ÅRSPROGRAM 2016
MARTS
Torsdag d. 10. marts
kl.19.00

Afholder Foreningen Skamstrup og Omegn Ordinær generalforsamling
i Forsamlingshuset. Der vil blive serveret kaffe og kage.
Øl og vand kan købes

Lørdag d. 12. marts
kl. 09.00

Skal der gøres rent og laves små reperationer på forsamlingshuset
og stalden. Der indledes med morgenkaffe og rundstykker og måske
en lille en til halsen.
MAJ

Lørdag d. 21. maj
kl. 18.30

Kan du glæde dig til en lækker Forårsmenu ! ! !
Anders og Charlotte Jansson er sande mestre i at skabe et
velsmagende gourmet måltid. Gennem flere år har dette været et
virkeligt højdepunkt.

Lørdag d. 28. maj
kl. 10 - 14

Så er vi klar til at modtage alle gæsterne til årets første
loppemarked i ”Loppestalden”. Der er ryddet op og ud og der er
kommet nye og spændende ting til. - Kom og gør et godt fund !
Når du har gjort en god handel, kan du fejre det i Cafeen, som
sælger øl ,vand, kaffe og the, og til de sultne er der både kage og
pølser.
JUNI

Torsdag d. 23. juni
kl. 18.30

Skal heksen endnu en gang sendes til Bloksbjerg.
Denne Sct. Hans fest vil Irene og Frederik Eriksen stå for.
Ved denne lejlighed kåres også årets ”Skamstrupper”
Mere information vil komme i næste Nyhedsbrev.
SEPTEMBER

Lørdag d. 3. september Her afholdes årets andet loppemarked i ”Loppestalden”.
kl. 10 - 14
Mange nye ting er kommet til hen over sommeren.
Også denne gang kan du nyde en kop kaffe, the, øl eller vand,
mend du indtager kage og pølser.
OKTOBER
Lørdag d. 1. oktober
kl. 18.30

Så er der Høstfest ! Der vil blive serveret go´ mad og underholdning
til et yderst beskedent beløb. Kom og vær med til at gøre denne
aften rigtig festlig.

Lørdag d. 29. oktober
kl. 10 - 14

Så er det sidste chance til at gøre en godt fund i ”Loppestalden”
Det er nemlig det sidste loppemarked vi holder i år.
NOVEMBER

Søndag d. 27. november Er dagen for vores dejlige og stemningsfyldte tradition:
kl. 16.00
”Tænd-lyset i Skamstrup”.
Vi samles ved møllen, hvor projektørerne tændes og går til kirken
hvor projektørerne ligeledes tændes. Derefter til forsamlingshuset.
Her serveres æbleskiver, glögg og cacaomælk, mens lysene på
juletræerne.
Husk også: Loppestalden åben onsdage i perioden 1. juni – 24. august og
7. september – 19. 0ktober kl. 19.00 – 20.30.

