Foreningen Skamstrup og Omegns arrangementer 1. halvår 2014
Dato & tid
Beskrivelse
Ansvarlige og priser
Priser for arrangementer er anført for: medlemmer/ikke medlemmer. Børn fra 3-15 år kan deltage for halv pris i voksenarrangementer

19. Februar kl. 19.30
Ordinær
Generalforsamling

2. Marts Kl. 11
Fastelavn for børn.
Ingen tilmelding

21. marts kl. 18.00

Koncert med
Ringstedkoret
samt
Spisning

12. april kl. 9.00
Forårsrengøring og
vedligeholdelse

På denne aften afholdes Foreningen Skamstrup og Omegns årlige/ordinære
generalforsamling. Vi håber at rigtig mange møder op på denne aften for at give
deres mening til kende om vores fælles forening.
Nåede vi det vi ville? Hvordan forløb vores arrangementer? Foreningens fremtid.

Bestyrelsen.
Kontakt til formand.

Forslag kan sendes til formanden 14 dage inden generalforsamlingen.
Der serveres kaffe mv

Vi slår katten af tønden på legepladsen, hvor både børn og voksne kan deltage.
Traditionen tro opfordres alle til at møde op udklædte. Efter at have slået katten af
tønden, går vi til forsamlingshuset, hvor der serveres varm kakao og
fastelavnsboller. Herefter kåres årets kattekonger og
-dronninger.

Foreningen kan endnu en gang byde velkommen til en helt forrygende musikalsk
aften i selskab med det 4-stemmige voksenkor Ringstedkoret. Ca. 35 sangglade
amatørsangere vil underholde med et alsidigt verdsligt musikprogram med uddrag
fra blandt andet ’South Pacific’, ’Les Miserables’ og en skøn buket af danske og
svenske forårssange.
Inden den musikalske underholdning vil man kunne nyde et veltilberedt måltid
tilberedt af foreningens Stjerne-Kok.

Sædvanen tro mødes vi til morgenmad inden vi går i gang med den årlige
forårsrengøring og vedligeholdelse af forsamlingshuset.
Projekter fra efterårets rengøringsdag gøres færdige, og forsamlingshuset shines
op til glæde for alle, der benytter forsamlingshuset.

Jimmi Christiansen
5072 0779
Pris: kr. 25,-

Bestyrelsen.
Søren Haslebo
27 64 12 09
Jimmi Christiansen
5072 0770
pris kr. 200,-

Bestyrelsen

Alle er naturligvis velkommen.
Dette forårs-spise-arrangement har gennem flere år været så stor en kulinariske
oplevelse, at det fra vores spisende gæster omtales som en kæmpe succes.

24. maj kl. 18.00
Forårsmenu
3 retters
Gourmet middag

Igen i år vil Charlotte og Anders Jansson skabe og servere en 3-retters gourmetmiddag tilberedt af udsøgte rådvarer - og alt dette til en formidabel lav pris.
Charlotte og Anders udtaler: ”Vi vil gøre os umage med at byde på noget godt fra
både hav, skov og mark, med saft, kraft og smag, der udfordrer gangen og
sanserne”.
Denne aften sættes menu´, hyggestemning, samtale og god tid i centrum – måske
også med en enkelt forårssang.

Lotte og Jens
Christensen
5927 1580
Charlotte og Anders
Jansson
2168 9538

Pris: kr. 250,-/ 300,-

Øl, vin , vand mv. samt kaffe og chokolade kan naturligvis købes i vores
velassorterede bar.

31. maj kl. 10.00
Loppemarked.

23. juni kl. 18.00

Årets første loppemarked !
Hen over vinteren har vi samlet en masse ”nye” spændende sager.
Du kan garanteret finde noget du lige mangler. Kom derfor og gør et godt køb
Vi har også en lille Café, hvor du kan nyde en kop kaffe, en øl eller vand samt en
pølse eller kage.

Det er sommer, det er sol og det er Sct. Hans.
Sædvanen tro fejres midsommeren med Sct. Hans i Skamstrup– båltale, sange og
med mulighed for noget at spise og drikke. Og selvfølgelig skal heksen sendes af
sted til Bloksbjerg.

Lise Rasmussen
29 61 76 84

Bestyrelsen

Sct. Hans
Tidspunktet og stedet for denne dejlige aften er endnu ikke på plads, men vil
selvfølgelig blive annonceret i foreningens Nyhedsbrev.

Med dette program håber vi, at alle kan finde noget af interesse. Det giver stor mulighed for, at invitere naboer, voksne børn,
familie, venner, måske en firmafest til deltagelse i arrangementerne. Vi håber på fuldt hus til alle arrangementer, da disse skal
dække foreningens udgifter til drift og vedligehold.

Foreningen Skamstrup og Omegns arrangementer 2. halvår 2014
Dato & tid

Beskrivelse

Ansvarlige og priser

Priser for arrangementer er anført for: medlemmer/ikke medlemmer. Børn fra 3-15 år kan deltage for halv pris i voksenarrangementer

16. august
formiddag
Foreningens By- og
sommerfest.

Foreningens By- og sommerfest er for alle, deres familie, venner og bekendte.
Alt hvad Skamstrup kan byde på vil være i spil – Møllen, Kirken, Naturen og
Landsbyskolen – og forhåbentlig også Loppestalden, og musikalsk underholdning.
Dagen starter med gratis morgenkaffe, hvor Årets Skamstrupper behørigt vil blive
bekendtgjort og fejret.

Bestyrelsen

Arrangementet afvikles kun om formiddagen – så kom og vær med til at fejre byen,
sommeren og foreningen i godt og hyggeligt samvær.
Nærmere oplysninger om arrangementet vil fremgå af kommende Nyhedsbrev.

20. september kl. 9.00
Efterårsrengøring
og vedligeholdelse

Sædvanen tro mødes vi til morgenmad inden vi går i gang med den årlige
efterårsrengøring og vedligeholdelse af forsamlingshuset. Projekter fra forårets
rengøringsdag gøres færdige, og forsamlingshuset shines op til glæde for alle der
skal komme i forsamlingshuset.

Bestyrelsen

Alle er naturligvis velkommen.

11. oktober kl. 18.30
Høstfest
Spisning
musik
dans
Tilmelding Senest
3. oktober

Høsten er i hus, og som sædvanligt fejrer vi det med en høsfest.
I år med ny bemanding i arrangørgruppen og dermed lidt nye tiltag.
Vi garanterer en pyntet sal i høstens og efterårets farver og tegn.
Udover en lækker tilberedt middag, vil forsamlingshusets bar tilbyde et bredte
sortiment af drikkevarer.
Og selvfølgelig vil der spillet op til dans – og endnu en gang ved ’Karen Maries
Venner´’, der uden tvivl vil sætte gang i årets høstfest.

Rita Arleth
6111 3544
Familien Arleth
Pris mv. oplyses senere i
foreningens Nyhedsbrev.

Vi håber på at by og land vil mødes til dette arrangement, hyggeligt samvær og en
flot høstfest.

Afholdelse af loppemarkeder i Loppestalden på Sørningevej vil fortløbende blive
annonceret i foreningens Nyhedsbrev.
18. oktober kl. 10.00
Loppemarked.

Loppestalden vil rumme mange spændende og interessante ting – som du garanteret
lige står og mangler.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at besøge Loppestaldens Cafe´, hvor der er
mulighed for at købe og nyde lidt godt, og for at få en hyggelig sludder.

Lise Rasmussen
29 61 76 84

Alle er meget velkommen.

Julearrangement med spisning og efterfølgende musikalsk underholdning, hygge
og dans v. Poul Harrisson Band.

29. november kl. 18.30
Julearrangement
med
Spisning og musik.

30. november kl. 15.30
Tænd lys i Skamstrup

Erland Møller
Poul Harrisson Band er gamle kendinge af, og i, Skamstrup.
2398 4802
De har tidligere optrådt i skoven, på Møllen og selvfølgelig i forsamlingshuset – med
skiftende besætning, men altid med stort nærvær og overskud. Repertoiret er kendte
Søren Haslebo
jazznumre med musikalske overraskelser undervejs af mere atypiske numre.
2764 1209
Udover Poul Harrisson på saxofon består bandet af Spike Botterill, piano/vokal,
Camilla Ernen-Lyngholm, vokal, Hans Reichstein, banjo/vokal, Peter Williams,
Pris mv. annonceres i
kontrabas og Niclas Bardeleben, trommer.
kommende Nyhedsbrev.
Der er tale om et topprofessionelt band, der hvert år spiller omkring 100 koncerter
rundt omkring i Danmark, England og hvor der ellers er bud efter dem.
Når der hertil lægges at Poul Harrisson er en entertainer af Guds nåde, så bliver
resultatet en aften du ikke må gå glip af.

Stemningsfuld start på julen – traditionen tro, hvor 1.st. søndag i advent er lig med
Tænd lys i Skamstrup.
I samarbejde med menighedsrådet og møllelauget tændes lysene på juletræerne, og
der bydes på lidt godt til ganen.
Vi mødes ved Møllen, hvor træer og lys på Møllen vil blive tændt. Vi går sammen til
Kirken, hvor faklerne tændes og samlet bevæger vi os ned gennem byen til
forsamlingshuset, hvor der serveres kako, gløgg og æbleskiver.

Menighedsrådet,
Møllelauget
Foreningen Skamstrup
og
Omegn.

Alle er velkommen – mød op og kom i julestemning sammen med familie, venner,
naboer m.fl.

Med dette program håber vi, at alle kan finde noget af interesse. Det giver stor mulighed for, at invitere naboer, voksne børn,
familie, venner, måske en firmafest til deltagelse i arrangementerne. Vi håber på fuldt hus til alle arrangementer, da disse skal
dække foreningens udgifter til drift og vedligehold.

