
Tidende 

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

• Generalforsamlinger 
• Innovationshuset 2010 
• Fastelavnsfest 
• …..og meget mere 

15. Årgang  - 1. Udgave  - Feb. 2010   

Flot vinter i Skjød 



 

 

 
Fastelavnsfest 2010 

Side 2 

Sæt kryds i kalenderen den 5. marts, for den dag afholdes der  
fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 19.00.  

Alle er velkomne. 
 

Festen er for store som for små. Kom meget gerne udklædt.  
Der vil være tøndeslagning, pølser mv.  

 

Program for aftenen 
Indmarch  

Soldaternes dans 
Tøndeslagning for mindre børn 

Tøndeslagning for soldater 
Tøndeslagning for øvrige børn 
Tøndeslagning for de voksne  

Pølser m. brød 
Diskotek og forskellige lege 

 

Er der spørgsmål til arrangementet eller til syning af soldateruniform  
så kontakt: Gitte Jakobsen - Tlf.: 8696 0074 



 

 

 
Skjød Tidende på slankekur…..eller……? 

I dette nummer synes vi, her på redaktionen, at der ligesom mangler noget. Bladet 
indeholder, som vanligt, fine annoncer for de kommende aktiviteter i Skjød, men 
hvor er Skjødsernes egne fortællinger om stort og småt i hverdagen blevet af?  
Der har i tidligere udgaver været mange gode og sjove fortællinger, men til dette 
nummer har vi stort set ”kun” modtaget info om de kommende arrangementer, og 
det er vi lidt trætte af.  
 
Jeres historier er jo netop det, der gør det sjovt at læse Skjød Tidende.  
Det er i hvert fald vores opfattelse. Men hvad synes du?  
Uden jeres input, er det altså meget svært at lave et blad i den kvalitet, som vi 
gerne vil have.  
 

 
Så derfor, kære læser, fat pennen eller gå til  
tastaturet og lad os få jeres gode historier.  
 

Vi vil f.eks. gerne høre om dengang, du  
bagte en kage efter en helt speciel opskrift, da  
mejetærskeren brød sammen på det allermest  
uheldige tidspunkt eller da du fangede en stor fisk.  
Er du tilflytter, så kunne du fortælle lidt om, hvor  
du kommer fra og hvordan du befinder dig i Skjød  
og omegn. 
Det er næsten kun din fantasi, der sætter grænser 
for, hvilke historier du kan sende 
til os.  
 

Det kan være om alt imellem himmel og jord.  
 
 

Fra næste nummer regner vi derfor med, at bladet  
er fyldt med jeres gode historier om livet i og  
udenfor Skjød.   
 
Du kan kontakte redaktionen på flere måder:  
Læg et brev i vores postkasser, send en mail  
eller ring til os. 
 
Bjarne: Bygaden 15  Tlf.: 8696 0286  E-mail: banjon@post.tele.dk 
Mette: Landsbækvej 89   Tlf.: 8696 0157  E-mail: mettefiil@vip.cybercity.dk 

 

Redaktionen 

Kære Skjød Tidende. 

Jeg vil gerne fortælle 

om dengang 



 

 

 
Fællesmøde 
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Torsdag d. 28. januar holdt byens foreninger et  
fællesforeningsmøde. 

 

Herunder er et lille uddrag fra mødet: 
 
 

Orientering fra foreningerne 
 

SBIF:  
Der er ryddet op i kælderen. Tove Hansen er stoppet med rengøring, og det over-
tages af Birthe Kristensen. Juletræet i Gadekæret er frosset fast, og det bliver  
fjernet, når der bliver tøvejr. Ved busskuret tømmer Allan skraldespanden.  
Ved legepladsen er der et problem med traktordækket. Det nedtages, indtil det er  
repareret. Der mangler stadig en ”kompasrose” ved Skjødseren.  
 

Skjød Forsamlingshus:  
Arbejder stadig på at finde midler til Innovationshuset 2010. D. 5. februar er der 
gratis fællesspisning med orientering om projektet. Der mangler ca. 250.000.- kr. 
endnu. Der laves støtteforedrag med Nis Boesdal d. 9. februar og med Anders 
Bonde d. 17. marts. 
 

Landsbyrådet:  
Naturfredningsforeningen afholder affaldsindsamlingsdag  d. 18. april. Der kan 
ses mere på naturfredningsforeningens hjemmeside.  
Det er muligt at lave cirkus på Jan Stagsteds grund, hvis det er på det rette tids-
punkt.  
Stinettet i Skjød indberettes. 
Hanne vil gerne stille op til LAG’s bestyrelse og LR’s forretningsudvalg.  
LAG generalforsamlingen er d. 22. marts, og det er vigtigt, at vi møder op for at 
stemme på Hanne.  
Vi mangler en, der vil stille op til kulturelt samvirke bestyrelsen i stedet for  
Marianne Bohnstedt, der ikke ønsker genvalg.  
 

Byens penge fra landsbyrådet kr. 10.000 
Der betales forsikring på legepladsen ca. 2100 kr. 
Gadekæret er oprenset for 8.691,75 kr. SBIF betaler selv 5000 kr.  
Restbeløbet på 4200 kr. anvendes til Innovationshuset 2010. 
Forsamlingshuset har 3000 kr. til gode fra sidste år. 
 

Hvad fik vi ud af årets landsby i Favrskov  
Vi fik en hel del PR om Skjød, og det har vel også været medvirkende til, at vi har 
fået en del midler til Innovationshuset 2010.   
 

Evt.  
Anny oplyste, at der nok ikke bliver noget fællesforedrag i år. Det kan være, at der 
kommer en koncert i kirken. 

 
 



 

 

Generalforsamling 
med gratis mad 

 

Skjød Vandværk har i mange år  
undret sig over, at der kommer så  

få til vores generalforsamling. 
 

Vi prøver derfor i år med lidt  
nytænkning, og indkalder til  

generalforsamling  
d. 26. februar kl. 18.00  

med spisning i  
Skjød Forsamlingshus 

 

Menuen består af: 
Hamburgerryg m. grøntsager,  

kartofler og aspargessovs 
Til dessert/kaffen serveres  

 kage med is 
 

Dertil serveres vand ad libitum,  
og der vil også være et glas vin, øl  

eller sodavand til maden. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne,  
og det kan oplyses, at personerne, der er 
på valg, er villige til at tage en tørn mere. 

 

Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00. 
Tilmelding til spisning senest d. 22. feb. på kupon side 23 

eller på mail til: banjon@post.tele.dk  
 

Skjød Vandværk 



 

 

 
Kort på nettet 
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Er du historisk interesseret, er der på nettet mange muligheder for at få et indblik i 
Skjød by´s historie. 
På kort og matrikelstyrelsens hjemmeside http://arkiv.kms.dk/mpn/  kan du se  
de første matrikel kort, som for Skjøds vedkommende er tegnet i 1815. Kortene 
viser de første matrikler, de enkelte gårde, de jorde som tilhørte de enkelte gårde, 
ejernes navne. Desuden kan man se de gamle vejforløb samt eksempelvis lands-
byens fælles vandingssted, fælles lergrav, fælles grusgrav og meget mere.  
 

I takt med at landsbyen er vokset, er der sket ny matrikulering og efterfølgende,  
er der blevet lavet nye kort. Vil du se Skjød fra luften, kan dette ske på  Flyfotoar-
kivet: http://geomidt.flyfotoarkivet.dk/  her kan du se luftfoto fra 1964 til 1989 – jo 
man kan skam se, at byen har udviklet sig! 
 

Skjød området har været beboet lige siden oldtiden og hvis du klikker ind på 
http://www.dkconline.dk/ kan du se, hvor der er registreret bopladser, gravhøje og 
enkeltfund fra hele oldtiden – måske ligger der en nu glemt og overpløjet boplads 
eller gravhøj på din mark eller i din have? 
 

Kommer din slægt fra Skjød, er det muligt via http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm 
at eftersøge dine aner og deres familie i folketællingerne. Det samme vil med  
tiden være muligt ved søgning i indtastede kirkebøger. 
 

Claus Skriver 



 

 

 
Nyt fra Petanque 

Nu er vinterpausen ved at være slut. 
 

Vi starter med generalforsamling i klubhuset fredag d. 5. marts kl. 18.00.  
Efter generalforsamlingen vil klubben give et stykke smørrebrød. 

 

Dagsorden: 
 

1.    Valg af dirigent og referent 
2.    Formandens beretning 
3.    Regnskab ved kassereren 
4.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

 På valg er: Brian Højgaard (Ønsker ikke genvalg) 
                   Rasmus Mortensen 

5.    Valg af suppleant 
6.    Valg af revisor 
7.    Indkomne forslag 
8.    Fastsættelse af kontingent 
9.    Eventuelt 

 
 
 

Det skal også lige nævnes, at vi som sædvanlig starter op med petanque  
den 1. maj med åbningsturnering. Tidspunkt er ikke fastlagt endnu. 

 

Skjød Petanque 

Der skal findes en 
afløser for Brian, der 
ikke ønsker genvalg. 

Er det dig? 

 
Generalforsamling -  Skjød Forsamlingshus 

Du / I indkaldes hermed til Generalforsamling i Forsamlingshuset 
Onsdag d. 24. februar 2010 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: 
    Henny Josefsen, Karen Margrethe Hansen 
    Lotte Burrow, Erik Bach 
6) Valg af revisor.  
    På valg er: Aage Ørting 
7) Eventuelt           Bestyrelsen 

 
Efter Generalforsamlingen er 

der fælles kaffebord 



 

 

 
På glatis på Gadekæret 

Her er et par billeder fra d. 16. januar 2010, hvor vi var 
nede og skøjte, glide og kælke på Gadekæret.  
 

Erik på skøjter trak drengene på deres kælke, så de 
kunne få sig en ordentlig glidetur. 
Det syntes de var vildt sjovt.  
 

Liv sov alt det sjove væk inde på bredden i sin  
barnevogn... 
 

Det er Hjalte på nærbilledet.    
              
             Anne Mette Særkjær 
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Fællesspisning - Suppedag 

Tove Mortensen laver suppe til os 
alle til en fællesspisning  

tirsdag d. 9. marts kl. 18.00. 
 

                                  Supperne er:   
     Gule ærter med tilbehør 
              Karrysuppe med hønsekød  
     og asparges 
              Bondesuppe med nudler. 
             Til kaffen er der kage.                        

                                                                                                            Pris:  
                                  50 kr. for voksne 
                                  25 kr. for børn 
 

Tilmelding: aflever kuponen på side 23 i  
forsamlingshusets postkasse eller send  
en mail til banjon@post.tele.dk senest d. 5. marts.  

 
Guidet tur til Bidstrup Gods 

 

Lørdag d. 13. marts har Skjøds  
borgere mulighed for en enestående 
guidet tur på Bidstrup gods af Geert 
H. de Lichtenberg.  
 

Bidstrup gods har en lang og  
spændende historie. Godset nævnes 
første gang i skriftlige kilder i 1345.  
 

Efter skiftende ejere har familien de Lichtenberg boet på godset siden 1749.  
Den nuværende hovedbygning i 3 fløje er opført i 1698  på en hvælvet kælder  
af meget ældre dato.  
 

Vi mødes ved Gadekæret i Skjød lørdag d. 13. marts kl. 13.30.  
Herfra laver vi fælles transport til Bidstrup gods i personbiler.  

Omvisningen forventes i tidsrummet fra kl. 14.00 – 15.30. 
Pris pr. deltager er 75 kr. 

Tilmelding til Steffen Søgaard på tlf. 8621 2435 senest den 5. marts. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Børnenes side 
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Hermed en tegning fra Mikkel Nielsen, 
Skræddergyden 28. Han fylder 3 år til 
marts. Han har tegnet sin familie. 

 



 

 

 
Foredrag med Anders Bonde 

Onsdag d. 17. marts kl. 19.30 er der foredrag til fordel for Innovationshuset 2010  
i Skjød Forsamlingshus med Anders Bonde. 

 

Det lune glimt i øjet og den humørfyldte  
historie virker ofte opmuntrende på et tynget 
sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig  
humor er sjældent kun for sjov.  
 

Det er sognepræstens påstand, at humor for 
alvor også er sjælesorg. Emnet belyses med 
udblik til hverdagens humor. 
 

I mange af Anders Bondes historier er 

landbokulturen hans inspirationskilde.  
Her er der netop tradition for at tillægge  

livserfaringen stor betydning. Og derfor tager 
aftenens foredrag naturligt  afsæt i hans 

egen livsfortælling.  
Foredraget holdes i causeriets muntre form, 

hvor der er noget til eftertanken. 
 

 

Prisen inklusiv kaffe og brød er kun 50 kr. 
 
Tilmeld dig på telefon 8696 0286 eller banjon@post.tele.dk.   
Det er også muligt at lægge kuponen på side 23 i forsamlingshusets postkasse 

Sognepræst Anders Bonde : 
”Når livet ler, er det sjældent 
kun for sjov…”. 

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  



 

 

 
Landsbydag - 2010 
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Den 8. maj er der igen Landsbydag i Skjød. 
 

Selv om der forskellige steder i byen er sket  
ting og sager, der forskønner miljøet, kan vi  
dog stadig konstatere, at der er mere,  
vi kan gøre. 
 

Alle, der vil give en hånd med, er velkomne  
i klubhuset kl. 9 til morgenkaffe og rundstykker,  
hvorefter arbejdsopgaverne bliver fordelt.  
 

Kl. ca. 12 er der "tak for veludført arbejde"  
traktement, også i klubhuset. 
 

Bestyrelsen i Skjød Borger- og Idrætsforening 
modtager gerne forslag til udbedringer hist og 
her (hvad den ene overser, bemærker den  
anden ! ! !)   
                                Skjød Borger- og Idrætsforening 
                                                          Allan Kristensen 
                                                           Tlf:. 8698 2736   

Der var livlig aktivitet i Skjød 
til Landsbydagen sidste år 

Allan  Kristensen 

Martin Busborg og Victor Falkenberg Anny Hansen 



 

 

 

Generalforsamling 
Skjød Borger- og Idrætsforening 

tirsdag d. 20/4-10 
 

Så er det igen tid til generalforsamling i SBIF. 
 

Vi starter som vi plejer med  
fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.00 

 
Menuen i år vil være: 

Stegt flæsk med persillesovs 
Is med vafler 

 

 
Efter spisning vil generalforsamlingen  

starte ved 20-tiden og der vil blive serveret  
kaffe og småkager undervejs. 

 

Prisen for maden er: 50 kr. for voksne og 25 kr. for  børn  
 

Det er naturligvis muligt at deltage i Generalforsamlingen, 
selv om man ikke ønsker at deltage i spisningen. 

 

Sidste tilmelding den 13/4 til Steffen på tlf 6084 1846  
eller mail: steffen@vieralleglade.dk 

 

Generalforsamlingen vil blive afholdt efter vedtægterne. 
MvH Bestyrelsen 

   Steffen    Allan      Lis         Anne Mette   Anne Mette      Claus       Kirsten 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 
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Først et lille hjertesuk fra bestyrelsen. Vores fryser på loftet har af ukendte  
personer været slukket  2 gange. Den første gang, blev det opdaget i tide, så  
intet gik tabt. Det var desværre ikke tilfældet anden gang.  
Her måtte to tapre herre med klemme for næsen tømme fryseren. ØV. 
 

Siden sidst har vi fået ny opvaskemaskine i huset. Det var en dyr, men en ren  
fornøjelse. 
 

Den kolde vinter har været lang, og uheldigvis frøs gasvandvameren i køkkenet.  
Den er repareret, men det er uden garanti fra reparatørens side.  
Vi krydser fingre for, at den holder langt ud i fremtiden. 
 

Og så til Innovationshuset 2010. Måske gider I ikke  
høre mere om det, men det optager os meget.  
Bestyrelsen er fast besluttet på, at projektet skal  
gennemføres.   
Den 5. februar  inviterede vi til fællesspisning i huset. 
Omkring 70 borgere mødte op, og vi fremlagde vores 
projekt. Efterfølgende er vi af den opfattelse, at de 
fremmødte støtter op om projektet. 
 

Hvad kom der så ud af mødet? 
 

Vi fremlage følgende: 
Der arbejdes med et budget på 860.000 kr.  
Vi har søgt midler fra forskellige fonde og  
offentlige myndigheder.  
I skrivende stund har vi hentet 636.372 kr. hjem.  
Så vi er godt på vej.  
Heraf er vi af LAG Favrskov (Lokal Aktionsgruppe) indstillet  til 280.00 kr., men  
vi har indsendt en ansøgning om en tillægsbevilling, og vi skulle kunne nå op  
på 406.000 kr. i alt i støtte fra LAG. Ansøgningen behandles den 10. februar og  
vi forventer svar kort tid efter.  
Hvis vi opnår at få tillægsbevillingen igennem hos LAG, ja så står vi og mangler 
omkring 100.000 kr. Det synes vi egentlig ikke er så mange penge, men vi skal jo 
finde dem. 
Restfinansieringen kan indhentes på mange måder, og vi kom da også med et 
bud på, hvordan det kunne lade sig gøre.  
Alle er velkommen til at give et bidrag, men for at det lige som også skal kunne 
mærkes, foreslog bestyrelsen, at man køber et lejebevis på 1500 kr.  
Dette bevis giver ret til brug af huset 1 gang inden for de næste 3 år. 
Fra de fremmødte kom der gode ideer, og nogle har vi taget til os, fordi vi synes, 
de var rigtig gode. 
 
 

Henny fremlagde  
planerne for  

ombygningen 



Derfor vil vi nu udstede lejebeviser på 500 -
1000 - 1500 kr., eller gerne mere.  
Lejebevisets værdi kan fratrækkes lejen  
af Skjød Forsamlingshus, hvis ejeren af  
beviset ønsker at leje huset inden for de  
næste tre år.  
Et lejebevis kan kun indløses en gang, og 
lyder beviset på mere end 1600 kr., som det 
koster at leje huset i dag, ja, så gives der  
ikke penge tilbage, og det resterende beløb 
kan ikke overføres til senere brug.  
Der kan naturligvis investeres i flere  
lejebeviser, og vi modtager da også gerne 
kontante gaver…….  
Lejebeviser kan købes på en af følgende 
måder: 
 

Mød op på vores generalforsamling den 24.2.2010, hvor vi udsteder  
lejebeviser 

Ring til formand Henny Josefsen telefon 86 96 01 67(bedst aften) eller 
send en mail til hennyjosefsen@mail.dk 

Ring til kasserer Bjarne Andersen telefon 86 96 02 86 (bedst aften) eller 
send en mail til banjon@post.tele.dk 

Du kan også overføre pengene til Forsamlingshusets bankkonto  
reg.nr. 6110 kontonr. 4860001755 

Hvis du overfører pengene, er det vigtigt, at du skiver, at beløbet er til køb af 
lejebevis samt dit navn.  
Efterfølgende sørger vi for, at du får dit lejebevis. 
 

En anden måde at finde midler på er indtjening på egne arrangementer.   
Her kan blandt andet nævnes 1. søndag i advent, byfest, koncerter, julefrokost, 
fællesspisning og foredrag. I denne vinter afholder vi to spændende foredrag med 
to kendte foredragsholdere, som har valgt at støtte op om vores Innovationshus. 
 

I projektet får vi også brug for en del frivilligt arbejde. Vi er klar over, at nogle vil 
melde sig frivilligt, men vi er også klar over, at der er nogle, der har brug for at vi 
lige prikker lidt til dem, og det vil vi gøre. Det er de færreste, der er gode til alting, 
men der er altid noget, man er god til, så det er bare om at komme ud af busken. 
Hvis du ikke har lyst til f.eks. nedbrydning, ja så kunne du måske komme og  
vaske gulvet, feje, køre en tur på genbrugspladsen, male eller stille lidt mad på 
bordet til de frivillige. Der er masser af opgaver, og helt sikkert også en til dig. 
 

Da der er ting, som vi ikke selv kan lave, og arbejdet skal overstås på relativt kort 
tid, er det nødvendigt, at vi inddrager håndværkere. 
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang, og vi håber ,det kan blive først på 
sommeren. 
 

                                                      

                      På bestyrelsens vegne 
                                Henny Josefsen 

Se i øvrigt journalist Søren Ploug  
Lilmoes’ artikel fra mødet næste side 



 
Set i Stiften 

 Skjød vil forvandle slidt forsamlingshus til moderne multihus 
 

Af Søren Ploug Lilmoes 
spl@favrskovavisen.dk 
 

Forsamlingshuset i Skjød trænger til en kærlig hånd.  
Det mener husets bestyrelse, der fredag aften løftede planerne for et storstilet 
projekt. 
 

»Vi har brug for et bedre og mere attraktivt 
hus. Vi ved, at nogle har valgt huset fra på 
grund af de dårlige toiletforhold,« fortalte 
Henny Josefsen de cirka 70 borgere, der 
var mødt frem for at høre om planerne. 
Projektet omfatter blandt andet nye  
toiletter, et handicaptoilet, nyt oliefyr,  
mødelokale, depotrum, en ny og mindre 
scene samt lydudstyr.  
 

Arbejdet løber op i 859.112 kr. Henny  
Josefsen og resten af forsamlingshusets 
bestyrelse har skaffet de fleste af pengene 
- 636.372 kr. for at være helt præcis.  
LAG Favrskov har givet tilsagn om penge 
- det samme har Landsbyrådet i Favrskov, 
Tuborgfondet og Lokale- & Anlægsfonden.  
Ifølge Henny Josefsen overvejer LAG 
Favrskov at forhøje bidraget, og sker det, mangler man ’kun’ knap 100.000 kr. 
Beløbet kan blive mindre, hvis en række af de ansøgninger, der er sendt til blandt 
andet lokale pengeinstitutter, resulterer i penge.   
På fredagens møde blev der luftet flere ideer til at skaffe de sidste penge.  
Bestyrelsen overvejer at udstede et lejebevis, som den enkelte husstand kan  
købe for 1500 kr. Beviset giver så ret til, at husstanden låner forsamlingshuset 
gratis én gang i løbet af tre år. 
 

Der var også forslag om at holde en fest, hvor overskuddet går til formålet.  
Allerede nu har man et par arrangementer på programmet, hvor pengene går  
til projektet - det er foredrag med Nis Boesdal og Anders Bonde. 
»Vi håber naturligvis, at vi kan finde de sidste penge, men kan det ikke lade sig 
gøre, er vi klar til at låne. Nu er vi så langt med projektet, at det ikke må ryge på 
gulvet,« sagde Henny Josefsen og udtrykte håb om, at håndværkerne kan tage 
fat på arbejdet til sommer. 
 

Flere af de fremmødte lovede, at de er klar til at levere frivillige timer til  
projektet.     

Søren Plogh Lilmoes (bagerst) fra Stiften, 
venter ved buffeten  



 

 

 
Gudstjeneste Sankt Hans Aften 

 

Vi gør meget for at legepladsen er et indbydende sted at være,  
ikke mindst for børnene. 
 

Det lader til, at også andre synes det samme,  
nemlig menneskets mest trofaste ven, hunden. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening, som står for den løbende  
vedligeholdelse, beder derfor alle hundeejere om at  
forklare deres bedste ven, at den i sin glæde over legepladsen alligevel ikke må 
besørge der.                                                     

                                                                                                           Væmmelig hilsen 
                           Allan Kristensen 

Traditionen tro afholder vi  
Friluftsgudstjeneste  
Sankt Hans aften.  
 

Det bliver igen på Sportspladsen 
onsdag den 23. juni kl. 19.00,  
og i år er det ved provst  
Anders Bonde.  
 

Denne aftens arrangement  
afholdes sammen med Skjød  
Borger- & Idrætsforening, som  
efterfølgende tænder bål.  
 

Der bliver naturligvis også båltale, 
og der sælges pølser og kaffe 
med videre.  
 

Vi håber på godt vejr og alle er  
velkommen. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

På Menighedsrådets vegne 
Anny Hansen 

 
Legepladsen  
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Vedtægter for Skjødseren 

I forbindelse med valget til "Årets Skjødser 2010" blev der rejst kritik, der gik på, 
at dele af vedtægterne var uklare. Denne kritik har vi taget til os og bringer her-
med de reviderede vedtægter : 
 

                                                                                                   Vedtægter for Skjødprisen  
 

1. Personer eller virksomheder, der er bosiddende i Skjød sogn, kan indstilles 
    til prisen. 
 

2. Forslag til kandidat kan, med begrundelse, skriftligt indstilles af alle voksne i 
    Skjød sogn. 
    Indstillingen afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest den 1. juni. 
 

3. Vinderen af prisen kåres af et udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem 
    fra Skjød Borger- og Idrætsforening, Forsamlingshuset, Menighedsrådet,  
    Jagtforeningen, Petanque og Skjøds repræsentant i Landsbyrådet, som er  
    formand. 
 

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. 

      
Brug nedenstående kupon eller læg en seddel i Forsamlingshusets postkasse
                 Foreningerne i Skjød  

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2010 
 

Jeg ser gerne, at det bliver 
 

______________________________ 

 
der skal modtage årets Skjødser. 

Min begrundelse er:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Navn:_________________________ 



 
Ny hjemmeside til Skjød 

 
Nyt fra SBIF 

Vores klubhus har fået en lille renovering. 
Efter at Favrskov kommune ved Peter Studstrup bevilgede ca. 70.000 til et  
tiltrængt nyt gulv, gik Alex Pedersen - den lokale tømrer - i gang med at lave de 
nødvendige forstærkninger og fik lagt nye gulvplader på. 
A.I. Gulve lagde ny linoleum, så nu er gulvet ikke bare flot at se på, det holder  
forhåbentligt også mange år endnu og knirker heller ikke mere. 
Peter Studstrup mente også, at der godt kunne blive penge til et nyt køleskab, 
 da det gamle ikke ville mere. Det kunne Hushjælpen i Hadsten både levere og 
installere.    

Skjød Borger– og Idrætsforening 

Igennem Claus Skriver fra SBIF er vi blevet kontaktet af 3 data-
log studerende, der skal lave et afgangsprojekt til deres studier.  
De vil gerne prøve at udarbejde en ny fælles hjemmeside for 
Skjød.  
 

Steffen Søgaard og undertegnede har afholdt et møde med dem 
for at fortælle, hvad vi kunne tænke os, at en ny hjemmeside 
kunne indeholde. Vores ide er en fælleshjemmeside, som kan 
dække alle foreningerne i Skjød og omegn.  
 

Tanken er at lave en forside, der indeholder alle nyheder og en aktivitetskalender. 
Fra forsiden skal det så være muligt at gå videre til de enkelte foreninger i byen. 
Der kan også være links til erhvervslivet i Skjød.  
Et andet af vores krav, er at siden skal være nem at redigere i, da vi jo ikke er  
”proffer” udi EDB verdenen, men bare glade selvlærte amatører. 
 

 Vi har også ide om, at siden kunne indeholde on-line booking/kalender for  
forsamlingshuset, udlån af telte, borde og stole o.s.v.  
Derudover er der tanker om SMS nyhedsservice og tilmelding til nyhedsmail.  
 

De studerende skal være færdige med projektet til april, så nu glæder vi os til at 
se resultatet af deres anstrengelser. Det kan være, at de selv kommer forbi Skjød 
ved lejlighed og viser os den nye side på storskærm i forsamlingshuset.  
 

Bjarne Andersen     

En stor lykønskning til Forsamlingshuset med de mange penge til det nye Inno-
vationshus. Et fornemt og sejt stykke benarbejde ser nu ud til at kunne realiseres. 



 

 

 
Vindere 

I sidste nummer af Skjød Tidende 
gik konkurrencen ud på at gætte, 
hvem der var på et billede.  
 

Det var julemanden (Jan Stagsted) 
og Nissemor (Anne Hvas). 
 

Børnene skulle gætte Julemanden 
og Nissemor, og det gjorde Søren, 
Line og Anne Fogh, og de vandt en 
gåde- og quizbog.  
 

Connie Svendsen havde gættet 
navnene, og hun vandt en flaske 
vin.  



 

 

 
 1. Hvilken farve har de grønne busser?  
 
 2. Hvem blev Årets Skjødser i 2009? 
 
 3. Hvem er formand for Skjød Borger–  og Idrætsforening? 
 
 4. Hvornår er der sommerfest i Skjød?  
  
 5. Hvor mange medlemmer er der i Petanques bestyrelse? 
 
 6. Hvem er fastelavnssoldaternes konge i 2010? 
 
 7. Hvem hejser flaget ved genforeningsstenen i Skjød? 
 
 8. Hvem står for udlån af borde og stole i Skjød? 
 
 9. Hvem skal man kontakte, hvis man vil leje Skjød Forsamlingshus? 
 
10. Hvornår tændes den udendørs belysning på Skjød Kirke? 
 
11. Hvor mange veje fører til Skjød? 
 
12. Hvor mange flagstænger er der ved Gadekæret? 
 
13. Hvem blev fuglekonge i 2009? 
 
 
 
Kan du klare spørgsmålene eller bare nogle af dem,  
så aflevere din besvarelse i forsamlingshusets post-
kasse eller mail svarene til banjon@post.tele.dk  
senest d. 1. maj, og vær med i konkurrencen om  
en præmie. 
 
 
 
 
Indsendt af……………………………………………... 

 
Tip en 13’er 



 

 

 
Snapshots fra Skjød Forsamlingshus 



 

 

Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 26. februar  afleveres i Forsamlingshusets postkasse 
senest d. 22. februar  
 
Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

 
Kontakt 

Tilmelding til suppedag d. 9. marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 5. marts   
 
Voksne:   ______                         
 
Børn:       ______ 
 
Navn:      ________________________________________________________ 
 
Klip……………………………………………………………………………………………………… 

 
Kuponer 

Tilmelding til foredrag med Anders Bonde d. 17.  marts afleveres i Forsamlingshusets postkasse  
senest d. 15. marts  
 
Antal:  ________                          
 
Navn:  ________________________________________________________ 
Klip…………………………………………………………………………………………………………………... 

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 



 

 

 
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 

Noget af forsamlingshusets  
udlånsservice er forsvundet. 
Ved du, hvor det er? 

Husk suppedagen i  
forsamlingshuset  

d. 9. marts kl. 18.00 
 
 

 
Inden SBIF’s generalforsamling  
d. 20. april serveres der  
stegt flæsk og persillesovs 

HUSK 
BYENS 

G 
E 
N 
E 
R 
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F 
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N 
G 
E 
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Skjød Tidendes redaktion 
vil hermed gerne takke 
SBIF for de flotte kurve,  
vi modtog til  
adventsfællesspisningen.  

 

Skjød Petanque 
har  

åbningsturnering  
d. 1. maj 

 

Fastelavnssoldaterne 
kommer til din dør 
søndag d. 14. februar. 
Tag godt imod dem. 

Anders  
Bonde hol-
der foredrag 
i forsam-
lingshuset  
d. 17. marts 
kl. 19.30. 

 

Jeg skal med SBIF på 
tur til Bidstrup Gods 

d. 13. marts. Kl. 13.30 
er der samkørsel fra 

Gadekæret 

 
Forsamlingshusets  
Innovationsprojekt kræver 
frivillig  
arbejdskraft. 

Hvad vil du gerne lave for 
huset? 

 Skjød  
Vandværk  
byder på  

gratis mad  
d. 26. 2. til  

general- 
forsamlingen 


