
 

 

Oplysning, fremskridt og 

fællesskab 

           Foreningen Skamstrup og Omegns Nyhedsbrev maj-juni 2021 

 

Efter den lange ufrivillige pause på grund af Corona restriktionerne har vi genoptaget et aktivt 

bestyrelsesarbejde. Vi har dog i hele perioden forberedt eller gennemført en række projekter og 

aktiviteter, der var mindre direkte påvirket af restriktionerne. Genåbningen betyder, at vi nu 

inviterer til et par arrangementer inden sommerferien og så satser og håber på, at vi kan gennemføre 

det oprindeligt planlagte program for anden halvdel af året. Læs programmet juli-december her. 

Projektet ” Skamstrup Landsbyfællesskab” har fået tilsagn om delfinansiering på kr. 200.000 fra 

Den Lokale Aktionsgruppe (LAG). Yderlig finansiering af kr. 484.000- eller delvis finansiering af 

det beløb er søgt fra Realdanias kampagne: ”Undervaerker”. Resultatet af vores ansøgning vil blive 

meddelt sidst i juni. Såfremt finansieringen falder på plads, er arbejdsgruppen parat til at igangsætte 

arbejdet. Skulle du have lyst til at deltage kan du henvende dig til Projektleder Casper Larsen 

casperlars@gmail.com tlf. 20 46 90 36. Du kan læse hele det spændende projekt her. 

Fibia bredbånd: Foreningen har siden 2018, hvor Skamstrup landsby fik bredbånd, arbejdet på at 

denne lynhurtige adgang til internet blev udvidet til hele området. Udbyderen Fibia tilbød i 

december 2020 denne udvidelse til ca. 620 husstande i Skamstrup området og nærområdet øst, vest 

og nord for det område. Tilmelding om tilslutning har nu nået det minimum, der kræves af Fibia for 

at igangsætte arbejdet. Tilmelding inden for området kan dog stadig foretages indtil 31. juli. Det 

forventes, at alle tilmeldte husstande vil være tilsluttet indenfor 12 måneder – de fleste antagelig 

inden udgangen af 2021 -. Se området, dækningsgraden og Fibias bekræftelse og lykønskning her. 

(jeg har materialet) 

Loppemarked: Foreningens loppemarked i ”Loppestalden” på Sørningevej 51 i Skamstrup har nu 

gennem mere end 10 år stadig forbedret de fysiske rammer, indretning og udvalget. Det betyder, at 

du på en overskuelig måde kan finde frem til stort set enhver genstand du måtte ønske til en yderst 

rimelig pris. Udover tilbuddene kan du opleve en hyggelig atmosfære og en høflig betjening fra 

”Staldlopperne” og mulighed for en forfriskning. Loppestalden holder åbent for salg hver onsdag 

aften fra kl. 18.30 til 21.00. Læs mere om Loppemarkedet i Skamstrup her. (jeg har materialet) 

Fælles køkkenhave: Som beskrevet i linket startede den fælles køkkenhave i 2020. Projektet 

fortsætter i 2021 og startede i januar med en detaljeret planlægning og information til projektets 

udøvere. Alle er nu i fuld gang med såning og plantning, men der er stadig åbent og behov for flere 
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deltagere i projektet. Har du lyst til at deltage så mød op tirsdag kl.16 på Skamstrupvej 41. Læs om 

sæsonen 2020 her.  

Landsbyskolen: Landsbyskolen med dens udstilling åbner søndag den 30. maj kl. 13. Et af 

formålene med udstillingen er at give Skamstrups nye og gamle beboere en solid baggrund om 

Skamstrup gennem tiderne og den landbokultur byen repræsenterede. Efter 1? sæsoner har vi måttet 

erkende at besøgstallet ikke altid har været som forventet. Måske fordi man ikke har været bevidst 

om alle de informationer der er udstillet i tekst og billeder og måske fordi vi ikke har informeret 

tilstrækkeligt om det materiale. Det forsøger vi at råde bod på i kommende sæson gennem et mere 

målrettet program og information. Læs om Landsbyskolen og dens program for 2021 her (jeg har 

materialet fra Lotte) 

Fællesspisning: Som nævnt er mange restriktioner nu ophævet. Det betyder så, at der er tid til 

fællesspisning igen i Skamstrup forsamlingshus. Så kom og spis sammen med jeres medborgere i 

Skamstrup og omegn. Medbring egen mad og drikke og nyd en aften i godt selskab. Tilmelding er 

ikke nødvendigt se program her. 

Skt. Hans 2021: Så genoptager vi vores traditionsrige Skt. Hans fest. Super grillbøffer og -pølser 

samt lækker salatbar i forsamlingshuset. Som noget nyt bliver bålet hos Mira og Casper på Knøsen. 

Der er lidt længere at gå, men man kan også køre. 

Program og nærmere oplysninger følger, men sæt allerede nu arrangementet i kalenderen.                                

Samarbejdspartnere: Foreningen har i en årrække forsøgt en dækning af vores aktionsområde fra 

Skovvejen i nord til Åmose Å i syd. Opgaven har været uddelegeret til en agent i hvert af de små 

landsbysamfund Ulkestrup, Tømmerup, Skellingsted, Brokøb, Sørninge og Bennebo. Betegnelsen 

agent er misvisende og peger i retning af en ensidig fordel til Skamstrups interesser. Vi ønsker at 

ændre agentrollen til et ligeværdigt samarbejdspartnerskab. Læs her begrundelsen for – og hvordan 

et sådant partnerskab kan udvikles til gavn for hele området. Efter læsning håber vi, at hvert af de 

seks landsbysamfund vil udnævne en person som partner, der repræsenterer det lokale samfunds 

forventninger og bidrag til et konstruktivt fællesskab. (jeg har materialet) 

 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn 
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