Torsdag
d. 5. februar
19.00

Søndag
d. 15. Februar
10.00

Lørdag
d. 7. Marts
9.00

Lørdag
d. 21. Marts
18.00

Lørdag
d. 30. Maj
10.00

Tirsdag
d. 23. Juni
18.00

Lørdag
Lørdag
august
15. august
d. 15.
d.
10.00
10.00

Generalforsamling.
V. Bestyrelsen

Dagsorden iflg. generalerne.
.

Fastelavn
På legeplads og i forsamlingshus.
For børn og barnlige sjæle. Kom frisk og
gerne udklædt.
V. Jimmie Christiansen.

Forårsrengøring.
Vi mødes til morgenmad. Bagefter smøger
vi ærmerne op og pudser forsamlingshuset.
V. Walther Rose.

Sanne Band
Sanne Band er et 5-mands festband som spiller rock, pop og blues mm. Der er GARANTI
for fed stemning når bandet fyrer gamle klassikere samt nye hits af. Spisning inden.
V. Henriette Mikkelsen &
Jimmie Christiansen.

Loppemarked .
Så er tiden igen kommet hvor vi starter vores loppemarked op. Kom og se hvad vinteren har indbragt af nye ting.
Vores lille cafe vil sælge the, kaffe, kage, øl,
vand og pølser. Glæder os til at se dig.
V. Anette Rose 28199268
Skt. Hans.
På årets længste dag mødes vi til spisning
og bål.

Sommerfest.
Alle er inviterede til morgenmad på denne
dag. Loppemarkedet er åbent. Vi kårer
Årets Skamstrupper; måske bliver det
dig
V. Bestyrelsen.

Lørdag
d. 12. Sept.
9.00
Lørdag
d. 10. Oktober
18.00

Lørdag
d. 24. Oktober
10.00

Lørdag
d. 31. Oktober
18.00

Søndag
Søndag
November
29.
d. d.
Nov.
29.
10.00
16.00

Med mulighed for
at mere kommer til
i løbet af året.

Efterårsrengøring.

Atter mødes vi i forsamlingshuset og støver
nænsomt den gamle dame af.
V. Walther.

Høstfest.
Marken er mejet; det skal fejres
Om det bliver med KM-band vides endnu
ikke. Men det skal nok blive sjovt.

Loppemarked,
Årets sidste . Kom og køb billige julegaver i
god tid, så vi kan få plads til vinterens nye
ting. Cafeen er åben med salg af varmt og
koldt.
V. Anette Rose 28199268.

Golden Swing Band
Swingmusik i en spillestil der genkalder lydbilledet fra svundne tiders store danse- og
swingbands. 19 musikere i smoking/vest og
en dejlig sangerinde. Spisning inden.
V. Erland Møller

Tænd lys
Den første søndag i advent tænder vi lys på
møllen og kirken inden vi slutter af ved
forsamlingshuset med gløgg og godter.
V. Bestyrelsen.

Foreningen
Skamstrup & Omegn
Spørg ikke hvad SKAMSTRUP
kan gøre for digspørg hvad DU
kan gøre for Skamstrup...

