Oplysning, fremskridt og fællesskab
Kære læser af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation maj 2022.
Kommende aktiviteter og nyheder læses i dette nyhedsbrev, på hjemmesiden www.skamstrupfso.dk og på Facebook.
Vi har nu et nyt domænenavn til hjemmesiden, og vores webmaster arbejder ihærdigt på at lave
en side, der er mindst lige så god som den tidligere. Du kan nu logge ind på siden, men det vil
tage nogen tid, inden den er helt færdig.

Datoer og nyt
Fredag d. 20. maj:

Fællesspisning

Lørdag d. 21. maj:

Arbejdsdag i Skamstrup

Søndag d. 19 juni:

Dansk Mølledag og åbning af Landsbyskolen

* Interview med afgående formand Jens Christensen
* Heimdalerne søger folk
* Ingen fredagscafé i maj
* Hele årets aktivitetsprogram kan læses nederst i denne mail

Kommende aktiviteter
Fællesspisning
Fredag den 20. maj kl. 17.30 i forsamlingshuset
Kom og spis sammen med andre lokale. Det er et afslappet arrangement, og
du behøver ikke stryge skjorten. Bring egen mad og drikke. Forsamlingshuset
har service, der kan lånes, men man skal selv vaske det op. Legeudstyr til børn
kan igen frit anvendes.

Fælles arbejdsdag i Skamstrup

Lørdag d. 21. maj kl 9.00-13.00 fra forsamlingshuset

Vi shiner både møllen og forsamlingshuset op ved fælles kræfter.
Det bliver hyggeligt og sjovt, at mødes med andre og gøre en
fælles indsats. Vi starter med snak og morgenmad i
forsamlingshuset.
Kom glad og vær med. Læs mere her.

Dansk Mølledag og åbning af Landsbyskolen
Søndag d. 19. juni kl 11.00-16.00
Møllen slår dørene op, og Landsbyskolen genåbner efter lang tids
coronanedlukning. Mere info følger i næste nyhedsbrev.

!!! Ingen fredagscafé i maj !!!

Nyheder og information
Interview med den afgående formand
Vores formand gennem mange år, Jens Christensen, valgte ved
generalforsamlingen at trække sig fra sin post. Gerda Ulrich blev
valgt som ny formand.
I anledningen er Jens blevet interviewet om sit liv og virke i
lokalsamfundet. Læs interviewet her.

Heimdalerne:

Heimdalerne, som mødes 1. mandag i hver måned i sommerhalvåret og udfører div.
vedligeholdelsesarbejde på forsamlingshuset søger et par friske folk til gruppen.
Arbejdet består af renholdelse af parkeringspladser m.m., malerarbejde og div. reparationer på
bygning og inventar. Da vi fremover får gadekær, petanquebane og legeplads med i vores
arbejdsområde er der brug for friske kræfter.
Man kan også nøjes med at melde sig til den lille pakke. Det er første søndag i april og første søndag
i oktober. Det er store udvendige rengøringsdag, hvor papir og affald bliver samlet op ved gadekær,
petanquebane, legeplads og stier.
Ring eller skriv til mig med oplysning om mobil-nr. og e-mailadresse.
Frederik Eriksen
Mobil nr. 24415951
E-mailadresse: f.eriksen2812@gmail.com

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

Cykelsti og trafikregulering:
Anlægsarbejdet er i fuld gang og forventes færdigt senest den 30. september 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn
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Hele året
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Tid

Arrangement

18.30

Fredagscafé

Ansvarlig
Lene
og
Johnny

April –
september

Onsdage

18.30-20.30

Loppestalden åben

19. jun –
17. sep

Søndage

13.00-16.00

Åbning af Mølle og
Skolestue

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

Lise
Møllelauget/
Skolestuen

26. mar

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og Møllen Vi 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

18. apr

Mandag
2.
påskedag

9.00

Luk lys ind
Vi starter i forsamlingshuset

Inge, Katja
og
Møllelauget

29. apr

Fredag

17.30

Fællesspisning

Frederik

8. maj

Søndag

10.00-15.00

Mælkebøttedag

17.30

Fællesspisning

20. maj

Sonja/Inge og
Møllelauget

Åmose
Naturcam
p
Susanne

21. maj

Lørdag

9.00

Arbejdsdag for byen:
Forsamlingshus og Møllen

Sonja/Inge og
Møllelauget

Vi mødes i forsamlingshuset
19. jun

Søndag

13.00

Åbning af Landsbyskolen

Lotte

19. jun

Søndag

11.00-16.00

Dansk Mølledag

Møllelauget

23. jun

Torsdag

16.00

Sct. Hans Fest

Frederik
og Irene
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Ugedag
2. fredag
i
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n

Tid
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Ansvarlig

18.30

Fredagscafé

Lene og
Johnny

Lise

April –
september

Onsdage

18.3020.30

Loppestalden åben

19. jun –
17. sep

Søndage

13.0016.00

Åbning af Mølle og
Skolestue

23. jul

Lørdag

29. jul

Fredag

20. aug

Møllelauget/
Skolestuen

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

17.0019.00

Vandretur Hørdal

17. sep

Lørdag

16.0001.00

Høstfest

Jens/ Inge

23.-25. sep

Fredagsøndag

Kræmmermarked
i Mørkøv

Finn,Sonja
ogErland

1. okt

Lørdag

10.00

Loppemarked

Johnny

21. okt

Fredag

17.30

Fællesspisning

Gerda
Sonja/Inge og
Møllelauget

Åmose
Naturcam
p

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

Indsamling af
matriale
juledekoration

Åmose
Naturcam
p

27. nov

Søndag

16.00

Tænd lys

3. og 4. dec

Lørdag og
søndag

11.0016.00

Julemarked Møllen

Inge, Katja
og
Møllelauget
Møllelauget

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

