
Tidende 

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

• Byfesten 
• Årets Skjødser 
• Fugleskydning 
• Og meget, meget mere…….. 

14. Årgang  -  2. Udgave  -  Maj 2009 

Læs mere om 
denne Skjødser 

inde i bladet 



 
Skjød Forsamlingshus laver ”Pit Shop” 

Lørdag d. 6. juni bliver der drøn og motorbuldren i Skjød og omegn. Danboring 
Rally 2009, som har start og mål i Hammel, kommer også forbi Skjød. Som vi har 
fået det oplyst, er der en prøve, der starter på Kragelundvej, kører mod Pøt Mølle 
til Glæsborgvej, op til Skjød og videre forbi stadion mod Granslev. 

Til dette arrangement er Skjød Forsamlingshus naturligvis på pletten. Ved svinget 
Glæsborgvej/Bygaden kommer de hurtige rallybiler forbi i fuld fart. Dette sted er 
af løbsledelsen udpeget som et fint sted for tilskuere. Skjød Forsamlingshus laver 
en ”Pit Shop”, hvor der kan købes lidt spiseligt og drikkeligt. Boden bliver stillet op 
ved Bygaden 31, hvor Jacob Mølgaard venligst har udlånt sin indkørsel. Første 
rallybil forventes at være i Skjød klokken ca. 8.15. Ved middagstid forventes det, 
at sidste bil er færdig på prøven i Skjød. Der kan læses mere om rallyet på  
følgende hjemmeside: www.danskvejsport.dk  

Skjød Forsamlingshus 

 

Hanne Wind-Larsen er netop genvalgt til Skjøds repræ-
sentant i Landsbyrådet. Bjarne Andersen blev genvalgt 
som suppleant. Valget fandt sted i forbindelse med  
Skjød Borger– og Idrætsforenings generalforsamling d. 
21. april. Hvis du har emner, som du ønsker, skal tages 
op i Landsbyrådet, er du velkommen til at kontakte  
Hanne på tlf.: 8696 0037. 
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Det forsvundne Skjoldhøj….. 

Det forsvundne Skjoldhøj – et hus og en mølle på Pøt Møllevej. 
Ser man på et gammelt generalstabskort fra 1876/77 kan man selvfølgelig finde 
Pøt Mølle, der også dengang var en vandmølle. Men følger man så vejen op mod 
Skjød, er der faktisk aftegnet endnu en mølle, en vindmølle.  

 

Den kaldes på kortet savmølle  
og ligger på sydsiden af vejen,  
lige hvor terrænet igen flader ud. 
Her er i dag en ung ege-
bevoksning. Dengang var der et 
bredt, åbent stykke helt ned til  
dalen, så vestenvinden kunne  
udnyttes. Ca. 100 m. længere  
oppe ad vejen lå på nordsiden en 
mindre gård, kaldet Skjoldhøj.  
 

Navnet Skjoldhøj kommer egentlig 
af en oldtidshøj lidt længere ude 
mod vest – lige før terrænet  
skråner ned mod ådalen.  
Stedet blev beskrevet af J. Brønd-
sted fra Nationalmuseet i 1930 
som en ” Højning i Nyplantning,  
1 x 12-14 m.. Tomt efter Skjold-
høj", sløjfet før Mands Minde”. 
 

Ved folketællingen i 1855 var der på ”Skjelhøi” en snedkermester Jens Bønding 
og hans kone Karen, født Daae. De er begge 32 år på dette tidspunkt og har en 
søn på 2. Hos dem bor ikke mindre end 4 snedkersvende, alle ugifte - og 2 tjene-
stefolk, Jens og Ane. Snedkeren og hans kone er ikke født her på egnen, men i 
henholdsvis Holstebro og Viborg.  
Alle snedkersvendene kommer også udensogns fra. I 1870 bor familien der  
stadig, nu med 3 børn. Stedet kaldes nu ”Skjoldhøei” og hører under ejerlavet 
Qvolbek By. Der er stadig to tjenestefolk, men de fire svende er blevet til to og der 
er til gengæld kommet to savskærere til - begge ser ud til at komme fra Sverige. 
 

Mon møllen er kommet til i mellemtiden og nu driver savværket? Og er 
”svenskerne” indforskrevet fordi de har savværkserfaring fra nabolandet? 
 

Da vi når frem til 1880, anføres Jens Bønding ikke længere som snedker, men 
som gårdejer. Han bor nu sammen med sin kone, sin yngste søn og 3 tjenestefolk 
på ”en gård” under Helstrup By.  
 
               Fortsættes næste side 
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På Skjelhøi Gaard bor i 1890 snedkeren Jakob  
Nielsen (billedet) med sin kone Ane og deres 6 børn, 
en tjenestekarl og en snedkersvend. 
 

Af gården er der i dag intet at se udover enkelte  
murbrokker i skovbunden. Ja – og så lidt forvildede 
haveplanter. Den mest markante er bunddække-
planten Liden Singrøn, der med sine blanke, mørke-
grønne blade og mange blå blomster lyser op på et 
stort stykke af skråningen ved vejens nordside.  
 

Når jeg ser dem, kan jeg ikke lade være at tænke på, 
om dørene i mit gamle hus måske er snedkereret her 
inde på Skjoldhøj. 

 
Søren Westermann 

Borger– og Idrætsforeningen Steffen Søgaard  Tlf.: 8621 2435 
 
 
Skjød Petanque   Bruno Christensen  Tlf.: 4010 9329 
 
 
Skjød Forsamlingshus  Jane  T. Bergmann Tlf.: 8696 0943 
              Henny Josefsen  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 

 
Kontakt 
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Foreningerne i Skjød 

     
     Skjød Byfest ved Gadekæret  
        Lørdag den 27. juni 2009 
  
   Dagens program: 
  
 
09.15   Flagene hejses og morgensang 
     
09.30 - 10.30 Morgenkaffe  
   Menighedsrådet inviterer 
 
10.00   Special- og Veteranbiler ankommer 
   Træf og udstilling af lokale biler 
 
10.30 - 12.00 Kultur- og naturhistorisk gåtur i Skjød 
   ved turguiderne Poul Nørgaard og Søren Westermann 
 
12.00 - 13.30 Frokost  
   I boden sælger Jagtforeningen mad og drikkevarer 
 
13.00 - 15.00 Skjød konkurrence  
   Dyst mellem udvalgte hold fra Skjød og omegn 
 
15.00 - 16.00 Kaffe og kage  
                Årets bedste kage kåres 
 
                Gennem hele dagen vil der være åbent i boden  
         og aktiviteter og legemuligheder for børn  
 
18.30   Skjødfest i Forsamlingshuset 
   Middag, uddeling af Skjødprisen, fest og dans 
 
   Se mere info om Byfesten på de næste sider 



 
 

Veteran- og specialbiler i Skjød 
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Ved byfesten i Skjød lørdag d. 27. juni, håber vi på at kunne præsentere Jer for 
en række flotte biler af forskellig slags.  
Der findes rundt om i landet rigtig mange af disse biler.  
Der er også flere Skjødsere, der ejer sådan én. En enkelt har faktisk flere af slag-
sen hjemme i garagen. Dem jeg kender til, har fået en speciel indbydelse og jeg 
håber, at de har lyst til at tage deres bil med til byfesten, og at mange af Jer har 
lyst til at komme og se dem. I vil så bl.a. kunne se en VW, en MG, en NSU og en 
Opel GT.  

Der vil også komme et par rallybiler, som jo er en hel anden type biler.  
Hvis der skulle være nogle af Jer, der har en veteranbil el.lign. gemt hjemme i 
garagen, og har lyst til at vise den frem, må I da gerne give mig et praj, for så er  
I naturligvis også velkomne med bilen.   
 

Jeg håber, vi ses til en byfest i solskin, så ingen af bilerne bliver hjemme i  
garagen ☺ 

 
 
 
 
 
 
 

Connie Svendsen 
 medarrangør af byfesten  

og Opel GT ejer. 
Tlf: 8696 0094 
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Sommerfesten slutter med fest for voksne i Forsamlingshuset kl. 18.30 
 

Heidi Fogh og forsamlingshusets bestyrelse står for aftenens festmenu: 
 

Tunmousse a la Skjød  
Buffet med 2 slags kød, 2 slags kartofler, stort salatbord og brød  
Jordbærdessert  
 

Pris for buffet og musik af et godt 3-mands orkester er kun 150 kr.  
 

Forsamlingshuset sælger drikkevarer           
Derudover kan der købes kaffe/te og natmad 
 

Tilmeldingskupon til Skjødfesten findes på side 27 
 
                 Skjød Forsamlingshus 

 
Den Gyldne Kagerulle 

Igen i år er der mulighed for at deltage i konkurrencen om 
Skjøds bedste kage, og drage hjem med det ærefulde trofæ 

DEN GYLDNE KAGERULLE. 
 

Konkurrencen foregår ved Gadekæret kl. 15.00. 
 

Alle Skjøds borgere er inviteret til at deltage i juryen, og  
påtage sig det tunge hverv at smage på alle de indkomne 

kager, for at finde den værdige vinder af  
DEN GYLDNE KAGERULLE. 

 
Deltagende bagværk kan indleveres til SBIF i løbet af dagen. 

 
Ved Gadekæret vil der i løbet af dagen foregå forskellige  

aktiviteter som kanosejlads og hoppeborg. 
 

           Skjød Borger– og Idrætsforening 
             Lis Busborg 

 
Skjødfesten 2009 



 
 

”Skjødseren” 

Som man kan se på forsiden af denne udgave af Skjød Tidende vil "Skjødseren" 
indgå som et væsentligt element i årets byfest, som i år og fremover arrangeres af 
byens foreninger i fællesskab.  

Vi skal i år, som noget nyt, kåre ÅRETS SKJØDSER, som kan være en person 
eller en virksomhed, som i årets løb har gjort en særlig indsats til gavn og glæde 
for Skjød by og sogn. 
I forrige nummer af Skjød Tidende kunne man læse herom under overskriften 
Skjødprisen 2009.  

 

Ligeledes vil der blive afholdt en tovtrækningskonkurrence mellem den nordlige og 
sydlige del af byen, hvor Bygaden markerer delelinien. Vinderen, nord eller syd, 
får så, i form af en ca. 1 m høj figur forestillende "Skjødseren", retten til at have 
denne stående på sin side af Bygaden i hvert fald indtil næste byfest              
("håneretten"). Det er den lokale kunstner Birgit Sehested Christensen, Bygaden, 
der har skabt både den lille og den store skjødser ud fra den sikre overbevisning, 
at sådan ser en ægte skjødser ud. 

Byens foreninger håber, at byens borgere vil bakke op om disse nyskabelser og 
byfesten i det hele taget.  

Har man ideer til ÅRETS SKJØDSER bedes man kontakte: 
Henny Josefsen(8696 0167), Anny Hansen (8696 0132),  
Niels Hellemann (8696 0252) eller Allan Kristensen (8698 2736) 
 

                   Skjød Borger– og Idrætsforening 
                          Allan Kristensen 

Det er muligt at modtage en lille ”huske-mail” op til de  
forskellige arrangementer i Skjød.  

 

Selv om der er en kalender i Skjød Tidende, er der  
alligevel mange, der først kommer i tanke om  

arrangementerne, når de er afholdt.  
 

Derfor tilbyder foreningerne i Skjød at sende en mail rundt,  
når en tilmeldingsfrist nærmer sig, eller et  
spændende arrangement står for døren. 

 

Har du lyst til at være med i denne ordning,  
så send din mailadresse til Bjarne: banjon@post.tele.dk 

 

Foreningerne i Skjød  



 
Skjød Jagtforening afholder sin årlige fugleskydning  

i Bodtofte skov, lørdag den 4. juli  2009 
 

Interesserede, der vil være med til at afhente kongen,  
Bo Jacobsen i ”Paradiset”, mødes ved Skjød Gadekær kl. 9.15 

 

Traditionen tro, nyder vi en lille forfriskning hos regenten,  
hvorefter vi drager til skydebanen i skoven 

 

Deltagelse, inkl. mange flotte præmier på fuglen, samt kaffe og  
rundstykker ved ankomsten koster  125,- kr. pr. deltager  

(betales på pladsen) 
 

Vi holder middagspause fra kl. 12.00 til kl. 13.00,  
hvor vi nyder vores medbragte mad i fællesskab.   
Drikkevarer, pølser m.m. kan købes på pladsen. 

 

Om eftermiddagen kan der købes kaffe og kringle m.m. 
 

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

 

Vel mødt til en festlig dag. 
 

Skjød  Jagtforening 
blæser til Fugleskydning 



 
 

Grundejerforeningen Hejnskildevej 
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Ja så skal der langt om længe lyde et lille ”pip” heromme fra Hejnskildevej☺…. 
 

Ved en stiftende generalforsamling tilbage i oktober måned 2008, valgte grund-
ejerne på Hejnskildevej en bestyrelse til varetagelse af foreningens interesser. 
I bestyrelsen sidder Janni Østergaard Hansen (formand), Berit Berg Gulev,  
Kenneth Risum Graversen, Christian Kiil og Sidse S. Olsen (kasser). 
 

Vi har prioriteret, at få etableret vores fællesområde/legeplads, som noget af det 
første. 
Derfor havde vi ”ryste-sammen-lege-hygge-arbejdsdag” lørdag d. 2. maj 2009, 
hvor vi mødtes til kaffe og rundstykker kl. 8.00 på fællesområdet/legepladsen. 
Herefter forløb dagen med en masse forskellige arbejdsopgaver omkring etable-
ringen af vores kommende legeplads. 
Bl.a. lavede vi en bålplads, satte et gyngestativ/rutsjebane op, lavede sandkasse 
og pladsen  skal indhegnes. Derudover skulle vi have flyttet skiltet ”Hejnskildevej” 
over på den anden side af indkørslen, da det er svært at få øje på lige pt. 
Vi havde samlet en masse andre små opgaver til dagen, så vi kom ikke til at kede 
os… 
Bestyrelsen sørgede for fælles middagsmad til det hårdtarbejdende folk…☺ 
Og så vil vi vente til efteråret med at plante hæk omkring pladsen. 
Vi påtænker, at legepladsen med tiden vil blive ”udvidet” med flere legeredskaber. 
 

Vi fik en rigtig god dag den lørdag – og der var supergodt vejr…! 
 

Vi har stadig mange ”idébolde” i luften til at forskønne vores fantastiske område – 
og må vi til slut minde jer om, at vi da stadig har ledige grunde til salg hernede på 
Hejnskildevej……☺ 

På bestyrelsens vegne 
Sidse S. Olsen 

 
Træpiller sælges 

 

Træpiller, 1 ton, 8 mm, i 25 kg sække kan afhentes for 1600 kr.  
 

Ring til Søren, 2615 0035 
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Nyt fra Petanque 

Solen skinnede fra en  
skyfri himmel, da Skjød 
Petanque afholdt sin  
1. maj turnering. Det blev 
en rigtig god dag med 
mange gode kampe.  
 
Første pladsen gik til  
Torben Bach og Brian  
Højgaard. 
(billedet t.h.)  
 

Keld Jakobsen og  
Henning Bach (nederst 
t.v.) snuppede andenplad-
sen foran Jytte Andersen 
og Brian ”Murer” Nielsen 
(nederst t.h.). 
 
Næste turnering bliver Farsdagsturneringen d. 5. juni kl. 10.30. Der er tilmelding 
senest d. 3. juni til Bruno eller Brian, og man skal være 2 personer pr. hold. 
 

Den årlige Skjød Open Turnering finder sted d. 9. august kl. 9.00. Her skal man 
være 3 personer pr. hold. Klubben giver morgenmad. Husk tilmelding til Bruno 
eller Brian senest d. 6. august. 
 

Bruno: 4010 9329  -  Brian:2814 9236 

Skjød Petanque 



 
 

Børnenes side 

Søren på 5 år fra Hejnskildevej  
har her tegnet et billede af sine 

brødre og sin far.  
Det er far, der er den høje! 
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Aktuelle emner fra byrådsarbejdet 

KOMMUNEPLAN 2009 
 

Vedtagelse af en kommuneplan er en af de vigtigste 
byrådsbeslutninger i en 4-årig byrådsperiode. Kom-
muneplan 2009 kan dog virke overvældende, hvis 
man ikke er vant til at beskæftige sig med omfattende 
planer om udviklingen i de kommende år.  
 

Planen omfatter et væld af emner. For eksempel pla-
ner for byudvikling, erhverv, butikker, veje, grundvand 
og landsbyer. Nogle af planerne tegner udviklingen i 
de næste årtier, det gælder for eksempel kultur, fritid 
og friluftsliv. Andre planer rækker rigtig mange år frem 
i tiden. Det er for eksempel forslaget om byudvikling 
mellem Hinnerup og Hadsten, som formentlig vil præ-
ge udviklingen i kommunen i mindst hundrede år. 
 

For Skjød-området er der ikke peget på markante forandringer. For eksempel er 
der ikke planlagt flere vindmøller, større byggeområder eller nye vejanlæg nær 
Skjød. Byrådet har ønsket at bevare Skjød som en landsby med de kvaliteter,  
som kendetegner et mindre bysamfund på landet. 
 

Det bør dog nævnes, at et stort område nord for Skjød er udlagt som "område 
med særlig landskabelig interesse". Det får ingen konsekvenser på kort sigt, men 
kan få betydning for f.eks. byggeri og skovrejsning på længere sigt. 
Hvis det har din interesse, vil jeg foreslå, at du læser mere på kommunens  
hjemmeside : www.favrskov.dk. 
 

SUNDHEDSCENTER I HAMMEL 
 

Byrådet er enige om, at der skal være sundhedscentre i de fire hovedbyer i  
Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Det kniber dog med at blive enige om, 
hvad centrene skal indeholde og hvordan vi skaffer pengene til denne vigtige  
opgave. Foreløbig er det kun blevet til få faciliteter i Hadsten.  
 

Det er mit ønske, at et af de fire sundhedscentre bør være særligt udbygget.  
Det betyder, at der udover kommunens træningsfaciliteter, sundhedsklinik og  
mødelokaliteter, bør være mulighed for lokaler til praktiserende læger og  
sundhedsydelser fra hospitalerne, blandt andet jordemoderkonsultation. 
 

Efter min vurdering bør det største sundhedscenter placeres i Hammel på grund af 
byens relative centrale placering i Favrskov Kommune og nærheden til Regions-
hospitalet Hammel Neurocenter, som er en af kommunens største arbejdspladser 
med cirka 500 ansatte. 
 
                Fortsættes næste side 



 

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

i Favrskov Kommune  

KOMMUNALVALGET NÆRMER SIG 
 

Samarbejdet i byrådet er fortsat udmærket på trods af det kommende kommunal-
valg den 17.november 2009. Det er vigtigt for kommunens borgere, at de folke-
valgte evner at finde fornuftige løsninger på trods af forskellige politiske grund-
holdninger. Næsten alle beslutninger gennemføres fortsat i enighed. 
 

Alle partier har nu efterhånden fået samlet deres kandidatlister til byrådsvalget. 
En gennemgang af listerne tyder på, at en relativ stor del af de nuværende by-
rådsmedlemmer har mulighed for genvalg, hvis vælgerne ønsker det.  
Der er heldigvis også nye ansigter, hvis vælgerne er blevet trætte af "de gamle". 
  
 

D. 1. januar 2009 blev der indført nye  
  og mere enkle priser for leje af Skjød Forsamlingshus: 
 

Ikke-medlemmer betaler 1600 kr. for at leje huset.  
Hvis huset ønskes for 2 dage er prisen 2500 kr. 
 

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.  
Hvis en forening bruger huset i mere end fire timer er det til  
den alm. udlejningssats. 
Til fester kan foreninger leje huset på samme vilkår som alle andre.  
 

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 

 
Jo flere anparter - jo mere rabat! 
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Sankt Hans d. 23. juni 

 
Skjød Borger- og Idrætsforening tænder børnebålet ca. kl. 17.30, 

hvor der vil være mulighed for gratis snobrød.  
 

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

Kl. 18.30 er der friluftsgudstjeneste ved Anders Bonde og  
menighedsrådet. Det store bål tændes og efter heksens afrejse  

til Bloksbjerg, holdes der en båltale ca. kl. 19.30. 
 

HUSK, at der i dagens anledning er mulighed for at forny  
medlemskab eller blive nyt medlem af  

Skjød Borger- og Idrætsforening. 
 
 

På gensyn til en hyggelig aften 
 

Skjød Menighedsråd 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Det er muligt at modtage en lille ”huske-mail” op til de  
forskellige arrangementer i Skjød.  

 

Selv om der er en kalender i Skjød Tidende, er der  
alligevel mange, der først kommer i tanke om  

arrangementerne, når de er afholdt.  
 

Derfor tilbyder foreningerne i Skjød at sende en mail rundt,  
når en tilmeldingsfrist nærmer sig, eller et  
spændende arrangement står for døren. 

 

Har du lyst til at være med i denne ordning,  
så send din mailadresse til Bjarne: banjon@post.tele.dk 

 

Foreningerne i Skjød  



 
 

Job søges 
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I sidste udgave af Skjød Tidende startede vi en  
ny konkurrence.  
Opgaven var at finde fem fejl på et billede.  
Vi takker for den overvældende interesse.  
 
Der var flere, der indsendte den rigtige løsning, 
men denne gang er der plads til endnu flere  
besvarelser i Forsamlingshusets postkasse.  
 
Den heldige vinder af den første ”Find Fem Fejl” 
blev Gerda Rasmussen, der på en dejlig solskins-
dag modtog præmien.  
 
På næste side har der indsneget sig Fem Fejl…. 
Kan du finde dem på det øverste billede?  
Når du har klaret opgaven bedes du udfylde  
kuponen på side 27. 

 
Find Fem Fejl   

 

Frisk 15-årig dreng søger arbejde 
 

Alt forefaldende arbejde har interesse såsom: 
 

Havearbejde 
Arbejdsdreng/værksted 

Bil-rengøring 
Eller lignende  

 
 Er du interesseret så 
 kontakt Lasse Pedersen  
 Tlf.: 2068 7373 
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Konkurrence for børn 
 

Landsbydagen 
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Landsbydagen den 21. april forløb rigtig godt. 
Vejret var med os på bedste vis og de 22  
personer, der mødte op, bidrog med godt humør 
og arbejdsglæde til at idrætspladsen, området 
ved Gadekæret, busskuret, legepladsen og  
byskiltene fik en tiltrængt opdatering. 

Efter morgenkaffen fordelte vi os i mindre grup-
per til de enkelte steder, som alle nød godt af 
den samlede verdenspresses bevågenhed i 
form af "Bjarne Her og Der".  
Da der var gået et par nyttige timer i socialt  
samvær, mødtes vi alle igen i klubhuset, hvor et 
lettere traktement ventede. 
Denne indsats og andre fra forskellige af byens 
borgere er efterhånden særdeles tydelige i bybil-
ledet. Det er glædeligt, men nu er det jo ikke kun 
på Landsbydagen, at vi kan gøre noget ved byens forskønnelse, denne proces kan 
ske løbende året igennem. Hvis der er borgere, som har ideer og forslag til for-
skønnelse af byen, kan man blot sige det til et af Borgerforeningens medlemmer, 
så vil vi gøre, hvad der er muligt.. 
           Skjød Borger– og Idrætsforening 
                 Allan Kristensen 
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Nyt fra Skjød Vandværk 

Side 19 

Skjød Vandværk afholdt fredag d. 27. marts generalforsamling.  
 

Der var ikke sket så meget i foreningen, hvilket formanden Frits Hvas’ beretning 
også bar præg af. Den var nemlig ultrakort.  
 

På sidste års generalforsamling udskrev Skjød Vandværk en vandsparekonkur-
rence. Konkurrencen blev suverænt vundet af en stolt  Ingerlise Raj Thomsen, 
der i spareperioden kun havde brugt 12 m3 vand. For bedriften modtog hun et 
gavekort til en værdi af 3000 kr., der blev overrakt af Frits.  
 

På generalforsamlingen foreslog kassereren, Bjarne Andersen, at det faste 
driftsbidrag fra næste år bliver nedsat med 2 gange 100 kroner plus moms.  
Dette skyldes, at vandværket har en fornuftig økonomi, og et godt ledningsnet. 
 

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen uændret.  
Erik Bach blev nyvalgt som suppleant.  

Skjød Vandværk  



 
 

Kære Skjødsere…. 
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Vi har fået en lille hundehvalp, som er en meget glad lille hund,  
som meget gerne vil snakkes med. 
Kommer man forbi, er man hjertelig velkommen til at hilse på den,  
da den absolut intet gør. 
 

Grunden til, at jeg informere jer om dette, er, at jeg er blevet  
politianmeldt, for ikke at kunne holde hunden på egen grund et  
par gange.  

Da hunden kun er 12 uger gammel, er det klart, at den endnu ikke  
har lært, hvor dens grænser er, men selvfølgelig bliver der trænet  
med den. 

Skulle hunden, mod min forventning, komme på besøg 
hos jer, så bare ring, så bliver hun hentet. 
Kendetegn: Blind på venstre øje, lyserød halsbånd.  
        

   Mange hilsner fra    
  Allan og Tanja    
  Sparregårdsvej 5    
  8696 8488 
  2230 8488 
  2491 6846  

 

Så starter sæsonen for Mix-bold igen!!  
 

Vi starter den 14. maj  
kl. 18.30 på stadion,  

aktiviteten finder sted hver torsdag. 
 

Mix-bold er især for børn og unge,  
men forældre er også meget  

velkomne til at møde op.  
 

Vi spiller forskellige boldspil og der vil 
altid være mindst én voksen til stede. 

 
Vel mødt! 

Skjød Borger- og Idrætsforening  

 
Mix-bold 



 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Siden sidst er der sket rigtig meget i Skjød Forsamlingshus. 
Lørdag den 28. februar havde vi igen en succesfuld aften med McCalmans.  

Der blev spillet for fulde huse, og efter koncerten serverede vi pølsebord. Det var 
der en del, der havde valgt at deltage i. I 2010 håber vi, at vi igen kan præsenterer 
de skotske musikere, da det vil være det sidste år, de turnerer. Den tradition, som 
vi efterhånden har opbygget, bliver nu indhentet af McCalmans’ beslutning om,  
at stoppe deres turneer. Vi håber, vi kan opbygge en ny tradition med et andet 
underholdende arrangement.  
 

Til generalforsamlingen, var der et pænt fremmøde, og her fortalte jeg naturligvis 
om årets gang. Her fremlage vi også vores idé til nye toiletter (se tegning på  
næste side). Lige nu er vi i gang med at indhente tilbud på de nye toiletter som  
vi gerne vil etablere i den del af huset, hvor scenen er nu. Når vi får tilbuddene, 
skal vi have lavet et budget. En stor del vil vi selv lave, men projektet skal gen-
nemføres på relativ kort tid, da huset jo gerne skulle kunne fungerer uden alt for 
meget byggerod. Vi forventer at LAG (lokal aktions gruppe for Favrskov) vil være  
behjælpelig med at finde og søge relevante fonde. Hvis vi får brug for hjælp fra 
byens borgere, kan I være sikker på, at I hører fra os.                   

  Fortsættes næste side 



 
En hjælpende hånd, eller måske bare en kage til kaffen til det arbejdende folk 
modtages med taknemmelighed. Vi glæder os rigtig meget til at få nogle flotte  
og funktionelle toiletter. Der bliver naturligvis også et handicap toilet.  
Derudover glæder os også til at få et depotrum til borde og stole. 
Vi er rigtig glade for, at både Skjød Menighedsråd og Skjød Jagtforening har  
givet udtryk for, at de gerne vil give deres eventuelle andel i Landsbyrådets 
10.000 kroners tilskud til Skjød til Forsamlingshus.  
Det bringer os jo et skridt videre i vores bestræbelser på at bevare huset. 

Som noget nyt, vil vi – det vil sige, det er vist mest mig selv – prøve at starte op 
med en fast rulledag i forsamlingshuset. Det bliver den første onsdag i måneden 
kl. 16 - 19, med start onsdag d. 6. maj. Jeg synes, det er dyrt at få vasket og rullet 
duge ude i byen, så derfor tror og håber jeg på, at byens borgere og andet godt-
folk, vil tage i mod tilbuddet om selv at kunne rulle i Forsamlingshuset.  
Vi stiller en varm el-rulle til rådighed og det koster kun 10 kr. pr. dug, eller hvad 
det nu måtte være. Du skal naturligvis selv rulle, og vi gør opmærksom på, at  
betjening af rulle er på eget ansvar. Børn under konfirmationsalderen, må kun 
rulle under opsyn af voksne. Vi har naturligvis kaffe på kanden.  
Man kan ikke blot rulle, man kan også få en snak om livets gang i Skjød.  
 

      Fortsættes næste side 
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Her i foråret har vi malet i skænkestuen, så den nu igen fremstår indbydende.  
Der er også blevet lavet nogle ekstra hylder i skabene.  Til dette arbejde, som 
stod på en lørdag, havde vi fordelt det sådan, at ”drengene” tog sig af det med 
sav og skruer, mens ”pigerne” havde travlt med at male. I dette forår, har vi også 
vasket og renset alle stolene. Desværre var det ikke alle stole, der blev som nye. 
Men, hvor der handles, der spildes. (rødvin, sovs, øl, vand o.s.v) 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening, havde først på året bedt om hjælp til at afholde 
en Byfest. I den forbindelse kunne Skjød Forsamlingshus straks melde ud, at vi 
ikke har økonomi til at investerer i en Byfest, men vi vil gerne være med til arran-
gerer en fest. En fest, hvor alle kan more sig og få en god aften. En voksenfest 
med lækker mad, dans og god stemning. Læs mere på side 7.  
 

Måske synes I det er tidligt, men allerede nu er vi i gang med forberedelserne til 
årets julefest og julemarked. Vi vil rigtig gerne se mange mennesker til vores  
arrangementer, så hvis du går rundt med en 
rigtig god idé til, hvordan julemarkedet i 2009 
skal være, så hører vi rigtig gerne fra dig. Kun 
en ting ligger fast for julemarkedet, og det er 
datoen. Traditionen tro, afholdes vores jule-
marked den første søndag i advent.  
 

Sidste år havde vi en forrygende julefest i 
Forsamlingshuset med lækker julemad og 
Peter Vildmands glade og festlige musik.  
Det har vi tænkt os at gentage i år.  
Peter Vildmand er booket til fredag  
d. 20. november….. Så sæt hellere et X i  
kalenderen allerede nu. 

 
Sammen med Farre og 
Sall forsamlingshus  
havde vi søgt Landdi-
striktspuljen om midler til 
at udvikler fremtidens 
forsamlingshus. Desvær-
re fik vi ikke noget af pul-
jen denne gang. Vi over-
vejer nu, om vi skal søge 
igen til næste år. 



 
 

Skjød Oldboys på banen igen 

2009 fodbold sæsonen er startet, banen er streget op og græsset er klippet. Skjød 
stadion tager sig fint ud, så vi har taget pænt imod vore modstandere på flere  
måder, idet modstanderne i foreløbig to kampe har fået henholdsvis 3 og 1 point. 
Til gengæld ligger vi højt i fairplay statistikken uden hverken gule eller røde kort på 
hjemmebanen. Det er helt usædvanligt! 
Alle kan imidlertid se, at vi både i teknik og spilforståelse er modstanderne over-
legne, men formen skal lige indfinde sig, så sejrene begynder snart at komme. 
Læg derfor din onsdags aftentur omkring stadion. Du kan se i kalenderen, hvornår 
vi spiller. 

 
Sidste sæson blev traditio-
nen tro afsluttet med fodbold-
golf på Sprækkebjerg aktivi-
tetscenter, efterfulgt af mid-
dag mm i klubhuset. Her ses 
nogle af de profiler, der på 
den ene eller anden måde 
gjorde sig bemærket ved 
afslutningen. 
 

Ole Møller Hansen 
Jan Fagerlin fik Fiduspokalen overrakt af 
holdleder Keld Jakobsen 

Flemming og Johnny havde ligesom vi 
andre en sjov aften 

Vinder af golfturneringen 
blev ikke overraskende 
Torben Dohn 
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Generalforsamling i SBIF 

SBIF generalforsamling dan 21. april, referent Claus Skriver 
På grund af diverse årsager var der frafald fra Steffen Søgaard,  
Anne-Mette Særkjær og Anne Mette Poulsen 
 

Inden general forsamlingen var der valg til ”Landsbyrådet” Hanne Wind-Larsen 
genopstillede og blev enstemmigt valgt. 
 

1: Valg af dirigent. 
Bjarne Andersen 
 

2: Årsberetning ved formanden. Herunder gennemgang af ny struktur. 
Grundet formandens fravær fremlagde 
Lis Busborg formandsberetningen.  
Lis forklarede bestyrelsens situation, sidste år 
sagde bestyrelsen farvel til stærke kræfter som 
Jan og Marian og derfor har der været mange 
situationer, som har været nye for den nye  
bestyrelse – vi har måttet føle os frem – men  
dette har givet anledning til gode snakke om, 
hvad vi vil med bestyrelsen. Der har været enig-
hed om, at det skal være et sjovt arbejde, som 
også er overkommeligt i en travl hverdag. Derfor 
er der også blevet et tættere arbejde med andre 
af byens foreninger i en ”fællesforening”, hvilket 
har udmøntet sig i eksempelvis foredrag med 
Johannes Møllehave og at sommerfesten i 2009 
vil blive et fællesforenings projekt – Der skal her-
med lyde en stor tak til Hanne Wind-Larsen, som 
trækker et stort læs med fællesforeningsarbejdet. 
Desuden er bestyrelsen enige i, at vi vil være 
synlige overfor kommunen. Skjød er værd at bo i 
– her sker mange ting. Som noget nyt vil 
”Brandcuppen” blive afholdt som et selvstændigt arrangement i 2009.    
 

I 2008 blev juletræsfesten desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
Det samme har gjort sig gældende for mor og barn gymnastik.  
Til gengæld har der været afholdt arrangementer som eksempelvis Mix-bold,  
Skt. Hans fest, Børnenes dag, Landsbydag, juletræstænding, Sommerfest og  
1. hjælps kursus. 
Det er blevet besluttet at nedsætte prisen på badminton til 300 kr. pr. deltager. 
 

Fortsættes næste side 
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Foreningens nye struktur:  
Allan Kristensen fremlage foreningens nye struktur. Ansvaret bliver fordelt mellem 
bestyrelsens medlemmer. Hvert får et område og skal sørge for at det bliver ud-
ført. Formanden skal have overblikket og samle tråde. Han er den der får post – 
men uddeler det videre til den ansvarlige. 
 

Hovedområderne inden for den nye struktur er som følgende:  
• Voksenarrangementer • Børnearrangementer • Fællesforening 
• Byens tilstand og vedligehold • Sport og idræt • Økonomi  • Andet 
 

Allan meddelte desuden, at Gerda er stoppet med flaghejsning – mange tak til 
Gerda for trofast hejsning igennem mange år – nu har beboerne på Skolebakken 
taget over kollektivt. Store flag bliver hejst på officielle flagdage, de små flag  
hejses efter ønske fra byens beboere (som skal selv hejse dem).  
 

3: Regnskabet 
Lis Busborg:  
Overskud på 17.534,58 kr. Kassebeholdningen er nu på 80.489,06 kr. 
Regnskab og beretning blev godkendt. 
 

4: Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag 
 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Allan Kristensen, Steffen Søgård, Anne Mette Poulsen og Lis Busborg blev valgt 
til bestyrelsen. Rasmus Willumsen ønskede ikke genvalg.  
Kirsten Laursen og Claus Skriver blev valgt som aktive suppleanter 
 

6: Valg af revisor  
Arne Mikkelsen og Verner Hansen genopstillede og blev valgt 
 

7: Evt. 
1) Der blev spurgt til legepladsens fremtid. Det blev meddelt, at der er kontakt til 
arvingerne med hensyn til om vi fortsat kan bruge arealerne. Er dette ikke tilfæl-
det, flyttes legepladsen op til sportsanlægget  
 

2) Bestyrelsen spurgte, om der var forslag til arrangementer i 2009. Der blev fra 
medlemmers side foreslået, at genoptage studiekredsen ”Skjød i gamle dage” 
samt gymnastik i forsamlingshuset. Bestyrelsen vil arbejde videre med disse ide-
er. 
 

3) Derefter sagde Lis Busborg – på bestyrelsens vegne – mange tak til Rasmus 
Willumsen, som har været en meget aktiv part i bestyrelsen gennem de sidste ni 
år. Rasmus har altid været meget engageret – vi kommer til at savne hans initiati-
ver og altid gode humør!!! 
 

Bestyrelsens sammensætning: 
Formand: Steffen Søgaard - Næstformand: Allan Kristensen 
Kasserer: Lis Busborg - Sekretær: Anne Mette Særkjær 
Menigt medlem: Anne Mette Poulsen -  
Aktive suppleanter: Kirsten Laursen og Claus Skriver   

Skjød Borger– og Idrætsforening 
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Børnenes dag 

 
Kuponer 

Klip………………………………………………………………………………………… 
 

Find Fem Fejl  
 
Jeg har fundet de fem fejl - indsendt af___________________________________ 
 
Afleveres (med besvarelsen) i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. august 
 
 

Klip………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tilmelding til Skjødfesten i Forsamlingshuset d. 27. juni kl. 18.30 
Afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 22. juni. 
 
Voksne (150 kr.)____________ 
 
 
Navn_____________________________________________ 

 
I år er Børnenes Dag flyttet til efter sommerferien,  

nærmere betegnet til lørdag d. 22. august. 
 

Fornøjelighederne starter kl. 13.00,  
og vi håber at se en masse af byens børn  
med deres forældre og bedsteforældre. 

 
Skjød Borger- og Idrætsforening 



 
 

Opslagstavlen 

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

Der er Farsdagsturnering i 
Skjød Petanque  

d. 5. juni..  
Husk tilmelding. 

 

Husk sommerfesten i Skjød d. 27. juni. 
En festlig dag for alle i Skjød og omegn. 

HUSK 
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Jagtforeningens  
Fugleskydning finder  
sted lørdag d. 4. juli 

 
Børnenes 
dag bliver  
d. 22. august 
fra kl. 13.00 

Sank Hans Aften skal jeg 
på Skjød Stadion til  

friluftsgudstjeneste og bål 

Kom og se rally d. 6. juni  
og støt Forsamlingshusets  
Pit Shop  
 

Redaktionen ønsker  
alle en go’ sommer 


