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

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

”Deadline”

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

Layout og trykning af ”Bladet”
BRJ/Borgerforeningen

jonas@jiportal.dk

jakobsen@raakilde.net

Bo.sigersted@post.tele.dk
Skamby & Omegns Borgerforening er på Facebook.
Følg Skamby på Facebook!

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

Kære medborger i Skamby & Omegn
Vi kommer ikke rundt og samler kontingent ind ved husstanden, men vil gerne appellere til, at
I støtter op om foreningens arbejde ved at indbetale kontingentet på 100,00 kr. pr. husstand
ved en af følgende muligheder:
• Kontooverførsel til reg.nr. / kontonr. 1551 9731008
• Mobil Pay til 2087 1271
• eller postkassen hos kasserer Bo Sigersted, Bredgade 90, Skamby
Indbetalingen skal være os i hænde senest 1. juni.
Kontingentet er en væsentlig del af grundlaget for, at vi som forening kan forsøge at gøre det
sjovere, hyggeligere og mere attraktivt at bo i Skamby og Omegn.
Venlig hilsen bestyrelsen
PS! Du bliver tildelt et medlemsnummer og deltager i lodtrækning om et par gode flasker vin.
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING

Nyt fra Borgerforeningen/Skamby Lokalråd
Landsbypedel Ordningen, som Skamby og Omegns Borgerforening er en del af, og som giver et
pænt afkast til fælles gavn, ønsker lidt flere ”hænder” til opgaverne. Måske har vi ikke været gode
nok til at bede om hjælp, men vi vil gerne have lidt flere ”hænder” at trække på. Så derfor opfordrer
vi til at give en hånd med, når vi indkalder til arbejdsdag(e). For en ordens skyld vil jeg lige påpege,
at ordningen intet har med Multihuset at gøre. Opgaverne ligger i at vedligeholde græsplænen ved
børnehaven, området ved mindestenen og gadekærene.
Opbakning søges
Ét af Borgerforeningens formål er bl.a. at styrke fællesskabet. Det kræver at nogen engagerer sig i at
planlægge aktiviteter af forskellig art, men det kræver også jeres opbakning. Vi er selvfølgelig glade
for den trofaste skare, der dukker op hver gang, der kaldes, men det kunne da også være sjovt, hvis
der kom nye til. Senest har der på Facebookgruppen ”Os der bor i Skamby sogn” været snakket om
forskønnelse af gadekær, og det hjælper vi gerne med, men det er på foranledning af naboerne til
gadekæret og med deres hjælp, at vi gør dette. Vi kan i bestyrelsen alene ikke magte at holde alle
gadekær i sognet pæne, uden hjælp fra naboerne til disse. Vi gør opmærksom på, at medlemskab af
Borgerforeningen ikke er påkrævet, for at deltage i arrangementerne (men vi ser det da gerne).
Manglende kontingentbetaling
En motor kan ikke køre uden brændstof, og en forening kan ikke køre uden indtægter, men pengene
er ikke det vigtigste, det vigtigste er signalet i antal medlemmer, når vi f.eks. går videre med vores
ønsker til lokalpolitikerne. Så derfor opfordrer vi endnu engang til at indbetale det årlige kontingent
på (kun) kr. 100,-. I de sidste par år, har vi her i Bladet, på Facebook og på hjemmesiden forsøgt os
med opfordring til indbetaling via Netbank, MobilePay og andet, men det har været så som så med
resultatet, og vi håber derfor I vil hjælpe hinanden med at huske på at få indbetalt.
Troldefest 2019
Vi er selvfølgelig igen i år medarrangør af Troldefesten, og rigtig mange frivillige gør en kæmpe indsats for, at det kan lade sig gøre at afholde. Ligesom de tidligere år går overskuddet fra Troldefesten
til Skamby Boldklub og Skamby Multihus, og vi håber selvfølgelig, at I har lyst at støtte op om nogle
af de mange aktiviteter, der foregår i løbet af de 4 dage (se mere senere i bladet).
Vikingemarked 2019
For nu femte gang afholdes Nordfyns Vikingemarked i Glavendruplunden. I lighed med tidlige år, vil
Borgerforeningens andel være at besætte boden med salg af kaffe, kage, øl osv. Som noget nyt kan
vi nu benytte vores egen køletrailer (beskrives senere) til arrangementet, samt forskellige opgaver på
pladsen. Det spændende program for markedet, kan du se andet sted i Bladet eller på Nordfyns Vikingemarked på Facebook eller www.nordfynsvikingemarked.dk, vi glæder os til at se jer i lunden.
Jonas Ibsen
Formand
Nyindkøbt køletrailer
I forbindelse med en snak om større kølekapacitet i Multihuset, kom idéen med at indkøbe en køletrailer. Umiddelbart kunne den så være et mobilt supplement til køleskabene i Multihuset. Desuden
kunne den bruges i forbindelse med de efterhånden mange arrangementer i og omkring Skamby.
Tidligere har vi lejet os frem. Men med egen trailer, kan vi nu spare disse udgifter og dermed få lidt
mere i ”egen kasse”.
En sådan trailer koster jo lidt. Derfor ansøgte Borgerforeningen via Landdistriktsrådet - ”Puljen til lokale initiativer” - om støtte til indkøbet. Det resterende beløb, blev så ”taget” af egen kasse. At vi kan
gøre dette, skyldes ikke mindst indsatsen i boden på Vikingemarkedet.
Regnestykket ser således ud:
Pris:
kr. 53.691,25
Tilskud:
kr. 40.266,25
Borgerforeningen:
Kr. 13.425,00
Traileren er standard, men af hensyn til bedre holdbarhed og rengøring, har vi fået lagt en ekstra
dørkplade i bunden. Og så skal vi yderligere have anskaffet et par reoler, så pladsen kan udnyttes
fuldt ud.
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Med til historien hører, at Multihuset fik sine to
køleskabe. Skulle der så blive yderligere behov,
kan køletraileren indsættes med kort varsel.
Ellers vil den kunne findes på sportspladsen til
bl.a. Skamby Musikfestival, Troldefest mm. og i
Glavendruplunden til ”Musik i Lunden” og Nordfyns Vikingemarked. Og så selvfølgelig alt det
”løse”.
Med denne trailer er vi rustet til at imødekomme lidt større krav om kølekapacitet og håber
på, at den bliver til gavn og glæde for hele
Skamby og Omegn.
Claus Raakilde Jakobsen
Næstformand
Sådan ser køletraileren så ud - udvendig og indvendig.

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

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:

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

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

6485 1536 / bernt@skamby.dk
2640 9200

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

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

Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 7.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Flaget var atter hejst, og igen i år var der traditionen tro friluftsgudstjeneste. Denne blev forestået af
sognepræst Lene Christensen, og salmesangene blev sunget for af kirkesangervikar Berit smukt akkompagneret af Uffe på el-orgel.
Herefter var grillen klar til tilberedning af aftensmaden, som skulle indtages ved den efterfølgende
fællesspisning.
Da der i år ikke var nogen brandfare, kunne vi igen afbrænde vores Skt. Hansbål og sende vores
heks, - som var fremstillet af børnene i Skamby Børnehave, afsted til Bloksbjerg.

Skt. Hans-arrangementet var igen i år velbesøgt, mange var med til hele arrangementet, andre droppede ind jævnt fordelt hen over aftenen.
Vejret var flot og lunt, men med en kølig brise, og dette holdt hele aftenen. Så alt i alt en dejlig aften
i Glavendruplunden.
B. R. Jakobsen
pva Borgerforeningen

Rigtig mange deltog i Skt. Hans-arrangementet i Glavendruplunden.

Højskoleforstander Mogens
Godballe holdt båltalen.

Flaget var hejst.

Kommende arrangementer – se nærmere andre steder i Bladet


22. – 25. august, Troldefest.



31. august og 1. september, Nordfyns Vikingemarked i Glavendruplunden.
ALLE ØNSKES ET DEJLIGT EFTERÅR!
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Nyt fra foreningen
Nu er vi igen nået den tid på året, hvor planlægningen af vikingemarkedet er på sit højeste. Alle detaljer er endnu ikke på plads, ligesom de sidste aftaler skal i hus. I 2019 er det ikke den første HELE
weekend i september, hvor vi holder marked. Grundet Fjordens Dag, som altid ligger 2. søndag i september, var vi nødsaget til at rykke os lidt. Men det går forhåbentlig også.

Som tidligere år, er der stor rift om pladserne på det, som alle betegner som Fyns hyggeligste Vikingemarked (måske Danmarks?). Ved deadline for tilmelding var antallet af vikinger på 182, hvoraf de
45 er børn. Og igen har vi været nødsaget til oprette venteliste, da vores kapacitet ligger omkring det
nuværende antal.
Blandt de mange tilmeldte vil der være en masse dygtige folk, der på så autentisk vis som muligt, vil
formidle vikingetidens håndværk. Krigerne vil som sædvanlig mødes til dyst på kamppladsen, og et
par af vores politikere vil udfordre hinanden – ikke på ord, men med rå muskelmasse.
På det kulinariske område er der også lagt op til nyt for øjne og smagsløg. I Alle’s Kro kan sulten stilles til en overkommelig pris. Borgerforeningen er som sædvanlig at finde i hytten, hvor der sælges
forfriskninger såsom øl, vand, most, kaffe og te. Desuden - og ikke at forglemme, den populære ølkage.
Da vi gerne vil være så lokale som mulig, har vi længe haft et ønske om en lokal leverandør til at sælge mjød. Kenneth fra Søndersø (
har været undervejs i flere år, idet det ikke er helt enkelt at
etablere et mjødbryggeri. Det kræver en mængde tilladelser og godkendelser, for at man må sælge.
Det er lykkedes nu, og I må derfor ikke gå glip af den særlige Glavendrupmjød til Nordfyns Vikingemarked. Den er fremstillet på honning fra Nordfynske bier, økologiske urter og bær og med en kraftig
krydret smag.
Som nævnt mangler vi de sidste detaljer. Men det bliver ikke kedeligt, kan vi godt love.
Den populære halmborg, trækketure på hest, tatovør, håndværkere, handlende, krigere og alt det
andet vil være at finde i Glavendruplunden, når vi igen afholder

Nordfyns Vikingemarked

lørdag d. 31. august og søndag d. 1. september
Tag gerne hele familien med og følg os på www.nordfynsvikingemarked.dk eller Nordfyns Vikingemarked på Facebook.
År og fred
Claus Raakilde Jakobsen
Formand
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Nyt fra Skamby Multihus
Deadline på denne udgave af Bladet er fremrykket til d. 25. juli, grundet at
vi gerne vil have Bladet ”på gaden” minimum en uge før Troldefesten. Derfor er det ikke muligt at lave noget på skrift fra det, vi i samarbejde med Menighedsrådet, har ”døbt” - Super-Skamby-Søndag.
Det er i år søndag d. 28. juli - i øvrigt samme søndag som sidste år. I 2018 valgte vi helt bevist den
sidste søndag i juli, dels fordi den praktisk lå godt i forhold til udlejningen/brugen af Skamby Multihus, dels fordi der så blev lidt aktivitet her lokalt i en ellers stille ferietid, og sluttelig fordi det passede
med, at der var Gudstjeneste i Skamby Kirke. Således kunne vi kæde det hele sammen på en rigtig
god måde.
I 2018 var dagen klart en succes både, hvad deltagerantal og hygge angik og derfor gentagelsen.
Traditionen tro har vi haft en sommersammenkomst for ”personalet” i Skamby Multihus. Det skete d.
6. juli. Det er lidt sent i forhold til, at ferien er begyndt, og derfor har alle ikke mulighed for at deltage, men det er på en positiv baggrund idet Multihuset har været lejet ud i det meste af juni. Det faste
”personale” er grundstenen i driften af Skamby Multihus. Det er alle dem, der uset i hverdagen sørger
for, at Skamby Multihus - både ude og inde, altid er rent og pænt og dermed altid fremstår præsentabelt, så man med stolthed og glæde kan vise besøgende rundt. Præcis det at Skamby Multihus altid
er præsentabelt, er noget som bemærkes af vore gæster. Her henover foråret og forsommeren har vi
lagt Multihus til flere møder, hvor der deltog personer fra mange områder i Kommunen, mange af disse var ”første gangs besøgende” som virkelig fik sig en positiv ”overraskelse”, – det er jo rigtig dejligt, og det skyldes jo vores ”faste personale”, så en stor tak til dem.
Vi lagde i foråret hus til 4 aftenkurser i digital markedsføring og 1 heldags kursus (Sælgerkursus for
ikke sælgere).
Vi har foreløbig fået booket 3 aftenkurser i september, så det tegner ganske godt.
Netop kurser/kursusvirksomhed er et forretningsområde, som vi gerne vil have Skamby Multihus
skubbet i retning af, og vi synes, at vi er godt på vej/i gang. Kurser dels for at udvide antallet af udlejninger/aktiviteter, og da kurser jo altid ligger på hverdage og udlejning til fester oftest er weekends, så er det jo en perfekt match. Samtidig er Skamby Multihus perfekt til kurser, både halvdags,
heldags og aften, vi har lokalerne, vi har AV-udstyr fra ”øverste hylde” – kort sagt vi har det, der skal
til. Både kursister og undervisere som vi henover årene har haft fornøjelsen af, er rigtig godt tilfredse
med vore faciliteter, og den service vi yder.
Det med servicen i forbindelse med kursus o.lign. er jo et område, hvor Skamby Multihus ofte har behov for nogle ekstra hænder – ofte i kort tid (½-2 timer), der er det en kæmpe fornøjelse/oplevelse,
at der altid er mange hjælpere, som melder sig, når vi efterlyser hjælp, – den hjælp som vi ved, vi
altid kan regne med gør, at vi kan/tør sige ja til kurser og arrangementer, hvor forplejning af forskellig art indgår. I disse tilfælde får vi jo en konkret forespørgsel, kan vi? Hvad koster det? Osv., der kan
vi jo ikke vente flere dage eller uger med at svare, det er her og nu: yes or no samt pris. Derfor er
denne Ad hoc-hjælp guld værd, så stor tak også til disse hjælpere.
Ellers bliver efterårets store opgave at få forhaveprojektet på skinner, og det håber jeg også, at der
vil være frivillige hænder til rådighed, når vi efterspørger dem. Målet står soleklart forude, d. 1. juli
2020 skal Skamby Multipark være klar
til indvielse, det er præcis på 5 årsdagen for overtagelsen af bygningerne på Torupvej, i dag Skamby Multihus.
Med Troldefest d. 22.-25. august samt
Vikingemarked weekenden efter d.
31. august og 1. september, siger det
sig selv, at der er (og bliver) travlhed
blandt frivillige her i lokalområdet.
Jeg vil slutte af med, at opfordre dig
som læser af Bladet og beboer i Sognet til, at bakke godt op om disse to
kommende - og meget økonomisk
vigtige - arrangementer.
På vegne af Skamby Multihus
Bernt Jørgensen
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En sommerhilsen fra børnehaven
Vi er igen tilbage i børnehaven efter en dejlig sommerferie. Børnehaven har altid lukket i uge 28, 29 og
30. Nogle børn har været i feriepasning i Søndersø,
de oplever det oftest som at være på ferie. De glæder
sig som regel rigtig meget til det. De får en masse
nye venner.
Lige før sommerferien stoppede vores dagtilbudsleder
Lillian Andersen. Hun har fået andet arbejde i Odense, tættere på sit hjem. Vi glæder os til, at der bliver ansat en ny
dagtilbudsleder.
I børnehaven har vi pr. 1. august ansat Emil som pædagogmedhjælper. Emil kommer fra en familie,
der ved rigtig meget om natur og motorik, så vi glæder os til, at han kan inspirere os alle og være
med til at give børnene gode oplevelser.
Vi nyder alle de dejlige oplevelser, der er på legepladsen og i området omkring os.
Sommerlige hilsner fra os alle i Skamby Børnehus

Boldklubben udlejer borde og stole

Åbent Hus / information møde
Onsdag den 4 september 2019 kl. 16: 00 til 20:00 i Skamby Multihus.
Skamby antenneforening og Energi Fyn har indgået en ny aftale fra 1.oktober 2019.
Det betyder at, når man er medlemmerne af antenneforeningen, udover rabat på TV-pakker fra
Waoo, nu også kan få rabat på internetprodukter fra Waoo, og som noget nyt nu også kan få en gratis
TV-boks til den TV-pakke, man har fra antenneforeningen / Waoo.
Husk med en TV-pakke fra antenneforeningen kan man se den TV-pakke man har, på flere TV i huset
uafhængig af hinanden.
Kom og hør om de nye muligheder og, hvilken fordele en TV-boks giver til den TV-pakke, man har fra
antenneforeningen på det TV, som boksen er tilsluttet.
Eks.:
~
~
~
~
~
~
~
~

Pause i det program man ser
Start forfra af TV program
TV Arkiv
Optage et TV program
Tilkøb af ekstra TV kanaler til den TV pakke man har
4K opløsning
Film Favoritter fra Waoo
Leje film Waoo Bio.

Kontaktpersoner antenneforeningen:
(Formand): Torben Iversen tlf.6485 1460
(Kasser): Bernt Jørgensen tlf.6485 1536
(Sekretær) Mariann Ravn tlf.2640 9200
Hjælp til søgning efter Tv-kanaler mv.:
Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem
Nicolaj Fonnesgaard bestyrelsesmedlem

ti@mail.dk
bernt@skamby.dk
tlf. 27 31 89 55
tlf. 61 62 93 23

Formand
Torben Iversen
Rostrupvej 2, 5485 Skamby
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Traditionen tro – holdes der igen i år juletræsfest den 1. lørdag i december, og i år er det den 7. december.
Når dette indlæg kommer i Bladet, er det forhåbentlig stadig dejligt vejr, og derfor er det svært at
tænke på juletræsfest, - men når næste udgave af Bladet udkommer omkring 1. december, er der
kun kort tid til den 7. december…
Menighedsrådet står for afholdelse af juletræsfesten – først med hestevognskørsel fra begge ender af
byen til kirken, en kort børnegudstjeneste og efterfølgende arrangementet i Multihuset efter gudstjenesten. Når alt tælles sammen med pyntning af lokalerne, pyntning af juletræ samt indkøb og afholdelse af juletræsfesten, er der blevet brugt en del timer – og det gør vi gerne, men vi må erkende,
der er plads til forbedringer i forhold til underholdningen…
Det er her, vi håber, der er nogle forældre eller andre, der har gode idéer til lidt sjov for børnene, efter der er danset om juletræet og spist æbleskiver. Det kræver kun, man har lyst til at bruge den fornødne tid til forberedelse og afholdelse af ”løjerne”.
Det behøver ikke at være det helt store show – men lidt har også ret, og det kan forhåbentlig være
med til, at børnene fortsat har lyst til at komme til juletræsfest i Skamby.
Menighedsrådet står selvfølgelig klar med en hjælpende hånd, hvis det er påkrævet – og med finansiering af indkøb af eventuelle materialer (indenfor rimelighedens grænser J).
Vi håber, der er nogle, der har lyst til at bruge lidt tid på, at være med til at lave en
super hyggelig og sjov juletræsfest for byens børn – men uden jeres hjælp, bliver det
nogenlunde ”som vi plejer”?
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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September - Oktober - November 2019
Er alt gammelt godt? – Er alt nyt godt?

Status på renoveringen af Søndersø Kirke
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Skt. Hans i Glavendruplunden

Guidet rundvisning i kirken

Studiekreds

X I KALENDEREN — Kurt Ravn kommer til Skamby

Troldefestgudstjeneste i teltet

Alle helgens gudstjeneste

Høstgudstjeneste
Efterårets familiegudstjenester
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Så er det atter tid for julemarked i Skamby Multihus

Skamby Menighedsråd afholder møder på flg. datoer:
Tirsdag den 17. september, onsdag den 23. oktober og torsdag den 14. november.
Møderne starter kl. 18.30 og finder sted i Sognelokalet i Multihuset og er offentlige, så man er velkommen til at komme og høre, hvad Menighedsrådet arbejder med.
Bodil Arndal

Døbte i Skamby Kirke siden sidst:

Bisættelser samt begravelser fra Skamby Kirke:
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Dato

Dagens navn

Skamby

Søndersø

25. august

10. søndag efter Trinitatis

10.00 / UA
Teltet på festpladsen

1. september

11. søndag efter Trinitatis / Friluftsgudstjeneste

Spejderskoven, Nordmarksvej 9
Søndersø 14.00 LKC / UA

8. september

12. søndag efter Trinitatis

15. september

13. søndag efter Trinitatis

22. september

14. søndag efter Trinitatis

29. september

15. søndag efter Trinitatis

9.30

UA

6. oktober

16. søndag efter Trinitatis

11.00

LKC

13. oktober

17. søndag efter Trinitatis

20. oktober

18. søndag efter Trinitatis

27. oktober

19. søndag efter Trinitatis

3. november

Alle helgens dag

10. november

21. søndag efter Trinitatis

17. november

22. søndag efter Trinitatis

24. november

Sidste søndag i kirkeåret

Fra d. 1.
oktober vil
Søndersø
11.00
UA
Kirke være
9.30
UA
lukket i ca.
et år pga.
17.00/
LKC/UA renovering.
19.30
Der henvi11.00
UA
ses til gudstjenesterne
9.30
UA
i Skamby
11.00
UA
Kirke.

1. december

1. søndag i advent

9.30

14.00

9.30

11.00

UA

UA

9.30

LKC

11.00

UA

9.30

UA

11.00

UA

UA

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

LKC

Datoer for arrangementer i efteråret 2019:
 Søndag d. 25. august kl. 10.00 Troldegudstjeneste i festteltet på sports-

pladsen i Skamby.
 Guidet rundvisning i Skamby Kirke tirsdag d. 10. september kl. 16.00.
 Høstgudstjeneste søndag den 15. september kl. 14.00.
 Koncert med Kurt Ravn i Skamby Kirke torsdag den 24. oktober kl. 19.00.
 Julemarked lørdag d. 23. november.
 Juletræsfest lørdag d. 7. december.

Begge julearrangementerne afholdes i Skamby Multihus.

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

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

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

Husk, at du også kan følge Skamby kirke på

.
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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

Troldefesten i Skamby — UGE 34, altså nu!
Et unikt samarbejde mellem Skamby Borgerforening, Skamby Multihus og Skamby Boldklub, gør det
muligt at få sammenstøbt en kæmpe Byfest, som engang for snart mange år siden, blev døbt
”Troldefesten”.
I år er ingen undtagelse, forberedelserne har været i gang faktisk siden vi sluttede Troldefesten sidste
år.
I et indstik her i bladet kan du læse en del detaljer om festen, men her får du lige nogle af de store
overskrifter.
Første udfordring var at finde et nyt telt, da vi ikke kunne få lov af kommunen til, at bruge det gamle,
vi har haft i mange år. Det nye bliver et lidt anderledes set up, men et meget godt set up, det skal i
alle glæde jer til.
Dernæst skulle der findes noget underholdning både til telt, men også til Lunden.
Så programmet kommer til at se ca. sådan her ud.

Torsdag d. 22. august:

Bliver der igen i år et kæmpe reklame Bankospil med masser af meget fine præmier. Vi plejer at være
et sted mellem 170-200 gæster. Der kan købes fadøl, vand, kaffe, kage og slik i teltet.

Fredag d. 23. august:

Vi starter op med, at alle boderne åbner, for så at starte den tilbagevendende BOB Open, hvor ca. 50
hold kæmper om det flotte trofæ, og selvfølgelig den ære det er, at få sit navn indgraveret i vandrepokalen. I år har vi hyret et diskotek ind til at peppe festlighederne en smule op.
På samme tid er der fællessang i Lunden. En ting vi startede op sidste år. Det var en kæmpe fest for
dem, der deltog i Lunden, så den gentager vi, men denne gang med 2 x 45 minutters koncert med
Keld & Hilda på plakaten.
Billetterne kan købes på www.billetten.dk søg på Lunden.

Lørdag d. 24. august:

Dagen startes op med GRATIS morgenbord for alle, efterfuldt af et Kræmmermarked, i løbet af dagen
er der fodboldturnering, dels med ungdommen, dels med damerne, og sidst med herrerne.
Der vil i løbet af hele dagen være et kæmpe legeland for de unge og helt små, i form af en hel by af
hoppeborge. Det er Anika, som har banket på døre i byen og omegnes industri, så der kunne laves en
fest for de helt små på hoppeborge - helt GRATIS.
Aftenens store fællesspisningsarrangement med rigtig god mad, vin og fadøl samt driks, på toppen
krydret med et fantastisk band, som spiller op til dans. En aften mange ser frem til, det vil også være
den aften vi hylder årets Skamboer.
Årets Tema hedder VIVA LOS SPANIERS, så festlige kjoler kan blive støvet af.
På toppen af dette har vi for denne aften ekstraordinært fået en rodeotyr placeret lige ved indgangen,
så kan man jo prøve kræfter på tid.
Tilmelding til Vibeke på telefonnr. 3066 2885
Hele dagen igennem har tombolaen åbent.
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Søndag 25. august:
Vi starter med gudstjeneste i teltet, derefter har vi det store Sponsorcykelløb, som plejer at have en
del tilskuer langs Bredgade. Igen i år kårer vi den bedste cykel / rytterudklædning. Det er dig der bestemmer, der deles stemmesedler ud.
Efter cykelløb er der det store pålægsbord, her bliver det også kendt, hvor mange penge der er kørt
ind.
Efter frokost, siger vi:
Hilsen

Robin Birch

Troldefestudvalget

Skamby Musikfestival 2019
”Der blev sagt fest, og så skal jeg love for, at der var fest i Skamby”.
Skamby Musikfestival var et brag af en fest. Der var ikke mange, som ikke festede, alle - og her taler
vi om ALLE, der kom, kom for at feste med.
Vi har som arrangør fået så meget ros alle steder fra, desværre så var der ikke penge nok til at dække alle omkostningerne, selv om jeg syntes alle gjorde et fantastisk forsøg på at lave rekorder i baren. Et meget rundt beløb på 50.000, - kr. blev det til - desværre.
Vi kan ikke som klub /arrangør sidde dette overhørigt, derfor var vi nødt til at gå sammen, for der
skulle lægges en ny plan.
Der var flere faktorer, som gjorde, at vi lavede et underskud. Alle disse er nu grundigt gennemgået,
og der ligger nu en helt ny plan for, hvordan vi kan reducere udgiften. Den væsentligste ligger nok i
markedsføringen, som var nødvendigt, men som kan laves noget anderledes. Endvidere er der indtægterne, som kan laves større, her er der bl.a. lavet ny aftale med madplanen, den kommer til at
give festivalen indtægter, samt firmaarrangementer.
Samlet set vil vi med samme mængde af mennesker kunne lave et noget bedre resultat.
Så vi prøver een gang mere.
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Skamby Musikfestival 2020 bliver d. 30 maj. 2020
Vi har sammensat et helt fantastisk program, så hvis du syntes festen var stor i 2019, så bliver den
kun større i 2020.
Vi lægger ud med noget så dansk som Shubi or not Shu-bi. 3 af de oprigtige gamle Shu
-bi-dua‘er er gået sammen om at genskabe
musikken fra dengang. Der er helt sikkert en
RØD TRÅD igennem hele deres optræden.
Jeg havde selv fornøjelsen at høre dem til en
koncert her for nyligt, her tør jeg godt love,
at det bliver en fest lige fra starten.
Den næste som kommer på scenen og fylder
vores øre med dejligt musik, bliver noget så
vildt som ABBETIZERS, et band som har
hundredevis af jobs i både ind- og udland.
Med musik fra den svenske gruppe ABBA, er
Abbatizers en garant for et gigantisk Show,
der ikke bare går lige direkte i pophjerter,
men også direkte i dansebenene.

Shu-bi or not Shu-bi

ABBETIZERS
Et show gennemsyret af
energi,
selveironi
og
charmerende indslag - og
indhyllet i professionelt
lyd og lysdesign, som
kommer til at gøre indtryk helt ned på de bageste rækker.
Slutteligt kommer - som
mørket sænker sig i år
GASBOKS
2020 -, med sin fatastiske optræden, den sublime gode stemme, sit næste identiske udseende, ingen ringere end GASBOKS
igen og spiller op, af alle de gode nr. fra KIM LARSEN og GASOLIN.
Listen over alle de mennesker, som har spurgt om ikke, vi kunne få dem ind igen, den er så lang, så
Gasboks nærmest var svær at komme uden om.

Alle kunstnere giver den max. gas til Skamby Musikfestival d. 30. maj i 2020 med ikke mindre end 90
minutter hver, så arrangementet kommer til igen at starte kl. ca. 17.00 og slutter kl. ca. 23.00.
Pt. arbejdes der på en scene nr. 2. Den er dog ikke faldet helt på plads i skrivende stund, men meningen er, at der også i pauserne vil være rock for alle pengene.
Så hold øje med vores Facebook/hjemmeside, der vil komme mere info, som tingene bliver helt fastlagt.
Der vil som noget nyt blive en specialepris for de hurtige. Der vil også næste år blive lavet en rigtig
god pris for børn.
Alt dette kommer der mere om på Facebook.
Sæt allerede nu Pinse lørdag d. 30 maj af, for nu skal der festes.
Skamby Boldklub
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Nyt fra Boldklubben 2019
Skamby Boldklubs herres 1.-Hold har været igennem lidt at en rutsjetur på godt og ondt.
Det hele startede for snart 4 år siden, hvor vores daværende træner ønskede at stoppe samarbejdet
grundet sit job.
Bestyrelsen finder en ny i den pause, som ligger i mellem to turneringer. Spillerne ved med andre ord
ikke, om de har en træner den første træningsdag efter ferien.
Ny træner starter, et lidt turbulent hold, - er der spillere nok til, at vi kan stille et fornuftigt hold, det
er der. Vi slutter sæsonen med at ligge midt i puljen i serie 2 - et ok resultat.
Men den nye træner ønsker af personlige årsager at stoppe som træner.
Bestyrelsen står nu i den samme situation, der skal findes en ny træner til 1.-Holdet i herregruppen.
Historien gentager sig, bestyrelsen finder i ferien en ny træner, vi spiller stadig i serie 2, hvilket er ret
godt, taget den noget tvivlsomme truppe i betragtning.
Herretruppen er på daværende tidspunkt ca. 14-18 spillere på holdet, hvilket jo betyder, at alle jo på
det nærmeste skal spille, og det kan alle jo ikke, så der bliver indkaldt til møde.
Grundet formandens meget aktive deltagelse i div. møder rund omkring i Nordfyns fodboldklubber,
samt deltagelse i formandsskabsbestyrelser, er det Boldklubben meget bekendt, at der er store problemer, ikke kun på Nordfyn, men på hele Fyn, det er svært at få seniorspillere nok.
Så vores møde med holdet handler i den grad om, skal man nedlægge holdet. Der er i truppen en
bred enighed om, at det skal vi ikke, holdet skal bestå, alle giver hinanden hånd derpå.
Der starter en ny træner IGEN, denne kører med sine mange års gode erfaring. Det virker også godt i
starten, men så begynder truppen at tabe kampe, som bliver til mange tabte kampe, hvilket gør det
at holdet pludseligt ligger under den streg, hvor ingen ønsker at ligge, nemlig nedrykningsstregen.
Gode råd er dyre, vi begynder også at miste flere spiller, hvilket vi ikke har råd til. Bestyrelsen kalder
til samråd, her træffer vi en dyr - men nødvendig beslutning, nemlig at opsige samarbejdet med vores daværende herretræner.
Bestyrelsen bliver sat på overarbejde i den periode, der holdes vinterferie.
Vi finder en løsning alle tror meget på, løsningen er at ansætte en mere dynamisk ung, men ambitiøst
træner, opgaven bliver ikke let, men vi tager chancen, dog for et halvt år af gangen. Nu har klubben
to trænerkontrakter, men kun en træner.
Træneren får også vent truppen. Alle tror på det nu, vi skal bare lige over stregen, så vi ikke rykker
ned i serie 3.
Der kommer også en del nye til klubben i den periode, men ikke alle bliver hængende, så vi taber
desværre nogle dumme kampe, men alle kæmper, det gør træner også, ikke mindst med den tid hans
job jo også tager, hvilket gør, at vi til sidst bliver nødt til at kaste håndklædet i ringen. Vi kan ikke nå
og komme op over stregen - desværre. Vi slutter sæsonen med at rykke ned i serie 3.
Træner stopper som aftalt, grundet jobbet trækker han sig også i forhold til at forsætte som træner.
Holdet og bestyrelsen har ikke nogen løsning på fremtiden, hvad siger spillerne, vil de spille i en klub,
som ligger i serie 3? Kan vi få nogen træner, som vil træne i serie 3?
Spørgsmålene hobede sig op.
Bestyrelsen har i Skamby Boldklub en vilje og en lyst til, at lykkes med det vi gør. Vi har igennem de
sidste 5 år kæmpet for at få ting til at ske, fået bygget nogle gode rammer i klubben, fået opbygget
nogle gode faciliteter op, med hjælp alle steder fra, ikke mindst sponsorer.
En klub uden et 1.-Herrehold. Her skal vi lige rose vores damehold, de vinder næsten alt, hvad de rør
ved, en dygtig træner, nogle super gode spillere, super godt sammenhold, spiller i serie 2.
Kan vi lære noget af dem? Ja det kan vi. Vi har brug for en stabil træner, én spillerne kender og har
kendt i mange år, en som kan noget med det sociale, hygge om spillerne, men samtidig kan stille
krav, kræve noget af dem, uden af de bare går deres vej.
Der er, som vi ser det, en person her på Nordfyn, som har alle disse kvalifikationer. Han hedder Henrik Gitz. En del snak, et par møder samt en rigtig god flaske vin, og en meget forstående kone, gjorde
udfaldet.
Henrik Gitz er nu den mand, som har påtaget sig den tunge opgave, nemlig at samle et herrehold i
serie 3 i Skamby Boldklub.
Sommertræningen er i skrivende stund gået i gang. De har faktisk trænet 4 gange her i ferien, der
kommer 16-18 til træning hver gang (tidligere var der 8). Som truppen ser ud lige NU, så kan det
meget vel ende med, at klubben er nødt til at starte et 2.-Hold op også, men lad os nu se.
Fremtiden lyser mere og mere, inden vi ser os om er vi i serie 2. igen!
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Skamby Multibane
Skamby Multibane er et projekt, som åbenbart skal tage længere tid, end nødvendigt er.
Alle er klar, vi har sågar fået knust beton lagt op på banernes parkeringsplads, men mange sten skal
flyttes, inden vi kan få den byggetilladelse. Byggetilladelse? Nej, der skal for resten ikke en byggetilladelse til, eller rettere den tilladelse skal klubben give sig selv, da der jo ikke ligger en bygningsplan
for området, - jo for resten, kommunen skal jo give en tilladelse også…
Det kan der så gå 2 måneder med at finde ud af.
Nu skulle den tilladelse så være på plads…… Meeeen så er der jo lige miljøet, og – jo, der skal jo være
ordren på det hele, ikke mindst så skal det være lovligt.
En multibanen består af 2,3 cm højt plastgræs, hvor bunden bliver fyld op med sand - altså en stor
sandkasse. For at den bliver til at spille på, så laver man en bund af stampet knust beton, oven på
dette lægges et aftrækningslag af grus, oven på dette igen lægges en pad. En pad er en membran,
som er lidt svampet. Denne gør at den bold, som spilles med på banen, kan hoppe, for som alle ved,
så hopper en bold ikke så godt i sand.
Oven på alt dette lægges så plastgræs, for at stabilisere plastgræsstrående, lægges der sand imellem
som fyld.
Der foreligger alle de test, som der kræves for sådan en bane, troede vi?
Under alle disse lag vælger vi at lægge et dræn, så der ikke kommer til at ligge vand på banen. Dette
dræn skulle kobles på det eksisterende dræn, så det kunne blive ledet væk.
Grundet nogle usikkerheder kunne vi ikke få lov at sammenkoble drænet med eksisterende dræn,
men måske kunne vi lede vandet i et levende hegn, undersøgelser skal der til, (dette koster penge).
NEJ, det går ikke, vandet skal ikke i hegnet? OK, men det er jo bare vand fra himlen, som bliver ledet
igennem sand, pad membran, grus og knust beton, men nej, der skulle laves nogle flere tests. Test
de koster, som alle ved, en del penge, denne test kostede kun 54.000, - kr.
MEN testen viste, hvor det så end kommer fra, at efter en mindre nedsivning, indholdet det lidt bly,
nikkel, kobber samt lidt kviksølv, ingen kan svare på, hvor disse stoffer kommer fra.
Men dette gør så, at der skal tænkes nye løsningen. For banens placering, ligger længst væk fra alting, ikke mindst vandværket, men da man har en særlig drikkevandsinteresse og, at der er en 300
meters beskyttelseszone omkring den boring, der ligger på klubbens grund, så skal der en særlig
grund til at lave en multibane dér, hvor det er bestemt, den skal ligge. Den kan ikke ligge længere
væk.
Gudskelov er der love, som sikre vores drikkevand, men her går vi i ekstremt små sko, men en lov er
en lov.
Der tænkes en ny løsning ind, som bliver præsenteret for kommunen, og der er nu lavet en høringsrunde, den slutter her d. 29. juli. Os bekendt har der ikke været nogle indvendinger.
Så løsningen bliver, at der lægges endnu et lag under multibanen - en såkaldt plademembran. Denne
er ikke gennemtrængelig for vand. Vandet skal så ledes over til et rør, som ledes videre i det offentlige kloaksystem.
En sådan membran koster en del penge - mere præcist 40.000, - kr. + moms i indkøb, dertil kommer
gravearbejdet ud til kloak.
Alt sammen noget som tærer på de 700.000, - kr., som vi var blevet tildelt, for de penge går bare fra
i den sidste ende.
Skulle der ikke være nogle indvendinger, så har vi opfyldt alle de krav, der er blevet stillet.
Så kan vi endelig komme i gang med at lave en multibane.
Robin Birch
Skamby Boldklub

Sådan forventes
den færdige Multibane, at kommer
til at se ud.
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Skamby Boldklubs Venner
NYT fra Vennerne

Skamby Boldklubs Venner afholder igen i år et stort reklamebankospil ved Troldefesten.
Vennerne er igen klar med 40 gevinster og to ekstranumre samt pulje, super 9, amerikansk og diverse lodder. Vi forventer at Rema og SuperBrugsen i Søndersø igen i år vil være klar med gode gevinster.
Den normale bankosæson kører i klubhuset hver mandag kl. 19.30 fra omkring efterårsferien i oktober til marts. Vi starter op mandag den 7. oktober og spiller så 11 gange hen til og med den 16. december.
Skamby Boldklubs Venner
Flemming

Skamby Boldklubs Venner udlejer slushice-maskine.
Priser:

1 dag
1 weekend
1 uge

400,00 kr.
600,00 kr.
800,00 kr.

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

Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Gymnastikforeningen september 2019:
Som det er blevet en tradition, har bestyrelse og instruktører holdt sæsonafslutning sidst
i maj. Vi ville gerne have været i Glavendruplinden, men da grillpladsen var optaget tog
vi hjem til Anna og grillede der. Inden maden fik vi evalueret sæsonen og planlagt næste sæson.
Gymnastikken starter op igen som sædvanlig i uge 37, fra den 9.—12. september.
I år har vi fået Mariam fra Skamby som instruktør på et Zumba/danse fitness hold, det glæder vi os
til. Velkommen til Mariam.
Kirstens dansepiger fortsætter også i denne sæson.
Vi har fået en opfordring på en drengehold, så det prøver Kirsten igen at starte op. Vi forsøgte for 2
år siden, men ikke nok mødte op til, at vi kunne fortsætte.
Vi træner fortsat på Løkkemarksskolen og disse hold tilbydes i denne sæson:
Tumlinger med Helle, tirsdag 16:30 - 17:30
Spring med Stine og Annette, mandag 16:45 - 18:00
Dansehold med Kirsten, torsdag 16:45 - 18:00
Drengehold med Kirsten, torsdag 18:00 - 19:00
Yoga med Pernille, mandag 19:00 – 20:00
Zumba/danse fitness med Mariam, onsdag 19:00 - 20:00
NB! Se ”annoncen” for hvert hold på næste side.
Se i øvrigt Gymnastikforeningens hjemmeside: http://www.skovdalen-if.dk/, og Facebook: Skamby/
skovdalen IF, hvor vi vil opdatere jævnligt, med de nyheder vi har
Vi kunne godt bruge et par frivillige forældre eller store børn, evt. til en turnusordning, som hjælper
til puslinge og springholdet. Alder min. 13 år.
Hvis du har lyst, så kontakt Kirsten (61762935) eller Anna (30662787).

HUSK at gymnastikforeningen holder generalforsamling mandag den 21. oktober kl. 20.00 på Løkkemarksskolen

På bestyrelsens vegne
Aase Pliniussen
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Nyt fra instruktørerne - Skamby-Skovdalen IF
Opstart uge 37 – 2019
Opstart mandag den 9/9 kl. 16.45-18.00 på Løkkemarksskolen
Springhold for piger og drenge fra 5 år, som elsker at hoppe og springe og har masser
af energi. Vi starter altid med god opvarmning og nogle ’’rigtige’’ gymnastikøvelser for
at kunne spænde helt op i kroppen under springet. Efter opvarmning er vi klar til
spring både på måtte, airtrack og trampolin.
Vi forsøger altid at tilpasse træningen så den passer til niveauet for alle børn. Så er du klar til
at hoppe rundt og virkelig give den gas i redskaberne så kom og vær med til det virkelig sjove gymnastik.
Venlig hilsen
Venlig hilsen Stine – 28908605 og Anette

-

Opstart mandag den 9/9 kl. 19.00 –20.00 på Løkkemarksskolen
Efter en god første sæson, fortsætter vi med yogagymnastik. Yoga er mange ting, men vigtigst af alt
er det øvelser for at bringe kroppen og sindet sammen. Vi vil fokusere meget på smidighed og styrke,
så selvom det måske ikke kører i højeste tempo lover vi sved på panden og vigtigst af alt en afslappet
krop og sind efter timen.
Holdet er for alle ligegyldig alder, køn og nuværende smidighed - så længe man har en krop, kan man
lave yoga.
Venlig hilsen Pernille - 21722687

Tumlingerne

Opstart tirsdag den 10/9 kl. 16.30-17.30 på Løkkemarksskolen
Det er for drenge og piger, der er fyldt 3 år og kan undvære forældrene i en time.
Så kan vi lege hygge og lave gymnastik. Hoppe - synge - rulle - kravle - springe og meget mere.
Venlig hilsen Helle – 41465516

Drengehold

Opstart torsdag den 12/9 kl. 18.00-19.00 på Løkkemarksskolen
Er du en dreng? Fra 6 år og op? Vil du gerne være aktiv? Og ha’ det sjovt? Og du
er ikke en tøsedreng? Så kom og vær med på vores nye hold.... "Drengerøvene"
Som noget helt nyt i foreningsregi, tilbyder S.I.F. nu et hold - KUN FOR DRENGE. Drenge, der vil lære
at "mosle", bryde, kæmpe, "slås", rullefald, konkurrere, teste udholdenhed, styrkeprøve osv., osv.
Bare lære at "pisse territorium" af, på en yderst rigtig, høflig og respektfuld måde.
Jeg hedder Kirsten, og er uddannet idrætspædagog.
Jeg ved, hvor vigtigt det er for jer drenge at få lov til at prøve jeres fysiske grænser af, og jeg ved
også, at det er der sjældent plads til uanset, hvor I opholder jer - Men det vil der være her.
Så kom og vær med - Jeg lover jer, at vi skal alt andet end at spille fodbold.... De første 2 gange er
prøvetimer. Glæder mig til at se jer!
Venlig hilsen Kirsten – 61762935

Dansehold

Opstart torsdag den 12/9 kl. 16.45-18.00 på Løkkemarksskolen
Showdanseholdet for piger, der startede sidste år blev en succes, så derfor fortsætter vi
med musik, dans glæde, grin og latter. Jeg håber alle 10 piger møder op og tager nogle
venner med, så vi kan blive endnu flere, der hygger sig.
Jeg glæder mig til at se jer igen
Venlig hilsen Kirsten – 61762935

Zumba

Opstart onsdag den 11/9 kl. 19.00-20.00 på Løkkemarksskolen
Til dans a'la Zumba indgår der dansetrin og trin inspireret fra Fitness verden, så du også får
trænet ben, baller, mave og arme. Til Dans A'la Zumba får du pulsen op, forbrænder en
masse kalorier og får en effektiv træning - alt sammen med et smil på læberne. Alle kan
være med, uanset hvor lidt rytme man har. Jeg glæder mig til sjove og svedige timer med
jer.
En beskrivelse af mig:
Hedder Mariam Hedegaard. Er 33 år gammel. Er født i Dubai og har boet i Danmark i 30 år. Er gift og
har en søn. Bor ude på landet i Skamby.
Arbejder til daglig med at aktivere de ældre på plejecentre i Otterup, og er demensvejleder.
I min fritid løber jeg meget og nyder min familie. Jeg har gået til dans i mange år. Så nu glæder jeg
mig til og undervise i dans og fitness.
Venlig hilsen Mariam

Vi ses!
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Er kroppen i ”ravage”?
- så bestil tid til Flemmings massage.
Jeg kan også
besøge dig
med min
mobile briks
FKR-massage
v/Fl. Kristensen
Bokærsvej 17
5485 Skamby
Tlf.: 42 97 96 48
fkr@skamby.dk
www.fkr-massage.dk

FKR-massage:
Øreakupunktur
Elektroterapi
Massage
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Skamby Cykelklub
Nyt fra klubben
Forår/sommer 2019:

Holdbillede af de gæve cykelryttere
Skamby Cykelklub er langt henne i sæsonen med cyklingen. Der bliver kørt hver tirsdag, torsdag og
søndag i cykelklubben. Vi er for det meste en 10 - 12 ryttere hver gang, som møder op til træning. Vi
har nogle enkelte gange været 20 ryttere til søndagstræningerne. Vores træningsture varierer fra 50
- 150 km. I hverdagene bliver turene på 50 - 80 km, og om søndagen bliver turene på 80 - 150 km.
I april har vi flere gange været på cykeltur til
Fyns Hoved eller været i Kerteminde, da vinden
flere gange i foråret er kommet fra Øst. Så cykler
vi ud i modvind og får en lettere cykeltur hjem i
medvind. På en søndagstur var vi 4 ryttere, som
tog turen til Søhus over Odins broen til Agedrup Ulriksholm - Kølstrup - Ladby - Kerteminde. Så
cykler vi langs fjorden ind til Kerteminde.

Ryttersamling inden træning
I Kerteminde gjorde vi holdt ved bageren. Bjarne
- Dorthe - Tom står uden for bageren og er klar
til at købe en kop kaffe med tilbehør. Turen gik
hjemad over Munkebo til Odense og til Skamby.
En god cykeltur på 80 km.

Stop ved bageren i Kerteminde

I juni havde vi arrangeret en kaffetur til Middelfart. Vi var 8 ryttere, som ville med på kaffeturen. Turen gik gennem byerne Særslev - Hårslev
- Harndrup - Fjeldsted - Ejby - Ronæs - Gamborg og ind til Middelfart. Virkelig flot tur langs

- 28 -

vandet ved Gamborg fjord. I Middelfart hold vi
pause hos Cafe Rass på havnen. Her var det tiden
til en velfortjent kop kaffe.
Efter kaffepausen gik turen hjemad over Strib Røjle klint - Båring - Skåstrup - Bogense og tilbage
til Skamby. Vi kørte med en gennemsnitsfart på
30,5 km/t. Flot og hyggelig tur.
Træningstider og grupper i 2019: Træningstiderne i 2019 er tirsdag og torsdag kl. 18.00 og
søndag kl.09.30 hele sæsonen (marts - oktober).
Der køres i 3 grupper:
Gruppe 1: kører med 32 - + km/t
Gruppe 2: kører med 29 - 31 km/t
Gruppe 3: kører med 26 - 28 km/t

Kaffepause i Middelfart

Er du ny, og kunne du tænke dig at kører med, så er du meget velkommen til at møde op
ved Skamby Multihus.
Træningstiderne, som står herover, er starttider. Det er de tidspunkter, hvor vi kører fra Skamby.
Så man skal komme 10 - 15 min før, så vi lige kan få en snak om, hvor meget man har kørt, så man
kommer i den rigtige gruppe, og man lige får lidt at vide om færdselsreglerne mm.
Der bliver altid taget hensyn til nye medlemmer, og vi tilpasser altid tempoet, så alle kan være med.

Hjemmesiden: Er man interesseret i at vide mere om klubben, kan man gå ind på vores
hjemmeside, som er www.skambycykelklub.dk her kan du finde alt om sæsonstart – træningstider –
cykelture for medlemmerne – bliv medlem – Cykelklubbens cykeltøj – mm.
Hilsen
Erling Sørensen
Skamby Cykelklub
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Måned

Dato

Tid

Januar

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

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Januar

Søndag d. 13.

08.00

Januar

Søndag d. 27.

10.00

Skamby Cup 2019.
Afholdes i Søndersø Hallerne.
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 Spørgsmål: kontakt formand@skambycykelklub.dk

Marts

Mandag d. 4.+11.

19.30

Marts

Tirsdag d. 19.

19.00

Marts

Torsdag d. 21.

19.00

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.
Generalforsamling i Skamby Antenneforening.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.
Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.
Afholdes Torupvej 38.

Marts
Maj

Søndag d. 31.
Søndag d. 5.

Maj

Fredag d. 31.

Juni

Søndag d. 23.

10.30
11.00
17.0023.00
17.30

Juli

Uge 27

Juli

Søndag d. 28.

August

Torsdag d. 22. til
Søndag d. 25.
Lørdag d. 31. aug. +
Søndag d. 1. sep.
Tirsdag d. 10 .
Uge 37

September
September
September

Aktivitet / Sted

Gymnastikforeningen afholder fælles afslutning på Løkkemarksskolen.
Konfirmation i Skamby Kirke.
Skamby Musikfestival på Skamby Stadion.
Sankt Hans-arrangement i Glavendruplunden.
Fodboldskole på Skamby Stadion (husk tilmelding).

11.00

Frokostgudstjeneste. Afholdes i Skamby Kirke samt i Multihuset (husk tilmelding).
Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion.
Stort Vikingemarked i Glavendruplunden.

16.00

Guidet rundvisning i Skamby Kirke v/ Sognepræst Ulrik Andersen
Gymnastik starter op igen (fra mandag d. 9/9 til torsdag d. 12/9 2019).

Søndag d. 15.
Mandag d.
7.+14.+21.+28.

14.00

Høstgudstjeneste

19.30

Bankospil i Klubhuset (Opstart efter sommerpausen).

Oktober

Mandag d. 21.

20.00

Oktober

Torsdag d. 24.

19.00

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på
Løkkemarksskolen.
Koncert i Skamby Kirke med KURT RAVN. Læs mere om arrangementet
i Ugeavisen Nordfyn, når vi nærmer os datoen for koncerten.

November

19.30

Bankospil i Klubhuset.

November

Mandag d.
4.+11.+18.+25.
Lørdag d. 23.

December

Mandag d. 2.+9.+16.

December

Lørdag d. 8.

September
Oktober

Julemarked i Multihuset.
19.30
14.0016.30

Bankospil i Klubhuset.
Juletræsfest i Multihuset. Nærmere info senere på året.

December
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