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

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

”Deadline”

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

Layout og trykning af ”Bladet”
BRJ/Borgerforeningen

jakobsen@raakilde.net

jonas@jiportal.dk

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

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

Kære medborger i Skamby & Omegn
Vi kommer ikke rundt og samler kontingent ind ved husstanden, men vil gerne appellere til, at I støtter
op om foreningens arbejde ved at indbetale kontingentet på 100,00 kr. pr. husstand ved en af følgende muligheder:
• Kontooverførsel til reg.nr. / kontonr. 1551 9731008
• Mobil Pay til 2087 1271
• eller postkassen hos kasserer Bo Sigersted, Bredgade 90, Skamby
Indbetalingen skal være os i hænde senest 1. juni.
Kontingentet er en væsentlig del af grundlaget for, at vi som forening kan forsøge at gøre det sjovere,
hyggeligere og mere attraktivt at bo i Skamby og Omegn.
Venlig hilsen bestyrelsen
PS! Du bliver tildelt et medlemsnummer og deltager i lodtrækning om et par gode flasker vin.
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Nyt fra Borgerforeningen
SKAMBY OG OMEGNS BORGERFORENING
Nyt fra Borgerforeningen/Skamby Lokalråd
Generalforsamling
Torsdag d. 21. februar 2019, afholdt Borgerforeningen den årlige generalforsamling. Igen i år kombinerede vi generalforsamlingen med fællesspisning. Vi var
værter ved en gang hamburgryg med flødekartofler og tilbehør mv.

Fællesspisning før generalforsamlingerne

Efterfølgende var der indkaldt til generalforsamling i Skamby Multihus. Fremmødet var flot og stemningen god hele aften, men vi
glæder os til at se endnu flere til næste år, også børnefamilier er
velkommen til fællesspisningen selvom de er nød til at tage hjem
inden generalforsamlingen går i gang.
Det var ikke alle bestyrelsesmedlemmer på valg, der havde valgt
at genopstille, Mette der blevet mor for nylig, ønskede en pause
fra bestyrelsesarbejdet. Det respekterer vi selvfølgelig, og takker
hende for hendes store indsats gennem årerne.
Jan Pank blevet valgt ind i bestyrelsen i stedet for Mette. De resterende bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt, uden
at vi skulle til stemmeboksen. På valg var også vores to suppleanter, Poul genopstillede og Henriette opstillede for første gang,
begge blev valgt. Vi byder Henriette hjertelig velkommen.
Bestyrelsen i 2019, ser således ud:

Jonas Ibsen
Formand

Bernt Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Claus R. Jakobsen
Næstformand

Jan Pank
Bestyrelsesmedlem

Tak (og på gensyn?) til Mette

Bo Sigersted
Kasserer

Jesper Jensen
Bestyrelsesmedlem

Poul Hansen
Suppleant

Henriette Larsen
Suppleant
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Peter Kettner
Bestyrelsesmedlem

Bente R. Jakobsen
Redaktør

25-års jubilæum
På generalforsamlingen hyldede vi også Claus Raakilde Jakobsen, der nu har været 25 år i Borgerforeningens bestyrelse. Både vi og byen er rigtig glade for hans dedikerede indsat, og håber han har lyst til at fortsætte mange år endnu. Claus har især
arbejdet utrætteligt med at forbedre trafiksikkerheden i Skamby og Omegn, men i de senere år også med Glavendruplunden
og Vikingemarked.
Kontingent
Som flere nok har set, lavede jeg fornyelig et lille opråb på Facebook ang. kontingentindbetaling, og det gav heldigvis en del
respons. Men vi kun stadig godt tænke os, at mange flere var
medlem af foreningen og herunder også medlem af Skamby
Multihus, et medlemskab dækker automatisk begge.

Tillykke til Claus

Hvorfor betale kontingent til Skamby & Omegns Borgerforening?
 Du kan stemme til både Borgerforeningens og Multihusets generalforsamling
 Du støtter Borgerforeningen økonomisk, så vi kan lave flere aktiviteter og arrangementer i Skamby
og omegn
 Du øger vores medlemsantal. Antallet er vigtigt, når vi snakker med politikerne om f.eks. nye
bump på Bredgade osv. De vil gerne vide, hvem vi repræsentere
 Du deltager i årlig lodtrækning om et par flasker god vin (offentliggøres i decemberbladet)
 Du betaler pr. husstand så hele familien kan glæde sig over, at I støtter vores arbejde
Det er nemt at betale, og det koster kun 100,- (Angiv vejnavn og husnummer)
Mobilepay 2087 1271 (Bo Sigersted)
Bank reg: 1551 konto: 9731008
Vi håber meget på jeres opbakning, så vi forsat kan: Opsætte flagalle, afholde Skt. Hans, lave fællesspisninger, arbejde med politikerne til gavn for vores område, forbedre Glavendruplunden, støtte Multihuset, drive Skamby-bladet, mv.
Jonas Ibsen
Formand
Seneste nyt
Efter en mild vinter, hvor kampen mod snemasser og is har været begrænset, går vi nu igen mod den
varme tid på året. Et sikkert tegn herpå er vores smukke flagallé, der sættes som hyldest til byens
konfirmander. En tradition, der formentlig går helt tilbage til Borgerforeningens fødsels og, som stadig
ser flot ud, når flagene vajer i vinden.
5. maj var dagen for årets konfirmation i Skamby kirke.

Vores flagallé anno 1997 og 2019 - stadig lige smuk.

Forud for opstilling af flagalléen, er bestyrelsens medlemmer rundt og finde samt oprense huller (rør).
Vi har gennem årene forsøgt at lave forskellige planer og oversigter for at finde de mange flaghuller,
uden dog at have fundet den helt optimale løsning. Langt de fleste er synlige, men en del forsvinder
hurtigt under græs, ukrudt mm. Derfor opfordrer vi jer, der ved at der er et flaghul ved jeres fortov/
grund, til lige at finder det og afdækker det. Det gør det en del lettere for os, når vi skal rundt og rense op. Det hænder også, at rør forsvinder i forbindelse med opgravninger. Her må I også gerne være
os behjælpelig og melde, hvis et rør er forsvundet.
Ud over flagalléen, bruger vi også flagstangen ved mindestenen, når der skal flages for konfirmanderne. Desuden sættes flaget på de officielle flagdage, hvor John Zacho har påtaget sig hvervet som flaghejser og dermed sørger for, at flaget kommer op og ned til tiden de pågældende dage.
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Området omkring mindestenen fik en tiltrængt ”studsning” sidste år. I år blev det så
selve stenen, som Bente gav en tur med
maling og pensel. Senere på året skal vi så
have fjernet yderligere bevoksning og måske
have plantet lidt nyt, så det hele igen fremstår pænt og nydeligt.

5. Maj-mindestenen før og efter renoveringen.

I efteråret 2018 blev vores to sheltere i Glavendruplunden taget i brug. Bålplads og grill
lod vente lidt på sig, idet Daniel – vores daværende naturvejleder – havde valgt at sige
sit job op. Han var idémanden, og ingen
havde rigtigt overtaget. Men det lykkes så
alligevel, at få arbejdet gjort færdigt. Borgerforeningens andel i shelterne er at holder
lidt tilsyn med dem, sørge for at der er
brænde, samt foretage lettere vedligeholdelse, når det engang kommer dertil. Bookingen foregår via hjemmesiden:
www.bookenshelter.dk.

Indtil videre har det fungeret fint, og pr. 1. maj har vi i år allerede haft 17 bookinger med i alt 58 personer.
En lille opfordring til alle jer, der går tur i Glavendruplunden: Hjælp os med lige at holde øje med tingenes tilstand, og giv os en melding, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være.
Sidste nye tiltag fra Borgerforeningen er, at vi forsøger at indkøbe en køletrailer. Når jeg skriver ”forsøger”, er det fordi, at vi har søgt fondsmidler, men
endnu ikke fået fuldt tilsagn.
Tanken med traileren er dels, at vi får egen kølekapacitet til Troldefest og Vikingemarked samt, hvad der ellers er eller kommer af større arrangementer i
byen, og dels at den kan lejes eller lånes ud.
Så er der jo ”vores” cykelsti. Flere har spurgt ind til, hvad og hvornår der sker
noget. Hertil kan jeg kun svare, at det ved jeg ikke helt. Vi har en god dialog
med kommunen, og i skrivende stund er meldingen, at der stadig pågår forhandlinger med de berørte lodsejere, og man er ved at lægge sidste hånd på
udbudsmaterialet.
I samarbejde med Politiet, arbejdes der stadig på en sikker løsning for passagen ved Bredgade/Stensbyvej. Så mon ikke vi snart kan se de første skovle
sat i jorden.
Borgerforeningen vil igen være en del af Årets Troldefest og Vikingemarked.
Ved Troldefesten stiller vi fortrinsvis hænder til rådighed, og ved Vikingemar- Sådan ser køletraileren ud.
kedet vil vi være at finde i boden med det sædvanlige udsalg af øl/most, kaffe, kage mv.
Som Borgerforening har vi et stort ønske om at kunne byde velkommen til nye borgere i Skamby og
omegn. Desværre gør de nye regler om persondatasikkerhed (GDPR) det umuligt at få oplysninger om
nytilflyttere. Vi forsøger at finde en løsning, men er endnu ikke kommet frem til noget holdbart. Ærgerligt, for fornemmelsen har været at det var populært. Man fik som nytilflytter et ”ansigt” på en
kontaktperson, som hen ad vejen kunne hjælpe med evt. spørgsmål om div. i området.
Men et VELKOMMEN TIL, skal så i hvert fald gives herfra.
Facebook er et medie, der på mange måder, er et godt middel til hurtig kommunikation. Det være sig
alt fra efterlysning af bortløbne husdyr, til salg af børnetøj eller deling af diverse oplysninger mv.
I vores egen gruppe er tonen generelt god, men enkelte har haft lidt svært ved at følge de få - men
klare regler, der er for gruppe. En lille opfordring er derfor, at man lige tager et par dybe indåndinger,
inden man farer i tasterne. Vi skal jo gerne kunne være her alle sammen.
Claus Raakilde Jakobsen
Næstformand

Må I alle have en rigtig god sommer!

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
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Kommende arrangementer – se nærmere andre steder i Bladet


23. juni holder vi traditionen tro, Skt. Hans i Glavendruplunden.



22. – 25. august, Troldefest.



31. august og 1. september, Nordfyns Vikingemarked i Glavendruplunden.

Det er en ældgammel skik at fejre midsommer. Det har danskerne gjort siden Odins og Thors dage.
Den 21. eller 22. juni er det sommersolhverv med årets længste dag, og Sankt Hans aften fejrer vi altid den
23. juni. Det er så Sankt Hans dag den 24. juni. Efter Sankt Hans bliver dagene igen kortere, indtil vi når
vintersolhverv i december. Sankt Hans betyder egentlig "den hellige Hans" - og det er selveste Johannes
Døberens fødselsdag vi fejre.

Planlægningen er i fuld gang. Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt, men igen er der lagt
op til et marked fyldt med flot og spændende håndværk, drabelige krigere, god mad og drikke, gøgl
mv. og ikke mindst, formidling af historien omkring vikingetiden.

Se mere eller følg med på: www.nordfynsvikingemarked.dk og/eller på Facebook: Nordfyns Vikingemarked.
Vi ses i Glavendruplunden d. 31. august - 1. september.
År og fred
Claus Raakilde Jakobsen
Formand
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Åbningstider:
Alle ugens dage
kl. 7.00 - 0.00
Bageren åbner
alle dage kl. 6.00

Din lokale madbutik
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Nyt fra Skamby Multihus
”Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk … osv.” sådan begynder Poul Møller’s forårssang fra 1819 og på N. W. Gade’s melodi, har mange af os helt
sikkert på et eller andet tidspunkt sunget den, og for nogle af os sikkert
mange gange.
Vårens grønne hæk i Skamby Multihus regi er den flotte hæk, som er plantet i skellet mellem Multihuset og vores nabo Jan. Forberedelserne og selve plantningen foregik meget effektivt over 3 dage. Dag
ét fik Jan og jeg sat linjen, og Jan fik gravet en rende, som skulle bruges dels til hæk, men også til
det el-kabel, som skal give strøm til gangbelysningen fra Bredgade og op til terrassen.
Lørdag d. 5. april fik Max
og Robin (Skamby El) samt
Flemming og undertegnede, klargjort renden til
plantning, samt fik kablet
lagt i renden og fik lavet de
nødvendige ”sløjfer” til forsyning af lamperne. Max fik
samtidig frigravet og opkortet hovedkablet til den
gamle nedrevne hovedbygning, Max’s arbejde gør, at
vi aldrig - nærmest uanset,
hvad vi skulle finde på at
foretage os i Skamby Multipark (forhaven), vil komme
til at mangle strøm til aktiviteterne.
Søndag d. 6. april mødte der nogle vældig (morgen) friske personer op: Bo, Jørgen, Niels, Ole samt
Jan og det mest af hans maskinpark og undertegnede. På to!! effektive arbejdstimer havde vi plantet
60 meter hæk. – Formidabelt arbejde. En stor tak skal lyde til alle som hjalp, og specielt til Jan og
hans maskiner, de havde været svære at skulle undvære.

Vi har her indenfor de seneste uger - langt om længe!!,
fået asbestsaneret i kælderen i Gymnastiksalen, så nu
selve omkoblingen af varmeforbindelsen på vores matrikel gøres færdig. Hvilket betyder at vi kan få fyldt det manglende jord i hullet, hvor den gamle hovedbygning lå, og få dette område ”op at stå”, som vi gerne vil have det. Pladsbelysning kan etableres,
træer kan plantes osv.
Indtil udgangen af april har der været ca. 40 arrangementer, aktiviteter og udlejninger i Skamby Multihus, det har (heldigvis) været i alle afskygninger: Privatfester, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, fastelavnsfest, mindehøjtideligheder og kurser. Det er den mangfoldighed af arrangementer, som
vi fra dag ét har arbejdet på og håbet på, at vi kunne få i Skamby Multihus, at det så langt hen af vejen er lykkedes, kan vi jo godt være lidt stolte af.

-8-

Specielt afholdelse af kurser kræver noget mandskab, og det er en kæmpe fornøjelse at skrive rundt
for at bedes om nogle timers hjælp, og opleve at man faktisk er ”overbooket” med hjælpetilkendegivelser.
Den kæmpe opbakning skal I have tak for, hvor er det dejligt – realistisk må vi nok også bemærke, at
hvis opbakningen ikke var tilstede – se i alle sammenhænge – så havde vi ikke et Multihus i Skamby.
I den udendørs afdeling har vi igen i år søgt midler i den kommunale pulje ”Puljen til lokale initiativer”,
helt nøjagtigt 95.000 kr., som vi håber, at vi har fået bevilget (den politiske behandling er udskudt til
maj) – hvis vi er så heldige igen at komme i betragtning, betyder det, at vi så nu har en samlet pulje
på 280.000 kr. til at lave ”Multipark” (forhaven mod Bredgade) for, idet vi fik 90.000 kr. bevilget i
2017 og 95.000 kr. i 2018, så nu er de økonomiske muligheder tilstede til at få hele området mellem
gymnastiksalen og Bredgade gjort pænt og brugbart. Det skal bemærkes at det ikke er ”nettokroner”,
der skal medfinansieres 25% enten i cold cash, ved frivilligt arbejde eller en kombination af de to muligheder.
I forbindelse med færdiggørelsen af projekt ”Terrasse” sidste år, lavede vi i samarbejde med vore gode naboer og lejere Skamby Menighedsråd en SUPER-SKAMBY-SØNDAG, det bliver gentaget i år:
Søndag d. 28. juli bliver der holdt dette arrangement, hvor man har mulighed for at starte med Gudstjeneste i Skamby Kirke, derefter er der en hyggelig frokost i Skamby Multihus. I år kan vi så ikke
indvie terrasse, – men vi kan forhåbentlig nyde terrassen i forbindelse med arrangementet i Multihuset.
Skamby Multihus ønsker alle en god sommer.
p.b.v.
Bernt Jørgensen
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Børnehuset Skamby
En hilsen fra børnehaven
Vi nyder, at vi kan være ude hele dagen uden at skulle have varmt tøj eller regntøj på.
Vi bruger rigtig meget naturen rundt om os. Både på
legepladsen og udenfor lågen. Vi har forsøgt at tappe
birkesaft fra vores birketræ på vores græsstykke over
mod Multihuset. Vi samler mælkebøtteblomster og
laver smukke kranse til håret. Vi spiser de sorte tissemyrer, de smager som syrlige bolcher. Derudover har
vi spist ny bøgeblade og de friske grønne skud på grantræerne.
Det er så dejligt at vi kan lære børnene at bruge naturen som spisekammer.
Vi går tur til Troldehøjen (Thorhøj), og ser ud over
hele verden, går på kirkegården, og ser det store fodspor og snakker om døden, til gadekæret og ser på
ænder, på boldbanen, hvor vi løber og leger, ved Multihuset, hvor vi leger på legepladsen, cykler på pladsen og går på opdagelse i området, hvor bygningen
blev revet ned. Det er et meget spændende hul, der
er dér.
Vi har haft bedsteforældredag. Det er altid en super
hyggelig dag. Bedsteforældre havde planter, blomster, buske og træer med, som de sammen med deres barnebarn plantede på legepladsen. Bedsteforældrene havde madpakker med, og de hyggede sammen med deres barnebarn hele dagen. Herefter var
det børnene, der sørgede for, at der blev vandet og
passet på de fine ting på legepladsen.
Vi håber alle får en dejlig sommer med gode oplevelser samt muligheden for at slappe af og ingenting lave.
Mange solhilsner fra os alle i børnehaven

Vi har intet nyt fra Antenneforeningen denne gang.

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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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
Waoo Teknisk Support: Tlf. 7013 1900
Email: waoo@energifyn.dk
Hjemmeside: http://www.energifyn.dk/
energifyn/fibernet

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

Åbningstider:
Man.-tors.: 16.00-21.00. / Fre.: 15.30-21.00
Lør., søn. og helligdage: 10.00-16.00

Juni - Juli - August 2019
Skamby Kirke
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Indskrivning til konfirmation 2020
Allerede nu er det tid for at planlægge det kommende års konfirmationer, og for de elever i 6. klasse,
der gerne vil konfirmeres i Skamby Kirke første søndag i maj 2020, afholdes der opstarts-gudstjeneste
og forældremøde med indskrivning torsdag d. 20. juni kl. 19.00 i Skamby Kirke.
Børn i Søndersøskolens 6. årgang modtager indbydelse til gudstjenesten og forældremødet via ForældreIntra, og de vil efter sommerferien starte til konfirmationsforberedelse i Søndersø Præstegård sammen med de børn, der skal konfirmeres i Søndersø Kirke.
Børn på andre skoler, som ønskes konfirmeret i Skamby Kirke, er også meget velkomne til at deltage
ved indskrivningen. Så kan vi ved samme lejlighed træffe aftale om forløbet af konfirmationsforberedelsen; enten hos mig eller ved en af mine kolleger.
Ulrik Andersen
Babysalmesang
For babyer op til 10 måneder er der mulighed for at gå til babysalmesang sammen med Mor eller Far.
Det foregår på Plejecenter Vesterbo i Søndersø under ledelse af kirkesanger Anitta Soliz Nielsen. Der
kræves ingen tilmelding på forhånd; man møder ganske enkelt bare op.
Babysalmesang foregår på torsdage i lige uger kl. 10.30. Forud for hver gang annoncerer vi på kirkens
side på Facebook de nærmere detaljer om mødested på Vesterbo.
Ud over de små deltager også en del af Vesterbos beboere til babysalmesang. Samværet og fællesskabet mellem babyerne og de ældre er meget givende for begge parter. Vi har som noget nyt kombineret babysalmesang og plejehjemsgudstjeneste, så både præsten og organisten er med, og efter en
halv time med salmesang, bibelhistorie og musiske aktiviteter drikker vi kaffe, inden turen går hjemad
igen.
Vil du vide mere om babysalmesang..?? Så kig på kirkens hjemmeside. Her kan du læse mere og finde kontaktinfo på Anitta, hvis du gerne vil tale med hende, førend I dukker op og er med første gang.
Ulrik Andersen
Skt. Hans i Glavendruplunden
Igen i år er der lagt op til en hyggelig fejring af midsommeren, med bål, snobrød, sange og båltale.
Som sidste år starter aftenen med en friluftsgudstjeneste kl. 17.30. Efterfølgende spiser vi vores medbragte mad, og afventer aftenens båltale og heksens flyvetur til Bloksbjerg, hvis vejret vil det.
Lene Kjemtrup Christensen
Guldkonfirmandjubilæum 2019
Søndag den 14. april mødtes 12 glade og forventningsfulde guldkonfirmander i Skamby kirke.
Ulrik holdt gudstjenesten, og efterfølgende var der frokost i menighedslokalerne i Multihuset, hvor der blev
udvekslet mange gode minder om dengang, og der
blev grinet en hel del.
Efter en rundvisning i Multihuset, der ser en del anderledes ud, end dengang for 50 år siden, blev der rundet
af over kaffen. Alle var enige om, det havde været en
dejlig dag, der sagtens kan gentages.
Karen M. Andersen

Måltidsgudstjenesten Skærtorsdag den 18. april i Skamby Kirke
Igen i år har vi været samlet til måltidsgudstjeneste. Det er en speciel gudstjeneste, som foregår med salmer, bøn, tekstlæsning og nadverfejring, samtidig
med at vi spiser lammekølle, råstegte kartofler, foccaciabrød med oliven samt
soltørrede tomater. Hertil serveres rødvin og vand.
Aftenens arrangement slutter med at alt, hvad der står på alteret bæres ud, og
man tildækker sin tallerken med sin serviet. I år deltog 45 personer. Det er lige,
hvad vi kan dække til, for at reglementet overholdes.
Salmerne og musikken er i de mørke nuancer, men så kan man glæde sig til
Påskedag, hvor alt er i de lyse toner, og kirken er smukt pyntet.
På gensyn i 2020!
Bodil Arndal
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Skamby Menighedsråd afholder møder på flg. datoer:
Mandag den 17. juni og mandag den 12. august.
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.
Lene Kjemtrup Christensen

Døbte i Skamby Kirke siden sidst:

Vielser i Skamby Kirke siden sidst:

Bisættelser samt begravelser fra Skamby Kirke:
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Adresser:

Gudstjenester:
Dato

Dagens navn

Skamby

Søndersø

2. juni

6. søndag efter påske

9.30

UA

11.00

UA

9. juni

Pinsedag

9.30

LKC

11.00

LKC

10. juni

2. pinsedag/
Friluftsgudstjeneste

Dallund Slotspark 14.00

16. juni

Trinitatis søndag

11.00

LKC

9.30

LKC

23. juni

1. søndag efter Trinitatis

9.30

UA

11.00

UA

23. juni

Skt. Hans /
Friluftsgudstjeneste

30. juni

2. søndag efter Trinitatis

11.00

UA

7. juli

3. søndag efter Trinitatis

9.30

LKC

14. juli

4. søndag efter Trinitatis

14.00

Gunvor
Sandvad

21. juli

5. søndag efter Trinitatis

14.00

28. juli

6. søndag efter Trinitatis

11.00

4. august

7. søndag efter Trinitatis

9.30

11. august

8. søndag efter Trinitatis

11.00

18. august

9. søndag efter Trinitatis

9.30

25. august

10. søndag efter Trinitatis

Troldefestteltet
10.00 / UA

1. september

11. søndag efter Trinitatis

9.30

LKC / UA

Glavendruplunden
17.30 / LKC

Fra d. 30.
juni er
Gunvor Søndersø
Sandvad
Kirke
lukket pga.
UA
renovering.
LKC
Der henvises til gudsLKC
tjenesterne
i Skamby
UA
Kirke.

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

UA

Datoer for arrangementer i sommeren 2019:
 Søndag d. 10. juni kl. 14.00. Friluftsgudstjeneste i Dallund Slotspark.
 Søndag d. 23. juni kl. 17.30 Sankt Hans / Friluftsgudstjeneste i Glavendruplunden.
 Søndag den 28. juli kl. 11.00 gudstjeneste i Kirken, derefter frokost Multihuset.
 Søndag d. 25. august kl. 10.00 Troldefest / Gudstjeneste i festteltet på
sportspladsen i Skamby.

Kirkeværge
Gunnar Hansen
Holmevej 6, 5471 Søndersø
Mobil: 21 76 56 40
solbakken@mail.tele.dk

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

Kasserer
Niels Olsen
Bredgade 19, 5485 Skamby
Mobil: 20 89 15 71
kirken@skamby.dk

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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Flere oplysninger på:
www.skamby-kirke.dk

Boldklubben udlejer borde og stole

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
- 17 -

Troldefesten i Skamby
En Byfest af de helt store, som igen i år bliver afviklet på Skamby Boldklubs baner. Et samarbejde mellem Skamby Multihus, Skamby Borgerforening samt Skamby Boldklub.
Igen i år skal festen holdes i uge 34 d. 22., 23., 24. og 25. august.
Datoer, som du roligt kan sætte et stort X ved i kalenderen.
Programmet ligger i de store overskrifter klar, der er dog en del mindre justeringer samt
nye tiltag.
Sidste år havde vi - som noget nyt - Johnny Reimar med til Troldefesten, idet han spillede i
Glavendruplunden, en kæmpe fest, den idé vil vi gerne holde fast i.
Så i år kommer ingen ringere end:

KELD & HILDA HEICK i Glavendruplunden
Det bliver fredag d. 23. august
Med en perlerække af Grand Prix-sejre, Grammy’er, samt sølv-, guld- og platinplader har
Heick-familien for længst slået sit navn fast, som en af de største og mest langtidsholdbare
succeser i dansk underholdning. Gennem 5 årtier har Keld & Hilda forsynet generation efter
generation med musik, der strækker sig lige fra pop til viser, og fra Grand Prix til rock’n’roll.
Gennem årene har de desuden begge været revydirektører og tv-værter - med f.eks. ”Så’
det lørdag”, “Lykkehjulet”, “Musikbutikken”, “Boxen”, ”Top Charlie”, ”Charlie i Parken” og
”Dansk Melodi Grand Prix”, som nogle af de mest folkelige træffere.
Musikalsk kan man i dag opleve Keld & Hilda ved så forskellige begivenheder som f.eks. kirkekoncerter, viseaftener, festivaler, byfester, foredrags- og ”syng-med”- arrangementer,
samt shows og koncerter med danseband, symfoniorkester, brassband eller ganske alene kun akkompagneret af Kelds guitar.
Ja, og nu kan de også skrive på CV’et, at de sammen skal spillet til Skamby Troldefest d.
23. august i år.
De har som få, forstået kunsten at få folk i alle aldre og fra alle samfundslag til at synge
med på deres sange. Det er med andre ord ikke uden grund, at de er blevet kaldt “HR. OG
FRU DANMARK”!
Hilda ringede til mig: ”Hej Robin, jeg hører, at vi skal spille i Skamby, da var jeg ved at få
morgenkaffe galt i halsen, for hvor ligger Skamby??”
Keld brød i en kæmpelatter, hvorefter han sagde:
”Skamby, der har jeg dæleme spillet meget, da jeg var ung”
Meget mere om denne fest samt billetsalget senere.
Robin Birch
Skamby Boldklub
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SPORTEN
Skamby Boldklub
Nyt fra Boldklubben 2019

Mindeord
af
Frede Lauritsen er desværre ikke hos os mere, Skamby Boldklub vil gerne sige
TUSINDE TAK for alle de år, du fik lagt i Klubben.
Frede blev Æresmedlem af klubben i 1991 for sin vilje og evne til at få ting på sin
rette plads, samt for at få klubben op på et noget højre plan, hvor andre klubber
måtte melde pas.
Skamby Boldklub vil gerne ære hans minde, hvil i fred.

Skamby Boldklubs Seniorklub
Klubben startede for nu fire år siden, hvor tidligere spillere og andre i bekendtskabskredsen fik en
henvendelse fra Henning Hansen og Karl Aage Pedersen, om de ville være med til at give et nap med
i klubben.
Det har der været fin tilslutning til - ca. 15 medlemmer p.t., men der må gerne være flere. Og vi har
det rigtig hyggeligt. Kan man ikke bestå “skovl- og kostprøven” er man velkommen til bare at komme
og snakke. Der bliver mobbet og sædvanligvis fortalt mange røverhistorier sådan en onsdag formiddag.
Opgaverne er mangeartede: Banekridtning, kantklipning, maling, fejning og, hvad klubben ellers har
ønske om at få gjort. Vores arbejde bliver også bemærket. Udover formand Robin, som ofte udtrykker
sin tilfredshed med vores arbejde, så bemærkes det også af byens borgere, som kommer med mange
positive bemærkninger.
Vi slutter altid af med en bajer, tids nok til at Villy “Snaps” Hansen kan komme tids nok hjem til Lis’
frokost. Når vi når til sommerpausen tændes grillen, og sæsonen slutter gerne med et smørebrødsarrangement.
Som Karl Aage plejer at sige, når vi indleder en ny sæson: “Vi er her jo ikke kun for at arbejde, men
også for at have det socialt sjovt sammen”.
Bent Nielsen

"Kvinden der gjorde Skamby Boldklub verdenskendt”
”Kvinder kan ikke spille fodbold, med al ære og respekt, men de lære
det aldrig, fodbold er en mandesport”.
Disse ord kom fra herrelandsholds træner dengang Rudi Strittich tilbage
i 1971.
Lis Lene Nielsen født i 1951, opvokset på Nordfyn på en stor gård med
masser af jord, 25 tønder land.
Hun mister sin far som 15-årige. Med store udfordringer, som at skulle
passe jorden sammen med sin lillebror John, storebror var flyttet på
daværende tidspunkt, finder Lis Lene alligevel tid til at dyrke sport. Atletik er hendes store lidenskab, hun finder hurtigt ud af, at hun kan løbe. Hun har heller ingen problemer med at springe højt. Hun vil også
gerne spille håndbold, og også her er hun super god, til trods for hendes svære gigt i hænderne, som hun kæmper meget imod.
Lis Lene stifter bekendtskab med fodbolden, dette sker i en alder af 19
år. Udfordringen er at finde et hold, der passer til hendes teknik, for
den har hun ingen af. Der bliver prøvet til i B1909, men så får hun øje
på lille Skamby, dengang lå Skamby Boldklub i Fyns Serien.
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Lis Lene havde ikke spillet meget fodbold dengang, men Alf og Mulle tager sig godt af hende. De kørte
hende meget rundt. Hun skal have nogle flere kampe i benene, for teknik har hun som sagt ikke nogen af, men hun kan løbe, og hun kan sparke til en bold.
Dengang var der en masse uofficielle landskampe, der skulle spilles. Af en eller anden grund, så blev
Lis Lene udtaget, nu skulle der trænes rigtigt godt igennem for, som hun siger, ”jeg skulle ikke være
blevet udtaget, der var andre, der var meget bedre en mig”.

Pigen til venstre er Lis Lene.
Kampen, hvor der rigtigt kom gang i hendes
karriere som fodboldspiller, er kampen mod
Sverige, her laver hun alle 4 mål for det danske kvindelandshold. Vi vinder 4-3. Efter
kampen er både aviser og de italienske opkøbere meget interesseret i den lille lyshårede
pige fra Skamby Boldklub.
Sidenhen bliver Lis Lene udtaget til kvindelandsholdet, som havde kvalificeret sig til VM
i Mexico.
Ud over de uofficielle og officielle landsholdskampe, tegner Lis Lene en kontrakt med
Dansk Boldspils Union i perioden 1974-1983.
Det er også i de år, hun sammen med B1909 vinder 3 x DM-guld og 3 x DM-sølv.

Hun startede også op som træner i klubben Hasmark-Norup, hvor hun bl.a. trænede herre, nogle som
var ældre end hende selv. Her fandt hun sin kommende mand Arne.
Gigten i hendes hænder bliver for voldsom, men Lis Lene glemmer aldrig årene i Skamby Boldklub.
Faktisk er gigten så hård ved hende, at lægerne dømmer hende til et liv i kørestol, men sporten hjælper hende, den holder hende også fra kørestolen, men smerterne er store.
I et notat skriver Lis Lene: ”Jeg vil gerne sige tak til Skamby Boldklub og
alle dem, som var med til at hjælpe mig dengang. Havde alle disse hjælpsomme mennesker ikke hjulpet mig, var jeg aldrig kommet så langt i min
fodboldkarriere og fået den store oplevelse.
Tusind tak til alle”
Lis Lene Nielsen lever i dag et stille liv uden kørestol, passer sin dejlige have, sin mand og glæder sig over at deres søn har overtaget familiens gård.
Alf Andersen blev æresmedlem i Skamby Boldklub i 1977, for det store arbejde han lagde i SG og IF i årene 1964-1970. Siden hen blev fodbolden
selvstændig i klubben. Alf sad med ved bordet frem til 1976. Endnu engang
Tak!
Rudi Strittich har siden taget ordene ”Kvinder kan ikke spille fodbold”, i sig
igen.
Kunne du tænke dig at vide mere om denne bedrift, så er der skrevet en
bog, ikke alene om pigen fra Skamby Boldklub, men om kvinderne der
gjorde Danmark til verdensmestre.
Indlægget er kun et meget kort sammendrag, men kan læses i sit fulde omfang i bogen: ”DEN
GLEMTE TRIUMF” skrevet af Hans Krabbe.
Robin Birch
Skamby Boldklub
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Arbejdsplan for:

SKAMBY BOLDKLUBS MULTI ARENA

Arbejdet starter officielt d. 3 juni, det er den dag, hvor det første spadestik vil blive taget.
Den officielle åbning er endnu ikke besluttet, det kommer også an på, hvordan arbejdet skrider frem,
dette kan kun vejrguderne bestemme.
Men Multi Arenaen skulle gerne stå helt klar til Troldefesten i uge 34.
Robin Birch
Skamby Boldklub
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Fodboldskole i Skamby i uge 27
Det er vist nok fjerde gang, at Skamby BK skal afholde fodboldskole i sommerferien, sidste gang var
for 10-12 år siden.
Hvad er fodboldskole så?
Det er hygge, der er ny venner, det er fodbold i en uge, mandag til fredag kl. 09.00-15.00 hver dag
med indlagte pause. Fodboldskolen er for deltagere født 2004-2012, og man tilmelder sig hos DBU.
Som deltager får DU:











5 dage med sved på panden og smil på læben.
Inddeling aldersmæssigt i grupper af ca. 16 deltagere.
Træning både teknisk, taktisk, fysisk og mentalt.
En lækker tøjpakke fra Hummel med T-shirt, shorts og strømper.

En fantastisk god fodbold fra Select.
Drikkedunk og Fodboldskole-diplom.
Frugt til frokost.
Kompetent træning, som gør dig til en bedre fodboldspiller.
Mulighed for at få nye og gode venner.

Prisen for en fantastisk fodbolduge, hvor du næsten kommer til at leve som en professionel med daglige træninger, er 869 kr. + billetgebyr.
Spiller du fodbold i Skamby Boldklub giver støtteforeningen et tilskud på 269 kr. til din deltagelse i
Fodboldskole 2019.
Tilmeld dig hos fodboldunionen på www.DBU.dk
For nærmere information kan du også kontakte fodboldskoleleder Flemming Kristensen 42 97 96 48,
som vil samle de mange tråde under Fodboldskole
2019, hvor vi får brug for både trænere og trænerassistenter, der også honoreres med tøjpakker og lidt
kontanter.
Til servicering af deltagerne får vi også brug for hjælpere og kioskvagter, så kan du afse en dag i uge 27
til nogle af disse vigtige poster, så kan du også være
med til at lave en super Fodboldskole 2019 og give
deltagerne en fantastisk uge. Så giv os en melding, vi kan bruge alle gode kræfter.

Billederne er anvendt med tilladelse fra DBU

Den intensive planlægning begynder i starten af maj måned, og vi har plads til i alt 96 deltagere fordelt i 6 grupper, hver med en halv 11-mands bane til rådighed.
På Fodboldskolen og Skamby Boldklubs vegne
Flemming Kristensen
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Skamby Boldklubs Venner
Endnu en bankosæson nåede til vejs ende, og endnu en gang kunne vi konstatere et fint
overskud til brug til boldklubbens ungdomsspillere. Efterårets fremmøde var mindre end
tidligere år, til gengæld var folk mere stabile i foråret, hvor enkelte spil ellers plejer at give underskud.
Men alt i alt en fin sæson, og tak til Helle, Erling, Inger og Eskild, som altid er trofaste til at hjælpe
Vennernes bestyrelse med at få bankospillere til at køre i de fine rammer, der gør alle bankospillerne
glade, uanset om de vinder eller ej.
Allerede i maj måned startede så Vennernes næste projekt, som er det store reklamebankospil ved
Troldefesten, hvor vi normalt samler præmier ind for mere end 25.000,- kr. Glæd dig til torsdag den
23. august, så løber det store spil af stablen i vores festtelt på boldbanen.
Arbejder DU i et firma, som kunne tænke sig at give et gavekort, en kasse øl, 2 lamper eller en plæneklipper, så sig til, vi skal bruge op mod 200 gevinster i alle prislejer for at tilfredsstille de hungrende
bankogæster. Vi glæder os til arrangementet, og vi håber på mange bidrag fra det nordfynske område.
Vennerne har allerede sørget for
at sætte vores penge i sving i
form af en weekend i klubhuset
for vores unge fodboldspillere, og
der har også været plads til at
støtte en fodboldtur til Odense
Stadion for at se OB spille mod
Brøndby og lidt forplejning med i
købet. Senere på året venter så
deltagelse i diverse fodbold- eller
sommerstævner.
God sommer til alle!
Skamby Boldklubs Venner
Flemming
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Nyt fra Gymnastikforeningen
Nyt fra Skamby, Skovdalens idrætsforening, juni 2019:
Vores afslutning på sæsonen, var ligesom sidste år et mix af opvisning og events.
Det foregik søndag den 31. marts i Løkkemarksskolens lokaler.
Vi var over 100 personer, så det var lidt trangt, så det var godt, at vejret var med os.
Vore 3 børnehold: Tumlingerne, Spring og danseholdet Drops viste, hvad de havde lavet i vinterens
løb, og ind imellem var der noget for de voksne også.
Vi startede selvfølgelig med indmarch og sang, så vi kunne lufte vore faner.
Anna havde lavet en outdoor-bane, hvor vi brugte de borde og bænke, der er udenfor til at få lidt motion på. Pernille lavede lidt yoga med os, og tilslut havde vi opstillet en redskabsbane i gymnastiksalen, hvor børnene kunne bruge deres kræfter.
Efter disse udfoldelser sluttede vi af med at spise en sandwich eller en fransk hotdog.
Instruktører og bestyrelse vi gerne siger tak for en god sæson.
Vi er klar igen efter sommerferien, som sædvanlig i uge 37 (9.–12. september).
Vi er ikke helt klar med programmet, men der bliver noget både for børn og voksne.
Se nærmere i næste udgave af Bladet, på vores hjemmeside: http://www.skovdalen-if.dk/ eller på Facebook: Skamby/skovdalen IF.
HUSK at vi altid kan bruge nye kræfter i vores instruktørteam. Så hvis du har lyst til at hjælpe en af
vores instruktører, eller måske selv stå for et hold, er du meget velkommen til at kontakte vores formand Kirsten (61762935) eller næstformand Anna (30662787). Hvis du er over 13 år og gerne vil
hjælpe, kan vi altid bruge dig som hjælpetræner. Hvis du skulle have lyst til at være instruktør eller
hjælper, sørger vi for et relevant kursus, så du kan blive ”klædt på”.

Det er blevet en tradition, at vi som frivillige i foreningen slutter sæsonen af med en hyggetur til Glavendruplunden, hvor vi evaluer sæsonen og nyder den medbragte grillmad.
Husk at foreningen holder generalforsamling onsdag den 23. oktober på Løkkemarksskolen.
Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer
Aase Pliniussen
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Skamby Cykelklub
Nyt fra klubben
Body-Bike 2018-2019
Vi var 18 ryttere fra cykelklubben, som har cyklet hver torsdag i Otterup Motionscenter hele vinteren.
Vi har haft Jimmy som instruktør, det har kun været positivt, at kører med ham.
For det meste, har de fleste ryttere været der hver gang.
Vi sluttede den sidste træning af med at spise sammen inde hos Ulrik Bieler i bowlingcentret.
Ny bestyrelse
Formand : Claus Levin
Kasserer : Kim Lindhardt Larsen
Medlem : Jan Hummel
Medlem : Steen Hansen
Medlem : Christian Kjær
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
Gruppe 1 :
Gruppe 2 :
Gruppe 3 :

3 grupper:
kører med 32 - + km/t
kører med 29 - 31 km/t
kører med 26 - 28 km/t

Er du ny, og kunne du tænke dig at kører med, er du meget velkommen til at møde op ved
Skamby Multihus.
Træningstiderne, som står herover, er starttider, det er de tider 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 m.m.
Der bliver altid taget hensyn til nye medlemmer, og vi tilpasser altid tempoet, så alle kan være med.
Træningsstart 2019
Vi holdt sæsonstart søndag d. 3 marts. Vi var 15 ryttere mødt op til første træning. Det var fint vejr,
men koldt, kulden holdt nok nogle stykker hjemme. Vi fik kørt en tur på 66 km rundt på Nordfyn. Vi
kom tilbage til Skamby Boldklubs klubhus, som vi havde lånt, her fik vi et gang varm kakao og et
bad, inden vi skulle spise. Der var lavet rigeligt med pølser og brød til alle. Cykelklubben gav en gang
at drikke til alle fremmødte. Der var så mange pølser tilbage, at flere fik en pose med pølser med
hjem, så var aftensmaden også reddet for nogen.
Træning/cykelløb
Vejret her i foråret har været ok til at cykle i. Søndagene her i april har vi været ca. 10-12 ryttere til
træning hver gang.
Er man medlem i Skamby Cykelklub, har man i 2019 4 kontingentbetalte cykelløb, man kan deltage i.
Det er følgende cykelløb: Nordfyn Rundt - Fyn Rundt - Tour De Kerteminde - Prison Break (MTB).
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

Træning i april 2019 - 20 ryttere var mødt op til træning på en flot april
søndag.
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Johnny Hansen på vej op at Vissenbjerg bakken.

Måned

Dato

Tid

Aktivitet / Sted

Januar

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

19.30

Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.

Januar

Søndag d. 13.

08.00

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

Marts

Søndag d. 3.

10.00

Marts

Mandag d. 4.+11.

19.30

Marts

Tirsdag d. 19.

19.00

Marts

Torsdag d. 21.

19.00

Marts
April
Maj

Søndag d. 31.

10.30

Generalforsamling i Foreningen Nordfyns Vikingemarked.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.
Skamby Cykelklub træningsstart fra Skamby Multihus – Alle
nye er velkommen.
Spørgsmål: kontakt formand@skambycykelklub.dk
Bankospil i Klubhuset, Bredgade 64.
Generalforsamling i Skamby Antenneforening.
Afholdes i Skamby Multihus, Torupvej 59.
Generalforsamling i Thorup og Omegns Vandværk.
Afholdes Torupvej 38.
Gymnastikforeningen afholder fælles afslutning på Løkkemarksskolen.

Søndag d. 5.

Maj

Fredag d. 31.

Juni

Søndag d. 23.

11.00
17.0023.00
17.30

Juli

Uge 27

Juli

Søndag d. 28.

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).

August
August
September
September

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

Troldefest. Afholdes på Skamby Stadion.
Stort Vikingemarked i Glavendruplunden.
Gymnastik starter op igen (fra mandag d. 9/9 til torsdag d. 12/9 2019).

September
Oktober
Oktober

Onsdag d. 23.

?

Generalforsamling i Skamby, Skovdalens Idrætsforening. Afholdes på
Løkkemarksskolen.

November
November
December
December
December
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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

