
Tidende 

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

• Forårets og sommerens arrangementer 
• Sundhed i Favrskov 
• Livet som pensionist 
• Fremtidsværksted 
• ….og meget mere 

13. Årgang  -  2. Udgave  -  Maj 2008 

To aktive pensionister, der lige  
synes, at der skulle være rent  
omkring genforeningsstenen  
op til konfirmationssøndagen 



 

Side 2 

Siden sidst har vi afholdt generalforsamling.  
Det var den 7. marts i klubhuset. 
På valg var Rasmus, Brian og Henrik.  
Henrik modtog ikke genvalg og i stedet blev 
Henning Bach valgt. (Billedet til højre) 
 

På generalforsamlingen blev det besluttet  
at købe jakker og T-shirts, så vi er ens, når  
vi er ude at spille. (Billedet nederst på siden) 
 

Åbningsturneringen var i år flyttet fra den 1. maj 
til den 26. april. Dagen startede med rigtigt flot 
vejr og vi var 20 tilmeldte til turneringen.  
Det var en rigtig god dag med rigtig mange  
gode kampe. Turneringen, der blev vundet af 
Berit og Allan, var sponsoreret af Centrum Tøj, 
City Kiosken og Skjød Petanque. 
 

Næste turnering er farsdagsturneringen den 5. juni kl. 11.00.  
Der skal være 2 spillere pr. hold.  
Tilmelding til Bruno 4010 9329 eller Brian 2814 9236 – senest den 1. juni. 

 
Skjød Petanque 

 
Sæsonstart i Skjød Petanque 
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Hvorfor flytter man til Skjød? 

Der er noget, vi ikke helt forstår. Hvorfor flytter folk til de små landsbyer?  

Kan det være rigtigt, at de folk, der gør et kæmpe stykke arbejde for vores lands-
by, skal gå tiggergang hver gang, der skal bruges folk til div. bestyrelser eller 
hjælp anden steds for vores alles interesse! 
Der kunne møde mange flere op til div. arrangementer for at støtte det store frivilli-
ge arbejde her i byen. Det virker, som om det er Tordenskjolds soldater hver gang. 
 

Men flytter man til Skjød fordi: 
 

-  Man kan sende sine børn på stadion og en voksen har opsyn 
-  Man kan sætte sig til fællesspisningsbordet og blive serviceret 
-  Man kan deltage som gæst til sommerfest og div. arrangementer 
 

Det syntes vi ikke, man kan blive 
ved med uden at yde et bidrag 
ind imellem. 
 

For vores eget vedkommende  
kan vi fortælle, at vi har siddet i 
idrætsforeningen i 2 x 8 år.  
Nuværende i vandværket.  
Altid deltaget med opsætning  
og bespisning til sommerfester.  
Ydet hjælp til landsbydagen,  
og arrangeret sommerhåndbold, 
og nu også arrangeret fælles-
spisning. Vi har altid syntes, det 
er sjovt, men nu synes vi, det er 
på tide, der også er andre, der 
tropper op og hjælper lidt til. 
 

Det kan ikke passe, der ikke kan 
findes nogen nye frivillige kræfter her i Skjød!! 
 

Vi har i år ikke deltaget i nogen generalforsamlinger, fordi man kun kan få ”dårlig” 
samvittighed, når man sidder og skal sige Nej!! til at hjælpe. Fordi vi har ligeså 
travlt som alle I andre. 
 

Vi har 3 børn, der deltager i idrætslivet i Hammel. Der er vi også engageret i med 
trænerpost mv. Vi har også fuldtidsjob, hus, have og hund. Det har I andre sikkert 
også, men derfor må det også snart være JERES tur til at yde en indsats. 
 

En stor tak til de forskellige foreninger her i Skjød, for det store frivillige arbejde I 
alle gør. I kan altid ringe, hvis I mangler en hånd, vi hjælper gerne, hvis vi har tid!! 
 

Det er det, der gør det hyggeligt at bo i Skjød.  



 

Christian Møller-Nielsen, Skjød, 
2.viceborgmester(V)  

i Favrskov Kommune  
Side 4 

En af mine politiske ambitioner - nogle kalder det valgløfte - før kommunevalget i 
november 2005 var, at Favrskov Kommune i denne valgperiode burde lave sund-
hedscentre eller sundhedsklinikker i flere byer og på sigt i Hammel, Hadsten,  
Hinnerup og Ulstrup. Den ambition når næppe at blive helt opfyldt inden  
udgangen af år 2009 - men vi er godt på vej! Byrådet har nemlig lige besluttet at 
lave et kommunalt sundhedscenter i Hadsten. 
 

FAVRSKOV SUNDHEDSCENTER, HADSTEN 
Det første sundhedscenter i kommunen kommer i Hadsten nær gymnasiet, fordi 
der allerede er nogle egnede lokaler i kommunens bygninger i Kernehuset.  
Der er plads til de kommunale fysioterapeuter, sundhedsplejersker, rådgivning  
om forebyggelse og eventuelt jordemodercenter.  
I første omgang er der ikke plads til for eksempel praktiserende læger, men der  
er udvidelsesmuligheder på grunden. 

 

FAVRSKOV SUNDHEDSCENTER, HAMMEL 
Sundhedsudvalget skal nu i gang med at finde lokaliteter til et sundhedscenter i 
Hammel. I første omgang vil vi undersøge mulighederne for at placere sundheds-
centret i InSide. På længere sigt bør sundhedscentret placeres sammen med  
Borgerservice i det tidligere rådhus, når Favrskov Kommune på et tidspunkt får 
bygget en samlet administrationsbygning for hele kommunen. 
 
 

UDVIKLINGEN HOS DE PRAKTISERENDE LÆGER 
Tendensen er, at de kommende praktiserende læger er interesseret i at samle  
sig i et center med andre læger, fysioterapeuter, tandlæger og andre, der leverer 
sundhedsydelser.  
Derfor bør kommunen indtænke muligheden for, at de praktiserende læger efter-
hånden samles i de sundhedscentre, som skal være i de fire hovedbyer. 
 

UDVIKLINGEN PÅ HOSPITALSOMRÅDET 
Gennem de sidste tyve år er mange små hospitaler og skadestuer blevet nedlagt 
eller omdannet til sundhedscentre. Den udvikling fortsætter for fuld kraft i de  
kommende år. I Region Midtjyllands nuværende plan for hospitalsvæsenet skal 
Regionshospitalet Randers udvide den akutte funktion, og Regionshospitalet  
Silkeborg skal blandt andet udføre endnu flere ortopædkirurgiske operationer. 
 

SKJØDBORGERE OG SUNDHEDSYDELSER 
Region Midtjylland har endnu ikke besluttet, hvilket hospital borgerne i Favrskov 
Kommune skal bruge fremover, når der er tale om akut indlæggelse. Det ender 
formentlig med, at det skal være Regionshospitalet Randers.  
Ved planlagt indlæggelse eller undersøgelse har alle borgere i Danmark jo frit 
valg, og kan i princippet selv vælge, hvilket hospital, som de helst vil bruge. 

 
Sundhedscenter Favrskov 



Side 5 

 
 

Forsamlingshusets fremtid  

Tirsdag d. 13. maj kl. 18.00 sker der noget spændende i Skjød Forsamlingshus. 
Denne aften inviterer bestyrelsen nemlig byens borgere til at deltage i et lille 
fremtidsværksted. Det lyder måske lidt skræmmende for nogen, men det er slet 
ikke så farligt:  
 

Bestyrelsen vil gerne 
have ideer til, hvad der 
kan ske i forsamlingshu-
set fremover. Går man 
rundt med en god ide til 
et arrangement - eller har 
man ris/ros til bestyrel-
sens måde at drive huset 
på, så er det bare at  
møde op og tage en snak 
med os.  
 

Egentlig er det 
Favrskovs Landsbyråd, 
der har foreslået dette  
arrangement, så Skjøds repræsentant i landsbyrådet, Hanne Wind-Larsen,  
er også at finde i forsamlingshuset denne aften.  
 

Og nu er det jo sådan, at når bestyrelsen arrangerer noget i forsamlingshuset - ja, 
så er der naturligvis også mad på programmet. 
 

Til fremtidsværkstedet laver vi derfor en lidt anderledes fællesspisning:  
Vi tænder op i grillen og laver tilbehør. Du skal selv medbringe det kød, du har 
lyst til at grille. Prisen for at deltage i fællesspisning og fremtidsværksted er 
såmænd kun 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn.  
 

For at vi kan være sikre på, at der er nok til alle, er det nødvendigt at tilmel-
de sig. Dette kan gøres ved at sende en mail til Bjarne: banjon@post.tele.dk 
eller lægge en seddel i forsamlingshusets postkasse. 
Vi håber, rigtig mange skjødsere vil tage imod vores invitation.  
Bestyrelsen glæder sig i hvert fald til at høre om rigtig mange spændende forslag 
til arrangementer og aktiviteter, der kan finde sted i Skjød Forsamlingshus.  

 

Tilmelding til fremtids-fællesspisningen d. 13. maj  senest d. 11. maj  
 

Voksne__________________________                          
 
 

Børn_______________________ 
 
 

Navn___________________________________________________ 



 
 

Nyt  fra Skjød Borger– og Idrætsforening  
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Sæt X i kalenderen 
allerede nu. 

 

Datoen for årets  
sommerfest ligger nu fast.  

Skjød Borger- og  
Idrætsforening afholder  

 

Sommerfest 
lørdag  

d. 23. august. 
 

Ligesom i 2007 vil det  
ske i samarbejde med  

redningskorpsene i Favrskov  
kommune, som i løbet af dagen vil afholde deres årlige Brandcup. 

Nærmere om dagens og aftenens program, vil blive offentliggjort senere. 
 
 

Skjød Borger– og Idrætsforening 

Ny bestyrelse i Skjød Borger- og Idrætsforening 
 

Den nye bestyrelse vil blive præsenteret nærmere i den nye 
folder, der gives i forbindelse med fornyelse/nytegning af 
medlemskaber.  
 
Dog skal de her nævnes kort: 
 
Formand: Anne Mette Poulsen, Sparregårdsvej 14 
Næstformand: Rasmus Willumsen, Skræddergyden 41 
Kasserer: Lis Busborg, Bundgårdsvej 20 
Sekretær: Anne Mette Særkjær, Skræddergyden 43 
Best. medlem: Camilla Søgaard, Bygaden 27 
Aktiv Suppleant: Claus Skriver, Skræddergyden 21 
Aktiv Suppleant: Allan Kristensen, Skolebakken 4 

 
Sommerfest i Skjød 

Anne Mette Poulsen 
er den nye formand 



Skjød Borger- og Idrætsforeningen tænder børnebålet  
ca. kl. 17.30, hvor der vil være mulighed for gratis snobrød.  
 

Samtidig sælges der også pølser, 
brød, øl, vand, kaffe og kage. 
 

Kl. 18.30 er der friluftsgudstjeneste 
ved Anders Bonde  
og menighedsrådet.  

Herefter tændes det store bål, og når  
heksen er sendt af sted til Bloksbjerg,  
holder Ole Brøkner årets båltale ca. kl. 19.30. 
 

HUSK at der i dagens anledning er mulighed for 
at forny medlemskab eller blive nyt medlem af  
Skjød Borger- og Idrætsforening. 
 

NB! Haveaffald må lægges på bålpladsen på stadion fra den 15. maj.  
Andet affald på bålet frabedes venligst. 
 

På gensyn til en hyggelig aften 
Skjød Menighedsråd og 

Skjød Borger– og Idrætsforening 

 
Sankt Hans aften d. 23. juni 

Børnenes dag 
Traditionen tro bliver legepladsen fyldt 
med byens børn, når der bliver holdt  
Børnenes dag lørdag d. 24. maj. 
Temaet i år bliver cirkus, og vi har hyret 
Cirkus Big til at komme og underholde.  
De vil også lave en lille workshop med  
børnene.  
Se evt. mere på www.cirkusbig.dk 
Alle børn (og voksne) opfordres til at  
møde op i deres flotteste cirkuskostume. 
Der er præmie til flotteste udklædning. 
Begivenhederne starter kl. 13.00  
på legepladsen. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening                                                                   



 
 

Landsbydagen 2008 

Skjød Borger- og Idrætsforening vil  
gerne sige tusind tak for flot fremmøde til 
landsbydagen den 26. april.  
De fremmødte fik virkelig knoklet på de i  
forvejen planlagte steder i byen.  
 

Bl.a. ved gadekæret, hvor blomster og bænke 
kom frem og på legepladsen er der kommet 
nye babygynger og en abehånd lavet af reb.  
 

Forsamlingshuset fik ryddet ud i gamle  
gemmer og kørte et par læs væk.  
 

Ellers blev blandt andet gadeskiltene  
vasket og ukrudt fjernet ved klubhuset.  
 

Vi håber, at endnu flere vil støtte op om  
projektet næste gang, herunder også de  
andre foreninger i Skjød. 
 

       Skjød Borger- og Idrætsforening 
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Nyt fra Skjød Jagtforening 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skjød forsamlingshus fredag d. 8.  
februar. 32 medlemmer var mødt til en saglig og fornøjelig aften. 
Formanden omtalte i sin beretning de forskellige begivenheder, som er foregået i 
det forløbne år. Regnskabet blev gennemgået ved kassereren Gert Frisch. 
Dette blev kommenteret og godkendt. På valg til bestyrelsen var Niels Hellemann 
og Ove Overgaard Jensen. Begge blev genvalgt. Rasmus Mortensen blev  
ligeledes genvalgt som suppleant. De to revisorer Gunner Pind og Orla Skødt 
Jensen modtog også genvalg. Den udsatte pokal vedr. krager blev i år vundet af  
Søren Jensen, Hammel. 
Aftenen sluttede med lidt spil og hyggeligt samvær. 

Jagtforeningen 
Ove O. Jensen 

Skjød Jagtforenings årlige fugleskydning starter også i år ved Skjød Gadekær,  
hvor vi mødes lørdag d. 5. juli kl. 9.00.  
 

Herfra henter vi sidste års fuglekonge (Dronning) Birgit på  
residensen Egely Bodtofte. 
 

Herefter går turen videre til skydepladsen. 
 

Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men de, der ønsker at skyde på fuglen, 
bedes tilmelde sig til Gert Frisch på tlf.: 8696 0119. 



 
 

Fastelavnssoldater  
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Nu var det min tur til at være kronprins i Skjød i år, det glædede jeg mig meget til. 

Rasmus S. skulle være konge, så vi skulle samle alle tropperne her i Skjød.  
Vi samledes alle sammen hos mig lørdag den 26. januar. Min mor havde bagt  
fastelavnsboller, dem gik vi hårdt til. Mens de voksne talte om, hvordan det skulle 
foregå, talte Rasmus og jeg med hver enkelt soldat om, hvem de skulle danse 
med til festen, og hvilken rang de skulle have.  
Vi må lige nævne de voksne. Poul var her, for han har helt tjek på, hvordan det 
skal foregå. Så var både mine og Rasmus’ forældre der. Vi var mødt 12 børn op, 
og så skulle vi lige se, om vi ikke kunne få et par stykker flere til at gå, for vi var 
ikke for mange!!  
Søndag den 3. februar mødte vi op hos Rasmus i vores fine dragter kl. 8.30.  
Heldigvis var vejret rigtig fint. Men vi er jo heldige her i Skjød! For det var planlagt 
sådan, at vi skulle på landtur om formiddagen. Keld Jakobsen havde tilbudt at  
køre det ene hold soldater, så min og Rasmus’ far kørte det andet hold. Det er jo 
dejligt, at vi ikke skulle til at trave rundt på alle vejene. 
Kl. 12.30 havde Dorthe lavet frikadeller med sovs og kartofler til os. Det var rigtigt 
godt, vi var alle meget sultne, vi spiste ihvertefælde meget. Der blev også serveret 
is for os. 
Efter et velfortjent hvil, skulle vi på vejen igen. Men det var heldigvis her i byen.  
Vi var tilbage hos Rasmus kl.16.30, så der skulle vi havde gjort kassen op.  
Vi havde samlet ca. 9000 kr. ind. Det var rigtig flot, sikke en fest det kunne blive til. 
Søndag den 17.februar skulle vi i gallatøjet. Der skulle den store fastelavnsfest 
løbe af stablen. Der var mødt rigtig mange mennesker op, det var vi meget glade 
for. Vi fik slået katten af tønden, spist pølser og drukket sodavand, og ikke at  
forglemme danset rigtig meget. 

 

Jeg synes, det har været rigtig sjovt at være  
kronprins her i Skjød, nu glæder jeg mig til at 
blive konge!! Så jeg vil opfordrer alle børn i 
Skjød til at komme med næste år, for vi har det 
rigtig hyggeligt.  
Men det gør det ikke ringere, at vi også får løn  
for vores arbejde.  
 

Til slut vil jeg sige tak for alle, der gav en  
hjælpende hånd:  
Poul, der har styr på traditionerne, Keld, der kør-
te for os, Jens Anton, der sørger for vores sværd 
og kroner og Gitte, der lavede lagkager. Ikke at 
forglemme Rasmus’ og mine egne forældre. 

 
 

Kronprinsen i Skjød 08 
Søren Fogh  
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Min konfirmation og forberedelsen 

Vi startede til konfirmationsforberedelse 
sidst i august. Vi startede med en intro-dag. 
Det var en dag, hvor alle Anders’ konfir-
mander var rundt og se hinandens kirker. 
Det var en god og hyggelig dag. Vi var 
sammen fra kl. 8-13, så vi havde noget tid 
til at lære hinanden at kende. Og så havde 
vi fri fra skole! I oktober var vi på tur til  
Viborg Domkirke. I kirken er der mange  
flotte kalkmalerier, som genfortæller  
bibelhistorien. Vi har også haft et par aftner 
sammen med Hvorslev-konfirmanderne. 
D. 14. og 15. april var vi med Anders og 
Anne Lise i København. Her nåede vi at 
opleve en masse ting. Vi var igen sammen i lang tid og der blev lavet nye  
venskaber. En rigtig dejlig tur. Vi var  bl.a. på Planetariet og i natkirke.  
Vi var også i Trinitatis Kirken. Der så vi nogle meget gamle kister. Der var også 
mange børnekister. De var fra dengang pesten hærgede i Danmark. 
Endelig blev det d. 27. april. Dagen, hvor vi skulle konfirmeres.  
Det regnede først på dagen, men Anders havde sendt en SMS til Gud og bedt om 
godt vejr. Og det virkede! Solen brød frem, da vi sad i kirken. Det gik rigtig godt i 
kirken, selv om jeg havde sommerfugle i maven, da jeg kom. Konfirmationen var 

hyggelig og højtide-
lig. En dejlig stem-
ning var der. 
Da jeg var blevet  
konfirmeret, skulle vi 
til Pøt Mølle og hol-
de fest.  
Jeg skulle køres fra 
kirken i mors gule 
Opel GT’er. Det var 
min første tur i GT’e-
ren. Den tur  
havde jeg glædet 
mig til. 
Jeg havde en super-
kanon dejlig dag, 
som jeg aldrig vil 
glemme. 
 

Line Svendsen 



 

Hvad laver denne mand dog? 
Træner han til OL? 
Er han ved at indføre en ny form for  
Gæt en Skjødser? 
Skal han være med til børnenes dag  
sammen med Cirkus Big? 
 

…. Nej… svaret er da soleklart. 
 

Bjarne viser bare, hvorfor Skjød Oldboys 
altid taber, når han er på banen……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjød Tidendes paparazzi fotograf 

 
Skjød Oldboys er i gang...sådan da…. 

Skjød Old Boys startede sæsonen op d. 9. april. Første kamp var på hjemmebane, 
men inden kampen var det i år nødvendigt, at bruge en halv søndag på at gøre 
banen klar. Dette skyldes besparelser fra kommunens side….. Kasper Jakobsen 
startede havetraktoren op og slog græsset, og vi skulle også selv kridte banen op. 
Normalt skal vi dog ikke selv slå græsset, men det ville være tidsspilde at kridte 
banen, inden den var klippet.  
Første kamp var mod VIK og efter en intens fight tabte vi med 1-3. Anden kamp 
var mod ”divisionsreserverne” fra Aarhus Fremad og igen måtte vi desværre ind-
kassere et knebent nederlag på 2-1. Vores bomber, Erik Bach, måtte i denne 
kamp desværre udgå med et forvredet ledbånd med ca. 8 ugers pause til følge.  
Årets 3. kamp var igen på hjemmebanefæstningen på Skjød Stadion, og mod-
standeren, Boreas, blev sendt hjem med et sviende nederlag på hele 2-1.  
I den 4. kamp gik turen igen til Århus, og denne gang var modstanderne fra CIF. 
CIF lagde hårdt ud i første halvleg og vandt den 3-0. I anden halvdel af kampen 
kom vores bedre kondition til udtryk, og vi scorede her hele 3 mål, og dermed  
endte kampen 3-3. 
Se i kalenderen, hvornår vi optræder på Skjød Stadion.  
 

Skjød Oldboys     
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Vil  du være med til at trille? 

Har du stadig lyst til at trille med "den runde" på 
trods af alder, tiltagende langsomhed og skader, 
som det tager længere og længere 
tid at blive kvit, så mød op på stadion  
mandag den 19. maj kl. 19.00  
 

Alle der har lyst til at røre sig lidt er velkomne. 
 

Og hvad så?  
 

Ja, så ser vi, om vi er nok til 
at spille på tværs af banen 
en god halv times tid. 
 

Vi formår nok også at  
hygge os lidt med hinanden  
i klubhuset bagefter. 

                                                Allan Kristensen, (pt. skadesfri) 
           Skolebakken 4, og ny her i Skjød 
 

 
Mix-bold sæsonen 2008 starter 

Så starter vi med mixbold igen.  
 

Sæsonen starter torsdag d. 22. maj kl. 18.30 – 20.00.  
 

Sæsonafslutning er i uge 41. 
 

 

Hver torsdag sommeren over, 
med undtagelse af skolernes 
sommerferie, kan børnene 
mødes på stadion, hvor en 

voksen vil sætte gang i  
forskellige boldspil. 

 
 
    Så forældre, husk at sende jeres unger af sted. 
 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 



 
 

Julen nærmer sig med hastige skridt….. 

 
 

Hvad er det nu for noget vrøvl 
Skjød Forsamlingshus  
prøver at bilde mig ind?  

Jo, den er god nok.  
 
 
 

Skjød Forsamlingshus  er såmænd allerede ved at  
tænke på julen, selvom der er forår i luften og  

solen skinner indimellem.  
 

Julen i huset starter nemlig med, at bestyrelsen inviterer til  
julefrokost lørdag d. 22. november kl. 18.00.  

 
Vi arbejder allerede nu på at finde noget god  

underholding, og vi satser også på,  
at der bliver mulighed for, at få en svingom. 

 
At vi også skal have god mad og drikke er en selvfølge,  

så du bør allerede nu reservere datoen til en  
hyggelig aften i Skjød Forsamlingshus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skjød Forsamlingshus 
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Ændret dato til: 
Invitation til virksomhedsbesøg 

 
Skjød Borger- og Idrætsforening inviterer  

sammen med Frode Laursen  
til et besøg hos et af Danmarks største lagerhoteller. 

 
Onsdag den 4. juni 2008 kl. 19.00 

 
Vi mødes ved Gadekæret kl. 18.45 og kører samlet til Vitten. 

Der vil evt. være mulighed for samkørsel. 
 

Frode Laursen har en lagerkapacitet  
på 218.000 m2, har 600 lastbiler,  
1100 ansatte og 200 vognmænd.  

De håndterer 1,25 mio. paller om året.  
Du vil få meget mere at vide under  

den spændende rundvisning. 
 

Arrangementet, som er gratis,  
varer ca. 2 ½ time  

og starter med rundvisning på  
og omkring lageret  

og slutter med kaffe. 
 

Tilmelding senest den 28. maj  
til Mariann Bohnstedt, tlf: 8691 2337 

 
Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Ny dato til Frode Laursen 



 
 

Job søges 
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Jeg er en pige på næsten  
15 år, som gerne vil tjene  
nogle lommepenge. 
 
 

Hvis du står og mangler lidt 
hjælp, så prøv at ringe til mig. 
 
Line Fogh 
tlf.: 8696 0131 

 
Børnenes side 

Denne gang er det Emma 
på 4 år, der har tegnet sin 
mor inde i huset.  
Emma bor i Hald Ege og 
hun har været på besøg 
hos sin bedstemor i Skjød.  
Emmas bedstemor har en  
spændende historie,  
som hun fortæller på  
de næste sider her i bladet. 
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Livet som pensionist 

Jeg oplever livet som pensionist som et stort 
privilegium. Den personlige frihed, det har 
medført, er herlig. Da jeg var på vej ind i 
pensionist tilværelsen, havde jeg tre store 
ønsker.  
At være en god bedstemor for mine 
børnebørn, med alt hvad dette indebærer. 
At kunne dyrke mine fritidsinteresser  
Jagt og Fiskeri. 
 

Sidste år gik turen igen til det skønne  
jagtland Polen. Jeg havde min brors  
barnebarn med på turen, han er ung jæger, 
23 år, det var hans første tur til Polen. 
Vi kørte gennem Tyskland, over Berlin, og nåede efter 10 timers kørsel Polen.  
Vi blev indkvarteret på et gammelt slot, Racot, som var nyrestaureret med  
nænsom hånd, så de gamle sale m.v. var bevarede.  
Værelserne var flotte med nye badeværelser. 
 

Hver jæger fik en jagtfører med bil. Det er store afstande, der drives jagt på.  
Vejret viste sig fra den bedste side. Foråret var godt på vej, hvad kan vel 
sammenlignes med en smuk morgen, hvor vi kørte ud fra slottet inden solen  
endnu var stået op. 
En morgen ved skoven, solen stod op og sendte sine varme stråler ud over engen, 
og fangede en regndråbe i edderkoppens spind, der nu skinnede i alle regnbuens 
farver. En frø vågnede langsomt op ved den lille skovsø og begyndte at kvække. 
En solsort fløj forskræmt op, forstyrret af en ræv. Tranerne gik på engen uforstyr-
ret, hvor var de flotte. 
 

Pludselig stod han der, den flotte råbuk, klædt i sin røde sommerdragt, vagtsomt 
så han sig omkring, før han majestætisk gik videre. 
Det var en flot seksender, d.v.s. en buk, som var en fem, seks år, jagtføreren  
sagde skyd, jeg lagde riflen til kinden, adrenalinen pumpede blodet rundt lidt  
hurtigere end normalt, jeg måtte tage endnu en dyb indånding, før skuddet forstyr-
rede den dybe stilhed. 
Bukken tog et stort hop, hvorefter den faldt ned, på vej til de evige jagtmarker  
forendte den en stille forårsmorgen i maj. 
Vi ventede en kort stund, før vi begav os ud til den døde buk. 
Hvilket herligt syn, da vi nåede frem, en rød buk med sin flotte opsats, jagtføreren 
slog mig anerkendende på skulderen for det gode skud. Bukken blev nu brækket, 
d.v.s. indvoldene taget ud, hvorefter vi kørte tilbage til slottet. 

Fortsættes næste side→ 



 Her mødte vi min jagtkammerat. Jagtlykken havde også været med ham,  
han havde ligeledes nedlagt en flot sommerbuk. 
Herefter var det rart at gå til den ventende morgenmad. 
 

Det blev en uforglemmelig tur, hvor vi nedlagde mange flotte sommerbukke,  
humøret var højt, jagtførerne var tilfredse med os, dagene gik alt for hurtigt,  
vi var trætte hver aften, det var dejligt at komme i seng. 
 

Den næste tur til Polen er allerede planlagt, og forventningerne er store. 
 
 

En tur til Norges smukke land blev det også til i 2007. Fisketur til Orkla med en 
god fiskekammerat. Orkla hedder elven, som vi fisker i, den ligger ikke så langt  
fra Tronhjem. Vi blev privat indkvarteret i en bolig ikke langt fra elven. 
Her mødes mange lystfiskere, som vender tilbage år efter år, i forventning om,  
at fange storlaks. 1. juni starter fiskeriet efter laks. 
 

Alle er venlige og imødekommende. Her ved vandet er alle lige, fra direktør  
Jensen til arbejdsmand Pedersen, det er dejligt at opleve. Alle får sig en god snak 
om gode oplevelser ved elve, vi har kogegrej med, så vi kan lave et lille bål, koge 
vand, lave kaffe og riste en pølse. Alt smager godt ude i naturen. 
 

På tredjedagen tilsmilede heldet mig, jeg fik storlaks på krogen. Alle i ens nærhed 
holder op med at fiske, og kommer til hjælp med gode råd o.s.v.. 
Jeg fik efter 20 minutter landet min laks, som vejede 7 kg. Den var sølvblank,  
havde endnu friske havlus på sig, det vil sige, den kom lige fra havet. 
Jeg kunne ånde lettet op, og nyde synet af den flotte laks.  
Også i 2008 går turen til Norge efter laks. 

 

Ellers er de sidste dage gået med 
at passe børnebørn.  
Emma på fire har brækket sit ben 
efter hop på trampolin, men hun 
har hurtigt lært at humpe sig frem, 
selv om gipsen går op over knæet. 
I går tegnede hun. Da hun var fær-
dig, havde hun også tegnet et stort  
E på sine bukser. Da jeg spurgte, 
hvem der havde tegnet, svarede  
Emma:”Det har min mor, jeg håber 
virkelig ikke, det har været mig.”  
Ja, sådan får man mange sjove  
oplevelser med børn.  
Hun vil gerne fiske i min karpe 
dam, egentlig er hun blevet helt 
skrap til det, måske er der en lille 
lystfisker gemt i hende. 

 

 
Gerda Dremstrup  
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Jeg er 42 år og bor i Skjød opland, og der har jeg boet siden 1993. 
 

Jeg har 2 børn på 15 og 18 år.  
 

Min arbejdsplads er i Hammel, og der har jeg arbejdet siden 2003. 
 

Jeg er født og opvokset i Lyngå. 
 

Mine interesser er min dejlige familie og så går jeg til banko, 
og er helt vild med at stå på rulleskøjter.  
 

Som barn var jeg vild med heste og grise,  
men nu nøjes jeg bare med 2 hunde og 3 katte. 
 

Desuden er jeg aktiv i en af byens foreninger.  
 
 

Klip…………………………………………………………………………………………. 
 

Jeg tror det er _________________________________der fortæller om sig selv. 
 
Indsendt af ___________________________________ 
 
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. juli 

 
Vinder af Gæt en skjødser 

 
Gæt en skjødser 
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Jonna H. Andersen fortalte  
om sig selv i sidste nummer  

af Skjød Tidende.  
 

Det var der rigtig mange,  
der havde gættet, men det  

var endnu en gang  
Elna Pedersen, der blev  

den heldige vinder.  



 
 

Nyt fra Skjød Forsamlingshus 
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I 2007 var Skjød Forsamlingshus præget af, at Lone 
og Jens havde sagt deres værtskab op. Lone og Jens 
sagde op den 1.12.2006 og havde et års opsigelse.  
Vi aftalte med dem, at vi hurtigst muligt skulle finde en 
løsning, så de kunne blive frigjort fra forsamlingshu-
set. Vi søgte efter et nyt værtspar i diverse aviser, og 
havde da også et par stykker til samtale.  
Det førte desværre ikke til en ny vært, og vi måtte 
tænke i andre baner.  
Vi henvendte os til Lyngåhus, for at høre om vi kunne 
lave et samarbejde i en eller anden form. Bjarne og 
jeg havde et par møder med Anni og Jørgen fra  

Lyngåhus, og de foreslog, at Jane Bergmann kunne stå for udlejning af huset 
samt rengøring.  
Det er nu faldet på plads, og vi tror på, at huset kan fortsætte, selvom det nu er 
på andre betingelser. Jane passer huset, og Lyngåhus kan levere maden, hvis 
lejerne ønsker det. 
 

Desværre har vi stadig et mellemværende med Lone og Jens, som vi nok må se i 
øjnene, at vi aldrig får inddrevet. Adskillige henvendelser både personligt og pr. 
brev har ikke ført til noget. 
Selv gider jeg ikke bruge mere krudt på det, og vil i stedet for nu se fremad. 
 

Vi tog en ordentlig tørn med at få køkkenet gjort rent. Det var hårdt tiltrængt og vi 
er glade for, at vi fik hjælp af Lise Lotte og Connie, der er suppleanter. 
 

Vi har indkøbt viskestykker, karklude o.s.v. Vi har også købt nogle velourduge, så 
vi har noget at lægge på bordene ved egne arrangementer. Dugene kan lejes af 
lejere af huset for 10 kr. pr. stk. 
Med hensyn til arrangementer prøver vi hele tiden på at forny os.  
Men høstfesten sammen med menighedsrådet 
og julemarkedet sammen med juletræstænding 
og aftensang i kirken synes at være blevet en 
tradition.  
Til Julemarkedet havde vi, som vi plejer, cafe og 
fællesspisning. Her trak vi på gode gamle Jytte, 
som hjalp os med at få en vellykket dag.  
En stor tak til Jytte. 
 

Vi forsøgte os med vinsmagning.  
Desværre meldte firmaet, der skulle forestå  
vinsmagningen, afbud dagen før. Det lykkedes 
os at finde et andet firma, som gav os en vældig 
god aften med vin og ost. 

Forsamlingshusets  
formand Henny  
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 Vi havde gratis sønderjysk kaffebord, mod at folk så 
skulle komme og betale for deres anparter.  
Naturligvis dukkede alle ikke op, men dagen var godt  
besøgt, og det lettede arbejdet med at kræve op. 
 

Den 7. december havde vi julefrokost, hvor Tove 
havde været så venlig at stå for maden.  
Der var rigelig af dejlig julemad, og aftenen var godt 
besøgt. Det medførte et pænt overskud til huset. Så stor tak til Tove. 

 

Det lykkedes os ikke at få McCalmans til Skjød i 
2007, men uventet blev vi så til gengæld tilbudt at 
afvikle en koncert med gruppen den 12. marts i år. 
Dette opstod efter at vi havde arrangeret en stor 
revyweekend med Willys Kaffeklub. Men da det er 
to vidt forskellige arrangementer, turde vi godt satse 
på dem begge. 
 

Gennem Landsbyrådet i Favrskov kommune kører 
der et projekt om forsamlingshusenes fremtid.  
Vi har deltaget i møderne og tirsdag d. 13. maj kl. 
18.00, afholder vi et fremtidsværksted i forsamlings-
huset. Et møde, hvor borgerne kan komme med 
deres ideer til, hvordan vores hus skal og kan bru-
ges fremover. Der er mange visioner rundt om i 
landsbyerne, men mange af ideerne bliver bremset, 

når man kommer til økonomien. Der er efter det sidste fællesmøde i forsamlings-
husene opstået et idekatalog til inspiration for husene. Desværre var der et møde, 
hvor ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage. Her var vi så heldige, at 
Hanne Wind deltog på vores 
vegne, og jeg tror, hun er rustet 
til at deltage i et fremtidsværk-
sted. Hun er derfor også til  
stede i forsamlingshuset d. 13. 
maj. Læs mere om fremtids-
værkstedet på side 5. 
 

Vi har skullet tage stilling til  
rygepolitikken. Det er endt med, 
at vi har følgende politik:  
Offentlige arrangementer –  
ingen rygning. 
Private arrangementer – der 
må ryges, det er op til lejeren. 
I Køkkenet må der aldrig ryges.  
 

Til slut vil jeg gerne takke alle 
frivillige for den store indsats. 
 

Skjød Forsamlingshus  
Henny Josefsen 



 
 

Livet ved Gadekæret 

 

 
Ny bestyrelse i Skjød Forsamlingshus 

Formand:   Henny Josefsen 
 
Kasserer:  Bjarne Andersen 
 
Sekretær:  Conni Markussen 
 
Indkøber:  Lotte Burow 
 
Vicevært:  Erik Bach 
 
Service:  Karen Margrethe Hansen 
 
Pr:   Mette Johansen 

Midtjysk Veteran Knallertklub, havde lørdag d. 3. maj pitstop ved  
vores flotte Gadekær, ved en af deres årlige køreture 
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Skjøds haver kalder 

Da der findes en hel del haver i Skjød, er det  
jo oplagt at starte en have-erfagruppe.  

 

En erfa-gruppe er en gruppe af mennesker, der mødes hos hinanden og deler 
deres erfaringer og glæde for en fælles interesse. I dette tilfælde haver. 
 

Så uanset dine ambitioner for din have, lige meget om du har haft have i 30 eller  
3 år, om du har en stor græsplæne eller du har en ægte engelsk prydhave, så  
er du meget velkommen til at møde op i klubhuset onsdag d. 14. maj kl. 20.00.  
 

Den eneste forudsætning (udover interessen) er, at du har lyst til at dele dine  
have-erfaringer med andre og er villig til at holde mindst ét møde i din have. 
Til det første møde vil vi aftale, hvordan vi kunne tænke os, at gruppen skal  
fungere, hvor tit vi skal mødes og hvor.  
Der vil være en kop kaffe til de fremmødte.  
 

Hvis vi har tid, kan det være, vi tager en tur til den nærmeste have. 
 

Hvis du ikke har mulighed for at være til stede ved første møde,  
er du velkommen til at kontakte Anne Mette Særkjær, 8698 3224. 

 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening  



 
 

Opslagstavlen 

 

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

Indlæg afleveres til 
 

Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk  
eller  
Bjarne: banjon@post.tele.dk 

Husk petanques  
Farsdagsturnering 
d. 5. juni kl. 11.00 

Der er    
grill-aften og  
fremtidsværksted i  
forsamlingshuset 
tirsdag d. 13. maj 
kl. 18.00 

Sankt Hans aften  
d. 23. juni fejrer 
vi på stadion 
i Skjød med 
friluftsgudstjeneste, 
bål og pølser 

Cirkus Big  
underholder 
til børnenes 
dag på lege-
pladsen  
d. 24. maj  Der er fugleskydning i  

Bodtofte skoven  
lørdag d. 5. juli kl. 9.00 
Vi mødes ved Gadekæret 

Trænger du også til  
sjov og motion?  

Så skal du komme  
op på Stadion d.  
19. maj kl. 19.00 

Er du til haver?  
Så mød op 

 i Klubhuset  
d. 14. maj kl. 20.00 


