 

kan sige, at cykelløbet er Troldefestens krumtap, for uden den ingen fest. 

Vi slutter Troldefesten af med det meget populære pålægsbord, som i år var sat til hele 30 kr. Mange 

penge, men ikke desto mere den pris vi betaler for det. 
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Hvem mon skal træde i pedalerne?.. 

…..Ja, ok! Hvorfor spurgte 
jeg?  

Profferne Flemming, Stig, Inge og Jesper kørte godt til gennem hele løbet. 

De 2 uundværlige - Max og Kurt, var 
igen klar med kommentator-vognen. 

Bredgades smukke flagallé blev igen ”luftet”. 
Alle cykelryttere var parat ved startlinjen. 

Formandens rullende 
børnefødselsdagsfest. 

Frihedsgudinden var 
også med. 

Robin - Årets Skam-
boer 2019, kørte glad 
afsted på sin et-hjulede 

Henning iført stråhat 
mod solens stråler. 

Henrik Gitz i selskab med en 
dejlig dame. 

Mads og Emil på slingretur. 

Gert og ”Cykel”-smeden var 
igen kommet på søndagstur. 

Alle mand i mål! Tour de Skamby er slut for denne gang.  

Kim stod klart til at 
overtage, hvis far-
Jørgen skulle køre 
træt. 

Morten, Bernt og 2 x Poul overhales af den 
gule Pokémon Robin-Pikachu i susende fart. 
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   Troldefestudvalget  

Økonomi 
 

Under og især efter, har der været lidt snak om priser osv. Her lige lidt om økonomi til sådan en Trol-
defest. 
 

• Musik i lunden gav i år underskud, (sidste år et beskedent overskud). 

• Mad til lørdag aften har altid givet underskud. 

• Bankospil giver overskud, men kun i kraft af, der bliver lagt så mange kræfter i at samle præmier 
ind. 

• Opsætning af telt rent underskud. 

• Cykelløb giver overskud, men kun i kraft af, at der bliver lagt så megen energi i at samle sponsor. 
 

Mit mål er at Troldefesten skal kunne give det samme i overskud som cykelløbet gør. Det vil sige gi-
ver cykelløb kr. 60.000,- så skal det samlede overskud gerne blive kr. 120.000,-  
 

Vi sælger samlet set til en troldefest ca. 2.100 flaske øl eller 1.800 fadøl. 
Vi har til en troldefest en indtægt på ca. kr. 240.000,-  
Dertil har vi omkostninger på ca. kr. 185.000,- 
Dette års Troldefest giver et samlet overskud til deling på ca. kr.  55.000,-  
En hver kan se at trækker man cykelløb ud af dette regnestykke, så giver Troldefesten et underskud 
på ca. kr. –5.000,- (tænk, hvis bare nogle få trak deres kræfter ud af cykelløbet). 
Tager man så og regner lidt videre, vi tænker at ændre prisen på fadøl, fra kr. 40,- til kr. 30,- så vil 
Troldefesten uden cykelløb give et underskud på kr. –23.000,-  
Derfor koster alt til Troldefesten, det som det gør. 
Idéen med en Troldefest er at skabe et sammenhold i byen, og på samme tid at generere en omsæt-
ning, som gerne skulle give et overskud til glæde og gavn for foreningslivet i byen. 
Så denne ene gang om året der giver man en smule mere for en øl (som i øvrigt er den samme pris, 
de tager andre steder). 
Men det gør man kun, fordi man gerne vil støtte det lokale, og dermed skabe bedre forhold for de 
fælles interesser, vi har i Skamby, nemlig et fælles mål…. SAMMENHOLD FORENINGERNE IMELLEM. 
 

I år fik vi et mindre overskud end året før, men kun fordi vi prøvede nogle ting af fredag aften. 
 

PS: Kan vi ikke få lov at lave penge på sådan et arrangement, så er jeg nok ikke den rigtige til at sty-
re slagets gang. 
 

Tak for en fed fest!     Godt nytår til alle 
 

Robin Birch 

Inge kørte flest kilometer. Jonas & Co vandt på bedste udklædning. Quatro Fantastico modtog flest sponsorpenge. Arne blev 
vinder af stemmeseddel- lodtrækningen. 

Det lækre pålægs– og sildebord 
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SPORTEN 
        Skamby Boldklub 

Nyt fra Boldklubben  
 

Efter et meget svært forår lykkedes det, som jeg skrev sidst, at få Henrik Gitz som træner for Skam-
by Boldklubs herre 1.-Hold, dog med et nedrykket hold, som nu ligger i serie 3.  
Med en kæmpe fremgang af herrespillere, hvor vi kom fra at have 7-9 mand til træning hver gang, 
har vi i dag min. 20 herrespillere til træning hver gang. 
 

Herrerne begynder også at vinde kampe igen. Dette efterår slutter herrerne på en fjerdeplads i deres 
række. Så der er muligheder forude. 
 

Damerne kører på med 1½ hold – et 11. mands og et 7 mands. Desværre er vores damer ramt af en 
del skader, men så er det jo godt, at vores U15-pigehold kan hjælpe til. 
 

På juniorsiden har vi Trille Trolde. Her kunne Dennis godt bruge noget hjælp.  
U12-drenge er en ordentlig flok, men kunne godt tænke sig flere, så kunne du tænke dig at spille bold 
i en alder af 12 år, så kontakt Jesper. Jesper kunne også godt bruge noget hjælp. 
 

De helt gamle Super Veteraner de kan endnu. De sluttede som nr. 2 i deres pulje, - rigtigt flot klaret. 
Men det var ikke nok for dem, så i Fyns Mester pokalturneringen, går drengene hen og vinder det he-
le. 
Dermed bliver de Fyns Mester for tredje år i træk… JO, JO DE KAN ENDNU – TILLYKKE!!! 
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På damesiden har vi to damer, som har gjort det rigtigt flot. De har haft kampjubilæum med ikke 
færre end 100 kampe for Skamby Damers 1. Hold - TILLYKKE!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fodboldfitness er flyttet indenfor i multihusets gymnastiksal. De træner hver tirsdag kl. 17.00–18.15. 
Alle er velkomne! 
 
Skamby Multibane 
 

Som beskrevet tidligere så har der været en del udfordringer, da der var nogle grænseværdier som 
ikke holdt, idet der ligger en boring oppe på boldbanerne. Den indvendingsinteresse, der ligger her, 
kan der ikke flyttes på, for vi vil gerne have rent vand i Skamby mange år endnu. 
 

Nye muligheder er søgt, men ikke fundet endnu. En evt. ny placering uden for banerne og dermed et 
andet sted i byen, har vi ikke fundet som en løsning, idet vi mener, at boldspil skal foregå på boldba-
nerne, også mest praktisk. 
 

Nye ideer er kommet frem i form af et andet underlag, evt. brugte fodboldstøvler, som bliver knust, 
for så at kunne genanvendes til belægning osv. I den beretning, der ligger for denne løsning, har vi 
nu fået dommen fra kommunen, der er for mange phenoler og summen af kulbrinte er for høj. Men 
man kan lave bunden tyndere, for så at få mængden af phenoler ned, vi kender dog ikke i skrivende 
stund de tal. 
 

En anden løsning er en ny type kunstgræs. Den har vi ikke hørt resultat af endnu, men der lever sta-
dig et lille håb om, at det nok skal lykkes. 
 

Tilbage er blot at ønske alle 

 

PS! Skulle du have fået lyst til at spille noget bold, så træner alle seniorhold hele vinteren hver tors-
dag kl. 19.00. Kom op og leg med, det er gratis, og der spilles så alle kan være med. 
 

Robin Birch 
Skamby Boldklub 

Tanja med 100 kampe Ditte med 100 kampe 

 

 

Skamby Boldklub og Skamby Boldklubs Venner 

afholder Generalforsamling 

Torsdag d. 6. februar 2020 i Boldklubbens lokaler  

Bredgade 64, 5485 Skamby  

 Kl. 19.00 holder Vennerne  

 Kl. 19.30 holder Boldklubben 



Fyrværkeri 
Skamby Boldklub sælger igen i år fyrværkeri imellem jul og nytår. 

Vel mødt til rigtig godt fyrværkeri. 
Kom i klubben og gør en rigtig god handel i dagene 27., 28., 29., 30. og 31. december  

 

Indbydelse  
Fredag d. 27. Dec. kl. 18.00 byder Skamby Boldklub på  

gratis øl og grillmad 
 

Kom og køb dit fyrværkeri og få en gratis grillpølse samt en gratis øl her på  
Bredgade 64 i Skamby 

 

Ps. Der er romsmagning, og lur mig om ikke du kan købe en flaske med hjem. 

 
 

- Godt nytår til alle - 
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NYT fra Vennerne 
 

Så har vi igen gang i en bankosæson i klubhuset. Det er dog begrænset, hvor mange borgere i Skam-
by og, hvor mange fodboldspillende medlemmer, der har opdaget det. 
Hvis vi tæller de to nævnte befolkningsgrupper op på en bankoaften, så kommer vi nok ikke over 15 
deltagere, men heldigvis kommer folk fra nær og fjern for at deltage, så de første fire gange har vi 
trods alt været mellem 74-79 spillegæster, men milevidt fra de over 100 deltagere, vi kunne præste-
re for ikke så mange år siden. Men vi er trods alt glade for dem, som kommer og hygger et par timer 
hver mandag. 
 

Indtjeningen fra bankospil skal gerne bruges på forbedringer for klubbens medlemmer, udflugter, op-
levelser m.m. 
Lige nu arbejder vi på at få indkøbt nogle flere stole til udlejningen, da vort sortiment efterhånden er 
blevet lidt tyndt, så vi satser på at investere omkring 5.000 kr. på et lille parti stole. 
Vi har også planer om, at vi skal sende vores piger fra U16-holdet til verdens største fodboldturnering 
Gothia Cup i Göteborg i 2020. Det kræver dog, at vi kan stable lidt flere piger på benene, inden 
den nye sæson starter. Ved stævnet i Sverige 
kan man kun spille 11-mands i de årgange, og 
vores piger har kun spillet 8-mands i efteråret, 
så vi må håbe og satse på lidt nyt blod dér inden 
sæsonstarten. 
 

Boldklubbens Venner ønsker alle  
 

 

Husk generalforsamling torsdag d. 6. februar 2020. 
 
Skamby Boldklubs Venner 
Flemming  

Skamby Boldklubs Venner 

 

Skamby Boldklubs Venner vil gerne 
invitere på en tår kaffe og en hyggelig 

aften med bankospil i klubhus. 
Det er hver mandag,  
og vi åbner kl. 18.00. 

 

MEDBRING: 
 

 Brikker til at lægge på 
 10 kr. til et medlemskort 
 9 kr. pr. kort, du vil spille på 
 Kuglepen, hvis du skal spille med på 
 afkrydsningsspil til 5 eller 10 kr./stk. 

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 

  

Skamby Boldklubs Venner udlejer slushice-maskine. 
 

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

 

 Dertil koncentrat á 30,00 kr./liter, som opblandet giver ca. 20-25 glas. 
Kontakt Flemming Kristensen på tlf. 4297 9648 
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Nyt fra Gymnastikforeningen 

Nyt fra Gymnastikforeningen december 2019: 
 

Så er gymnastiksæsonen startet op igen som sædvanlig i uge 37 på Løkkemarksskolen.  
På Tumlingerne holdet er vi nået op på de 6 aktive, som skal til for at holdet fortsætter. Helle og Sti-
ne vil gerne, at der er mange flere, så mød op og deltag.  
På Springholdet var der ikke nok børn, så det stoppende efter 3 gange.  
Danse- og Drengeholdet, begge med Kirsten, har ikke nok deltager, så de forventes at stoppe i uge 
44. 
Vi forsøgte at oprette et Sumbahold, men vores instruktør måtte springe fra af personlige grunde. Vi 
havde fundet en afløser, men Tanja fik problemer med knæet, så hun måtte sygemelde sig. Vi håber 
at Tanja bliver frisk, så vi kan starte holdet op efter nytår.  
Vores Yogahold med Pernille har rigtig mange deltager, over 20 og også nogle børn har valgt at del-
tage.  
Vi holder ikke gymnastikafslutning i år, men Tumlingerne inviterer interesserede til at overværer sid-
ste træning, en tirsdag engang i marts.  
HUSK det er aldrig for sent at starte op med gymnastik. Se træningstider og anden information på 
vores hjemmeside: www.skovdalen-if.dk og på Facebook: Skamby/Skovdalen IF. 
Ved vores generalforsamling var den 21. oktober, prøvede vi her noget nyt, for der var kampvalg til 
de 2 bestyrelsesposter, der var på valg. Vi sluttede som sædvanlig af med et par stykker smørrebrød 
og en hyggesnak. 
Efterfølgende har bestyrelse konstitueret sig og ser nu sådan ud: 
Formand: Anna Jespersen 
Næstformand: Helle Pedersen 
Kasserer: Aase Pliniussen 
Mening medlemmer: Fie Hougaard og Pernille Kristensen 
Suppleanter: Bitten Hvolbek og Helle Mikkelsen 
Revisor: Vibeke Birch 
Revisor suppleant: Steen Pedersen 
 

HUSK, at der er juletræsfest i Uggerslev forsamlingshus søndag den 8.december. 
 

 
På bestyrelsens vegne 
Aase Pliniussen 



Nyt fra klubben 
 

Fyn Rundt 2019 
 

Søndag d.18 August startede Fyn rundt fra torvet i Otterup. 
Det er verdens tredje ældste cykelløb og det var den 109 
udgave af det danske cykelløb. Ruten var på 202 km 
rundt på de fynske landeveje. Rytterne kom forbi Glaven-
druplunden på deres tur. Udover det udfordrende terræn 
skulle rytterne også kæmpe med et heftigt regnvejr. 

Det var dog ingen sag for Rasmus Quaade, der efter en lang dag i et større udbrud til sidst fik sat Emil 
Toudal og kunne køre alene i mål. Alt sammen med en brækket fod.  
Det kræver noget ganske specielt at vinde et cykelløb, men det kræver lidt ekstra, at vinde løbet med 
en brækket fod. Det var ikke desto mindre det, den 29-årige Riwal-rytter Rasmus Quaade præsterede 
søndag eftermiddag, da han kørte først over stregen i Danmarks ældste cykelløb, Fyn Rundt. 
  

BODY-BIKE 2019/20 
Skamby Cykelklub har igen i år, lavet en aftale med Otterup Idrætscenter, om at kører Body-bike. Der 
bliver kørt i de nye lokaler, efter at der blev lavet nyt motionscenter i Otterup Hallerne i 2018. Vi kører 
fra november til marts - altså i 5 mdr. Det er en god alternativ træning til at holde formen vedlige i 
vintersæsonen. Der er 18 medlemmer, som skal kører Body-bike hele vinteren. Så der vil nok blive 
svedt en hel del, og så kan man kun håbe, at vi kan holde formen vedlige, helt hen til sæsonstart i 
marts 2020. 
  

HUSK! afholdes søndag d. 23. februar 2020 
kl.10.00 i Skamby Boldklubs lokaler. 
 

HJEMMESIDEN 
Er man interesseret i at vide mere om klubben, kan man gå ind på vores hjemmeside, som er 
www.skambycykelklub.dk, her kan man finde alt om sæsonstart - træningstider - cykelture for med-
lemmer - bliv medlem - cykeltøj m.m. 
 
Cykelklubben vil gerne ønske sine  
medlemmer og alle andre: 

 

 
Hilsen 
Erling Sørensen 
Skamby Cykelklub 

Skamby Cykelklub 
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Starten fra Torvet i Otterup 

Rytterne på vej ud af Otterup med den senere 
vinder Rasmus Quaade midt i billedet med den 
hvide Riwal-trøje på. 

http://www.skambycykelklub.dk
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    Julekuglerne af glas. 

 
Røde æbler var almin-
delig juletræspynt i 
1800-tallet. Når man 
havde danset om 
træet udgjorde æbler-
ne en spiselig julegod-
te. Efterhånden som 
man stoppede med at 
pynte træet med spi-
selige ting, blev æblet 
erstattet med glaskugler, som symbolise-
rer denne tradition. 
Indtil 1890-erne var kuglerne mundblæst, 
men efterhånden gik man over til at blæ-
se i forme, som også gav mulighed for 
flere faconer og figurer. Omkring første 
verdenskrig fik de tyske varer konkurrence, først  
af østrigske, senere polske og tjekkiske varer. 

 
 

Ingredienser: 
150 g marcipan 
1/2 stk. appelsin 
50 g flormelis 
100 g mørk chokolade 
(Kan erstattes med 
chokoladeknapper). 
  

Fremgangsmåde: 
Vask appelsinen godt og riv skallen af en halv appelsin.  
Pres appelsinsaften ud i en skål og bland den med marci-
pan, flormelis og appelsinskal – husk, gem lidt til pynt. 
Bland marcipanen godt sammen - hvis den er for våd, så 
tilsæt lidt mere flormelis. Temperer chokoladen - eller smelt 
chokoladeknapperne.Tril marcipanen til kugler, som dyp-
pes i den smeltede chokolade. Pynt med lidt appelsinskal. 

Du skal bruge: 
- Korkpropper 
- Smågrene 
- Kortnåle  
- Tandstikker  
- Tusch til at tegne 
   øjne med. 

Sådan gør du:  
Stik 4 tandstikker i som ben i den prop, som skal bruge til 
krop. Stik en ½ tandstik i dér, hvor hovedet skal sidde. 
Proppen til hovedet skal du lave 2 huller i, hvori du stikker 
2 små grene som gevir. Derefter stikker du 3 kortnåle i 
som øjne og næse. Lav evt. næsen rød som Rudolfs.  

Propdyr 

Jul i naturen. (Bill. fra Naturstyrelsens hjemmeside) 



Beklager at teksten ikke er tydeligere, men det er jo en side fra et gammelt blad (1933).  Jeg synes, at det er så god en historie, at alle 
I læsere også skal have glæde af at læse den!  
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Måned Dato Tid Aktivitet / Sted 

December 
2019 Mandag d. 2.+9.+16. 19.30 Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

December 
2019 Lørdag d. 7. 14.00-

16.30 Juletræsfest i Multihuset, Torupvej 59.  

Januar Mandag d.  
6.+13.+20.+27 19.30  Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Januar Søndag d. 12 10.00 Skamby Cup 2020.  
Afholdes i Søndersø Hallerne. 

Februar Mandag d.  
3.+10.+17.+24. 19.30  Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Februar Torsdag d. 6. 19.00 / 
19.30 

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

Februar Tirsdag d. 18. 19.00 Generalforsamling i Skamby og Omegns Borgerforening.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Februar Tirsdag d. 18. 20.00 Generalforsamling i Skamby Multihus.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Februar Søndag d. 23. 10.00 Skamby Cykelklubs generalforsamling.  
Afholdes i Skamby Boldklub, Bredgade 64.  

Februar Søndag d. 23. 13.30 Fastelavnsfest i Skamby kirke og Multihuset, Torupvej 59.  

Februar Onsdag d. 26. 19.00 Generalforsamling i Foreningen Nordfyns Vikingemarked.  
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.  

Marts Mandag d. 2.+9. 19.30 Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64. 

Marts    

Marts    

April    

Maj Lørdag d. 30. 17.00-
23.00 Skamby Musikfestival på Skamby Stadion 

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

Juli    

August    

August    

September Lørdag d. 5. +  
Søndag d. 6. sep.  Stort Vikingemarked i Glavendruplunden 

September    

Oktober    

Oktober    

Oktober    

November     

November     

November    

December    

December    
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