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Gert Frisch har været et tur i luften over
Skjød og sendt os dette flotte billede

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

Julen i Skjød
Nye fællesspisninger
Nye udlejningspriser
Hvad er der sket i Skjød
…..krydret med billeder fra Skjød

Oplevelse fra Skjød
En gård beliggende mod Frijsenborg skovene!
En kold oktoberdag 1944, stod pludselig 3 personer på fortrappen og bankede på!
Pigen lukkede op - og løb.
Hun løb ind og bankede på til husbonden.
”DER STÅR NOGLE TYSKERE HERUDE?”
Husbonden kigger skråt ud af vinduet og ser her 3 personer uden
distinktioner, men med store støvler foret med lammeskind.
Han åbner døren!
“Hello - Can you help us?” spurgte den forreste?
”Are you English?” Spurgte nu gårdejeren.
”Yes.”
”Come on inside!”
Deres Lancaster var
blevet nedskudt af
tyske natjagere og
måtte nødlande ved
Bjerringbro.
Et besætningsmedlem var fastklemt
i flyet og måttes
efterlades, da flyet
eksploderede få
sekunder efter.
Efter et måltid med
kartofler og stegt flæsk, blev man enige om, at en rute mod Lisbjerg efter mørkets
frembrud ville være at foretrække. ”Landinspektøren” ville så forsøge at få en
kontakt til Sverige - dette lykkedes. De tre rejste derefter ad hemmelig rute til
England.
Efter krigens slutning kom Commander: Dich Gee til Danmark for at takke de
danskere, som havde hjulpet ham at slippe væk fra tyskerne.
Han overrakte her en orden fra R.A.F.(Royal Air Force) til dem, som havde
sat livet på spil ved at hjælpe flygtende Flyvere som var skudt ned over Danmark.
En - som selv har set og hørt det
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Fællesforeningsmøde
Foreningerne har i år holdt 2 fællesmøder.
Det er sådan, at jeg indkalder alle foreningerne to
gange om året for at drøfte og orientere hinanden
om, hvad foreningerne hver især har gang i.
Formålet er bl.a. at få fordelt landsbyens penge,
10.000 kr. fra Landsbyrådet, og få koordineret
aktiviteter og etableret samarbejder om
kommende aktiviteter.
Fra sidste møde kan det bl.a. nævnes, at Borgerog Idrætsforeningen (SBIF) har problemer med
vedligeholdelsen af klubhuset. Der er bl.a. et utæt
tag, ruder der er punkterede og lidt af hvert galt
ved Petanqueklubhuset. Favrskov Kommune virker meget passiv, men har dog
allieret sig med en konsulent, som har gennemgået vores klubhus.
Nu håber vi så på, at der afleveres en rapport, som kan udløse midler til at holde
huset i sømmelig stand inden det er for sent.
SBIF arbejder videre med kommunen.
SBIF har stadig mod på at etablere en multibane på stadion.
Sommerfesten havde været en stor mundfuld for den nye bestyrelse og man bad
om hjælp til næste års fest, hvis der skal holdes en sommerfest.
Festen gav SBIF et lille overskud på 2.000 kr.
På mødet nedsatte vi en tovholdergruppe, som skal planlægge og koordinere
næste års Byfest, som vi har valgt at kalde den. Den holdes den 27. juni 2009.
Så i disse krisetider udskyd sommerferien til efter denne weekend. Der vil blive
brug for mange hænder!!!
Landsbyrådet er gået sammen med Kunstforeningen i Favrskov for at vurdere,
om der kan udvikles et kunstprojekt, som kan forankres i måske 2 udvalgte
landsbyer, der, i samarbejde med en kunstner og en gruppe interesserede lokale
borgere, skal udvikle et kunstværk, som symboliserer landsbyen. Et spændende
projekt, som Skjød måske kan kvalificere sig til, hvis I vil være med.
Min lille sag om lokaletilskud til konkrete aktiviteter i forsamlingshuset, hvor SBIF
havde søgt kommunen om lokaletilskud til mor-barn-gymnastik, er nu kommet så
vidt, at udvalget for Kultur, fritid og landsbysamfund har bedt mig komme og
fortælle om problemstillingen. Vi kan så håbe på, at politikerne vil se velvilligt på
denne positive særbehandling i forhold til kommunens egne huse.
Fortsættes næste side
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På mødet blev der fra mange sider givet udtryk for den trælse måde byen
præsenterer sig på. Der er trafiksikkerhedsproblemer og for meget rod i det
”offentlige rum”. Kan der gøres en fælles indsats og ydes første hjælp til dem,
der ikke kan se det, men hvordan?
Landsbyrådets penge til landsbyen + 10.000 kr. fra 2007 blev uddelt til følgende
projekter:
• Tilskud til forsamlingshuset, arkitekthjælp til tegning af nye toiletter
op til 8.000 kr.
• SBIF til el-plæneklipper 4.000 kr.
• Forsikring af legeplads ca. 3.000 kr.
• Reparation på legepladsen 2.000 kr.
• Til Landsbydagene i 2007 og 2008 gives tilskud på 2.000 kr.
Der er foreløbig disponeret for 19.000 kr.
Næste møde holdes i januar / februar måned.
Hanne Wind-Larsen

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.
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 (kupon på side 23)
eller på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. november
Skjød Forsamlingshus

Din indsats gør en forskel!

Vi har brug for flere Natteravne.
”Natteravnene” er ganske almindelige voksne mennesker.
Jeg har været Natteravn i 5 år. Jeg meldte mig, da mine børn
begyndte at gå på diskotek i Hammel – ville se med egne øjne
hvordan nattelivet i Hammel foregik.
Vi hverken kan eller skal løse sociale- eller politimæssige
opgaver, men jeg er sikker på, at vi medvirker til at skabe
lokal tryghed og forståelse mellem unge og ældre.
Vi bestemmer selv, hvor tit vi vil gå.
Normalt plejer jeg at gå to gange i kvartalet, men det varierer efter,
hvor travlt jeg har.
Vi går 2–5 timer på en aften/nat og altid i hold på tre personer.
Vi er kendt i byen som: ”Det er dem i de gule jakker”.
Har du lyst til at være med, så kontakt formanden,
Ninna Frandsen på tlf.: 8696 4217
Kristian Johansen
Landsbækvej 89, Skjød

Møllehave i Skjød Forsamlingshus
Sidst Johannes Møllehave skulle have været i Skjød
for at holde foredrag blev han desværre nødt til at
melde afbud p.g.a. sygdom.
D. 17. februar 2009 er Møllehave klar igen og
Skjød Borger- og Idrætsforening og Skjød Menighedsråd
er arrangører i Skjød Forsamlingshus.
Nærmere info om køb af billetter i næste
nummer af Kirkebladet ”Kirke og Sogn”.
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Kommunen vil forhindre knallertulykker
Favrskov Kommune deltager i en landsdækkende
kampagne for at forebygge knallertulykker, og har
blandt andet udsendt næsten 700 breve til forældre i
kommunen. Opfordringen er at stoppe børns ulovlige
og farlige knallertkørsel.
Dramatisk flere ulykker
Baggrunden for kampagnen er en dramatisk stigning i
antallet af ulykker, hvor specielt unge mellem 15 og 17
år er mest repræsenteret. Det er ofte drengene, som
kører på tunede knallerter.
Tragiske ulykker
Knallertulykker giver ofte meget voldsomme kvæstelser. Jeg oplevede selv for cirka to år siden at være
den første til at hjælpe en ung forulykket knallertkører nær stadion i Hammel.
Vedkommende døde desværre samme dag af sine kvæstelser.
Det er umådeligt tragisk at miste livet i så ung en alder, og det efterlader en
livsvarig sorg hos de efterladte.
Forældrenes ansvar
Forældrene er de nærmeste til at forhindre de unges knallertulykker.
Statistikken viser, at de hyppigste ulykkesårsager er høj fart og sprit i blodet.
Hertil kommer, at nogle unge ikke anvender styrthjem. Opfordringen til forældrene er derfor at tale med de unge samt tjekke knallert og styrthjem.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
På Hammel Neurocenter får vi ofte unge med alvorlig hjernekvæstelse og
blødninger efter ulykker på knallerter. Hospitalet yder en meget intensiv indsats
for at rehabilitere de unge, og heldigvis er behandlingsresultaterne blevet
betydeligt bedre i de sidste 10 år. Det er dog desværre sjældent muligt at opnå
fuldstændig helbredelse, og mange unge må leve med følger efter hjerneskade
resten af livet. Det kan blandt andet være ændringer i personligheden og
hukommelsesbesvær. Derfor er slutresultatet ofte, at selvom de unge eventuelt
bliver helt eller delvist selvhjulpne, må de opgive uddannelse og job.
Kommunen skal forebygge
Det er ikke kommunens opgave at fortælle borgerne, hvordan livet skal leves.
Det er dog kommunens opgave at bidrage til at forebygge ulykker, og gøre det
nemmere for den enkelte at leve et sundt liv. Derfor deltager vi i kampagnen.
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Christian Møller-Nielsen, Skjød,
2.viceborgmester(V)
i Favrskov Kommune

Skjød Petanque
Lørdag den 13. september afholdt vi Skjød Mesterskabet.
Det var en god dag med dejligt vejr, der var 16 deltagere. Vinderen blev Rosa
Højgaard i en familie-finale imod Allan Højgaard. Tove Mortensen blev nr. 3.
Sæsonen er slut for i år, men vi er selvfølgelig tilbage næste år. Følg med i
Skjød Tidende for mere info.
Tak til sponsorerne!
Sanistål
M. Frisch
Car-Team
Salon Riva
Salon Jytte
Rema 1000
Centrum Tøj
City Kiosken
Kiil og Nielsen
De Grønne Busser
Lyngå Autoværksted
Børge Bach og sønner
Sparekassen Østjylland
Skjød Smede og maskinfabrik
Skjød Tømrer og formsnedkeri
Skjød Petanque

Førstehjælpskursus
Da det ikke lykkedes at få gennemført det planlagte kursus i
oktober, prøver vi med en ny dato i starten af det nye år.
Vi håber, at de, der forgæves meldte sig til det tidligere,
og en masse andre, kan finde tid og lyst til at deltage i det nye
kursus. Det er vigtigt at kunne udøve førstehjælp.
Man ved aldrig, hvornår man kan få brug for det.
Tirsdag d. 20. januar 2009 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 kl. 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.
Man skal være min. 16 år for at deltage.
Max antal deltagere er 16, så det er først til mølle.
Der skal dog være min. 8 deltagere for at kursus gennemføres.
Sidste tilmelding er mandag d. 6. januar 2009 til
Anne Mette Øster Særkjær på 8698 3224.
Skjød Borger- og Idrætsforening

Julebanko
Julen sig nærmer og det er igen ved at være
tid til julebanko.
Det finder sted søndag d. 16. nov. i
Skjød Forsamlingshus fra 13.30 til 17.00.
Kom og hyg dig med naboerne og få chancen
for at vinde en and til julemiddagen eller en af
de andre dejlige præmier.
I pausen er der mulighed for at købe kaffe og kage og
deltage i amerikansk lotteri. Der spilles om 20 ænder og
20 kyllinger, og når alle præmier er uddelt, spilles der ikke flere spil.
Dørene åbner og salg af plader starter kl. 13.00.
Vi glæder os til at se dig.
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Skjød Borger– og Idrætsforening

Nyt fra menighedsrådet
I år skulle der være valg til menighedsrådet.
Medlemmerne vælges for fire år.
I Skjød blev der ikke afholdt valg, da der kun
var én liste og kun det antal medlemmer,
der skal være i Skjød Menighedsråd.
Tidligere har vi været seks medlemmer,
men fra første søndag i advent 2008 skal der
kun være fem medlemmer.
Ingrid Hellemann, Laila Kildehøj, Vagn Nielsen og Jørgen Jensen ønskede ikke
at genopstille.
Skjød Menighedsråd ser fra 30. november derfor således ud:
Anny Hansen, Henny Josefsen, Susanne Østerby,
Anders Egelund og Keld Jakobsen.
Suppleanterne er Dorte Olsen, Kirsten Berthelsen og Laila Kildehøj.
Henny Josefsen

Efterlysning

Vi søger vinterhi i tørvejr
til ca. 6 meter lang campingvogn.
Gerne i lade, garage eller lign.
Kontakt Steffen eller Camilla
på tlf.: 8621 2435 / 2251 7125
så taler vi om prisen.

Side 10

Program for Julemarked
i Skjød Forsamlingshus
d. 30. november
Kl. 11.00

Salg af juletræer og kirkegårdskranse

Kl. 11.00 – 12.00

Gavebanko

Kl. 12.00

Tombola, Fiskedam og Lykkeposesalg åbner

Kl. 12.30 – 13.30

Frokost

Kl. 14.00

Kinesisk auktion over juledekorationer

Kl. 14.30

Kaffe/te og sirupskage

Kl. 15.00

Borddækningskonkurrence

Kl. 15.00

Hygge og billeder fra Skjød på storskærm

Kl. 16.30

Juletræstænding ved gadekæret
….måske kommer julemanden forbi….
(arr. Skjød Borger- og Idrætsforening)

Kl. 17.00

Adventssang i kirken
(arr. Skjød Menighedsråd)

Kl. 18.00

Fællesspisning i forsamlingshuset
(tilmelding på dagen)

TIDSPUNKTERNE I FORSAMLINGSHUSET ER CA. TIDER

Skjød Forsamlingshus
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Børnenes side

Hej…
Jeg hedder Nanna og jeg bor Skræddergyden 28.
Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg er startet i skole.
Jeg går i 0.a på Skovvangsskolen. Jeg tager skolebussen i skole hver morgen.
Det er sjovt at tage med bussen og så lærer jeg også nogle af de andre børn fra
Skjød at kende.
I skolen laver vi mange ting. F.eks. tal-brød, rim og remser og vi har gymnastik om
fredagen - det er sjovt. Lige nu har vi om kartofler….. Efter skole er jeg i SFO - den
hedder Bifrost. Der leger jeg med mine nye skolekammerater.
Jeg har tegnet mig selv ved
siden af min skole. Man kan
også se legepladsen.
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Tilbageblik på sommerfest og brandcup
Endnu engang var der sommerfest og BrandCup i Skjød,
hvor Skjødsere og brandfolk samledes om en hyggelig dag på stadion.
Denne gang blev det brandfolkene og deres familier, der kom til at dominere
billedet på stadion, da der vist var mandefald i Skjød, hvilket betød, at der
hverken blev tovtrækning eller skumfodbold mod brandfolkene i år,
da vi ikke kunne stille et hold fra Skjød.

Brandfolkene morede sig og det
gjorde de fremmødte skjødsere også.
Som en oplysende intro havde
brandfolkene lavet en ”bilulykke” midt
på stadion for at demonstrere deres
splinternye frigørelsesværktøj.
Lidt senere og midt i den årlige dyst
blev Hammel-folkene pludselig kaldt
ud i til et rigtigt uheld i Hammel og
frigørelsesværktøjet blev indviet på
behørig vis.
Dette afbræk for Hammel-folkene
betød dog ikke det store i dysten,
for det endte med at de løb af med
sejren og fik den ”kønne” vandrepokal.
Fortsættes næste side
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Efter brandfolkenes dyst lå skummet tilbage som en indbydende
legeplads til små kommende skumfiduser!
Nogle blev mere dækket af skum end andre....

Om eftermiddagen havde borgerforeningen arrangeret en gadedyst, som
desværre måtte aflyses, da folk åbenbart var gået hjem inden kagekonkurrencen.
Heldigvis mødte folk igen talstærkt op, da der skulle spises kage og vælges den
årlige vinder af ”Den Gyldne Kagerulle”. I år blev det Kristina Willumsen, der løb
med præmien på en times massage, der var sponsoreret af Marianne Moser
(Maz.dk).
Herefter sluttede dagen af med spisning i teltet af masser af grillet lammekød.
Som efterdønninger, til denne årets sommerfest, er der en gruppe fra byens
foreninger, der er blevet enige om at ændre strukturen for næste års sommerfest.
Datoen bliver d. 27. juni 2009, og sidder der nogen derude med en lille festarrangør i maven, er I meget velkomne til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne i en af byens foreninger.
Inden det allersidste ord vil alle gerne sige tusind tak til de få, men meget
energiske, hjælpere der mødte op og gav en hånd med.
Som afslutning vil Skjød Borger- og Idrætsforening gerne sige tak til nedenstående sponsorer, der gjorde det muligt at få sommerfesten til at løbe rundt
samt at have 2 store, flotte hoppeborge:
Frisch A/S, Kiil & Nielsen, Skjød Tømrer- og Formsnedkeri, Skjød Smede
og Maskinfabrik, Maz.dk ved Marianne Moser, Gadeberg i Hadsten og
Sparekassen Østjylland.
Skjød Borger– og Idrætsforening
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Juletræsfest
Årets juletræsfest bliver lørdag
d. 27. december kl. 19.00
i forsamlingshuset.
Her vil vi traditionen tro
hygge os med dans om
juletræet, lege for børn
og kaffe med kage til de
voksne.
Og mon ikke julemanden
kigger forbi med en
godtepose til børnene ………
Alle er velkomne store som
små – unge som gamle.
Pris for at deltage:
Børn:

25 kr. til godtepose
og sodavand

Voksne: 25 kr. til kaffe,
the og kage
Tilmelding senest d. 10. december
til Rasmus på 8696 0201
Skjød Borger- og Idrætsforening
Side
Side15
15

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

Lykke - Heidi
Her er Skjød Tidendes Notarius Publicus
på arbejde...for nemheds skyld kalder vi
hende nu bare for Lykke-Heidi.
Denne gang hjalp Heidi os med at
trække vinderen af ”Gæt en Skjødser”.
Til dagligt går Heidi på Regnbueskolen i
Hammel. I fritiden passer hun blandt
andet sine 2 kaniner, som hedder
Wendy og Musser.
Kaninerne kan afhentes ganske gratis,
eneste krav er, at der bliver passet
godt på dem.
Hvis du er interesseret i kaninerne,
kan Heidi træffes på tlf.: 8696 0157
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Vinder af Gæt en Skjødser

I sidste nummer af Skjød
Tidende, var det Poul
”bus” Rasmussen, der
fortalte lidt om sig selv.
Det var en af de svære,
men Lotte Mortensen
fra Kirkeskovvej regnede
den ud, og vil snarest
modtage et par flasker
vin.

Gæt en Skjødser
Jeg er 32 år, har to børn og er blevet gift med min mand 2 gange.
Jeg flyttede til en blind vej i Skjød den dag, der var orkan for snart 4 år siden. Og
bor nu med udsigt over byen, hvor jeg blandt andet kan se kirken fra mit køkken.
For tiden arbejder jeg i Viborg, og lever af at andre vil bruge penge på at flytte
mulden under vores fødder.
Mine rødder findes i den midtjyske muld og nogle ville kalde mig for en uldjyde.
Mine interesser er familie, venner, lokalhistorie, gamle ting, slægtsforskning og
naturen.
Jeg er 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. februar 2009
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Skjød Forsamlingshus
Så må vi til tasterne igen, for at fortælle, hvad der er sket i Skjød Forsamlingshus
siden sidst.
Det er jo ikke nogen nyhed, at bestyrelsen hele tiden arbejder på at forbedre
huset. Vi vil gerne have lavet nye toiletter, og har nu kontaktet en arkitekt, som
skal komme med ideer til, hvordan vi kan få etableret nye toiletter i den del af
huset, hvor scenen er nu. Her vil vi også gerne have oplagsplads til borde og
stole. Vi glæder os til at se arkitektens forslag.
Samtidig har vi en idé om at nedlægge herretoilettet i gangen, så vi kan få en
ordentlig indgang med garderobe.
Derudover har vi indhentet et tilbud på et nyt fyr, i håb om, at vi kan spare oliepenge ved at få en tidssvarende kedel og fyr. Alle disse drømme har vi haft
længe, og håber, at vi kan lægge budget i det nye år, så vi kan få søgt nogle
midler til formålet.
Landsbyrådet i Favrskov Kommune havde søgt penge fra Landdistriktspuljen,
med det formål, at få en vurdering af samtlige 37 forsamlingshuse i kommunen.
Da pengene blev bevilliget, hyrede man et konsulentfirma til at samle og koordinere husene og ideerne til fremtidens forsamlingshus. Måske husker I, at vi indkaldte til borgermøde, hvor alle kunne komme med deres mening om, hvordan vi
kan få mest mulig ud af vores hus.
Efterfølgende har bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus sammen med Farre og
Sall Forsamlingshus meldt sig til at være med i et pilotprojekt, hvor vi skal være
en slags Fyrtårnshuse, og vise vejen til hvordan vi kommer videre med vores huse, eller ”multihuse”. Til dette projekt, er der her i november måned søgt om midler, ligeledes fra Landdistriktspuljen. Om vi får pengene bevilliget, vil først blive
afklaret en gang i foråret. Såfremt vi får nogle penge, skal de blandt andet bruges
til at afklare hvilke behov der er for et ”multihus”. I bliver inviteret til at se andre
fungerende ”multihuse”, og der vil igen blive inviteret til borgermøde. Hvis du har
lyst til at vide mere om projektet, er du velkommen til at henvende dig til Bjarne
Andersen eller Henny Josefsen.
Pr.1.1.2008 havde vi ændret på lejeprisen af Skjød Forsamlingshus. Det var
nogle indviklede regler, og det beklager vi. Vi har derfor taget lejepriserne op
til revision, og de vil blive ændret igen pr. 1.1.2009. Samtidig har vi gjort det mere
fordelagtig for medlemmer at leje huset. Se side 21 i dette nummer af Skjød
Tidende.
Vi har efterhånden holdt julemarked den første søndag i advent i nogle år.
Det vil vi også gøre i år. Det bliver med et nyt og spændende program. Nogle af
traditionerne går igen, men der er bestemt også nyheder, som du kan læse om i
programmet på side 11. Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil møde op til en
hyggelig søndag, hvor der også er adventssang i kirken kl. 17.
Side 18

På bestyrelsens vegne
Henny Josefsen

Buon Camino! - God rejse

Nu er vandreturen startet
Sådan et scenarie er mere reglen end
undtagelsen på Via de la Plata

Buon Camino, god rejse, eller egentlig god vej er den hilsen, som pilgrimme giver
hinanden, når man skilles og som spanierne i øvrigt hilser pilgrimmene med.
Vi vandrede i sommer fra Salamanca til Santiago de Compostella, ca. 500
kilometer, ad den pilgrimsvej, der kaldes Via de la Plata, Sølvvejen.
Når man beslutter sig for sådan en tur, skal man være godt forberedt hjemmefra
d.v.s. vandre med rygsæk og rigtige vandrestøvler gradvis op til 20 - 25 km. pr.
dag. Rygsækken med indhold må ikke veje mere end 10% af ens kropsvægt og
højst 12 kg. Vandretempoet er typisk 4 – 5 km. i timen. Med pauser vandrer man
5 - 6 måske 7 timer alt efter vejrlig og terræn. Man skal have god tid, hvilket vist
er en mangelvare for mange. På en pilgrimstur er noget af det vigtigste ikke at
føle tidspres.
Fortsættes næste side

Side 19

Nå, men vi startede denne gang i Salamanca nordvest for Madrid og fulgte den
gamle romerske vej op ad bjerge og ned i dale, kom til små landsbyer ”uden for
lands lov og ret”, hvor de eneste turister er pilgrimmene.

Her er så lidt mere natur
Vi er vel oppe i 1600 m højde og nærmer os
Galicien, Spaniens nordvestlige hjørne,
hvor Santiago ligger

Sætter man pris på storslået natur, stilhed og langsomhed, så er en pilgrimsvandring absolut et kvalificeret bud og billig. 2 mennesker kan, med overnatning på
herberg, kan sammenlignes med vandrerhjem herhjemme, og fuld fortæring leve
for 500 kr. om dagen (og der er vin til maden, skal jeg huske at sige). Hertil skal
så retfærdigvis lægges rejseudgifter til Spanien.

Katedralen i
Santiago de
Compostela, som
er alle Santiagopilgrimmes mål
Katedralen
kan ses i en
afstand på
mere end 5 km

Buon Viaje! (men pas på, man bliver grebet af det).
Allan Kristensen

Jo flere anparter - jo mere rabat!
Fra d. 1. januar 2009 bliver der indført nye
og mere enkle priser for leje af Skjød Forsamlingshus:
Ikke-medlemmer betaler 1600 kr. for at leje huset.
Medlemmer får en rabat på 40 kr. pr. anpart pr. husstand.
Der kan max. trækkes 40 anparter fra.
Begravelsesleje er 800 kr.
Foreningsleje er 450 kr.
Foreninger kan leje til foreningspris, hvis det er et møde på max. 4 timer.
Generalforsamlinger (under 4 timer) er stadigvæk til foreningsprisen.
Til fester kan foreninger leje huset på samme vilkår som alle andre.
Hvis en forening bruger huset i mere end fire timer er det til
den alm. udlejningssats.
Ovennævnte udlejningspriser er inklusiv service og rengøring.
Toiletpapir, ”køkken-linned”, kaffefiltre, sæbe m.m. forefindes i huset til
fri afbenyttelse. Duge kan lejes efter aftale med Jane T. Bergmann.
Manual over forsamlingshusets regler ligger i køkkenet.
Forældrene skal være medlem af forsamlingshuset,
hvis man ønsker at leje huset til ungdomsfest.
Al henvendelse vedrørende leje af forsamlingshuset til
Jane T. Bergmann, tlf.: 8696 0943

GENERALFORSAMLING
Skjød Forsamlingshus afholder generalforsamling
tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Skjød Forsamlingshus I/S

Nyt fra Skjød Vandværk
Selvaflæsning Skjød Vandværk
Fra i år er aflæsningstidspunktet flyttet til d. 31. december.
Dette skyldes harmonisering i Favrskov Kommune.
Der vil blive udsendt selvaflæsningskort i december måned.
Det er muligt at sende kortet ind, og det vil også i år kunne
lade sig gøre at indtelefonere aflæsningen
eller indsende den via internettet.
Telefonnummer og internetadresse vil fremgå af selvaflæsningskortet.
SÅ HUSK AT FÅ LAVET DIN AFLÆSNING SENEST D. 31. 12.
Manglende aflæsning ”belønnes” med et gebyr på 250,- kr. plus moms.
Skjød Vandværk

Nyt fra de (halv) gamle drenge
Skjød Oldboys har nu afsluttet årets
anstrengende sæson med meget
gode resultater….
Den allersidste ”pligt” i år var at deltage i afslutningsfesten.
Det er efterhånden blevet en
tradition, at holdet tager en tur til
Voldby for at spille fodboldgolf.
I år var det Torben Dohn, der var
bedst. Han kunne stolt hæve den lille
buket, og til trods for anstrengelsen
lykkedes det for TD at frembringe et
lille smil. Æren bliver i familien, da
sidste års vinder var Flemming, som
også er medlem af Dohn klanen.
Dagen sluttede med en fest i klubhuset næsten til den lyse morgen.
Næste år starter sæsonen sikkert
som altid i april.
Bjarne Andersen

Fællesspisning på en ny måde
Jens Fogh har fået en god idé.
Som noget nyt bliver fællesspisningen lavet som en ”stafet-udfordring”.
Jens (og et af ham udvalgt team)
starter op med at arrangere fællesspisning
fredag d. 16. januar kl. 18.00.
Stafetudfordringen går ud på, at hver spisning har et tema. Denne aften bliver det
mad lavet af mænd under 50 år…..
Den nye udfordring kunne evt. være mad
lavet af mænd over 50 år, en mexicansk aften, suppeaften,
gammeldaws kokkerier eller…….??
Kun din fantasi sætter grænsen…
Menuen er endnu ukendt, men prisen er den samme
som altid nemlig 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under
konfirmationsalderen.
Og hvem modtager så stafetten næste gang?
Det finder du ud af, ved at deltage
i fællesspisningen d. 16. januar.
klip………………………………………………………………………………………
Tilmelding til Fællesspisningen d. 16. januar afleveres senest d. 12. januar
i Forsamlingshusets postkasse
Voksne_________
Børn

_________

Navn ________________________________________________________
klip………………………………………………………………………………………
Tilmelding til Julefrokost d. 22. november afleveres senest d. 16. november
i Forsamlingshusets postkasse
Voksne_________

Navn _____________________________________________

Opslagstavlen

At lave ingenting er virkelig svært…
Man ved aldrig hvornår man er færdig...
J
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D. 30.11.

HUSK
at melde dig til
førstehjælpskurset
i klubhuset
d. 20. januar

Den gamle smedie i Skjød, er lige
nu under kraftig renovering

Skjød Tidende ønsker alle
vores læsere en glædelig
jul og et godt nytår

Juletræsfest
d. 27. 12.
Kl. 19.00

I november skal jeg til :
Banko d. 16. og til
Julefrokost d. 22.
Så er jeg rigtig i
julehumør til
Julemarkedet d. 30.

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

