
Tidende 

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

• Generalforsamlinger 
• Fællesspisninger 
• Landsbydag 
• Og meget, meget mere…. 

14. Årgang  -  1. Udgave  -  Feb. 2009 

The McCalmans kommer igen til Skjød 



 

 
Nyt fra Skjød Jagtforening 

 
Badminton 
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Nu er der mulighed for at få  

lidt ekstra motion. 
 

Der er en badmintonbane ledig hver  
mandag fra 19.00 - 20.30. 

 
Resten af sæsonen kan den lejes for  

halv pris: 240 kr. pr person -  
altså 960 kr. for hele banen. 

 
Sæsonen varer frem til 1. maj. 

 
Hvis du/I er interesseret, så kontakt  

kassereren Lis Busborg på 8694 4240. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skjød forsamlingshus fredag  
d. 6. 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 Erik Madsen og Gert Frisch, begge blev genvalgt. 
Jørgen Jensen var ligeledes på valg,  men ønskede ikke at genopstille. 
Rasmus Lebech blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 
Som suppleant blev Kjeld Pedersen valgt. 
De to revisorer Gunner Pind og Orla Skødt Jensen modtog også genvalg. 
 

Den udsatte pokal vedr. krager blev i år igen vundet af  Søren Jensen 
fra  Hammel med 49 P. 
 

Aftenen sluttede med lidt spil og hyggeligt samvær. 
  

 P B V 
Ove O. Jensen 
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Landsbydag 

Lørdag den 18. april fra kl. 9.00 er der landsbydag i Skjød.    
Det er dagen, hvor byens borgere går deres by efter i sømmene  
med det mål  at få den til at se mere indbydende ud.   

 

Området omkring Gadekæret kender vi 
alle. Her har der gennem 2008 været   
stor aktivitet. Den gamle smedie har 
lagt krop til en gennemgribende  
renovering og resultatet kan vi nu alle 
glæde os over dagligt.                               
Men der er andre ting, der trænger til 
at blive "peppet op"  f.eks. hjørnet ved   
Genforeningsstenen, fortove og stier 
ved og omkring Gadekæret - bænk-
sættene her ville også have godt af lidt  
omsorg. 
 

Forholdene ved indkørslen til klubhuset trænger gevaldigt til en opgradering og  
på børnenes legeplads på Sparregårdsvej bønfalder træværket om maling her  
og der. Vi kan sikkert alle komme i tanke om noget, der er forsømt i byen, men  
i stedet for at vente på  at noget sker, kunne vi jo starte selv. 
Rom blev ikke bygget på en dag, siger man. Det er sandt nok, de er ikke færdige 
endnu. Skjød er ikke Rom, men Skjød har andre kvaliteter. 
Hvor mange små landsbyer har så flot et Gadekær lige midt i byens hjerte med 
kirken smukt bagved og hvad med naturen omkring byen? 
Lad os komme i gang. Vi bliver ikke færdige i år, men lad os starte en udvikling til 
gavn og glæde for alle. 
"Smukkeseringen" af byen regner vi med vil tage et par timer denne gang,     
hvorefter Borger- og Idrætsforeningen vil være vært i klubhuset ved et lille       
traktement kl. 12. 
Vi håber, at mange vil møde op i klubhuset lørdag den 18. april kl. 9.00 til  
morgenkaffe og orientering om, hvad der skal gøres og hvorhenne. 
 

Har du gode ideer til eller vil du vide mere om dette arrangement, er du            
velkommen til at ringe til Allan Kristensen, telf. 8698 2736 eller til et af de andre 
medlemmer af bestyrelsen. 
                                                                                    Skjød Borger- og Idrætsforening 



 
 

Flaghejsning 
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Gerda Rasmussen, 
Bygaden 28, der har 

sørget for flaghejsning i 
flere år, fylder 80 år her 
i 2009 og har nu valgt 

at stoppe.  
Der skal lyde en stor 

tak til Gerda for hendes  
mangeårige og altid 
punktlige pasning af 

flagningen. 

 

Fremover er det Allan Kristensen,  
Skolebakken 4, Skjød, som opbevarer 
flagene.  
 

Det store flag, som hejses ved  
Genforeningsstenen på officielle  
flagdage, drager vi her på Skolebakken 
omsorg for kommer op og ned igen  
ifølge de officielle regler for flaghejsning. 
 

Ved særlige lejligheder kan de 4 små 
flag langs Gadekæret hejses efter ønske 
fra borgere i Skjød. 
 

 
Ønsker om flagning med disse flag rettes til Skjød Borger- og Idrætsforening  
v/ Allan Kristensen, tlf. 8698 2736, hvorefter flagene kan afhentes og  
tilbageleveres på ovenstående adresse. 
Den store flagstang ved Genforeningsstenen nedtages umiddelbart efter de offici-
elle flagdage den 5. og 6. februar. Stangen skal enten renoveres eller udskiftes 
med en ny. Dette arbejde vil være tilendebragt inden de næste flagdage i april. 
 
           Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår 
          Skjød Borger- og Idrætsforening 



Lørdag d. 28. februar kl. 20.00 
 

Billetprisen er kun 140 kr. 
 

Sidst McCalmans spillede i Skjød, var det til en udsolgt koncert, 
så der bliver rift om det begrænsede antal billetter 

 

Efter koncerten serveres pølsebord til 40 kr. pr. pers. 
Dette skal bestilles og betales samtidig med billetten 

 

Billetter til koncerten og til det efterfølgende pølsebord 
kan købes ved henvendelse til: 

 

 Tlf: 8696 0286 (bedst aften) eller E-mail: banjon@post.tele.dk 
 

Billetterne skal betales og afhentes senest 4 dage efter bestilling 
 

Skjød Forsamlingshus 

The McCalmans  
i Skjød Forsamlingshus 

The McCalmans 
Skotsk folkemusik når det er bedst 
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Så er det igen tid for alle drenge og piger fra 0. – 7. klasse at gå fastelavn. 
 

I år er det Søren Fogh, der er konge og Kasper Jakobsen, der er prins. 
 

Søndag d. 22. februar kl. 8.30  
mødes vi klar til afgang hos kongen Søren Fogh, Glæsborgvej 4. 

 

Husk tøj til at gå ude med det meste af dagen og spis morgenmad hjemmefra. 
Der bliver sørget for mad midt på dagen. 

 

Vi regner med at være færdig ved 17.00 tiden, hvor vi samles hos kongen. 
 

Fastelavnsfesten holdes i forsamlingshuset  
søndag d. 15 marts kl. 13.00 – 16.00 

 
 
Her er alle velkommen store som små til tøndeslagning og diskotek med dans. 

 

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte 
Søren 8696 0131 eller Kasper 8696 0074. 

 

Heidi Fogh 

 
Fastelavnssoldaterne 

 
Find 5 fejl 

Vi  har i mange år kørt en konkurrence med ”Gæt en Skjødser”.   
Nu skal der fornyelse til… Derfor prøver vi med ”Find 5 fejl”.  
På billedet til venstre er der to tilsyneladende ens billeder, men på det nederste 
har der indsneget sig 5 fejl. Kan du finde dem?  
 

Alle kan være med og blandt de rigtige besvarelser trækker Skjød Tidende lod 
om en fin præmie. 
 

Marker fejlene på det nederste billede eller beskriv dem på en lap papir og aflever 
besvarelsen og kuponen i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. maj.  
 

Har du kommentarer til vores nye konkurrence, hører vi gerne om det.  
 
Klip…………………………………………………………………………………………. 
 

Jeg har fundet de 5 fejl - Indsendt af ___________________________________ 
 
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. maj 



 
 

Konkurrence for børn 
 

Den gamle smedje 

Murerfirmaet Kiil & Nielsen A/S har forskønnet vores landsby.  
 

Den gamle smedje er forvandlet til en smuk perle lige midt i byen.  
Kiil & Nielsen A/S overtog bygningen 1.7.2007, og siden da, er det ikke sket så 
lidt endda. Den gamle smedje har fået et nyt og moderne look. Det er vi, som 
slægtninge til den gamle smedje, rigtig glade for. Ja, faktisk er vi lidt stolte over,  
at den er blevet så flot.  
I gamle dage var Skjød smedje en by-smedje, hvilket betyder, at det var land-
mændene, der ejede smedjen. Smed Mogens Mogensen var ansat af landmæn-
dene eller Skjød Smedelaug, og hos ham kom Jens Jensen Hvass, der kom fra 
Romalt, i lære. Mogens Mogensen var svoger til Jens Jensen Hvass. Efter endt 
læretid, rejste Jens til Skørping, hvor han blev gift med Kirstine fra Støvring.  

I 1927 kom det unge ægtepar til Skjød, og Jens købte smedjen af Skjød Smede-
laug og Mogens Mogensen rejste til Rødkærsbro. Smedjen, og huset på Bygaden 
18, blev købt for 12.000 kr. Pengene lånte smedeparret af Mogens Mogensen. I 
1929 fik de sønnen Tage, som nummer to i en børneflok på 5.  Efter endt skole-
gang i Skjød skole kom Tage i lære hos sin far. Tages lillebror Richardt har også 
lært smedefaget i Skjød. Da læretiden var slut for Tage, tog han job forskellige 
steder, blandt hos Dalsø Gas, Smedemester Pedersen i Knebel, Smedemester 
Andersen i Randers og på Scandia i Randers.  

 

Billede fra 1963:  
Fra venstre smedelærling Otto Andersen fra Vissing, smedesvend Tage Hvass,  
smedelærling Per Bach Sørensen fra Randers og smedemester Jens Jensen Hvass  
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 Han blev gift med Grethe fra Framlev Korsvej og de boede en tid på loftet i det 
gule hus ”Højbo” over for Kirkevang. De boede til leje hos skytte Mortensen.  
Det var også her, Frits blev født i 1952. Herefter boede de nogle år til leje i Lyngå.     
Efter at Tage havde prøvet de forskellige jobs, kom han tilbage til smedjen i Skjød, 
og arbejdede som svend hos sin far.  
I 1965 overtog han smedjen og familien flyttede ind på Bygaden 27.  
Da Frits var færdig med skolen, kom også han i lære som smed. 
 

Grethe og Tage Hvass 
drev smedjen frem til 
1989. I begyndelsen var 
det meget landbruget, 
der blev serviceret.  
Der var liv på gårdene 
dengang, og ofte var  
der brug for en smed 
med et svejseværk.  
I dag kan de fleste land-
mænd selv svejse. Man-
ge havde eget vand-
værk, som skulle vedli-
geholdes. Der blev også 
installeret centralvarme i 
mange hjem. Der var 1-2 lærlinge beskæftiget i værkstedet. Ofte boede lærlinge-
ne på et loftsværelse i smedens privatbolig, og de var også på kost. 
I tiden efter at Tage var gået på efterløn, gik han tit og puslede i det gamle  
smedjeværksted. Og det var ofte samlingssted for andre ”hjemmegående” mænd  
i byen. Her kunne man mødes over en øl eller to.  
Efterhånden forfaldt bygningen dog, og da Grethe og Tage ville sælge privatboli-
gen og flytte til Hammel, ønskede de også at sælge værkstedet. Flere muligheder 
var på tale. Der var Skjødborgere, som syntes, at den gamle smedje skulle  

sælges til Skjøds borgere.  
Det kom også på tale,  
at menighedsrådet kunne 
bruge den til kirkekaffe.  
Murerfirmaet Kiil og  
Nielsen  så en mulighed i 
at ombygge smedjen til 
kontorbygning.  
Det er med glæde, at vi nu 
ser det flotte resultat.  
Måske er det en idé, at Kiil 
og Nielsen A/S opkøber 
andre bygninger i Skjød og 
gør dem lige så smukke. 

 
Med venlig hilsen 

Henny og Frits 



 
 

Byfest i Skjød på ny måde 
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Der tegner sig allerede nu et billede af Byfesten til sommer. Glæd dig til en festlig 
dag for alle. Vi vil ikke ændre dagen radikalt, men nyheden bliver, at mange flere 
får et ansvar for, at festen bliver vellykket. 
 

Som sædvane mødes vi kl. 9.30 ved Gadekæret til fælles morgenkaffe med  
overraskelser. Inden frokost vil der komme aktiviteter for unge og gamle.  
Over middag vil der igen være fælles 
samvær, eftermiddagskaffe, hvor årets 
kagekone kåres. Det bliver sjovt, hvis 
det bliver en kagemand! 
 

Kl. 19 vil forsamlingshuset være vært til 
middag og efterfølgende fest.  
Til denne aften anbefales det allerede 
nu, at børnefamilierne er hurtigt ude for 
at være sikker på at få en barnevagt. 
Festen vil være ”forbudt for børn.”  
Så ved de fleste, hvordan vi fester i  
forsamlingshuset. 

 

På foreningernes vegne 
festkoordinator Hanne Wind-Larsen 

 
Børnenes dag 2009???? 

På grund af de mange arrangementer i byen i foråret 
og forsommeren har Skjød Borger- og Idrætsforening 
valgt at flytte Børnenes dag fra den traditionelle  
lørdag i maj til efter sommerferien, hvor der er knap 
så mange arrangementer. Dette betyder selvfølgelig 
ikke, at vi nedprioriterer den normalt så velbesøgte  
Børnenes dag, nærmere tværtimod.  
På denne måde håber vi, at endnu flere kan finde tid 
til at bruge en dejlig dag i børnehøjde sammen med 
sine egne og resten af byens børn og børnebørn. 
 

Nærmere informationer om dagen i næste nummer 
af Skjød Tidende. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 
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Aktuelle emner fra byrådsarbejdet 

LANDSBYRÅDET STØTTER LIVET I LANDSBYERNE 
 
Landsbyrådet har nu fungeret i et par år og byrådet har 
lige vedtaget et par mindre ændringer i vedtægterne. 
Der er ikke ændret grundlæggende for Landbyrådets 
virke. Landsbyrådet består blandt andet af de valgte 
medlemmer for hver af de 41 landsbyer i Favrskov 
Kommune samt to byrådsmedlemmer. 
 
Landsbyrådets vigtigste opgave er fortsat at komme 
med forslag til byrådets landsbypolitik, igangsætte initi-
ativer i landsbyerne og uddele de penge, som tildeles 
landsbyerne. Kommunernes økonomi er desværre 
presset for øjeblikket, og det er vanskeligt at finde flere 
penge til Landsbyrådet. Der er ingen tvivl om, at alle 
byrådets partier har meget fokus på livet i landsbyerne og forsøger at støtte op 
om de mange frivillige, som yder en flot indsats i landsbyerne. 
 
FAVRSKOV SUNDHEDSCENTER, HADSTEN 
 
Byrådet har nu besluttet at give cirka to millioner kroner til at færdiggøre det  
sundhedscenter, som skal ligge i Kernehuset i Hadsten by.  
Det er det første skridt til at lave sundhedscentre i de fire hovedbyer Hadsten, 
Hammel, Hinnerup og Ulstrup.  
Der skal bygges træningsfaciliteter til blandt andet de patienter, som  
udskrives fra hospitalerne. Samtidig skabes sundhedsklinik og mødelokaliteter, 
som kan anvendes efter aftale. 
 
Det er en minimumsudgave af et sundhedscenter, fordi der for eksempel ikke er 
plads til praktiserende læger eller andre private aktører på sundhedsområdet.  
Det er også baggrunden for, at netop sundhedsområdet giver anledning til mange 
politiske diskussioner for øjeblikket.  
Efter min vurdering er det kommende byråd nødt til at prioritere sundhedsområdet 
højere, hvilket flere partier allerede har givet udtryk for.   
 
               Fortsættes næste side 



 

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

i Favrskov Kommune  
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KOMMUNALVALGET NÆRMER SIG 
 
Samarbejdet i byrådet har været udmærket i de første tre år, og de vigtigste  
beslutninger er gennemført med et stort flertal eller af hele byrådet.  
Det har været usædvanligt vanskelige vilkår for byrådsmedlemmerne,  
fordi Favrskov Kommune er skabt ved sammenlægning af fire kommuner med 
forskellig kultur og tradition.  
Byrådet har været tvunget til at finde en fællesnævner, og derfor har mange bor-
gere mærket forandringer. Nogle har fået bedre vilkår og andre har fået ringere 
vilkår. Det sidste opleves for eksempel af børn og forældre i Haurum-Sall skole, 
som byrådet vil lukke på grund af besparelser. 
    
Det kommende byrådsvalg i november 2009 begynder at præge debatten i de 
lokale medier og i byrådet. Tonen er skærpet en anelse, og der er mere fokus på 
de emner, som skiller partierne. Næsten alle partier er i den situation, at det er 
vanskeligt at finde kandidater, som vil opstille til valg. Den manglende lyst til at 
blive byrådskandidat begrundes oftest med, at lønnen er meget ringe i forhold til 
timeforbruget, og at man som byrådsmedlem risikerer at blive kritiseret offentligt. 
 
Der er ingen tvivl om, at tonen overfor folkevalgte er blevet skarpere over årene, 
og nogle gange ubehageligt personlig, hvor utilfredse borgere jagter "manden 
frem for bolden". Alt i alt er det dog min personlige erfaring, at byrådsarbejde er 
meget meningsfyldt, og giver en reel mulighed for sammen med andre at præge 
mange forhold i kommunen.     

 

Græsareal nær Skjød by udlejes. 
 

Henvendelse til: 
Ove O. Jensen  

8696 1733 eller 4084 3419 

 
Græsareal udlejes 
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Nej tak til ”skodlandsbyer” 

Det var ikke titlen på landsbyforsker Jørgen Møllers  
foredrag forleden aften i Inside, men det kunne det nemt 
have været, da indholdet hurtigt kom til at handle om, hvad 
vi gør, når landsbyens facade går i forfald, når de gamle 
landsbyaktiviteter bliver glemt og når udviklingen går i stå. 
 

Nu kan jeg ikke stille denne diagnose på Skjød. Jeg synes, 
vi bor i en levende landsby. Vi skal dog stadig passe og  
pleje det gode ry og dermed håbe på, at der fortsat er liv i 
husene, når nogen vælger at flytte herfra. 
Det skal ikke altid handle om, at livet går i stå når skolen 
spares væk, når købmanden lukker eller når bussen kører udenom. 
 

Jeg tror, det bl.a. også handler om at vise respekt for hinanden, vise sammen-
hold, støtte op om landsbyens aktiviteter og ”nurse” ildsjælene, så de ikke bræn-
der ud. Sker det ikke, forsvinder ”landsbyens sjæl og særpræg” og så tror jeg, 
tingenes tilstand går i forfald og opløsning. 
 

Under foredraget kom der flere små fif frem. En ting jeg bed mærke i var, at man i 
gamle dage ofte havde ”landsbyvedtægter”. 
Her kom jeg hurtigt til at tænke på grundejerforeningers vedtægter, som er med til 
at beskrive og give retningslinjer for, hvordan man begår sig, samarbejder, vedli-
geholder, deltager i fælles aktiviteter og hvordan man bevare god ro og orden i 
det lille samfund. Tanken arbejdede videre og måske er det en ny måde at lave 
en fælles kontrakt, hvor livets gang i Skjød annonceres. 

Hanne Wind-Larsen 
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Dagplejen i Skjød 

Siden d. 1. april sidste år har jeg været alene om at være dagplejer i Skjød.  
Nogle synes nok, at det lyder lidt kedeligt, men jeg trives godt nok med det.  
Selvfølgelig ville det være rart med en kollega eller to, men sådan skal det ikke 
være og det har jeg accepteret, og bruger ikke krudt på at blive irriteret over det. 
 

Jeg har for tiden Mathilde, der lige er blevet 1år, Mikkel, der snart bliver 2 år, 
Mads bliver snart 3 år og Emilie bliver 3 år til sommer. Det betyder, at jeg skal 
sige farvel til to børn i løbet af nogle måneder. Så vil tiden jo vise, om der er  
andre små, der kan bruge pladserne. 
 

I det daglige går vi og hygger os. Vi har god tid, så der er ingen grund til jag.  
Vi leger næsten hver formiddag i haven. Mathilde får stadig en lille lur om  
formiddagen, så det er ikke mange ture vi går for tiden. Men det sker, at vi går en 
tur på legepladsen, ned til gadekæret eller en tur ud til Joans heste. 
 

Ca. hver 14. dag tager vi bussen til Hammel. Buschaufførerne er heldigvis søde 
til at gi’ en hånd med barnevognen, så det er nemt at komme af sted. Vi går ned i 
Inside, hvor Hammels dagplejere har deres legestue. Der mødes vi med den 
gruppe, som jeg hører til. Så er vi 5 dagplejere med ca. 4 børn hver, men det  
plejer at gå fantastisk godt. Skjød-børnene glæder sig til busturen og til at lege 
med de andre børn og legesagerne. Vi har mad med, som de sidder og spiser 
ved små borde. Det hygger de sig med. Når maden er spist, bliver der ryddet op 

og skiftet bleer, så de er lige 
til at putte i barnevognene, 
når vi kommer hjem igen.  
Det er nogle trætte børn, der 
bliver puttet sådan en dag. 
 

D. 3. december var vi  
i kirken for at spille  
krybbespil sammen med 
Anders Bonde. Jeg fik hjælp 
af mine søde kollegaer fra 
Hammel, som havde nogle 
børn, der gerne ville være 
med.  
Mine egne 4 var jo for  

lidt, men Anders havde sagt, at han syntes, at vi skulle prøve at gennemføre  
traditionen med lidt hjælp udefra. Så der blev atter krybbespil i Skjød Kirke.  
Jeg tror, det var 13. gang.  
 

Emilie var Jomfru Maria og hun gik vældig op i at passe på det lille Jesus-barn/
dukken under kjolen og syntes, at det var spændende at sidde på halmballen 
under Betlehem-stjernen.   
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Børn laver fællesspisning 

Mikkel var Josef og Mads var én af hyrderne.  
Det gik rigtig godt og var som altid hyggeligt.  
Bagefter gik vi i forsamlingshuset for at lege 
og spise klementiner og drikke saftevand.  
 

Vi var faktisk en del. 9 dagplejere med børn, 
nogle forældre og bedsteforældre og lidt 
Skjødsere.  
 

Igen havde vi mad med, så vi hurtigt kunne 
komme ud og sove, når vi kom hjem, men for 
en gang skyld havde vi ikke så langt. 
 

Connie Svendsen,  
Dagplejer i Skjød 

Til den seneste fællesspisning i 
januar startede Jens Fogh den nye 
fællesspisnings-stafet op. ”Mænd 
under 50 laver mad”  
afløses til næste fællesspisning  
af et frisk initiativ fra de helt unge 
skjødsere. ”Børn laver mad” til  
alle i Skjød Forsamlingshus  
d. 20. marts.  
Menuen kan ses på side 23.  
De 3 x Dohn, 3 x Fogh og 1 x Bach 
er de kvikke unge kokke. 
Hvem tør overtage stafetten efter 
dem?? 



 
 

Konkurrence for børn 
 

Generalforsamlinger  
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Skjød Petanque 
 

Fredag den 20. marts kl. 19.00 er der generalforsamling i klubhuset.  
Alle medlemmer er velkomne.  

Sidste frist for tilmelding og forslag er fredag den 13. marts.  
Tilmelding til: Bruno: 4010 9329 eller Brian: 2814 9236 

 
Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 

     1.        Valg af dirigent og referent. 
     2.        Formandens beretning. 
     3.        Regnskab ved kassereren. 
     4.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

         Bruno B. Gulev 
         Jørgen Kristensen 

     5.        Valg af suppleant. 
     6.        Valg af Revisor. 
     7.        Indkomne forslag. 
     8.        Fastsættelse af kontingent (2009). 
     9.        Eventuelt. 

              

 Skjød Forsamlingshus I/S 
 

Tirsdag d. 24. februar 2009 klokken 19.30. 
 

DAGSORDEN: 
 

                               1) Valg af dirigent 
                               2) Beretning ved Formanden 
                               3) Regnskab ved Kassereren 
                               4) Indkomne forslag  
                               5) Valg til bestyrelsen. På valg er: 

Conni Markusen (Ønsker ikke genvalg)      
Mette Johansen 
Bjarne Andersen  

                                      6) Valg af revisor. På valg er: 
                             Verner Hansen 
                        7) Eventuelt 
 

Efter Generalforsamlingen er der kaffebord. 



Side 17 

 

Side 17 

I/S Skjød Vandværk 
indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

fredag den 27. marts 2009 kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus 
 

med følgende dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4.  Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage           
 før generalforsamlingen) 

5.  Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 På valg er: 

 Jens Fogh 

 Sten Rasmussen 

Generalforsamling i Skjød Borger- og Idrætsforening 
 

Tirsdag den 21. april 2009 ca. kl. 19.30 
 

Vi begynder med fællesspisning (lavet af SBIF) kl. 18.00 i forsamlingshuset. 
Tilmeldingskupon og menu kan findes på side 23. 

 

Efter spisning nydes der kaffe og kage samtidig med at vi afholder  
generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Der vil i denne forbindelse komme et kort indlæg om SBIF’s nye struktur,  
der hovedsageligt består af uddelegering af ansvarsområder. 

 

I år skal vi desværre sige farvel til næstformand Rasmus Willumsen, der har 
valgt at træde helt ud af bestyrelsen. Derfor søger vi et nyt medlem, der har 

mod på at træde ind i en forening under forandring. 
 

Vi håber, at mange Skjødsere vil møde op til fællesspisning og  
generalforsamling og komme med kreative input. 

 

 
På glædeligt gensyn fra Skjød Borger- og Idrætsforening 



 
 

Petanque 

Side 18 

Der er ikke så meget nyt, da vi har haft vinterpause. 
Men der sker selvfølgelig noget i det nye år….. 

 
Som altid starter sæsonen d. 1. maj kl. 13.  

Åbningsturneringen er en makkerturnering, så tag naboen med. 
 

Skjød Petanque 

I år vil vi, byens foreninger, som noget nyt prøve at uddele 
en pris i Skjød Sogn. 
 

Det er en pris, der skal vise, at hele Skjød Sogn anerkender 
det arbejde, man som borger/ virksomhed har ydet i/for byen 
og sognet. 
 

Nedenfor ses vedtægterne, der indeholder en beskrivelse  
af, hvad I, som borgere, kan gøre, hvis I synes, der er en 
ildsjæl, der fortjener lidt ekstra anerkendelse. 

 
 
 
 

Vedtægter for Skjødprisen 
 

1.  Personer eller virksomheder, der er bosiddende i Skjød sogn,  
 kan indstilles til prisen 
2.  Forslag til kandidater kan skriftligt indstilles med begrundelse af alle i 
 Skjød sogn - afleveres senest 1. juni til en af byens foreninger 
3.  Vinderen af prisen kåres af et udvalg bestående af fem repræsentanter 
 fra SBIF, Forsamlingshuset, Menighedsrådet, Jagtforeningen   
 og Petanque 
4.  Prisen uddeles til årets byfest 
5.  Vandreprisen tildeles for et år ad gangen og kan ikke vindes til ejendom 
6.  Disse regler kan til enhver tid revideres af udvalget 
 

 
Foreningerne i Skjød 

 
Skjødprisen 2009 
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Skjød Forsamlingshus 

Nu er 2009 godt i gang, og bestyrelsen for 
Forsamlingshuset ønsker alle et godt nytår, 
med ønsket om, at huset stadig må bestå.  
Vi vil i hvert fald gøres vores for, at huset  
er funktionelt og indbydende at komme i. 
 

Vi arbejder stadig på, at få bygget nye toilet-
ter. Kort før jul fik vi en tegning fra en arkitekt 
-  et forslag til, hvordan vi kan udnytte scene-
arealet. Tegningen var ikke helt, som vi  
kunne tænke os, og vi venter nu på et nyt 
forslag. 
I november holdt vi julefrokost. Det var en 
vellykket aften med Toves gode mad og 
Peter Vildmands gode musik. 
 

Første søndag i advent afholdt vi 
traditionen tro julemarked. Vi havde 
besluttet, at der skulle fornyelse til. 
Vi fik et overskud større end vi  
tidligere har haft, på trods af, at vi 
godt kunne have ønsket os nogle 
flere besøgende.  
Det var hyggeligt at have Jytte  
tilbage ved gryderne. Hun servere-
de god gammeldags hønsekøds-
suppe og tarteletter. 
 

Nu ser vi frem til at kunne præsen-
tere Mc McCalmans endnu en gang.  
Den skotske musikgruppe kommer 
og spiller lørdag den 28.2. kl. 20.  
Med disse tre skotter på scenen, 
kan det kun blive en fornøjelig aften.  
Køb af billetter se side 5. 

 
Henny Josefsen 



 
 

Nyt fra Landsbyrådet 

Som mange sikkert har læst i aviserne blev ikke alle LRs tilskudsmidlerne  
indfriet. Nogle landsbyer kunne ikke samle sig sammen til at oplyse, hvilken  
konto landsbyens penge skulle sættes ind på, og derfor blev de ikke udbetalt. 
For os virker det underligt. 
Foruden at bevillige tilskud efter ansøgninger, har LR udarbejdet forslag til nye 
retningslinjer for bevillinger i 2009 og fremover.  
Ansøgningsfristerne i 2009 er 29. januar, 6. maj, 12. august og 22.oktober.  
Ansøgningsskema til Landsbyrådets puljer findes på kommunens hjemmeside 
under Lokalsamfund. 
Landsbypolitik og Kommuneplan er planlægningsredskaber, der beskriver  
Favrskov Kommune i den næste planperiode og giver anvisninger og retnings-
linjer på kommunens mål og strategier for en lang række områder som plan-
lægning, by- og landskabsudvikling, bosætning, infrastruktur og meget andet.  
LR har udarbejdet forslag  til landsbypolitik og er blevet hørt omkring Kommune-
planen. 
Landsbyrepræsentanten og suppleanten er på valg her i foråret.  
Undertegnede og suppleant Bjarne Andersen er på valg.  
Valget holdets sammen med Borger– og Idrætsforeningens generalforsamling d. 
21. april. I er løbende blevet orienteret her i bladet om LR. Derfor vil der ikke 
blive nogen mundtlig orientering i forbindelse med valget.  
Kandidater kan melde sig på mødet eller inden til Bjarne eller undertegnede. 
Fællesmøde  
Vi har besluttet at udsætte januar fællesmødet til tirsdag den 31. marts.  
 

Hanne Wind-Larsen 
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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. 
 

Billetter kan købes i Hadsten Boghandel fra d. 1. februar,  
så længe lager haves. 

 
Møllehave i Skjød 
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Børnenes side 

Denne tegning har Oliver på 
2 år tegnet. Oliver bor på 
Bygaden, og han har tegnet 
en bus, en sol og en måne! 

250 g hvedemel, 3 tsk. bagepulver, 1 tsk. salt, 1 tsk. sukker, 50 g margarine, 
1/2 sammenpisket æg, 1 1/2 dl fløde, pensling: sammenpisket æg. 
 

Pynt: glasur og pyntegelé, grøn og rød 
 

Mel og bagepulver sigtes sammen. Salt og sukker tilsættes. Margarinen  
hakkes i. Æg og fløde piskes sammen og æltes i.  
Dejen rulles ud på melstrøet bord i 1/2 cm’s tykkelse og stikkes ud i runde  
kager, der formes til kattehoveder. Man trækker kagen aflang og former med 
fingrene to ører foroven og forneden en lille, spids hage.  
Kattehovederne stilles på smurte plader og pensles med æg. To rosiner  
stikkes i som øjne, og en strimmel af røde cocktailbær sættes fast som mund. 
Bagetid i forvarmet ovn: ca. 12 min. ved 225 gr.  
Af udsprøjtet glasur trækkes knurhår omkring munden. Kattene pyntes med 
grøn og rød gelé.  

 
Opskrift på Fastelavnskatte 



 
 

Vinderen af den sidste ”Gæt en Skjødser” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som skrevet om andet sted i bladet, har vi valgt at stoppe konkurrencen  
”Gæt en Skjødser” for denne gang. Den sidste vinder af denne konkurrence  
blev Ingrid Hellemann (t.v.), der helt rigtigt havde gættet, at det var Anne Mette 
Poulsen fra Sparregårdsvej, der fortalte lidt om sig selv.  
Anne Mette er formand for Skjød Borger– og Idrætsforening. 
Redaktionen vil gerne takke for de mange spændende beskrivelser og svar,  
som vi har modtaget siden  konkurrencen startede i 2004. 



 
Fællesspisning 

”Børn laver mad” d. 20. marts kl. 18.00 
 

Vegetar-pizza: rød peber, majs, champignon, ananas, tomatskiver.   
Kød-pizza: oksekød, bacon, pølser. 
XXX-Strong: barbecue/tomatsovs, chili, rød peber, oksekød, pepperoni.  
Børne-pizza: skinke, pølser, ananas, pepperoni. 
Alle pizzaer indeholder: tomatsovs og ost. 
Der er: hvidløg, chili og oregano. 
Farvet pasta med kødsovs og ost. 
Dessert: forskellige muffins med fx. chokolade, M&M og citron. Kaffe og te. 
_________________________________________________________________ 

”Borgerforeningen laver mad” d. 21. april kl. 18.00 
Menuen består af fiskefad med brød,  
Chili con Carne med ris, salat og brød.  

 

Efter spisning nydes der kaffe og kage samtidig med at vi afholder  
generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Man kan godt  komme kun til maden, eller kun til Generalforsamlingen 

_________________________________________________________________ 
 
Klip………………………………………………………………………………………… 

 

Tilmelding til fællesspisningen d. 21. april afleveres senest d. 17. april  
 
 
 

Voksne (50 kr.)_____________________   Børn (25 kr.)____________________ 
   

Navn_____________________________________________________________ 
 
 
Klip………………………………………………………………………………………. 
 

 

Tilmelding til fællesspisningen d. 20. marts afleveres senest d. 16. marts  
 
 
 

Voksne (50 kr.)_____________________   Børn (25 kr.)____________________ 
 
   

Navn____________________________________________________________ 



 
 

Opslagstavlen 

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

The McCalmans 
kommer igen  

til Skjød.  
Husk at bestille  billetter 

God påske... 

 

Jeg vil gerne 
give en hånd 

med ved 
landsbydagen 

d. 18. april 

 
Fastelavnssoldaterne 
kommer til min dør  

d. 22. februar.. 
Husk at have  

kontanter hjemme  
til dem. 

Hmmm….kan jeg finde 
de 5 fejl i Skjød Tidendes 

nye konkurrence 

Børnene og Borgerforeningen 
laver fællesspisning -  

Husk tilmelding 

HUSK 
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Første maj er Petanque-
dag i Skjød 

Sæt X i kalenderen  
d. 27. juni til  

årets brag af en  
sommerfest 


