
Støtter 
Innovationshuset 2010 

Vind denne  fantastiske havetraktor.  
Se hvordan inde i bladet. 

Læs mere om: 
Auktion og  

kæmpe gavebanko 



Sælges på Auktion  
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1.   Lis og Hans Henrik Nygaard: ATV   
2.   Niels Hellemann: Højtryksrenser 
3.   I.P. Maskiner A/S, Henrik Angel: Svejseapparat 
4.   Magnus Frisch A/S: Pladevibrator 
5.   Dolly og Lars Rasmussen, Hasagergaard: 1 m. brænde 
6.   Børge Bach & Sønner ApS: 5 tons sorte granitskærver 
7.   Murerfirmaet Kiil & Nielsen A/S: Tvangsblander 
8.   Tømrerfirmaet Alex Pedersen: Dewalt kapgeringssav 
9.   Birgit Gregersen: Sølvkaffekande og sukker/flødesæt 
10. STARK - Hammel Trælast & Byggecenter: Trailer 
11. XL-BYG Thorsø: 2 overraskelser 



 
 
 

 

Søndag d. 30. maj 2010 
ved Gadekæret/

Forsamlingshuset 
 
 

Program 
 
 

Kl. 12:00   Besigtigelse af effekter  
        på Auktion v/Gadekæret 
  

Kl. 13:00   Auktionen starter  
                    

Kl. 14:00   Gavebanko i  
   forsamlingshuset med  
             mange flotte gevinster 
 

Kl. 15:00   I pausen udtrækning  
        af Lotteri ved  
   Borgmester Nils Borring 
    

   Banko fortsætter 
              Evt. slutauktion  

 
 
 

Erik Bach griller pølser hele dagen 
 og der kan købes øl og vand  

  

Gratis kaffe og kage i pausen  



 Læs mere om gavebanko side 6 



Side 5 

 

Stort lotteri med  
fantastiske præmier 

 

1. præmie  
Husqvarna havetraktor 

Type LTH 126 – værdi 12.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 

2. præmie    3. præmie 
Kapgeringssav       Smykke skænket af 
skænket af   Spinning Jewelry 
Helstrup             v./ H.H. Nygaard 

 
 
 
 
 
 
 

Der udstedes kun 200 lodder á 100 kr.  



 Gavebanko 
På side 4 ses billeder af nogle af de gaver, vi har fået til  
gavebanko. Der er også billeder af nogle af de glade givere.  
Nedenfor er der en mere udførlig liste over de flotte gevinster, du  
kan være heldig at vinde. Der er gevinster for over 10.000 kr. 
Bankopladerne koster 25 kr. pr. stk. 
 
HP EL-Service: 2 stk. udendørslamper 
 
De Grønne Busser: 3 stk. gavekort  
 
Lyngåhus: stor islagkage 
 
Hasagergaard: æg, kartofler og asparges 
 
Favrskov Autoteknik: polish + diverse 
 
Sabro Kro: 3 gavekort 
 
KJ Værktøj as: 3 vin 
 
Henny Josefsen: 3 x hudplejeprodukter 
 
Spinning Jewelry: 3 x smykker 
 
Salon Jytte: hårprodukter 
 
Car-Team: værktøjssæt 
 
Skjød Forsamlingshus: 3 x gavekort 
 

 
 

I/S Skjød Vandværk 
leverer også vand til  
Skjød Forsamlingshus 



Side 7 

 

 LAG Favrskov  Landsbyrådet  Lokale & Anlægsfonden 

 Sparekassen Østjylland  Frivilligt arbejde  Tuborgfonden 

 Byens penge  Egne arrangemen-
ter 
og støttebeviser 

 Det vi mangler! Dertil kommer 
uforudsete udgifter, og  
finansiering af projektet  

Vi samler ind til  
Innovationshuset 2010 

Som du sikkert allerede har hørt, er Skjød Forsamlingshus i gang med et 
projekt, også kaldet Innovationshuset 2010.  
Ombygningen vil give huset nye toiletter, ny garderobe og mødelokale på 
første salen. Derudover vil der også komme AV-facilitetter. 
Vi er nu nået så langt, at vi har lavet aftaler med håndværkerne om start-
dato for ombygningen. Dette kommer til at foregå fra uge 23 og forhå-
bentlig er huset igen klar til brug engang i august måned.  
Finansielt er vi også næsten ved målet - vi mangler bare lige de sidste 
penge. Som du kan se på nedenstående ”lagkage” er langt de fleste pen-
ge sikret. Sparekassen Østjylland i Hammel har netop givet os et rigtigt 
godt tilbud på finansieringen af projektet. Selv om de fleste penge er sik-
rede, er det vigtigt, at der bliver bakket op om Gert Thiede, Gert Frisch og 
Poul Henrik Vallentins gode initiativ. Når man laver en så stor ombygning, 
kommer der nemlig altid en del uforudsete udgifter.  
Vi ser frem til et stort fremmøde d. 30. maj!               Skjød Forsamlingshus 



 

Da Gert Thiede, Gert Frisch og Poul Henrik Vallentin 
mødte op i Skjød Forsamlingshus for at høre om  
husets planer om ombygning, blev de straks revet 
med af den gode stemning.  
De besluttede lynhurtigt, at de ville være med til at 
skaffe flere penge til Innovationshuset 2010. 
 

Deres gode initiativer kan der ses meget mere om i 
denne folder.  De omtalte lodder sælges fra d. 8. maj  
af de ihærdige bagmænd.   

Måske kommer de forbi din dør for at sælge lodder.  
 

Derudover sælges evt. overskydende  lodder ved  
pinsemorgenkaffen ved Gadekæret d. 23. maj kl. 9.30 
 

Udtrækningen foretages af Borgmester Nils Borring 
d. 30. maj kl. 15.00 i forsamlingshuset. 
 

Hvis du vil være sikker på at få lodder så ring til: 
Gert Thiede: 4015 9234, Gert Frisch: 2080 4354  
eller Poul Henrik Vallentin: 2010 8987 

De ihærdige idémænd 


