Foreningen Skamstrup og Omegns arrangementer i 2013
Fortløbende aktiviteter i 2013
Dato &tid.

Aktivitet.

Alle søndage i
månederne juni
til september
kl. 13- 16 eller
efter aftale

Permanent
udstilling i den
gamle skolestue
ved Kirken.

Alle mandage
Fra 8 apr.
Til 4 sep.
Kl 19 – 20.30

Forberedelse af
Loppemarked
i Stalden

Beskrivelse.
Foreningens lille lokalhistoriske ’museum’ har til huse i det lokale, der indtil
1959 var SKAMSTRUP HOVEDSKOLE.
Gennem billeder, videofilm, temahæfter, gamle undervisningsmaterialer og
meget andet, kan opleves viden om Skamstrups historie og den landbokultur,
der var engang.

Vi mødes i Stalden, hvor vi sætter ting på plads, flytter rundt eller laver
forbedringer på Stalden.
Der er selvfølgelig også tid til hygge og en kop kaffe. Kom og vær med.
Loppeting modtages naturligvis også i samme tidsrum.
Der sælges ikke effekter 3 mandage før datoen op til loppemarkeddagen.
Kontakt Lise

Kontakt/Pris

Lotte Christensen
5927 1580
2938 5543

Lise Rasmussen
2961 76 84

Foreningens Arrangementer 2013
Dato &tid.

Aktivitet.

25. januar
Kl. 19.30
Tilmelding
senest
d. 15. jan.

Hyggeaften med
Spisning

10. februar
Kl. 11
Fastelavn for børn
Ingen
tilmelding

Kom og smag en række udsøgte og delikate oste med tilhørende gode vine.

Susanne Hansen
2449 2826

Tilbring en hyggelig aften i selskab med familie, naboer, gode venner og
bekendte.

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.

Generalforsamling

Koncert:
Danse og
musikarrangement

Det er med stor fornøjelse, at foreningen kan invitere alle til koncert med det
unge og fremstormende Vestsjællandske kopiband; ”Danser med damer”.
De fem friske fyre har deres musikalske rødder forankret i rock-, pop-, jazz- og
musical genren. De leverer gennemført kopimusik af blandt andre. Beatles, U2,
Kim Larsen, Danseorkesteret m.fl. Musik der lægger op til fest og dans og med
garanti for, at der kan skråles med.

Ingen
tilmelding.

30. marts
Kl. 9.00

Kontakt/Pris

Foreningen Skamstrup og Omegns ordinære generalforsamling. Vi håber at rigtig
mange vil møde op denne aften og give deres mening om vores fælles foreningen
til kende. - Nåede vi det vi ville? - forløb vores arrangementer som de skulle? Hvad med foreningens fremtiden? Kritik og gode forslag modtages meget gerne !
HUSK! Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen.
DER SERVERES KAFFE OG KAGE.

20. februar
Kl. 19.30

22. marts
kl. 20.00
Tilmelding:
17. marts.
Dørene åbnes
kl. 19.00

Beskrivelse.

Vedligeholdelse
og
Forårsrengøring

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

Pris: kr.

Erland Møller
2398 4802
Pris: kr. 25,-

Bestyrelsen.
Kontakt til formand
Leif Esmark
5927 1808

Marie Hjort
2663 3184
Søren Haslebo
2764 1209
Pris: 150,- / 175,-

Bestyrelsen.
Lars Arleth.
Rita Arleth
Frederik Eriksen

Alle er naturligvis velkommen

6. april
kl. 18.30
Tilmelding:
25. marts

Danske
egnsretter.

1. juni
kl. 18.30
Dørene åbnes
kl. 17.00
Tilmelding:
24. maj

Koncert
og
spisning.

Som noget helt nyt – der måske kan blive en tradition der skal følges op?
– afholder foreningen i 2013 et spisearrangement, hvor der vil blive serveret
’Bornholmske specialiteter’.
Nogle af disse specialiteter er i forvejen kendte af andre end Bornholmere. Andre
er ikke. - Kom og smag/nyd noget andet end I plejer.

Gå ikke glip af dette super-arrangement, hvor der bliver præsenteret og spillet sublim
Verdensmusik samt serveret en udsøgt Kontinental Menu´.
Orkesteret ’Den flyvende Kuffert’ har taget navnet fra H.C. Andersens berømte
eventyr, som en hyldest til rejsen og eventyret. Som publikum bliver man taget med
på en musikalsk rejse med stilarter fra Østeuropa, Syditalien og Latinamerika, men
også nordiske folketoner. Jazz, hollywoodtemaer, tango, klezmer,- romamusik og
Italiensk tarantella. En uforglemmelig musikalsk oplevelse i absolut verdensklasse.
Musik der iflg. orkestret: ” Har evnen til at gå lige i fødderne og op under skørterne”.
OBS: Middagen serveres kl. 18.30.

Foreningen Skamstrup og Omegns arrangementer i 2013 (fortsat)

Hanne og Gert
Grønnegaard
5927 7709
Pris: 150,- / 175,-

Marie Hjort
2663 3184
Søren Haslebo
2764 1209
Erland Møller
2398 4802
Pris: 200,- / 225,-

Foreningen Skamstrup og Omegns arrangementer i 2013
1. juni
kl. 10.00 til
kl.14.00.

Loppemarked

Kom og se vores LoppeStald der rummer mange spændende ting, som du lige står
og mangler.
Besøg også vores Cafe´, hvor der er mulighed for at købe lidt godt og for at få en
hyggelig sludder.

Sct. Hans aften

Det er sommer, det er sol og det er søndag. Derfor åbner vi for Sct. Hans festen
allerede kl. 15.00, hvor der vil være lagt op til hyggeligt samvær for både voksne
og børn med spil, konkurrencer og lidt bar-service med drinks, snacks og pølser.
Vi glemmer ikke Sct. Hans aften. Knud er allerede i gang med græsslåning og
bålopsætning på den sædvanlige plads. Der vil være grillmiddag, en højaktuel
båltale, et flot bål og underholdning med visesang under ledelsen af Heimdal
Musikforsyning. I tilfælde af mindre godt vejr, har vi sikret telte til mindst 200
mennesker.
Alle er velkommen, men ønsker du grillmiddag er tilmelding nødvendig

23. juni fra
kl. 15.00
Tilmelding:
16. juni

Lise Rasmussen
2961 7684

Jens Christensen:
5927 1580
Frederik Eriksen:
5927 4072
Pris for grillmiddag:
Kr. 125,Chris Christensen
5927 4256

24. august
Hele dagen.
Tilmelding til
aftenfesten
18. august

Foreningens by- og
sommerfes

Dagen starter med gratis morgenkaffe. Kåring af Årets Skamstrupper.
Efterfølgende vil der være lege mv. for børn, voksne og barnlige sjæle.
Aftenfesten foregår i Forsamlingshuset med fællesspisning af ét lækkert og
indbydende ’tag selv bord’ med medbragt mad.
Thomas Kjærgaard vil underholde under spisning, ligesom han senere vil spille og til
dans og fest.

Jørgen Jensen
6162 9295
Leif Esmark
5927 1808
Pris: kr. 100,-

24. august fra
kl. 10.00 til kl.
14.00

21.september
Kl. 9.00

Loppemarked

Vedligeholdelse
og
Efterårsrengøring

Samtidig med foreningens sommerfest afholdes der også loppemarked.
Kom og se vores LoppeStald der rummer mange spændende ting, som du lige
står og mangler.
Besøg også vores Cafe´, hvor der er mulighed for at købe lidt godt og for at få
en hyggelig sludder.

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.
Vi slutter selvfølgelig af med en let frokost.

Lise Rasmussen
2961 7684

Bestyrelsen.
Lars Arleth.
Rita Arleth
Frederik Eriksen.

Alle er naturligvis velkommen.

05. oktober
Kl. 18.30

Høstfest

Tilmelding :
30. september

02. november
fra kl. 10.00 til
kl. 14.00

UDSALG
Loppemarked.

SIDSTE LOPPEMARKED i 2013! Kom og se vores LoppeStald der rummer mange
spændende ting, som du ligestår og mangler.
Besøg også vores Cafe´, hvor der er mulighed for at købe lidt godt og for at
få en hyggelig sludder.

Efter mange opfordringer er det med stor glæde af succesen kan gentages med en
helt unik og uforglemmelig musikalsk aften i selskab med
’Jane & Shane’

08. november
kl. 18.00.
Dørene åbnes
kl. 17.00

Høsten er i hus, og som sædvanligt fejrer vi dét med en høstfest.
I år med en ny bemanding i arrangørgruppen og dermed lidt nye tiltag.
Vi garanterer en pyntet sal i høstens og efterårets farver og tegn.
Høsttalen vil være et lille causeri over landbruget før, nu og måske fremover.
Baren vil tilbyde et stort sortiment af drikkevarer. Og vi kan naturligvis ikke
undvære ’Karen Maries Venner’ til at sætte gang i alle tiders høstbal.
Vi håber at både land og by vil mødes til hyggeligt samvær og en flot høstfest

Dobbelt koncert
med spisning

Arrangementet i 2012 med den spilleglade og nærværende duo, var et stort
tilløbsstykke og en kæmpe succes.

Rita Arleth
6111 3544
Jens Christensen
5927 1580
Pris: kr. 200,- / 250,-

Lise Rasmussen
2961 7684

Søren Haslebo
2764 1209
Leif Esmark
5927 1808

Tilmelding:
1. november.

Også ved dette arrangement er der ekstra musikalsk underholdning, når det lokale 4mands band fra Ruds Vedby spiller op til dans – før middagen og efter koncerten
med Jane & Shane. - Der vil blive serveret en veltilberedt middag.
OBS: Dørene åbnes kl. 17.00.

Pris: 250,- / 300,-

1. december
Kl.16.00

Stemningsfuld start på julen, traditionen tro. Første søndag i advent tændes lys i
Skamstrup. I samarbejde med Menighedsrådet og Møllelauget tændes lysene på
juletræerne, og der bydes på lidt godt til ganen. Fakkeltoget gennem byen til
forsamlingshuset er et smukt syn. Til slut serveres der kakao, gløgg og æbleskiver,
samt uddeling af godteposer til børnene. Mød op og kom i julestemning sammen
med naboer, familie og venner.

Susanne Hansen
Lars Arleth samt
Menighedsrådet,
Møllelauget og
Foreningen
Skamstrup og
Omegn

Tænd lys i
Skamstrup

