Tidende
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Bo Jakobsen er den stolte
fuglekonge i Skjød 2008

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

Sommerfest
Sygehusvalg
Ungdomsfester
Efterårets aktiviteter
……..Og meget mere

Den røde lade

Den røde lade blev
bygget sommeren
1948 af en kendt
tømrermester fra
Hammel.
En ung mand fra
Skjød, som havde
læreplads i Hammel,
tog turen over Pøt
Mølle på cykel hver
morgen og tilbage
igen kl. 17 - 17.30.
Arbejdet blev fulgt
med interesse!
Det var et spændende
byggeprojekt.
Et sindrigt hejseværk skulle
sørge for, at et helt læs
afgrøder kunne aflæsse på
en gang.
Det elektriske værktøj var
endnu ikke rigtig kommet
frem. Almindeligt håndværktøj blev flittigt brugt!
Den lokale smed fremstillede selv de mange hundrede
bolte. De første blev skåret
med alm. vindejern. Smedemester Marius Sørensen
byggede herefter en
gevindskæremaskine.
Maskinen var fremstillet af en Ford A gearkasse m. 3 gear frem og 1 bakgear.
Tømrermester Lund Hansen kunne klare bakken op mod Frijsenborg på en
Nimbus med sidevogn - lastet m. tømmer…. Under tiden i første gear.
Svendene kom på cykel. En firmabil pr. svend var ikke så almindelig dengang.
Et rigtig flot byggeri, som har været truet af naturens kræfter flere gange,
men som nu er på vej op igen.
Gl. dreng fra Skjød
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Ove Overgaard Jensen

Konkurrence
for børn – NEJ TAK!
Ungdomsfester
i forsamlingshuset
Der har i forsommeren været 3 ungdomsfester inden for ganske kort tid og det er
bestemt ikke nogen god idé set fra naboernes synspunkt.
Nu, hvor forsamlingshuset udlejes uden vært, er der ikke længere nogen til at
holde styr på, hvad det er for fester, der kommer ind og derfor ikke nogen til at
sige ”nu er det nok – festen slutter, hvis ikke reglerne overholdes”.
Det, synes vi som naboer, er uholdbart.
Den ene fest har været mere larmende end den anden – den sidste fest var med
diskotek, der snildt kunne spille hele byen op. Problemet var bare, at det rent
faktisk også var det de prøvede på og det betød, at vi naboer ikke kunne sove før
festen var slut kl. 04:00 søndag morgen / Vinduer blev ikke holdt lukkede, så det
var for flere af os, som om vi skulle forsøge at sove midt i festlokalet.
Havde det så ”bare” været larmen, men nej… flere steder i byen er der begået
hærværk af de unge, der har deltaget i de forskellige fester. Bl.a. har legepladsen
og den gamle smedje stået for skud. Byen har også været brugt som offentligt
toilet, hvor de unge har ladet deres vand overalt – op ad huse, biler, i haver,
gadekær og på legepladsen. Ikke særligt lækkert. Bestemt heller ikke en fryd at
finde pytter af opkast i haven efter disse fester.
Vi synes, det vil være respektløst overfor naboerne at fortsætte med at leje
forsamlingshuset ud til sådanne fester og foreslår, at man undersøger, hvem der
vil leje og til hvad for at undgå ungdomsfester, som ingen andre vil have.
I 2 af tilfældene har hhv. de unge og deres forældre selv indrømmet overfor forsamlingshusets naboer, at de ikke har kunnet leje andre steder og mon ikke der er
en grund til det??!
Vil vi virkelig tiltrække den slags uro til vores dejlige by? Nej vel? Hvis det rygtes
ude i det danske land, at vi i Skjød har fester for hvem som helst, er der så nogen,
der kan garantere for, hvad det fører med sig? Det er set i andre byer, at det kan
føre til uro, hærværk, kriminalitet m.m. fordi dem, der holder festen, ikke kan styre,
hvem der dukker uinviterede op og starter balladen.
Hilsen en gruppe Skjød borgere
På side 5 i dette nummer af Tidende er der svar fra forsamlingshusets formand.

En hjemmeside du bør besøge
Hvis du har mulighed for det, kan du prøve at surfe forbi
www. landsbyerne-hammel.dk under Skjød.
Her kan bl.a. finded info om byens foreninger
og en opdateret aktivitetskalender.
Der er også link til siden:
Side
3
www.huseihammel.dk Her kan
du 3bl.a.
se billeder af huse i Skjød
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Nyt fra Landsbyrådet
For mange af os er ferien nu godt brugt, flere af jer er i gang
med høsten, foreningslivet lader op til efterårets aktiviteter,
ja tiden går. Hjemme hos os flytter Taus hjemmefra for at
begynde sin uddannelse.
Landsbyrådet har i foråret godkendt forslag til en landsby
politik. Den har været længe undervejs, men nu håber jeg,
den bliver godkendt af byrådet. Hvis politikken godkendes
uden de store ændringer, må jeg med glæde erkende, at
politikerne har stået ved deres vision om borgerinddragelse.
Mødeformen er blevet evalueret og et af de interessante forslag er at forsøge at
afholde Landsbyråds møder ude i landsbyernes forsamlingshuse. På den måde
ses kommunens mange landsbyer, deres forsamlingshuse og der bliver mulighed
for at høre lidt om stedet. Mødeformen skal ændres, så det bliver et aktivt møde,
som gerne skal være interessant at deltage i.
Det blev bl.a. diskuteret om landsbyer uden repræsentation, dvs. som ikke stiller
med et rådsmedlem. - Skal de modtage midler fra Landsbyrådet? I dag er det
sådan, at landsbyerne støttes med 10.000 kr. til formål, som besluttes lokalt og
forsamlingshuset modtager andre 10.000 kr.
Kunstudvalget for Favrskov Kommune og landsbyrådet har nedsat et lille udvalg,
som skal udarbejde et forslag til, hvordan kunstprojekter kan placeres og udvikles
i landsbyer, som vil deltage i projektet. Ideen er, at udsmykke udvalgte landsbyer
med kunst, som er frembragt gennem et samarbejde mellem forskellige kunstnere
og beboerne. Jeg håber, at vi i Skjød vil se nogle muligheder for udsmykning og
påvirke en udfordrende samarbejdsproces for interesserede.
Et andet forum nedsat af LR er fremtidens forsamlingshus. Til efteråret vil dette
arbejde blive evalueret og det bliver spændende at drøfte resultatet.
LAG - Lokal Aktions Gruppe, som er helt uafhængig af LR har fået bevilliget
150.000 kr. til aflønning af en projektkoordinator i 2008. LAG kan, via midler fra
EU og kommunal finansiering, støtte projekter til udvikling af job og attraktive
levevilkår i landdistrikterne. Næste år håber LR, at kommunen særskilt bevilliger
et beløb til LAG finansiering af tilsvarende EU-midler. I LR tror vi på, at midler
herfra vil komme landsbyerne til gode. Jeg håber, der afsættes midler til at
matche EU-midlerne og at der vil komme livskraftige projekter ud af denne
støtteordning.
Fællesmødet holdes som sædvane i august mellem foreningerne i Skjød. Her
skal landsbyens penge fordeles. Her er det muligt at komme med forslag til en af
formændene i byens foreninger. Fællesmødet vil efterfølgende vurdere dit forslag.
Hanne Wind-Larsen
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Til en gruppe Skjød Borgere
Jeg ved ikke, hvem denne gruppe Skjød Borgere er, men kan forstå, at det er
naboer til forsamlingshuset. Hvor langt naboskabet strækker sig, er svært at se
af indlægget. Det er altid nemt at kritiserer andre, og det falder mig lige nu svært
ikke at skulle komme med eksempler på, hvad byens egne unge laver og har
lavet i tidens løb. Det er ikke kun i år, at smedjen har fået smadret vinduer, og ting
fra udenomsarealet smidt i dammen. Det har byens egne børn gjort i stor stil.
Jeg har også altid lært at sætte min cykel ind om aftenen i stedet for at have den
stående på fortovet. Helt ærlig. Hvor fristende er det ikke at tage en tur på en
cykel, der selv byder på fri afbenyttelse.
Det er heller ikke kun til ungdomsfester, at der er nogle, der kommer til at ofre
aftensmaden efter indtagelse af rigelig alkohol, det har vi set til alle slags fester.
Efter nytårsaften, har det i mange år været sådan, at beboerne selv ryddede op
efter nytårs skyts. Det er sløjet af de sidste år. Går man en tur gennem byen efter
nytårsaften, flyder det med affyret skyts. Med det vil jeg blot sige, at man nogle
gange måske også lige skal feje for egen dør først.
Jeg har selv været næsten-nabo til Forsamlingshuset i 15 år.
Vi boede på Bygaden 13, og jeg har aldrig hørt mine forældre klage over
forsamlingshuset. Jeg ved godt, at man ikke skal komme med eksempler på,
hvordan det var engang. Men jeg gør det alligevel. Da jeg var et ungt menneske,
blev der holdt midnatsbal i Forsamlingshuset. Festen startede kl. 23 og sluttede
kl. 05. Der var alle de mennesker, der kunne proppes ind, og når de store
navne spillede, måtte folk ofte stå udenfor. Tænk, at det kunne lade sig gøre den
gang.
Jeg har fuld forståelse for frustrationerne, men jeg må også igen sige, at
forsamlingshuset har en økonomi at tage hensyn til. Derfor forsøgte bestyrelsen
for forsamlingshuset at leje huset ud til ungdomsfester.
I mit indlæg fra forsamlingshuset på side 24 kan I læse vores beslutning om regler
for afholdelse af ungdomsfester fremover.
Lige nu har jeg en følelse af, at vi, der har boet i Skjød i rigtig mange år, er på vej
til at blive skubbet ud af folk, som ikke har forståelse for, hvordan det er at leve i
en landsby, der ellers før i tiden havde et godt sammenhold.
Et sammenhold som vi netop kan opretholde ved at have et forsamlingshus, hvor
økonomien hænger sammen. Alle skal være velkomne i Skjød, og ved fælles
hjælp kan byen bestå som en dejlig landsby.
Og så er det rigtig ærgerligt, at kritikkerne ikke kommer og giver deres mening til
kende, når vi har borgermøde og generalforsamlinger. Hvis I ikke mener, at huset
skal bestå, synes jeg, I skal komme der, hvor beslutningerne bliver taget.
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Med venlig hilsen
Henny Josefsen
Formand for Skjød Forsamlingshus

Lidt at tænke over…..
For noget siden, var der nogle der skrev, at der blev kørt for stærkt på
Skræddergyden.
Jeg tror, der er flere, der synes, at der også er problemer med parkeringen
på samme vej.
Der er nogle steder, hvor det er svært at se, om der kommer bus eller biler
eller for den skyld en cykel.
Heldigvis er der ikke sket noget endnu, men tænk over hvor I parkerer.
Der er efterhånden mange børn på denne vej.
Der skulle jo nødigt ske dem noget …..eller nogle andre.
SÅ TÆNK PÅ DET
En beboer på Skræddergyden

Kontakt

Borger– og Idrætsforeningen

Anne Mette Poulsen

Tlf.: 8746 0280

Skjød Petanque

Bruno Christensen

Tlf.: 4010 9329

Skjød Forsamlingshus

Jane T. Bergmann
Henny Josefsen

Tlf.: 8696 0943
Tlf.: 8696 0167

Skjød Jagtforening

Niels Hellemann

Tlf.: 8696 0252

Skjød Menighedsråd

Anny Hansen

Tlf.: 8696 0132

Skjød Vandværk

Frits Hvas

Tlf.: 8696 0167

Sølvsten Vandværk

Søren Westermann

Tlf.: 8696 0037

Oldboysfodbold

Keld Jakobsen

Tlf.: 8696 0074

Landsbyrådet

Hanne Wind-Larsen

Tlf.: 8696 0037
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Høstfest
Den 21. september inviterer Skjød Menighedsråd
og Skjød Forsamlingshus til høstgudstjeneste med
efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset.
Gudstjenesten starter kl. 17.00 i Skjød kirke.
Efter gudstjenesten byder vi på høstmenu
i forsamlingshuset kl. ca. 18.00.
Maden laves af Heidi Fogh
Der serveres:
Kylling i karrysauce m. ananas,
løse ris og kålsalat
Gammeldaws æblekage m. flødeskum
Kaffe/Te
Pris: 60 kr. pr. kuvert.
Børn under konfirmationsalderen kan spise gratis.
Forsamlingshuset sælger som
sædvanlig drikkevarer til små priser.
I løbet af aftenen skal vi høre årets
Høsttale v. Henny Josefsen
og synge de kendte
høstsange akkompagneret af
Anne Lise Quorning.

Tilmelding til fællesspisning på kuponen side 27,
som afleveres i forsamlingshusets postkasse eller
på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. september.
Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus

Akut syge fra Skjød skal til Randers
Borgerne i de tidligere kommuner i Hammel, Hinnerup, Hadsten og Hvorslev har
i praksis brugt forskellige hospitaler. Alt efter bopæl har man været rettet mod
hospitalerne i Silkeborg, Århus, Randers og Viborg.
Derfor har der af forståelige grunde været megen debat om, hvilket hospital
Favrskov-borgerne skal bruge fremover.
De nye regler og optageområder er ikke endeligt politisk besluttet, men alt
tyder på, at akut syge Skjød-borgere fremover skal køres til Regionshospitalet
Randers. Det fremgår af de forslag til hospitalsplan, som Regionsrådet skal
tage endelig stilling til i september 2008. Regionshospitalet Randers er et
velfungerende hospital med mange forskellige lægefaglige specialer.
Tidligere har Skjød-borgerne været henvist til Regionshospitalet Silkeborg
ved akut indlæggelse, fordi den daværende Hammel Kommune var en del af
Regionhospitalet Silkeborgs optageområde.
Regionshospitalet Silkeborg skal fra næste år have færre akutte patienter, men til
gengæld flere planlagte undersøgelser og ortopædkirurgiske operationer.
Det er naturligvis en forandring for Skjød-borgerne at flytte fra Regionshospitalet
Silkeborg til Regionshospitalet Randers i tilfælde med akut sygdom, som kræver
indlæggelse. Det gælder som hovedregel også skadestuebehandling og fødsler.
Nøgternt set, er det ikke nogen forringelse for Skjød-borgerne, fordi Regionshospitalet Randers kan levere samme faglige kvalitet, og køreafstanden er nogenlunde den samme.
Hvis man ikke skal indlægges akut, har borgerne som hovedregel stadig ret til
selv at vælge, hvilket hospital, som de ønsker at bruge. Når ens egen praktiserende læge henviser til indlæggelse eller undersøgelse, for eksempel hofteoperation, har man stadig ret til frit valg af hospital.
I praksis betyder det, at Skjød-borgerne for eksempel kan ønske at komme til
Regionshospitalet Silkeborg eller Viborg, hvis de pågældende hospitaler kan
levere den undersøgelse eller operation, som efterspørges. Man kan dog som
hovedregel kun vælge et hospital i Århus, hvis man fejler noget helt specielt,
som kun behandles på specialafdelingerne på Århus Universitetshospital.
Forslaget til hospitalsplan giver den største forandring for borgerne i den tidligere
Hinnerup Kommune, som har været vant til at bruge hospitalerne i Århus.
Byrådet har protesteret til Region Midtjylland over at Hinnerup-borgerne tvinges
til Randers, når hospitalerne i Århus er meget tættere på.
Protesten medfører sandsynligvis, at Hinnerup-borgerne får ret til at føde på
Århus Universitetshospital, Skejby.
Den enkelte borger behøver naturligvis ikke at kende de noget indviklede regler,
idet for eksempel de praktiserende læger og Patientkontoret i Region Midtjylland
kan give vejledning.
Side 8

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

Kære Skjødsere og andet godtfolk
Så nærmer vi os med hastige skridt den årlige sommerfest.
Igen i år gæster brandmændene fra Hadsten, Hammel og Hinnerup os med deres
dyst om ære, håneret og vandrepokal.
De har i år sammensat et program, som bliver spændende, sjovt og udfordrende
for borgerne i byen. De har blandt andet givet udtryk for, at de gerne vil have
større modstand i tovtrækningen...

Succesen fra sidste år med skumfodbold bliver gentaget, så klæd jer selv og
børnene på derefter, hvis i vil boltre jer i skummet. I samme ombæring skal der
gøres opmærksom på, at skummet kan lave pletter på påklædning og kan virke
lokalirriterende, så omgang med skummet er under eget ansvar.
Efter afsluttet BrandCup er der tid til lidt afslapning før gadedysten bliver skudt i
gang kl.14.00. I år har borgerforeningen fundet på nye discipliner som kan udføres
af alle (næsten).
Efter afsluttet gadedyst, er der kl. 15.00 den
årlige kagekonkurrence med ”kampen om
den gyldne kagerulle”. Alle interesserede er
velkomne til at komme med en kage, der så
bedømmes af landets hårdeste og mest
retfærdige dommere...Skjødborgerne...
Når alle har spist sig mætte i kage, lukker boden,
for at vi i borgerforeningen kan nå at flytte den
og gøre klar til aftenens spisning og fest i Vagns
Garage på Skolebakken.
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fortsættes næste side →

Tilmelding til spisning sker ved brug af tilmeldingssedlen ved programmet her i
Tidende og tilmelding og betaling af spisning skal ske senest kl. 16.00 den 23.
august i boden.
Ud over ovenstående
aktiviteter vil det i
løbet af dagen være
muligt for børnene at
anvende de to hoppeborge, som bliver
stillet op på stadion.
Brug af disse er på
eget ansvar og der
bliver af den grund
igen i år delt op i en
småbørns- og storbørnshoppeborg.
Læg mærke til
skiltning ved hoppeborgene.
Ligesom de foregående år er der et stort arbejde i at stable sådan et
arrangement på benene, derfor efterlyser vi hjælp til nogle ting, der er
afgørende for at arrangementet overhovedet kan lykkes:
Fredag den 22. august:
Vi mangler folk til at hjælpe med at sætte telte op fra kl. 17.00. Kl. 19.00
stiller vi borde og stole op.
Lørdag den 23. august:
Mangler vi folk til at sætte hoppeborgene op om morgenen,
hjælpe til i boden i løbet af dagen, stå i baren om aftenen,
lave salatbar om eftermiddagen, hjælpe
til med at flytte borde og stole fra kl. 16.00, grilleksperter fra
kl. 16.00 (dem må der være mange af ovenpå denne
skønne sommer).
Søndag den 24. august:
Oprydning fra kl. 10.00. Vi mødes friske og veludhvilede.
Vi har den glæde at informere alle om at den lille hoppeborg er sponsoreret af
Sparekassen Kronjylland og at Gadeberg i Hadsten er delsponsor af den store
hoppeborg. Skjød Smede- og maskinfabrik sponsorerer en del af maden og
Skjød tømrer- og formsnedkeri sponsorerer en del af musikken.
En stor tak til dem for deres støtte.
Vi håber, at mange vil komme og få en hyggelig dag sammen med os,
brandfolkene og hinanden.
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På festligt gensyn fra
Skjød Borger- og Idrætsforening

Sommerfest og Brandcup
23. august 2008
På Skjød Stadion
PROGRAM (med forbehold for ændringer)
09.00

Morgenbord (10 kr. – gratis for medlemmer af
SBIF)

10.00

Favrskov BrandCup. Hammel, Hadsten og
Hinnerup Brandvæsen dyster om deres
vandrepokal, som Hinnerup vandt i 2007

14.00

Gadedyst

15.00

Kampen om Den gyldne Kagerulle

16.00

Boden lukker

18.00

Spisning. Menu: Grillet lam med kartofler,
salatbar og brød. Herefter en let dessert

Pris: Medlem: Voksen 125.-kr. Børn (under konfirmationsalderen) 50,-kr.
Ikke-medlem: Voksen 150,-kr. Børn (under konfirmationsalderen) 50,- kr.
Tilmelding til spisning sker ved aflevering af talon i klubhusets postkasse,
eller telefonisk til bestyrelsen dog inden kl. 16.00 den 23. august.
Allan Kristensen 8698 2736

Rasmus Willumsen 8696 0201

Lis Busborg 8694 4240

Camilla Herløw Søgaard 8621 2435

Anne Mette Særkjær 8698 3224

Anne Mette Poulsen 8746 0280

Claus Skriver 8618 3006
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til Sommerfestspisning 2008
Navn_____________________________Adr._____________________________
Voksne_________

Børn _________

Skt. Hans festen på Skjød Stadion den 23. juni
I år var det Skt. Hans aften på en hverdagsaften og afslutning på flere uger med
tørt vejr. Det havde netop regnet et par dage før, men alt var stadig tørt.
I år var det blevet til et kæmpe bål og borgerforeningen besluttede ret hurtigt at
bålet skulle være lidt mindre. Vi ringede derfor til Torben Bach og efter 5 minutter
holdt han på stadion og grabbede en stor del af bålet af.
Skjød-borgerne troppede ligeså stille op på stadion til friluftsgudstjenesten, hvor
Anders Bonde endnu engang fik rørt vores lattermuskler, mens han frøs.

Herefter blev bålet tændt og årets båltaler, Ole Brøkner, holdt en flot båltale,
hvor han blandt andet kom ind på at ekstremisterne i dag er nutidens hekse.
Ud over det, nævnte han værdien af at bevare et landsbysamfund, og at man
skal stå sammen om aktiviteterne i landsbyen. Mens Ole Brøkner holdt båltalen,
kom der indtil flere skæve vindstød, der gjorde, at flammerne nærmest lå hen
over græsset flere gange. Det var et flot syn, men vi er glade for, at der blev
fjernet en del af bålet.
Det lod til at folk hyggede sig trods vejrets luner, og på grund af at det var
arbejdsdag dagen efter, tog folk tidligt hjem.
Tak til alle fremmødte for en hyggelig Skt. Hans aften.
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Skjød Borger- og Idrætsforening

GRATIS
Sønderjysk Kaffebord
søndag d.26. oktober
kl. 14-17
Mød op i forsamlingshuset
og forny dine anparter
Som Tak for hjælpen
byder vi på et stort
sønderjysk kaffebord
Du er naturligvis også meget
velkommen til at tegne
nye anparter
Skjød Forsamlingshus

Trampolin sælges

2 år gammel.
Diameter 3,7 m.
Pris : 600 kr.
Allan og Line
Svendsen
Skræddergyden 50
8696 0094

Peter Vildmand i Skjød Forsamlingshus

Til julefesten i forsamlingshuset
kommer den populære
randersmusiker Peter Vildmand
og spiller.
Peter ikke bare lyder som
Kim Larsen – han ligner ham også.
Det er dog ikke kun Kim Larsen og
Gasolin, der er på hans repertoire.
Han er kendt fra flere bands, hvor
han turnerer Danmark rundt med
Gasolin sange, og nu er vi så
heldige, at vi har fået ham lokket til
Skjød Forsamlingshus.
Skjød Forsamlingshus
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JULEFEST I SKJØD
FORSAMLINGSHUS
D. 22. NOVEMBER
KL. 18.00
Skjød Forsamlingshus
inviterer til
julefest med lækker julefrokost/buffet
med alt hvad dertil hører.
Der er også ris a la mande med mandelgaver.
Den populære Peter Vildmand
spiller under spisningen og til
dans bagefter.
Prisen for denne glade aften med mad,
musik og natmad er kun 150 kr.
Forsamlingshuset sælger drikkevarer
til rimelige priser.
Så, tag naboen, kortklubben, chefen,
strikkeklubben, fodboldholdet,
hundelufteren eller hvem du nu synes,
med til en sjov start på julerierne.
Tilmelding i forsamlingshusets postkasse eller
på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. november
Skjød Forsamlingshus

Børnenes side
Denne flotte tegning af en
robot, har vi fået fra
Jakob på 3 år,
der bor på Bygaden 13

Børnenes dag

Endnu en festlig dag for børnene i
Skjød løb af stablen i maj måned.
Cirkus Big underholdte med stor
succes, og mon ikke der var et
par nye cirkus-aspiranter blandt
ungerne.
Efter showet blev der undervist i
bl.a. balancering med tallerkner på
pinde og jonglering med bolde.
Igen i år havde vi også glæde af
Karin Bisgårds dejlige islandsheste,
de fik skridtet nogle ture med en
masse glade børn.

Udklædningskonkurrencen blev vundet af
Nanna Nielsen fra Skræddergyden. Hun var
klædt ud som en fræk cirkus-prinsesse.
Kort fortalt, så det ud som om børn og
voksne hyggede sig hele dagen, hvor der
heldigvis var dejligt solskinsvejr.
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Skjød Borger- og Idrætsforening

Formiddagslegestue
Fredag d. 22. august er der, i samarbejde med dagplejer Connie Svendsen,
arrangeret formiddagslegestue i klubhuset.
Tilbuddet gælder for alle børn i dagplejealderen.
Vi begynder kl. 9.00 med et rundstykke og slutter ved frokosttid.
Det er muligt at blive og spise sin medbragte madpakke, inden
børnene skal puttes.
Så, hvis du og dit barn har lyst til lidt social samvær med
ligesindede fra Skjød, så skynd dig at tilmelde dig til
Anne Mette Særkjær på tlf.: 8698 3224,
senest tilmelding er onsdag d. 20. august.
Skjød Borger- og Idrætsforening

Forældre / Barn gymnastik
Så starter vi igen op med forældre/barn gymnastik for de 1-4-årige børn i Skjød.
Vi vil lege, synge og udfordre børnene (og forældrene) på en motorisk og
social måde.
Første gang er
tirsdag d. 2. september i
tidsrummet 16.30 til 17.30
i forsamlingshuset, og
det er også her, man
tilmelder sig.
Sæsonen strækker sig
til midten af november
og koster 200,-/barn.
Træner er, som de
foregående sæsoner,
Anne Mette Særkjær.
Evt. spørgsmål kan
rettes til hende på
tlf.: 8698 3224.
Alle er velkomne, også bedsteforældre med deres børnebørn.
Skjød Borger- og Idrætsforening
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Mix-bold
Så starter sæsonen igen efter sommerferien.
Første gang er torsdag d. 14. august og vi
fortsætter indtil efterårsferien.
Vi vil meget gerne høre fra eventuelle forældre,
som kunne tænkes, at ville tage en enkelt aften,
da det er svært at få alle datoerne til at gå op
med bestyrelsens kalender.
Det kan i værste fald resultere i aflysninger, som
det desværre skete i foråret, hvilket er skuffende
for alle, der møder op.
Vi spiller og leger hver torsdag kl. 18.30 - 20.00.
Vel mødt til alle og husk det er gratis!
Skjød Borger- og Idrætsforening

Førstehjælpskursus
Det er vigtigt at kunne udøve førstehjælp.
Man ved aldrig, hvornår man kan få brug for det.
Torsdag d. 23. oktober bliver der afholdt førstehjælpskursus i klubhuset v. Stadion.
Kurset er et såkaldt hjerte-lunge-redningskursus, altså
hvor man lærer at give hjertemassage.
Vi starter kl. 18.30 og slutter 22.00.
Vores instruktør er Erik Øster Særkjær (her fra Skjød),
som er uddannet førstehjælpsinstruktør ved DGI.
Kurset koster 125,-/ deltager inkl. kursusbevis og kaffe.
Max antal deltagere er 16, så det er først til mølle.
Sidste tilmelding er mandag d. 20. oktober til
Anne Mette Øster Særkjær på 8698 3224
Skjød Borger- og Idrætsforening
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Nye låse i klubhuset
Der er i løbet af vinteren og foråret desværre forsvundet en del
effekter fra klubhuset. Der er ingen tegn på indbrud, men der er i
tidens løb kommet så mange nøgler i omløb til hoveddøren og
kælderen i klubhuset, at det ikke er muligt at eftersøge, hvem der
har været forbi.
Låsene vil derfor blive skiftet i løbet af august måned.
Skjød Borger- og Idrætsforening

Springvandet
Hvorfor kom springvandet så sent ud i Gadekæret i år?
Det skyldes desværre hærværk på elinstallationerne. Der har været nogen, der
synes det var sjovt at slå elskabene i stykker og hive i ledningerne.
Det er ikke ligetil at få repareret anlægget, for: - Hvem skal betale? - Hvis forsikring dækker? etc.
Borgerforeningen har ingen midler udover kontingentet og en overgang så det ud
til at vi måtte sløjfe både springvand og lys på juletræet.
Men heldigvis er anlægget nu
repareret og springvandet kører
igen.
Til sidst en lille bøn.
Der er af og til folk, der piller ved
uret og tænder og slukker for
springvandet.
Det gør det meget svært, at
holde det kørende og kræver en
del tilsyn.
Springvandet er sat til at starte
kl. 7.30 - 21.30 på hverdage og
kl. 8.30 - 22.00 i weekenden i
den lyse tid.
Disse tider er valgt som
et kompromis mellem at få størst
mulig glæde af springvandet
og samtidig ikke genere de tættest bosatte unødvendigt.
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Skjød Borger- og Idrætsforening

Nyt fra Skjød Petanque
Siden sidst har
vi afholdt 2
turneringer:
Farsdagsturnering
og Skjød Open.
Til farsdagsturneringen var vi 10
hold med 2 på
hvert hold.
Vinderne blev
Berit og Bruno,
der vandt finalen
over Brian Højgaard og Torben
Jensen.
Skjød Open var den
3. august og der var
9 hold med 3 på
hvert. 4 fra Farre og 5
fra Skjød. Vi startede
med rundstykker
kl. 9.30, derefter
begyndte turneringen
og vi havde fundet
vinderne ca. kl. 16.00.
Vinderne blev Berit,
Jytte og Bruno. Nr. 2
Brian Højgaard, Brian
Nielsen og Torben
Jensen. Nr. 3 blev
Erik Bach, Morten
Bach og Peter Bach.
Sidste turnering i år er Årets Mester den 13. september kl. 10.30.
Man spiller alene og alle er velkommen - også nye spillere.
Tilmelding til Bruno 4010 9329 eller Brian Højgaard 2814 9236
senest den 9. september.
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Skjød Petanque

Skjød Vandværk
Skjød Vandværks sparekonkurrence kører derud af
for fulde omdrejninger.
De 3 tilmeldte deltagere om den flotte gevinst, sparer
alle på livet løs.
Vi har denne gang hørt fra Ingerlise Thomsen på
Sparregårdsvej 7.
Hendes tiltag for at spare på vandet har indtil videre
været: at fylde vaskemaskinen helt op, samle opvasken - ikke bare en kop eller tallerken af gangen. Inden badevandet bliver varmt, gemmes det til andre
gøremål som f.eks. blomstervanding.
I næste nummer af Skjød Tidende ser vi frem til at
høre spareråd fra de andre deltagere i konkurrencen.
Skjød Vandværk

Forsamlingshuset søger
•

Frivillige, der har lyst til at bage kager til det
Sønderjyske kaffebord d. 26. oktober.

•

Gevinster til tombolaen ved vores julemarked
d. 30. november.
Alle gode gevinster kan bruges.
Husk på, du vinder måske selv en af dem…

•

”Arkitekt” - eller person med talenter indenfor
dette område.
Vi har stadig brug for gode ideer til evt.
flytning af toiletter.

Henvendelser om ovennævnte kan ske til
forsamlingshusets formand,
Henny Josefsen, 8696 0167 eller mail: hennyjosefsen@mail.dk

Badminton
Så er det tid til at tilmelde sig den nye badmintonsæson.
Vi har fået tid i hallen mandag kl.19.00 - 20.30.
Sæsonen slutter d. 1. maj.
Tilmelding og betaling foregår i klubhuset
torsdag d. 4. september mellem kl. 19.30 og 21.30.
En bane til 4 personer koster 1920 kr. - 480 kr. pr person.
Ved tilmelding betales for hele banen.
Hvis I ikke har mulighed for at komme den dag,
er der mulighed for at reservere og betale en bane hos
kassereren Lis Busborg 8694 4240.
Banen er dog ikke optaget, før hele banen er betalt.
Skjød Borger– og Idrætsforening

Skjød Oldboys
Skjøds gamle drenge er efter en tiltrængt sommerpause fit for fight til
efterårssæsonen. Fuldstændig som planlagt, kom vi i den lavest rangerende
kreds her til efteråret.
Vi lægger ud med en udekamp mod TST d. 13. august.
Til denne kamp har holdleder Keld Jakobsen udtaget en bruttotrup på hele
14 spillere. Vi må så se, hvem der har selv-trænet bedst i sommerpausen……
Herefter følger følgende hjemmekampe:
D. 20. august mod Ødum Hadbjerg.
Derefter er der lokalbrag d. 3. september mod Korsholm IF.
D. 10. september er det Brabrand IF, der forhåbentlig skal rejse hjem med et
nederlag fra Skjød Stadion.
Den sidste kamp i efteråret spilles også på Skjød Stadion d. 24. september og
vores oldboys spillere er sikkert ved at være i topform på dette tidspunkt af
sæsonen til at vinde en sikker sejr over Hornslet IF.
Efter denne kamp er sæsonen dog ikke helt slut, da spillerne traditionelt også er
meget gode til at holde årets afslutningsfest. Det vides endnu ikke, hvad
festudvalget - der i år består af Ole Møller Hansen, Anders Vadstrup og
Flemming Dohn - finder på, men det bliver sikkert sjovt.
Skjød Oldboys
Side 23

Bjarne Andersen

Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Om sommeren plejer der ikke at være det helt store at
fortælle fra Skjød Forsamlingshus. Det er her, bestyrelsen
tager sig en slapper, og der er ikke særlig mange udlejninger.
Det er vel det, man kalder agurketid.
I år er det lidt anderledes. Forsamlingshuset skal tjene ca.
60.000 kr. om året for at dække udgifterne til vand, varme,
el, lakering af gulv o.s.v. Det kan nogle gange være svært,
da lejeindtægten ikke gør det alene, og vi har brug for flere
indtægter. Derfor besluttede vi at sige ja til ungdomsfester.
Det gav imidlertid en del klager fra naboerne, og det kunne vi naturligvis ikke sidde
overhørig. Vi har ikke fået noget ødelagt i huset ved disse fester. Det gav blot lidt
ekstra rengøring.
Efterfølgende, har vi i bestyrelsen besluttet, at huset kun lejes ud til ungdomsfester, såfremt forældrene er medlemmer af Skjød Forsamlingshus.
Derved håber vi, at vi kan holde det på et niveau, som alle kan acceptere.
Som altid forsøger vi at forbedre huset, og i denne sommer har Bjarne og Erik sat
nye skabe op i skænkestuen. Her er plads til 2 rulleborde, og det er tanken, at en
del service skal opbevares her. Det giver mere plads i køkkenet.
”Polle” har naturligvis også været involveret i dette projekt. Så mange tak for
hjælpen til ham. I det hele taget synes vi, at vi får god hjælp af en gruppe borgere,
som synes, huset skal bestå. Så tak til alle jer, der har givet en hjælpende hånd,
eller støttet op om vores arrangementer.
Forsamlingshusprojektet i Favrskov kommune ligger lidt stille hos os.
Efter borgermødet i maj måned, har vi samlet alle ideer og forslag sammen.
Det er meningen, at vi vil arbejde videre med dem i løbet af vinteren.
Vi håber også, at vinteren vil byde på nye toiletter.
Vi har endnu ikke nogen tegning over, hvordan det bliver, men det er vores mål,
at ”scenetilbygningen” skal ændres, så der bliver plads til nye toiletter.
Når vi får tegninger og budget klar, vil vi søge Landsbyrådet om midler til udførelse af projektet.
I uge 34 bliver gulvet lakeret og er klar til efterårets og vinterens arrangementer.
Vi ser frem til at møde jer til kommende arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Henny Josefsen
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Vinder af Gæt en skjødser

I sidste nummer
af Skjød Tidende
var det Charlotte
Burow, der fortalte
om sig selv.
Det havde Signe
Josephsen regnet
ud, og hun blev
den heldige vinder
af lodtrækningen
blandt de rigtige
besvarelser.

Gæt en skjødser
Jeg er født og opvokset i den "gamle" Hammel kommune, og flyttede hertil i det
forrige årtusinde.
Jeg er nok "lidt" sports tosset, har været håndbold- og fodboldtræner i mange år.
Jeg tuller stadigvæk rundt og morer mig på banen.
Den sidste ledetråd fra min side er, at jeg måske startede byfornyelsen,
pga. renoveringen af eget hus…..

Klip………………………………………………………………………………………….
Jeg tror, det er _________________________________der fortæller om sig selv.
Indsendt af ___________________________________
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. november
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Fugleskydning 2008
Man mødtes traditionen tro
ved Skjød Gadekær.
Derefter drog selskabet til
Bodtofte for afhentning af
sidste års fuglekonge Birgit
Westergaard Gregersen.
Efter en gæstfri modtagelse
gik man nu videre til
Skydepladsen.
Her ventede en kop kaffe og
et rundstykke, og vi startede
lodtrækning af numre til
skydning på fuglen.
25 deltagere dystede på
fuglen. Kl. 16.54 var alle
plader nedskudte.

Resultater fra fugleskydningen 2008
Konge:

Bo Jakobsen

Næb:

Henning Andersen

Venstre vinge:

Niels Hellemann /
Mikkel Frisch

Venstre klo:

Evan Andersen

Halen:

Mikkel Frisch

Højre klo:

Niels Hellemann

Højre vinge:

Mikkel Frisch

Kronen:

Jørgen Jensen

DART:
1. præmie

Brian Bentzen

2. præmie

Jesper Kristensen
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Skjød Jagtforening

Fællesspisning
Tirsdag d. 9. september går forsamlingshusets bestyrelse
i køkkenet og laver mad til efterårets fællesspisning.
Menuen bliver stegt flæsk med persillesovs og rødbeder.
Til dessert serverer vi rødgrød med fløde.
Prisen for dette - inkl. kaffe/te - er såmænd kun 50 kr.
for voksne.
Børn under konfirmationsalderen slipper med 25 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Fællesspisningen starter kl. 18 med hyggelig fællessang.
Tilmelding senest d. 4. september på mail til banjon@post.tele.dk
eller ved at aflevere kuponen i forsamlingshusets postkasse.
Skjød Forsamlingshus

Kuponer
Tilmelding til Julefesten d. 22. november afleveres senest d. 16. november
Antal_____________
Navn___________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………

Tilmelding til Høstfesten d. 21. september afleveres senest d. 16. september
Voksne_________
Børn___________
Navn_______________________________________________
…….…………………………………………………………………………………………………………………

Tilmelding til Fællesspisningen d. 9. september afleveres senest d. 4. september
Voksne_________
Børn___________
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Opslagstavlen
Husk:
Høstgudstjeneste
d. 21. september
i Skjød Kirke kl. 17 og
høstfest i Forsamlingshuset kl. 18

Der er sommerfest med
BrandCup på Skjød Stadion
d. 23. august

Jeg skal op og
blive årets
mester i Petanque
d. 13. september
Skjød Forsamlingshus byder
også i år på gratis kaffebord.

Det er d. 26. oktober

Deadline til næste nummer af
Skjød Tidende er d. 1. november.
Indlæg afleveres til
Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk
eller
Bjarne: banjon@post.tele.dk

Lær førstehjælp
i Klubhuset
d. 23. oktober
SBIF har mange
børneaktiviteter
på programmet i
efteråret…..Der er
både Mix-bold,
Børnegymnastik og
Formiddagslegestue.

Jeg skal huske
at reservere
d. 22. november
til julefest med
Peter Vildmand og
god mad

