
 
 

 

 

Oplysning, fremskridt og fællesskab 

Kære læser af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation april 

2022. 

Aktiviteter og nyheder for april måned kan læses i dette nyhedsbrev, på hjemmesiden 

www.skamstrup-fso.dk og på  Facebook.-skamstrup og omegns nyt 

  

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 fædig. 

 

  

Datoer og nyt 

Søndag d. 3. april:  Affaldsindsamling 

Onsdag d. 6. april: Yoga 

Torsdag d. 7. april:  Generalforsamling, vandværket 

Torsdag d. 14. april: Oktoberfest 

Mandag d. 18. april: Luk lys ind 

Fredag d. 29. april Fællesspisning 

Lørdag d. 30 april:Matadordag 

Skamstrup Landsbyfællesskab - Byfornyelsen er sat i værk 

Ingen fredagscafé i april og maj 

 

 

http://www.skamstrup-fso.dk/
https://www.facebook.com/search/top?q=skamstrup%20og%20omegns%20nyt.
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Affaldsindindsamling
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Yoga
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Generalforsamling_vandværk
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#oktoberfest
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Luk_lys
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Fællesspisning
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Matador
https://d.docs.live.net/9784c3cc4e6f3ed8/Dokumenter/FSO/Nyhedsbreve/april%202022/Nyhedsbrev%20april-udkast.odt#Landsbyfællesskab


Kommende aktiviteter 

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. 

  

Du kan stadig nå det, tilmeld dig gerne hos Mark Seth 

på 29926339 eller msethy@hotmail.com 

  

Yoga med Siri 

Onsdag d. 6 april kl. 18-19.30 i forsamlingshuset 

Vær med til opstart af yoga i Skamstrup. Første time er 

gratis og derefter betales der på donationsbasis. Se den 

vedhæftede flyer med mere information om tiltaget og 

Siri, som bor i Skamstrup. 

  

  

  

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 skulle være bestyrelsen i hænde 

seneste den 8. marts 2022.   

mailto: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. 

  

  

Luk lyset ind 

Mandag den 18. april kl. 9.00 fra forsamlingshuset  

Vær med til at fejre foråret, byde lyset velkommen og 

mærke påsken.  For børn og voksne. Se den vedhæftede 

flyer. 

  

Fællesspisning 

Fredag den 29. april 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. 

  

Til alle Matador-elskere 

Lørdag den 30. april kl. 15 i forsamlingshuset  

Dansk Caravan Klub (Skamstrup Campingplads) skaber Matador-

stemning 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. 

  

 

!!! Ingen fredagscafé i april og maj !!! 



  

Nyheder 

  

Skamstrup Landsbyfællesskab 

 

- forskønnelserne og forbedringerne tager form 

Se den opdaterede beskrivelse til fornyelsen af 

bymidten, der er i fuld gang, efter at lokale 

ildsjæle og udefrakommende velgører har gjort 

det muligt. De første dele er allerede i brug. 

Læs nærmere i den vedhæftede flyer. 

  

  

  

  

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. 

  

 

mailto:77heimdal@gmail.com


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: 

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

  

Bestyrelsen 

En ny bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 31. marts.  

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Foreningen Skamstrup og Omegn  

  

 

http://skamstrupmolle.dk/_foreningen/vingesuset/
http://skamstrupmolle.dk/_foreningen/vingesuset/
mailto:formand@skamstrupmolle.dk

