Kære læser,
Vi har haft en del problemer med hjemmeside og e-mail. En del modtageres e-mail har
ikke modtaget marts nyhedsbrev. Derfor sender vi igen. Beklager til dem der har
modtaget og læst brevet tidligere. Hilsen redaktøren.

Oplysning, fremskridt og fællesskab
Kære læser af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation marts
2022.
Aktiviteter og nyheder for marts/april måned kan læses i dette nyhedsbrev og på Facebook.
Vores hjemmeside er desværre stadig lukket ned. Der er derfor ikke links til siden fra
dette nyhedsbrev. Vi arbejder ihærdigt på at gendanne hjemmesiden. Men detaljer og
aktiviteter må også denne gang ses i de vedhæftede filer til nyhedsbrevet.
Datoer (bare klik)
9. marts:

Foredrag om sejlskibet Hawila

11. marts:

Fredagscafe

17. marts:

Foredrag om FN's Verdensmål

25. marts:

Fællesspisning

26. marts:

Fælles arbejdsdag

31. marts:

Generalforsamling og årsmøde, FSO

2. april:

Loppestalden åbner

3. april:

Affaldsindsamling

7. april:

Generalforsamling, vandværket

14. april:

Oktoberfest

30. april:

Matadordag

Kommende aktiviteter
Foredrag om Skamstrups 35 m lange
sejlskib Hawila
Onsdag den 9. marts kl. 19 i forsamlingshuset
Et spændende foredrag i lyd og billeder om sejlskibet
Hawila, der har administrationscenter her i Skamstrup. Der kan købes drikkevarer og snacks.

Fredagscafé
Fredag den 11. marts kl. 18.30 i forsamlingshuset
Fredagscaféen byder igen velkommen til hyggeligt samvær.
Vi sælger diverse drikkevarer og lidt til ganen. Alle er
velkomne.

Foredrag om FN's Verdensmål
Torsdag den 17. marts kl. 19-21 i forsamlingshuset
Foredrag om FN's Verdensmål. Vi har alle et ansvar, særligt i denne tid, for
at opnå målene. Tilmelding nødvendig. Det sker på flyer, vedhæftet dette
nyhedsbrev.

Fællesspisning
Fredag den 25. marts kl. 17.30 i forsamlingshuset
Opstarten har været langsom efter corona-tiden, men det er
superhyggeligt, så prøv at deltage. Bring egen mad og drikke.
Legeudstyr til børn kan igen frit anvendes.

Fælles arbejdsdag
Lørdag den 26. marts kl. 9 -13 forskellige steder i byen
Vi shiner både møllen og forsamlingshuset op ved fælles kræfter. Det bliver
hyggeligt og sjovt, at mødes med andre og gøre en fælles indsats.
Kom glad og vær med. Se flyer for dagens program.

Foreningen Skamstrup og Omegns generalforsamling
Torsdag den 31. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset
Foreningen Skamstrup og Omegn afholder den årlige ordinære
generalforsamling.
Der er formandsvalg, valg til bestyrelsen og suppleanter samt
forslag til vedtægtsændringer. I den vedhæftede fil:
"Generalforsamling" kan du læse indkaldelse, årsberetning, forslag til vedtægtsændringer og
årsregnskabet.

Foreningen Skamstrup og Omegns årsmøde
Torsdag den 31. marts kl. ca. 20.00 efter generalforsamlingen
Vi håber, at du/I vil være med til at drøfte:
•

Hvilke er de fysiske, sociale og kulturelle tiltag foreningen har tilvejebragt i de
forløbne år?

•

Hvordan har de bidraget til fællesskabet og hvordan kan fællesskabet styrkes endnu
mere gennem projektet ”Skamstrup Landsbyfællesskab”?

•

Skamstrupområdets største ressource er naturen. Hvad skal der til for at flest mulige
kan få adgang til denne ressource?

•

Hvordan kan vi bibeholde og vedligeholde de fysiske installationer, så de også
fremover opfylder beboernes ønsker og behov?

Generalforsamling i Skamstrup Vandværk
Torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 i forsamlingshuset

Skamstrup Vandværk A.m.b.a afholder ordinær
generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde seneste den 16. marts 2022.

Vigtige datoer-sæt kryds i kalenderen:
Loppestaldens forårsåbning
Lørdag d. 2. april kl. 10 i loppestalden
Kom og gør de første fund efter vinterens indsamling.

Affaldsindsamling
Søndag d. 3. april kl. 10-11
fra forhaven til Kraka/De Gamles Hjem, Skamstrupvej 25
Kom igen og ryd op i grøfter og natur i og omkring Skamstrup i
forbindelse
med
Danmarks
Naturfredningsforenings
årlige,
landsdækkende affaldsindsamling. På grund af det gode fremmøde sidste år må deltagere
gerne medbringe cykel eller bil. Så dækker vi denne gang et større område.
Vi samles til afslutning, kaffe og kage kl. 11. Børn som gamle er velkomne til at blive og nyde
selskabet.
Tilmelding til Mark Seth senest torsdag d. 31. marts på
29926339 eller msethy@hotmail.com

Oktoberfest i april!!
Torsdag den 14. april kl. 13.00 – 21.00 i forsamlingshuset
Der holdes et brag af en ”oktoberfest” med alt hvad der hører til en
sådan tysk inspireret fest. Der er stadig billetter til salg. Se hele
programmet på den vedhæftede flyer, og bestil din billet hos Tine.

Til alle Matador-elskere
Lørdag den 30. april kl. 15 i forsamlingshuset
Dansk Caravan Klub (Skamstrup Campingplads) skaber Matadorstemning i forsamlingshuset. Skuespiller Nicolaj Cornelius giver en
musikalsk fortælling "Fra Skjern til Varnæs". Efter fortællingen inviteres til
grillstegt pattegris (men, også vegetarretter) på campingpladsen.
Foreningen Skamstrup og Omegn står for salg af drikkevarer til de
sædvanlige rimelige priser, både i forsamlingshuset og på campingpladsen. Se programmet
i vedhæftede fil, og bestil billet til det ene eller begge arrangementer.

Nyheder
Forsamlingshuset:
Skamstrup Forsamlingshus er stedet for familiefester, firmafester og kulturelle og sociale
arrangementer. Vi har fornyet borde og stole samt installeret bredbånd og indkøbt en del
legeudstyr til børn.
Kontakt udlejer Sonja på e-mail: 77heimdal@gmail.com tlf. 26 29 26 68 for priser og bestilling.

Kontingent 2022:
Vi håber mange, både nuværende medlemmer og nye, der endnu ikke har nået det, vil
forny/tegne et medlemskab i foreningen og vil benytte sig af lejligheden til at indbetale kr.
200 pr. person til:
Foreningens konto i Sparekassen Sj: reg. nr. 0518 konto nr. 0000306358 med angivelse af
navn
Mobilepay 60693 med angivelse af navn
Eller kontant til et af bestyrelsens medlemmer.

Ny redaktør til Vingesuset søges
Vingesuset er Skamstrup Mølles medlemsblad. Det udgives 2 gange
om året i en blanding af papirformat, e-mail og på hjemmesiden.Vi
har brug for en ny redaktør, som har flair for puslespillet at sætte
artikler og reklamer sammen. Samtidig må man gerne have gode
ideer til nyt indhold.
Bladet er indtil nu lavet i A5-hæfteformat på ca. 20 sider, men vi er
åbne for nye tiltag. I coronatiden har vi ikke lavet Vingesus på grund
af lav aktivitet. Det er blevet til få nyhedsbreve i stedet. Seneste
eksempel på Vingesuset ses på vores hjemmeside som nr. 1
2020. Vingesuset er Skamstrup Mølles medlemsblad | Skamstrup
Mølle (skamstrupmolle.dk).
Går du med en lille redaktør eller journalist i maven, så må du meget gerne kontakte mig.
Gitte Husballe, tlf: 23448428, formand@skamstrupmolle.dk

Skamstrup Vandværks Takstblad
Vandværkets nye takstblad, gældende fra den 1. januar 2022 er vedhæftet nyhedsbrevet.

Cykelsti og trafikregulering:
Cykelstien fra Skamstrup til Mørkøv og trafikregulering i Skamstrup er påbegyndt den 1.
marts. Grundet den megen nedbør i februar forventes entreprenørarbejdet at starte med
trafikreguleringer ved Mørkøv Hallen og i Stigs Bjergby og Skamstrup. Hele anlægsarbejdet
forventes færdigt umiddelbart efter sommerferien.

Projektet Skamstrup Landsbyfællesskab:
Arbejdsgrupper er etableret og arbejdet er så småt begyndt og forventes gennemført som
planlagt. Fremskridt vil løbende blive kommunikeret i nyhedsbrevene. Alle kan høre om
projektets betydning for styrkelse af fællesskabet på årsmødet den 31. marts.

Fibia bredbånd til hele Skamstrup området:
Udrulning af fibernet og tilslutning til internet forløber planmæssigt. Hver dag kobles flere
forbrugere på nettet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn

Dato

Ugedag

Tid

Arrangement

Ansvarlig

Hele året

2. fredag i
måneden

18.30

Fredagscafé

Lene og
Johnny

April –
september

Onsdage

18.30-20.30

Loppestalden åben

Lise

Søndage

13.00-16.00

Åbning af Mølle og
Skolestue

Møllelauget/
Skolestuen

9. mar

Onsdag

19.00

Foredrag om sejlskibet
Hawila

Mark

17. mar

Torsdag

19.00-21.00

Foredrag om verdensmål

Jens

25. mar

Fredag

17.30

Fællesspisning

Inge
Sonja/Inge og
Møllelauget

19. jun –
17. sep

26. mar

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og MøllenVi
mødes i forsamlingshuset

2. apr

Lørdag

10.00

Loppemarked

Johnny

3. apr

Søndag

10.00

Saml skrald dag

Mark

14. apr

Torsdag

13.00

Påskebal/Oktoberfest

Tine/ Inge

9.00

Luk lys ind
Vi starter i forsamlingshuset

Inge, Katja og
Møllelauget

Mandag2.
påskedag
18. apr
29. apr

Fredag

17.30

Fællesspisning

Frederik

8. maj

Søndag

10.00-15.00

Mælkebøttedag

Åmose
Naturcamp

17.30

Fællesspisning

Susanne
Sonja/Inge og
Møllelauget

20. maj

21. maj

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og MøllenVi
mødes i forsamlingshuset

19. jun

Søndag

11.00-16.00

Dansk Mølledag

Møllelauget

23. jun

Torsdag

16.00

Sct. Hans Fest

Frederik og
Irene

Dato

Ugedag

23. jul

Lørdag

29. jul

Fredag

20. aug

Tid

Arrangement

Ansvarlig

Mølle udflugt

Flemming

17.30

Fællesspisning

Gerda

Lørdag

9.00

Byfest i Skamstrup

Møllelauget og
Susanne/Gerda

2. sep

Fredag

17.30

Fællesspisning

Mark

2. sep

Fredag

Vandretur Hørdal

Åmose
Naturcamp

Høstfest

Jens/ Inge

17.0019.00
17. sep
23.-25. sep

Lørdag

16.0001.00

Fredagsøndag

Kræmmermarked i
Mørkøv

Finn,Sonja og
Erland

1. okt

Lørdag

10.00

Loppemarked

Johnny

21. okt

Fredag

17.30

Fællesspisning

Gerda

Sonja/Inge og
Møllelauget

29. okt

Lørdag

9.00-13.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og
Møllen -Vi mødes i
forsamlingshuset

4. nov

Fredag

19.00

Andespil

Møllen

11. nov

Fredag

17.30

Fællesspisning

Inge

18. nov

Fredag

16.00

Firmajulefrokost

Bestyrelsen

20. nov

Søndag

14.0018.00

27. nov

Søndag

16.00

Lørdag og
søndag

11.00-

3. og 4. dec

16.00

Indsamling af matriale
juledekoration

Åmose
Naturcamp

Tænd lys

Inge, Katja og
Møllelauget

Julemarked Møllen

Møllelauget

Sonja's nye email er: 77heimdal@gmail.com

Perlens Charolais / Foderbutik v. Henning
Bach Lindholtvej 11, Skamstrup, 4440
Mørkøv
Salg af Foder til:
Heste, hunde og høns.
Grise, geder og
gnavere. Får, fisk og
fugle.
Katte, kaniner og
køer og meget
andet.
Mineraler fra Cellkim
Moocall
kælvningsalarm.
Wrap og halm til heste og
køer.
Salg af kød fra frilandsgrise
og Charolais kødkvæg

Diverse markarbejde tilbydes:
Skårlægning/spredning/rivning/sammenkørsel/mejetærsker/rendegraver
osv. Kontakt Henning eller Jette for nærmere information 30734407 /
23278866
Kig på www.perlens-charolais.dk – eller følg os på Facebook
"Perlens Foderbutik"
OBS – FRA APRIL 2017 er ÅBNINGSTIDEN i Perlens Foderbutik
om fredagenændret til 13.00 – 17.00

KIMA -EL
Aut. El – installatør
Kim Hansen
Skamstrupvej 31

En Go'Kontakt
Alle former for el-tele-data-installationer udføres

Døgnvagt: 20 33 27 02

Klik ind på billige tilbud:
www.kima-el.dk

SE FILM I MØRKØV KINO
www.morkovkino.dk
På vores hjemmeside kan du se program og bestille billet.
STØT Mørkøv Kino, Jeres lokalbiograf.
Bliv medlem enten som passiv eller AKTIV deltager og vær med
til at bevare biografen.
Som Aktiv medlem kan du vælge at være operatør, billetsælger
eller kiosksælger.
Mød en masse lokale mennesker i biografen.
Håber vi ses.
Hilsen MØRKØV

