Tidende
18. Årgang - 1. Udgave - Feb. 2013

31. december var der mange
brandbiler og ambulancer
i Skjød til Falcks nytårsparole

I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om:





Generalforsamlinger i Skjød
Bliver Skjød en soveby?
Energi Forum Favrskov
….og meget mere

Danmark Efteråret 1944
En ung landmandselev på 12 år fortæller:
Den 11. november 1944 var alle på gården engageret med kartoffelkogning.
Dette foregik med damp .
Fra Hammel og Omegns Svineslagteri var der besøg af Alfred R. Nielsen,
som bestyrede og kørte med et dampkogningsanlæg.
Efter en tur fra Hammel kl. 4.30 på cykel - over Pøt Mølle, gik det mod Skjød.
Kl. 5.00 om morgenen fyrede han op.
Kl. 6.30 gik arbejdet i gang: Nu var der damptryk til at koge kartofler.
KL. 10.45 lød der en voldsom larm fra lavtgående flyvemaskiner.
Vi sprang ud for at se hvad det var?

Mod Toruplund kunne vi nu se Engelske RAF Mosquito bombemaskiner i lav
højde, men med høj hastighed flyvende mod vest.
De fløj så lavt, at de måtte gå op, for af undgå træerne i skoven.
De havde bombet Universitetet i Aarhus. (Det Tyske Gestapo Hovedkvarter)
Tyskerne havde på dette tidspunkt optrævlet blandt andet Hvidsten
Gruppen.
Den Danske Modstandsbevægelse havde bedt om hjælp.
Lidt senere kom der nogle tyske Jagere, men englænderne var
for længst gået vest på.
Og de nåede hjem uden tab.
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En som har oplevet det.
Venlig hilsen
Ove Overgaard Jensen

Bliver Skjød en soveby?
Hvordan står det egentlig til i Skjød
eller rettere, hvad sker der hos os her
i vintermånederne?
Medierne har travlt med at skrive om
landsbyer, der er under afvikling,
men er vi det?
Det er Skjød bestemt ikke, selvom
der er kræfter i den offentlige forvaltning, der måske skubber på.
Vi har, så vidt jeg ved, kun én offentlig arbejdsplads og nu er den måske
under afvikling.
Vores sidste kommunale dagpleje er
desværre lukningstruet.
Kommunen har valgt at opsige Connie Svendsen som dagplejer, ikke fordi at hun
ikke gør et godt stykke arbejde, men fordi hun desværre bor i en landsby – ikke
en hvilken som helst landsby. Det er landsbyen, som ligger centralt i et kryds
mellem Århus, Vitten – Granslev og Hammel – Hadsten, Randers.
Det undrer mig, at man ikke kan se, at dette er en optimal placering for mange
pendlere.
Jeg mener, man ikke har vurderet nedlægningen i forhold til den landsbypolitik,
som byrådet har vedtaget eller i værste fald, har byrådet ikke formidlet landsbypolitikken ud i forvaltningerne. Forvaltningerne burde, på baggrund af den
vedtagne landsbypolitik, være forpligtiget til at forholde sig til aktiviteter i
landsbyerne og vurdere, hvilken effekt den kan få på bosætning/tilflytning og
erhvervsudvikling i landsbyerne. Jeg synes bare ikke, det er godt nok!
Skjød ligger i et smørhul og er bestemt ikke under afvikling - tværtimod - og vi vil
kæmpe for at beholde vores aktiver!
Vi vil også gerne have en landsby, der er præsentabel og udstiller sig som et godt
sted at bo og det billede, vil vi gerne formidle ud.
For at klæde os på til evt. forandringer, besparelser eller andre udefra kommende
forhindringer, vil jeg gerne være med til at styrke fællesskabet til vores naboer i
Vitten, Granslev og Lyngå.
Derfor har vi inviteret de tre landsbyer og deres foreninger til et fællesmøde i
Skjød engang i februar. Her vil vi se, hvad vi har tilfælles og hvad vi evt. kan være
fælles om. Jeg håber, det bliver begyndelsen på nogle inspirerende fællesmøder
og at det vil knytte de 4 landsbyer sammen på en ny måde.
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Fortsættes →

I foråret skal skovstien i Bodtofte Skov
indvies. Historien og naturen skal fortælles
på den lille rundtur.
Parkeringspladsen ved stadion og ved kunstværket skal forskønnes. SBIF har været i
kontakt med kommunens landskabsarkitekter,
som har givet inspiration til ændringer.
Byfesten fortsætter med det vi plejer og med
nye indslag. Det vi plejer er at kåre Årets
Skjødser. Her vil jeg gerne minde om, at det
ikke nødvendigvis skal være en person, som
har gjort en indsats i 2012. Gennem tiden har
der været rigtig mange Skjødsere, som har
gjort en stor indsats for at bevare, udvikle eller gøre det sjovt at bo her.
I 60’erne var der mange spændende koncerter, sportslige og andre festlige
aktiviteter, som mange af jer har været med til. Jeg vil bede jer om, at se tilbage
og anbefale en af de gamle ildsjæle til årets Skjødser. Der er jo heldigvis mange,
der fortsat bor i Skjød.
Nej, Skjød er ikke en soveby. Vi vil fortsætte med at gøre det interessant at bo i
Skjød, fordi vi synes, det er rart at bo her, men vi vil også gerne kunne invitere
nye til at flytter hertil.
Hanne Wind-Larsen

Tøjcontaineren

Kære Skjødsere
Tusind tak fordi I bruger tøj containeren så
flittigt, men jeg har en lille bøn til jer.
Vil I ikke nok aflevere tøjet i plasticposer,
der er lukkede.
Når tøjet ligger i "løs vægt" bliver det snavset
og vådt i bunden af containeren, og så kan
det ikke sælges, og det er jo ærgerligt.

Venlig hilsen
Birthe Kristensen
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Zumba i Skjød Forsamlingshus
Tirsdage kl. 19.00 – 20.00

Vores instruktør Camilla flytter
inden længe til Odder.
Derfor har hun ønsket at afkorte
Zumba perioden.
Af den grund bliver der kun Zumba 8 gange.
Den sidste aften
bliver tirsdag d. 26. marts.
Prisen er 320 kr. for disse 8 gange.
Er man ikke medlem af
Skjød Borger– og Idrætsforening,
koster det 50 kr. ekstra.
Vi hjælpes ad med at sætte borde
på plads og ordne toilet, når vi er færdige.
På den måde kan vi holde kontingentet nede 
Tilmelding : Ved start d. 5/2.
Spørgsmål : 8696 0094 (Connie)
Zumba hilsner fra Connie
og Skjød Borger– og Idrætsforening.
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Landsbydagen 2013
Skjød Borger- og Idrætsforening afholder sin årlige Landsbydag lørdag d. 13/4.
Det er dagen, hvor vi udbedrer byens små skavanker og skønhedsfejl i godt
selskab med andre skjødsere.
Vi mødes til morgenkaffe
med rundstykker kl. 9
i klubhuset.
Her fordeler vi opgaverne
og tager så fat forskellige
steder i byen, som trænger
til en kærlig hånd:
Gadekæret, idrætspladsen,
busskuret, hjørnet med
genforeningsstenen og
flagstangen, legepladsen
o.s.v.
En kædesav eller 2 til at
beskære de sidste stubbe
af pil ved gadekæret vil
være særdeles velkommen.
Man må meget gerne gøre bestyrelsen opmærksom på steder i byen, som man
synes trænger til en overhaling. Bestyrelsens 7 par øjne ser måske ikke alting.
Kl. 12 samles vi igen til lidt frokost og en snak om, hvordan det hele er forløbet.
Der er bestilt godt vejr !!!
Venlig hilsen
Skjød Borger- og Idrætsforening
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Energitjek i Skjød
Få et gratis energitjek
Er du borger i Skjød, har du mulighed for at få et gratis energitjek af din bolig. Tilbuddet om et gratis energitjek er en del af et nyt projekt om energi i lokalsamfund.
Projektet vil sætte fokus på at fremme brugen af vedvarende energi i varmeforsyningen udenfor de større byer samt at understøtte og inspirere til aktiviteter, som
har en energibesparende effekt.
Det er Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov
Kommune, som står bag Partnerskabet Energi Forum Favrskov, der står bag
projektet og tilbuddet vil i 2013 blive givet til borgerne i Vitten og Skjød.
Kort om energitjek
Ved et energitjek får du besøg af en energirådgiver, der kan give dig konkrete
forslag til, hvilke energiløsninger, der er de mest fordelagtige og hvordan du bedst
sparer på energiregningen. Et energitjek vil typisk indeholde:
- En gennemgang af boligens varmeinstallation i forhold til mulige
energibesparelser
- En vurdering af el og varmeforbruget
- En handlingsplan for energiforbedrende tiltag i din bolig
Energirådgiveren vil også medbringe en værktøjskuffert, som blandt andet
indeholder termograferingskamera, der kan synliggøre utætheder og ujævn
isolering i dit hus.
Vælger du at tilmelde dig energitjekket, vil du også have mulighed for at tilkøbe
termograferingsbilleder (ca. 10 billeder) fra energitjekket til 595,- kr.
Termograferingsbillederne afslører varmeudslip ved hjælp af infrarød stråling.

Eksempel på termograferingsfoto med tilhørende digitalfoto. Termograferingsfotoet viser,
at der er varmeudslip under vinduet, hvilket ikke kan ses på det digitale foto. Fortsættes →

Hør mere om energitjek
Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for at få et energitjek og
tankerne bag projektet om energi i lokalsamfund, vil der blive afholdt en
energiaften i Skjøds forsamlingshus.
Energiaften i Skjøds Forsamlingshus
Onsdag d. 20. februar 2013 kl. 19.30
Tilmelding senest d. 17. februar på mail til ban@fibermail.dk eller ved at aflevere
kupon på side 19 i forsamlingshusets postkasse.
Du kan læse mere om projektet på www.energiforum-favrskov.dk, hvor du
også vil kunne tilmelde dig til et energitjek.
Mette Thorndahl
Klimakoordinator
Natur og Miljø

Smilehullet
En ung velklædt kvinde satte sig ved siden af en katolsk præst på flyet fra Irland.
Undervejs spurgte den unge kvinde, om præsten ville gøre hende en tjeneste…..
Naturligvis mit barn, hvad kan jeg gøre for dig?
Jo ser De, svarede hun, jeg har købt en elektronisk hårtørrer til min mor til hendes
fødselsdag, den er pakket ind og har aldrig været åbnet og prisen på den er
desværre langt over det tilladelige beløb for indførsel af varer i Danmark.
Jeg er så bange for, at toldvæsenet vil konfiskere den, når jeg passerer tolden
hjemme, så er det på nogen måde muligt, at De vil bære den over grænsen for
mig, den kan jo sagtens gemmes under Deres præstekjole?
Jeg vil elske at kunne hjælpe dig mit barn, men jeg må advare dig. Bliver jeg
standset af tolderne, så vil jeg ikke være i stand til at lyve.
Med Deres ærlige ansigt, fader, så er jeg helt sikker på, at ingen tolder vil stille
nogle spørgsmål.
Ved passagen af tolden i lufthavnen lod den unge kvinde præsten gå foran sig og
hun overhørte en tolder spørge præsten: Præst, har De noget at fortolde?
Kære tolder, jeg kan meddele, at jeg fra hovedet og ned til min talje intet har at
fortolde. Tolderen studsede naturligvis over dette mærkelige svar og spurgte
yderligere: Hvad har De så fra taljen og ned til gulvet, Fader?
Der, under min præstekjole, har jeg et vidunderligt instrument, designet og
beregnet til at blive brugt af kvinder, men som indtil nu er komplet ubrugt !
Tolderen grinede og svarede: Værsgo at fortsætte, fader. Den næste !
Allan Kristensen
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Du er kørt frem for fuld stop, ryk direkte i fængsel
Lørdag den 2. marts 2013
Efter sidste års succesrige tur til
Ravning Enge og Bindeballe gamle
Købmandsgård arrangerer Skjød
Borger- og Idrætsforening i år en
udflugt til det gamle Horsens Statsfængsel, som i dag er et spændende
museum. Ud over at se museet, vil vi
også få en guidet rundvisning.
Program for dagen:
Kl. 9.30 Vi mødes ved gadekæret, hvor De grønne Busser vil fragte os.
Kl. 10.30 Ankomst til Horsens Statsfængsel
Kl. 11.15 Guidet rundvisning starter
Kl. 12.15 Frokost, der vil være mulighed for at købe øl/vand
Kl. 12.45 Egen tid
Kl. 14.00 Afgang fra Horsens Statsfængsel – Der vil være kaffe og kage i
bussen.
Kl. 15.00 Ankomst til Skjød
Pris for turen inkl. entre, guidet rundvisning, flutes, kaffe og kage:
Børn 0-5 år Gratis, Unge 6-17 år 100 kr. (150 kr.),
Voksen 175 kr. (250 kr.)
Priserne i parentes er for husstande, der IKKE er medlem af
Skjød Borger- og Idrætsforening.
Vi håber på stort fremmøde. Der skal gøres opmærksom på, at der
er mange trapper på turen rundt i Fængselsmuseet.
Yderligere info kan fås på Fængslets hjemmeside, som er
www.horsensmuseum.dk
Max deltager 47 – Først til mølle.
Tilmelding kan ske til Annette 5180 1390 eller til Allan 8698 2736
senest den 20. februar 2013
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Venlig hilsen
Skjød Borger- og Idrætsforening.

Generalforsamlinger
Generalforsamling i Skjød Borger- og Idrætsforening
torsdag den 4. april kl. 19.00 i KLUBHUSET Bygaden 32.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Valg af dirigent
Årsberetning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Allan Kristensen, Troels Thomsen, Alex Pedersen, Kirsten
Laursen (suppleant) og Annette Schiødte (suppleant).
Valg af revisorer.
På valg er: Verner Hansen, Arne Mikkelsen og Bjarne Andersen
(revisorsuppleant)
Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord.
På bestyrelsens vegne
Allan Kristensen

I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling i
Skjød Forsamlingshus, onsdag d. 27. februar kl. 19.30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen. På valg er:
Bjarne Andersen
Lise Lotte Mortensen
Mette Fiil
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor. På valg er
Verner Hansen
8. Eventuelt
Skjød Forsamlingshus

Side
Side 10
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Sølvsten Vandværk afholder Generalforsamling
torsdag d. 28. februar kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne
Sølvsten Vandværk
Søren Westermann

Generalforsamling
med gratis mad
Skjød Vandværk indkalder
hermed til generalforsamling
fredag d. 8. marts kl. 18.00
med spisning i
Skjød Forsamlingshus
Menuen er:
Mørbradgryde
Gammeldags lagkage
Dertil serveres vand ad libitum,
og der vil også være et glas vin, øl
eller sodavand til maden.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00.
Tilmelding til spisning senest d. 4. marts på kupon side 19
eller på mail til: ban@fibermail.dk
Skjød Vandværk
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Privat dagpleje i Skjød?
Børnetallet i Hammelområdet er ifølge politikere og
dagplejeledelse stærkt faldende og derfor skal der fyres
dagplejere. Jeg er desværre en af disse, så Skjød er
uden dagplejer d. 1.6. 2013.
Heldigvis er der stor utilfredshed med, at man vil lukke
dagplejen i Skjød. Forældre til nuværende og tidligere
dagplejebørn og byens foreninger har sendt breve til
politikere og dagplejens ledelse for at få en forklaring på,
hvorfor de vil nedlægge dagplejen i en aktiv landsby,
da det er det stik modsatte af kommunens egen landsbypolitik, som hedder udvikling….og ikke afvikling.
Men det er det desværre svært af få en forklaring på.
Hvorfor starter du ikke selv? Det har flere spurgt mig om. Ja hvorfor ikke! Hvis
kommunen ikke ændrer mening, er det da bestemt en mulighed. Men spørgsmålet
er, om der er børn nok?
Så inden jeg evt. sætter noget i gang, er jeg nødt til at vide, om der er nogle i
Skjød og omegn, der kan bruge en privat dagplejer.
Som forældre med barn i privat dagpleje, får I et tilskud fra kommunen, så den
endelige pris for pasningen bliver mindre end hos en kommunal dagplejer, men til
gengæld er der ingen gæstepleje. I skal selv sørge for pasning, når dagplejeren
har fri, har ferie eller er syg.
Sygdom har jeg til dato sjældent været ramt af. Har igennem de sidste 16 år haft
under 10 sygedage og har ingen små børn, der kan blive syge. Så på det område
har jeg været meget stabil.
En hverdag hos mig er stabil, stille og rolig og foregår på børnenes præmisser.
Er der nogle af Jer med små / kommende børn, der i den nærmeste fremtid kan
bruge mig som privat dagplejer?
Jeg kan tage ét barn omkring maj og 3 børn omkring oktober / november.
På www.skjoedby.dk vil I kunne læse lidt mere om mig og min dagpleje.
Jeg opretter også en profil på Facebook.
Der kan jeg findes under ” Connies private dagpleje”
Jeg vil gerne sige TUSIND TAK for al den opbakning der er omkring mig
og mit job.
Det varmer rigtig meget.
Jeg håber, at I som læser dette, vil hjælpe mig med at sprede budskabet.
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Mange hilsner fra Skjøds dagplejer
Connie Svendsen
Tlf. 8696 0094

Fællesspisning med kemishow
Fredag d. 19. april kl. 17.30 byder
Skjød Borger- og Idrætsforening på:
Sprængfarlig chilibombe
og
Tøris i kemikaliesø
(Chili con carne til hovedret og is med frugtsauce til dessert)

Vejrudsigten for aftenen:
Først på aftenen op til 3000 °C, flotte farver med enkelte
eksplosioner. Ud på aftenen mere roligt vejr med briser af
godt humør og glade mætte Skjødsere.

Priser:
Prisen for dette - inkl. kaffe/te - er kun 50 kr. for voksne.
Børn under konfirmationsalderen slipper med 25 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding senest d. 14. april på mail til ban@fibermail.dk
eller ved at aflevere kuponen på side 19
i forsamlingshusets postkasse.
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Skjød Borger– og Idrætsforening

Børnenes side

Denne flotte tegning har vi modtaget fra Elias Helle Aagesen,
2 år, der bor på Kirkeskovvej.
Vil du også have en tegning med i Skjød Tidende,
er du velkommen til at aflevere den til redaktionen.
Side 14

Tumlastik / Legestue
Er du mellem 0 og 4 år og har du lyst til at lege og tumle
med andre børn fra Skjød og omegn? Så kom om i
klubhuset om onsdagen fra 16.45 til 17.30.
Vi starter onsdag d. 20. februar og slutter til sommerferien.
Vi har ingen egentlig træner, så vi hjælpes ad med at få det
til at køre.
Vi forestiller os, at vi starter med nogle sanglege, derefter
tumler vi og til sidst er der fri leg. Hvert barn skal følges af
en voksen.
Kontingent: 100 kr. som vi bruger på legeredskaber.
Gerne forhåndstilmelding til Marguerite eller Solveig.
Vi håber at se rigtig mange børn!
Venlig hilsen
Solveig Sandal Johnsen (solveigsandal@gmail.com)
Marguerite Johnsen (marguerite.johnsen@gmail.com)

Lektiehjælp
Som et forsøg vil Skjød Borger- og Idrætsforening arrangere lektiecafé for børn
og unge (6 år og opefter) alle torsdage i marts måned fra kl. 16.30-17.15
i klubhuset.
Det kan være svært at tage sig sammen til lektierne når far ser TV, vennerne
poster på Facebook, og lillebror højlydt spiller FIFA13 i baggrunden.
*

Så her er muligheden for at få noget fra
hånden i godt selskab med
dine kammerater.
For at dette skal blive en permanent
succes kræver det naturligvis deltagelse
fra børn og unge i Skjød samt at frivillige
(evt. blandt forældre) melder sig til at
hjælpe til.
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Med venlig hilsen
Skjød Borger– og Idrætsforening

Fra forsamlingshusets
Konkurrence for gamle
børn arkiv
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Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Så er 2013 godt i gang og alle ønskes et rigtig godt nytår.
2012 var et godt år for Skjød Forsamlingshus og jeg vil gerne benytte lejligheden
til at takke alle, der bakkede os op ved vores arrangementer.
Vi er glade for opbakningen, men her kommer også et lille hjertesuk.
Hvert år i december måned
er bestyrelsen rundt ved
medlemmerne for at forny
anparterne.
Et arbejde, der tager rigtig
lang tid. Det er der naturligvis
mange grunde til.
Ofte kan medlemmerne være
svære at træffe hjemme og
vi må prøve igen og nogle
af dem, vi træffer, har ikke
kontanter.
Det er jo en betalingskort tid vi
lever i. Da vi på forhånd vidste, at det var svært, gav vi muligheden for at betale
via netbank. Nogle få tog imod tilbuddet for denne betalingsform og det var jo
dejligt. Desværre er der en del, der har ”glemt”, at de lovede at overføre pengene
for deres medlemskab.
Det er en rigtig tidsrøver for os, og det giver rod i regnskabet, at 2012 ikke kan
afsluttes. Måske lyder det lidt surt fra min side, men det er altså vores fritid vi
bruger på det, og det havde jeg håbet, at medlemmerne havde forståelse for.
Tiden, der bliver brugt på surt slid, kunne være brugt på mere fornøjelig vis.
I dag er Forsamlingshuset byens samlingssted og for at bevare dette, kræver det
midler, opbakning og forståelse for, at ingenting kommer af sig selv. Derfor vil jeg
appellere til, at man får betalt for sit medlemskab.
På sidste bestyrelsesmøde talte vi om, at der måske kunne være en person med
god tid, der har lyst til at sørge for, at medlemmerne får anparterne fornyet.
Sidder du og tænker, at det er en opgave, du vil påtage dig, så giv os endelig
besked. Opkrævningen finder sted igen i november og december 2013.
Tidspunktet kan eventuelt flyttes, hvis den rette person ønsker det.
Et nyt år er begyndt og bestyrelsen er klar til at tage fat på nye opgaver og
arrangementer. Sidder du med en god ide til et arrangement hører vi gerne fra dig.
Til slut vil jeg minde om, at Skjød Forsamlingshus afholder generalforsamling
onsdag den 27. februar, hvor vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.
Se indkaldelse på side 10.
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Henny Josefsen
Formand

Kontingent til SBIF
Bestyrelsen takker alle for den store opbakning til SBIF i 2012.
I 2013 planlægger vi at åbne for kontingentindbetalinger via netbank allerede før
Skt. Hans.
De, der har betalt på denne måde, kan til Skt. Hans få udleveret et medlemskort og tilmed deltage i lodtrækningen om en mindre gave!
Hold øje med næste nummer af Skjød Tidende!
Bestyrelsen

Sommerfest 2013
Sommerfesten holdes lørdag den 22. juni.
Igen i år holdes der fast i traditionen med hvad vi plejer med fælles morgenkaffe,
frokost, kanosejlads, den gyldne kagerulle og fest om aftenen med kåring af
Årets Skjødser.
Årets bydyst er ny og vil være en konkurrence
om at bygge den mest sejlbare enhed til
kapsejlads på Gadekæret.
De nærmere regler er endnu ikke udtænkt.
I kan allerede nu begynde at udtænke og evt.
gemme effekter, som vil være gode til formålet:
noget der kan flyde og formentlig bære 3
personer.
Årets Skjødser skal indstilles og her håber
vi på, at I også vil tænke på personer, som
tidligere har gjort en forskel i Skjød.
Århus 2017
Kan vi være med til at markere denne store
begivenhed? Det er muligt at få fat i nogle aktiviteter til Skjød. - Foredrag, kunst,
musik. Hvem vil holde øje med, hvad der sker, og hvad der kan ske?
Er der en person eller gruppe, som har lyst til at "komme op på beatet" og
være med til at planlægge en eller flere aktiviteter i Skjød, så må I meget gerne
kontakte Hanne W eller en af foreningerne.
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Hanne Wind-Larsen

Skjød Tidende har modtaget dette
vinterbillede fra Ove Overgaard Jensen

Kuponer
Tilmelding til Kemishow i Skjød Forsamlingshus d. 19. april afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 14. april
Antal børn: ________ Antal: voksne ________
Navn:

________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………
Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 8. marts afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 4. marts
Antal børn: ________ Antal: voksne ________
Navn:

________________________________________________________

…………………………………………………………………………………………
Tilmelding til Energiaften i Skjød Forsamlingshus d. 20. februar afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 17. feb.
Antal:

________

Navn: ______________________________________________________
Side 19

Opslagstavlen

Ejer efterlyses:
I haven, ved den gamle skole
i Skjød, er der indimellem
besøg af en hane.
Hvis du mangler den, kan du
kontakte Gerda Rasmussen
på tlf.: 8696 0038
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Vil du spare på energien?
Så mød op til energiaften
i Forsamlingshuset
d. 20. februar kl. 19.30
Fællesspisning med kemishow,
så er det d. 19. april kl. 17.30
i Forsamlingshuset.

Husk at der Tumlastik for
de mindste i klubhuset om
onsdagen

Skjød Tidende ønsker alle et godt forår.
Jeg skal i fængsel med SBIF 2. marts - Vil du med?

Find kosten og
trillebøren frem
d. 13. april og
mød op til
Landsbydagen.

Der er fastelavnsfest
i forsamlingshuset
d. 22. februar
fra kl. 18.30.

I
S
K
J
Ø
D

Deadline til næste nummer af
Skjød Tidende er d. 1. maj

Årets
Skjødser 2013?

Indlæg afleveres til
Mette: mettefiil@teliamail.dk
eller
Bjarne: ban@fibermail.dk

Hvem stemmer
du på??

