
Tidende 
15. Årgang  - 2. Udgave  - Maj 2010   

Connie Svendsen er klar til byfesten. Er du? 



 

 

 
Gækkebrevets historie 

Side 2 

Gækkebrevet er noget ganske specielt i den danske kultur-
historie. Ikke kun fordi vi er de eneste i hele verden, som  
har denne tradition, men også fordi gækkeversene afslører 
den danske karakter og lune. At gække betyder at narre,  
som ligger i selve ordet vintergæk: blomsten, som narrer 
sommeren og springer ud i fuld flor om vinteren. At gække 
hinanden vil sige at narre hinanden på en spøgfuld måde.  
 

For at opspore gækkebrevets oprindelse, må man helt tilba-
ge til omkring begyndelsen af 1600-tallet, hvor man støder  
på bindebreve. Et bindebrev var som regel et fint udklippet 

brev med et vers, som indeholdt en næsten uløselig gåde om, hvem afsenderen 
var. Ofte indgik kærlighedsknuden, den endeløse knude, omkranset af amoriner 
og blomster, som et klippet mønster i brevet. Brevet kunne være ledsaget af en 
eller flere silketråde, som var bundet med flere uopløselige knuder. Klarede mod-
tageren ikke at løse gåden eller binde knuderne op inden solen gik ned, var mod-
tageren bundet til at holde et gilde.  
 

Gækkebrevet menes udviklet omkring slutningen af 1700-tallet som en slags  
afløsning for bindebrevet. Det ældste kendte gækkebrev var stilet til Marie  
Christiane Hansdatter i Odense den 18. april 1770. Traditionen med gækkebreve 
blomstrede først op over hele landet omkring slutningen af 1800-tallet.  
 

Der knytter sig bestemte regler til gækkebrevs-skriveriet, som dog ikke alle er 
kendte mere og knap nok bruges endnu. Brevet skulle være klippet pænt, skrevet 
på vers, helst et selvdigtet vers, så det gav et personligt præg, der skulle følge 
vintergækker med brevet, og modtageren skulle kvittere inden tre dage. Glemte 
afsenderen vintergækken, var vedkommende selv gæk eller nar. Så snart man 
modtog et gækkebrev og rørte ved det, var man gæk. Modtageren, som blev 
gæk, kunne kun få oprejsning ved at gætte, hvem afsenderen var, og denne  
måtte så betale et æg til modtageren. Lykkedes det derimod ikke for modtageren 
at gætte afsenderens navn, måtte han/hun betale sin bod med en teaterbillet.  
 

Op til slutningen af anden verdenskrig var gækkebrevene meget store. Det fortæl-
les, at man dengang samledes i skolerne eller forsamlingshusene i aftentimerne 
og klippede gækkebreve sammen. Skikken med at bruge prikker, lopper eller  
andet spøjs som underskrift, er af nyere herkomst.  
 

Gækkebrevet har en særlig plads i vor kulturhistorie, en arv som kendetegner 
vores lune. Vi kan bryste os med, at den er pære dansk, og ikke kendes andre 
steder på kloden. I Sverige har man tranebreve, og i de engelsktalende lande har 
man valentinsbreve, men ingen af disse breve har nogen forbindelse eller relatio-
ner til vor gækkebrevstradition, eller andet lækkeri til påske. 

Connie Svendsen 

 



 

    
     

Skjød Byfest ved Gadekæret  
Lørdag den 26. juni 2010 

  
     Dagens program: 

 
 

 09.00           Flagene hejses, Skjød fester  
    ved Gadekæret  
     
 09.15 - 10.30 Morgensang, en lille andagt  
    og morgenkaffe  
    Menighedsrådet inviterer 
 
 09.45  -  Special- og Veteranbiltræf 
    Udstilling af lokale- og gæstebiler 
 
 10.00  -  Kanosejlads i Gadekæret 
 
 10.30 - 12.00 Guidet gåtur i Skjød og nærmeste omegn 
    Ved lokale kyndige guider 
 
 12.00 - 13.30 Frokost  
    I Jagtforeningens café vil der kunne  
    købes mad og drikkevarer 
 
 13.00 - 15.00 Tovtrækning - Skjød konkurrerer på  
    land og vand - dyst mellem hold fra Skjød  
 
 15.00 - 16.00 Kaffe og kage. Den Gyldne Kagerulle  
                 Årets bedste kage kåres 
 
                           Hele dagen vil der være åbent i boden,  
                        hoppeborg og legemuligheder for børn  
 
 19.00  -  Byfest med festmiddag 
    Uddeling af Skjødprisen, fest og asfaltdans 
 
   Se mere info om Byfesten på de næste sider 



 

 

 
Byfest 2010 

Side 4 

Lørdag den 26. juni holder Skjødserne 
den årlige Byfest og der vil blive fest for 
alle. 
Bygaden ved Gadekæret bliver spærret 
for gennemkørende trafik.  
Der festes på pladsen foran Gadekæret 
og Den Gamle Smedje. 
Programmet er tæt på en gentagelse fra 
sidste års store succes, Byfesten følger i 
hovedtræk samme tidsplan, men selvføl-
gelig er der nye overraskelser. 
Gennem dagen vil der kunne købes drik-
kevarer, slik, frugt og andet godt i boden. 
Bemærk at overskuddet går til forsamlingshuset, så støt op om et godt formål.
  
Morgensamling 
Flagene hejse som start på Byfesten kl. 9.00, hvorefter der vil være en lille andagt 
og morgensang , (mon provsten vil forsøge at ”gå på vandet” i år?), kaffe og rund-
stykker som menighedsrådet serverer kl. 9.30. Fra sidste år husker vi, at de friske 
rundstykker forsvandt meget hurtigt, så kom og vær med fra start! 
 
Veteranbiler 

 
Selvfølgelig skinner solen, det gør den altid, 
når Skjød har kanoer i vandet.  
Så derfor må vi også forvente, at vi igen får 
besøg af veteranbiler både lokale biler men 
også gæsters.  
Det var en fornøjelse at se alle disse fine 
modeller blive præsenteret på Bygaden. 
Nogen siger, det var et tilløbsstykke, vi  
håber på, at der i år samles endnu flere 
spændende modeller af forskellige årgange.  
 

 
Byvandring 
Der følges op på den populære byvandring. Sidste år kom vi rundt om Skjød,  
hvad vi også kommer i år med kyndige guider. Lige nu planlægges og forhandles 
med lodsejere for at se, om det kan blive muligt at se nye områder, hvor der  
normalt ikke er adgang til og som har arkæologisk, lokal-, kultur- og naturhistorisk 
interesse.   
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Frokosten 
Jagtforeningen griller og hygger om os ved 
frokosten.   
Fra kl. 12 kan der købes en lækker menu:  
grillet kød med salat.  
 
I Skjød har vi café på Marinaen med  
søudsigt og glade kanosejlere. 
 
 
 
 
Sejlads på Gadekæret 

 
Ikke mange landsbyer kan, som Skjød, sejle på 
gadekæret. Allerede tidligt på formiddagen vil 
kanoerne blive sat i vandet. Dagen igennem vil 
der være sejlads og konkurrencer for familien, 
for børn og de ”vilde”. Der vil selvfølgelig også 
blive masser af tid til en stille tur, så Skjød kan 
ses fra søsiden. Sidste år forsøgte nogen at 
konkurrere om, hvem der var bedst til at fylde en 
kano med vand til stor morskab for publikum i 
land og på vand. Vi kan godt afsløre, at der i år 
vil blive en konkurrence i slalom så det står frit 
for at starte træningen. 
 

Tovtrækning 
Kl. 13 dyster nord mod syd om hvilken bydel, der er stærkest. I tovtrækningskon-
kurrencen gælder det om at erobre den 
store statuette. Sidste år vandt den 
sydlige del. Kan de gøre det igen eller 
pønser den nordlige del på at kæmpe 
sig til æren om den store statuette. 
 

Den gyldne kagerulle 
Igen i år kåres årets bedste kage.  
Lokale konditorer stiller med deres  
fine kager op til bedømmelse hos det 
strenge panel af byens dommere.  
Find din bedste opskrift frem og meld 
dig til konkurrencen.  
Alle skabskonditorer har nu chancen 
for at blive kendt for deres bagværk. 
Kl. 15 vil der være frisk kaffe på  
kanden og kage fra konkurrencen  
i Café Gadekæret. 
 



 

 

I 2009 blev Murerfirmaet Kiil & Nielsen kåret til 
Årets Skjødser for den smukke restaurering af 
den gamle smedie. 
I år skal vi også finde en person eller et  
foretagende, som har ydet en særlig indsats  
for Skjød by og sogn. 
For at kunne indstille, skal du skal være fyldt 18 
år, bo i Skjød sogn, begrunde din indstilling, med-
dele navn og adresse og sidst, men ikke mindst,  
LÆGGE DIN INDSTILLING, evt. i kuvert mærket 

Årets Skjødser, I FORSAMLINGSHUSETS POSTKASSE SENEST DEN 1. JUNI. 
Foreningerne håber, at rigtig mange vil give deres mening til kende. 
            På foreningernes vegne 
               Allan Kristensen 
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Byfestmiddagen 
Aftenens fest holdes i telt ved Gadekæret.  
Festen starter med spisning kl. 19.00.  
Der serveres en tre retters menu: 
Forret: Á la Heidis bedste 
Hovedret: To slags kød på grill, hvis vejret 
tillader det, ellers bliver det fra køkken, 
hertil dagens kartoffel, salatbar og flutes 
Dessert:Is med frugter 
Prisen inkl. musik og mad er kun 150 kr. 
Der sælges også kaffe/te og natmad. 

 
Årets Skjødser 2010 

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2010 
 

Jeg ser gerne, at det bliver 
 

______________________________ 
 

der skal modtage årets Skjødser. 
Min begrundelse er:  

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Navn:_________________________ 



Asfaltbal 
Sommer i Skjød 
Fadøl 
Aftenhygge 
Levende musik 
Teltfest 
Bal i teltet 
Aarets Skjødser 
Lørdag d. 26. juni 

 

Prisen er kun 150 kroner 
inkl. mad og musik 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser 

Tilmelding, se kupon på side 27 

Vi ses kl. 19.00 



 

 

 
Så sker det igen! 

Side 8 

Motorcykler, special- og veteranbiler ved 
Gadekæret d. 26. juni. 

 
 

 
Forhåbentlig har I, der ejer nogle af ovennævnte typer køretøjer, 
lyst og tid til at være med til at gøre årets byfest i Skjød mindst 

lige så hyggelig som sidste år. 
 
 

Jeg synes, at I skal komme og parkere Jeres køretøjer ved  
Gadekæret kl. 9.00 så I er klar til at spise morgenmad sammen med 

alle os andre kl. 9.30. (se program på side 3) 
 

Lad os håbe på solskinsvejr denne dag. 
 

                                             Håber vi ses.  
                 Connie Svendsen 

 
Græsarealer udlejes! 

2 arealer tæt på Skjød by udlejes  
for sommeren!  

Interesseret? Aftal nærmere. 
Ove O. Jensen 
Tlf.: 4084 3419 

 
Udlejning 
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Den Gyldne Kagerulle 2010 

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. 

 

Vi håber på rigtig mange konkurrence- 
deltagere, da juryen er temmelig stor!!!!!!!!! 

På side 12 i forrige nummer af Skjød Tidende var der omtale af 
Landsbydagen 2010. 
 

Vi mødes i klubhuset  til morgenkaffe m. brød kl. 9,  
hvor opgaverne bliver fordelt. 
Kl. 12 er der frokost efter veludført gerning. 
 

Vel mødt den 8. maj. 
 
 
          
      
                                      På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening      
                                Allan Kristensen 

 
Landsbydag d. 8. maj 



 

 

 
Børnenes side 

Side 10 

Anna Egelund, der bor 
Granslevvej 5, har lavet 
denne flotte tegning til 

Skjød Tidende 
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Fiskeri ved Gadekæret 

Jeg var ude og fiske i gadekæret 
og så fangede jeg en stor fisk og 
Peter tog  krogen ud fordi jeg ikke 
kunne selv. Min arm er nemlig 
brækket. 
Det er rigtigt sjovt at fiske i  
gadekæret.  
Hilsen Pernille Gulev 

Hej, det er Sofie Falkenberg. 
 

Jeg søger et job som: 
 

børnepasser - hundelufter - rengøring 
 

Hvis der er nogle af disse ting,  
I gerne vil have mig  

til at lave for jer, så kan jeg kontaktes på:  
 

mobil: 5057 6124 - hjem: 8696 8696  
og så kan vi snakke nærmere om det. 

 
Job søges 

Sidste år holdt vi for første 
gang fiskekonkurrence ved 
Gadekæret.  
 
Det var en succes. Derfor 
prøver vi det igen i år. 
 
Datoen vil blive annonceret 
i næste nummer af Tidende. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Turen til Bidstrup Gods 
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Vi var en snes Skjødsere, der deltog i den 
arrangerede rundvisning på Bidstrup Gods 
en kold lørdag eftermiddag i marts. 

 

Vi blev modtaget af Geert de Lichtenberg 
på gårdspladsen, og rundvisningen startede 
med den gamle stenlade, som kan dateres 
tilbage til 1590. Den gamle agerumslade 

har højremskonstruktion af egetømmer – dyvlet sammen selvfølgelig.  
 

Dernæst beså vi herskabshestestalden, et lyst og stort rum med fine båse til he-
stene og med små prismelysekroner. Efter sigende, er stalden én af de sidste af 
slagsen i Danmark. Stalden var for øvrigt blevet genopfrisket med ny maling i 
slutningen af 1980-erne, da DR-TV brugte stalden i forbindelse med filmatisering 
af Karen Blixens novelle ’Sorg-Agre’. 
 

Ved indgangen til hovedbygningen, blev vi budt velkommen af husets frue og 
rundvisningen forsatte inden døre, med fremvisning af Riddersalen og den blå 
salon. Over hver af de 4 døre ind til rummene var malerier, der viste de fire årsti-
der. Loftet i Riddersalen var blevet smukt restaureret, stuk med forgyldninger.  
 

Mens vi drak kaffe og spiste kage i den blå salon og fik varmen, fortalte Geert de 
Lichtenberg beredvilligt om godsets historie, dets bygninger, vedligeholdelse af 
samme, og drift. Et speciale indenfor driften i dag er egetømmer til brug for  
restaurering af kirker og bindingsværksbygninger over hele landet. 
Rundvisningen blev afsluttet med en tur gennem de private gemakker. 
Alt i alt en interessant og god tur. 
 

Kirsten Laursen 
Skjød Borger- og Idrætsforening 

I forbindelse med afviklingen af byfesten 2010 
vil Bygaden være lukket for gennemkørsel fra  

Skræddergyden til Kirkeskovvej fra  
fredag d. 25. juni kl. 18.00 til 
 søndag d. 27. juni kl. 12.00. 

Politiet har givet tilladelse til dette. 
            Foreningerne i Skjød 

 
Vigtig trafikinfo 
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Skjød Forsamlingshus har gang i mange aktiviteter udover vores ombygning. 
Der kommer mange flere informationer i august nummeret af Skjød Tidende,  

men allerede nu kan du godt sætte X ved følgende datoer: 
 
D. 28. september: Afskedskoncert med  skotske McCalmans kl. 20.00 
D. 16. oktober: Oktoberfest 
D. 20. november: Julefest 
 

Det er allerede nu muligt at reservere billetter til McCalmans på mail til:  
banjon@post.tele.dk eller tlf.: 8696 0286. Prisen er: Entre 125 kr.+ 40 kr.,  

hvis man ønsker pølsebord efter koncerten. 

 
Kommende arrangementer i Skjød Forsamlingshus 

Skjød Forsamlingshus 

Læs m
eget m

ere i d
en omdelte

 fo
lder 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Skjød Jagtforening 
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GENERALFORSAMLING 2010. 
 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skjød Forsamlingshus 
 fredag d. 12. februar 2010 kl. 18.30. 
42 medlemmer var mødt op. 
 

Samme program som sidste år. 

Formanden byder velkommen! 

En sang. 

Valg af dirigent! 
Vagn Nielsen blev foreslået - og valgt. 
 

Formanden omtalte i sin beretning årets begivenheder. 
Sluttede med en tak til Jytte og Tove, som har lagt et stort arbejde i køkkenet. 
 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren Gert Frisch. 
Dette blev kommenteret - og godkendt. 
 

På valg var Niels Hellemann og Ove Overgaard Jensen. Begge blev genvalgt. 
Kjeld Pedersen blev genvalgt som suppleant. 
De to revisorer Gunner Pind og Orla Skødt Jensen modtog også genvalg. 
 

Den udsatte krage & skade pokal blev igen i år vundet af Søren Jensen, Hammel 
med 44 par ben. 
Aftenen sluttede med lidt Amerikansk Lotteri, kortspil og hyggeligt samvær. 
 

Ove O. Jensen  

Torsdag den 20. maj kl. 18.30 starter Mix-bold igen!!  
 

Vi mødes på boldbanerne bag ved klubhuset til fælles boldspil  
eksempelvis hockey, fodbold, rundbold og basketball. 

 

Forældre er meget velkomne til at deltage  
og vi mangler igen i år voksne til at tage en tørn 

så har du tid og lyst, vil vi være meget glade for en tilbagemelding. 
Der er sommerferie fra d. 24. juni til d. 5. august. 

 

Vel mødt 
Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Mix-bold 
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Nyt fra Petanque 

Beretning fra Generalforsamlingen fredag  
d. 5. marts 2010. 
 

På valg var Brian Højgaard. Ind kom Jytte Andersen. 
Rasmus Mortensen modtog genvalg. 
På valg var revisor Peter Olsen.  
Ind kom Janni Østergaard. 
Vi takker Brian for mange års deltagelse i foreningen. 
 

Den nye bestyrelse består af: 
 

Formand:     Bruno Gulev 
Kasserer:     Jørgen Kristensen 
Revisor:     Janni Østergaard 
Medlemmer:     Henning Bach 
      Rasmus Mortensen 
      Jytte Andersen 
 

Traditionen tro, afholdes Farsdagsturnering d. 5. juni kl. 10.00. Der skal være 2 
personer pr. hold. 
Datoen til Skjød Open kommer senere, da den ikke er fastsat endnu 
 

Ved åbningsturneringen d. 2. maj blev vinderne: 
 

1. Rosa og Brian  
2. Marie og Erik 
3. Henning og Allan  

Jytte Andersen 

Skjød Petanque  
er i gang med  en  

udvidelse af banen 
ved stadion. 

Der bliver lagt 4  
meter til i bredden, så 

der i fremtiden vil  
være 3 baner. 
De nye baner  

forventes at være klar 
til at tage i brug i  

forbindelse med Skjød 
Open i Petanque.   
 

Skjød Petanque 



 
Min første bageoplevelse 

For ca. 50 år siden ville jeg på en fridag, overraske min 
kone med at bage en kage, til hun kom hjem fra arbejde.  
Jeg ville bage en brunsvigerkage, en dejlig opskrift, jeg 
havde fået af en bekendt.  
 

Ifølge opskriften skulle der bruges: mælk, gær, æg,  
sukker og mel. Jeg havde fået at vide, at mælken skulle 
varmes og gæren opløses.  
Jeg kom mælken, gæren, æg og sukker i en gryde og da 
det var kogt godt igennem, ville jeg fortsætte med mel osv.  
 

Problemet var, at mælken så lidt underlig ud, sukkeret var meget sort og sad fast 
på bunden af gryden og æggene kom op og svømmede rundt i store trævler.  
Gæren kunne jeg ikke se, men den var kogt med.   

Jeg fortsatte med kagen og fik den bagt, men den blev lidt underlig og kunne ikke 
spises.  
Den blev smidt ud i haven, men selv fuglene ville ikke have den, skønt det var ved 
vintertide og jorden fra frossen.  
 

Jeg har bagt siden med nogenlunde resultat. Dog ikke med gærdej. 
Verner Hansen 

 
Nybyggeri i Skjød 

Der er kommet nye huse i Skjød. 
 

Fra Bygaden og omkringliggende 
gader kan man beskue det flotte 
byggeri. 
 

Der er tale om 2 huse, ikke ret 
store, men dog store nok. 
 
 

Det er traditionelle huse af træ, med en lille terrasse foran,  
men  store nok til at rumme en familie på mere end 2. 
Byggeriet er smukt at skue og det passer rigtig godt ind  
i miljøet.                                   Venlig hilsen 
                                             FTFANIS 
                     (Foreningen til fremme af nybyggeri i Skjød) 
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Bidstrup Gods 

20 personer deltog i den guidede rundvisning på Bidstrup Gods den 13. marts. 
 

Geert de Lichtenberg modtog gruppen og guidede rundt i den store egelade fra 
1590, i den fornemme stald med prismelysekrone og hjem for 5 rideheste og 
sidst men ikke mindst, i hovedbygningen, hvor der er lagt rigtig mange kræfter i 
en fornem restaurering såvel udendørs som indendørs.  
 

Der blev budt på kaffe med kage af en veloplagt vært, som også på levende  
måde satte os ind i godsets historie og nuværende hverdag.  
 

Flere af deltagerne har over for mig givet udtryk for deres tilfredshed med  
arrangementet. 
 

Og når man sådan hører positive tilkendegivelser, er det jo med til at søsætte 
nye ideer.  
 

Jeg kan i hvert fald sige, at vi arbejder på endnu et arrangement af samme  
karakter, som muligvis kan finde sted i efteråret. 
 
                                         På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening
                                                         Allan Kristensen  

Der er sket en påkørsel af vores  
promenade langs Gadekæret.  

 

Skulle der være nogen, der har hørt  
eller set noget i den anledning,  

bedes de kontakte  
Skjød Borger- og Idrætsforening. 

       
                                         På foreningens vegne 
                      Allan Kristensen 
              Tlf.: 8698 2736 

 
UPS!! 
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Børnenes dag 

I år bliver legepladsen forvandlet til et stort karneval, 
 hvorfra samba-rytmerne vil strømme. 

 

Vi får besøg af to musiklærere, som vil spille musik og  
synge med børnene. 
 

Der vil ud over den sædvanlige præmie til bedste  
udklædning også være præmie til det bedste hjemmelavede 
rytmeinstrument. Et hjemmelavet rytmeinstrument kan være 
mange ting, men kan for eksempel være et rør, der lukkes i 
begge ender med nogle sten el. lign. indeni. Røret kan så 
pyntes, som man synes. 
 

Vi håber, at mange igen i år vil komme og hjælpe med at gøre Børnenes Dag  
til en hyggens dag lørdag d. 14. august fra kl. 13-17. 

 
 

Og intet karneval uden optog.   
 

Kl. 15.00 går vi rundt om Gadekæret, og alle der har lyst 
er velkommen til at komme og se de flotte udklædte børn 
(og forhåbentlige også nogle voksne) og lytte til rytmerne. 

 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Gudstjeneste Sankt Hans Aften 

Traditionen tro afholder vi Friluftsgudstjeneste Sankt Hans aften 
 

Det bliver igen på Sportspladsen onsdag d. 23. 
juni kl. 19.00. I år er det ved provst Anders Bonde.  
 

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

Der bliver båltale ved Favrskovs borgmester  
Nils Borring, 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 



 

 

 
Velbesøgt generalforsamling i Skjød Vandværk 

Skjød Vandværk indkaldte fredag d. 26. februar til den årlige generalforsamling.  
 

Vi havde i år indbudt Skjød Vandværks brugere til spisning inden generalforsam-
lingen, og det viste sig at være en god ide, da der mødte ca. 40 interessenter op 
til hamburgerryg med tilbehør og vand ad libitum. 
Vi kan ikke komme i tanke om, hvornår der sidst har været så mange folk til en 
generalforsamling i vandværket.  
Der var ikke det helt vilde på dagsordenen og bestyrelsens sammensætning  
er den samme, da Poul Skov Jensen og Bjarne Andersen begge blev genvalgt.  
Frits Hvas er stadig formand, og derudover består bestyrelsen af Sten Rasmus-
sen og Jens Fogh. 
Til suppleantposten var der nyvalg til Torben Dohn, og Helle Møller Dohn blev 
nyvalgt som revisorsuppleant. Udover det, blev Erik Bach genvalgt som supple-
ant. 

Da Skjød Vandværk efterhånden har en del penge på kistebunden, arbejder  
bestyrelsen på at finde ud af, om vi skal indfri vores kreditforeningslån, eller om 
det bedre kan betale sig at anbringe pengene i banken.  
 

Vandværket har også et par planer, der kommer til at koste lidt penge.  
Noget af ledningsnettet på Glæsborgvej skal udskiftes, idet der ligger en gammel 
plastledning i en tommestørrelse, hvortil det ikke længere er muligt at få reserve-
dele.  På et tidspunkt skal ledningen på Sparregårdsvej også udskiftes, da der 
ligger en ældre ”hård” plastledning.  
 

Vi er også ved at undersøge mulighederne for at skifte vores vandmålere til en 
elektronisk type. Dette vil være en klar fordel for både vandværket og brugerne, 
da man derved vil slippe for at foretage selvaflæsning.  
 

Skjød Vandværk takker for det flotte fremmøde, der viste, at Skjødserne, trods alt, 
har lidt interesse for drikkevandet.  

Skjød Vandværk          

Igen i år vil det være muligt at forny kontingentet til Sankt Hans og Sommerfesten. 
Det er en stor hjælp for os, da det sparer os for mange timers arbejde. Så vi håber 
rigtig mange vil benytte sig af muligheden igen i år. 
        
                  Mange forårshilsner Skjød Borger - og Idrætsforening 

 
Kontingenter til SBIF 



Landsbyrådet - Favrskov 

Nu sker det endelig.  
Efter mere end et års forberedelser kan vi nu gå i gang med optimeringen af Skjød 
Forsamlingshus, og vi glæder os. Arbejdet går i gang den 7. juni og det nye hus 
skal stå færdig den 14. august 2010. Huset vil være lukket i den periode  
håndværkerne regerer i huset. 
 

Der har været lange seje træk med at skrive de rette ansøgninger om støtte til  
vores nye hus, som vi kalder Innovationshuset 2010. Inden vi kunne skrive  
ansøgningerne, indhentede vi tilbud på det forestående arbejde.  
 

Bestyrelsen er enige om, at vi så vidt muligt skal bruge lokale håndværkere.  
Murerfirmaet Kiil & Nielsen bliver ”tovholdere” på projektet. Tømrerfirmaet Alex 
Pedersen udfører tømrerarbejdet og HP El-Service elarbejdet.  
Derudover har vi valgt Byens Oliefyr- og VVS-service Hadsten A/S , og sidst, men 
ikke mindst, er vi blevet lovet hjælp fra byens borgere. 
 

Vi er ikke kun glade, men faktisk stolte over den store opbakning vi får og har fået 
af byens borgere. Vi har fået mails fra en familie, der gerne vil tage fat. Vi har fået 
flere tilkendegivelser på, at man gerne vil give en hånd med, og jeg tør godt love,  
I nok skal høre fra os, når vi får brug for jeres hjælp.  
 

Tove Mortensens suppedag, holdt hun til fordel for huset, ligesom Heidi Fogh flere 
gange har stået i køkkenet til fordel for projektet.  
 

To af Danmarks bedste foredragsholdere stillede op med hver sit foredrag,  
og Forsamlingshuset scorede entreindtægten.  
 

Gert Thiede, Gert Frisch og Poul Henrik Vallentin har planlagt et stort støtte- 
arrangement den 30. maj. Se side 13. 
 

Ved byfesten i 2009 satte vi en ”Sparebøsse” op i form at et udtjent toilet. Det er 
med glæde, at vi flere gange har samlet en sum penge op af kummen.  
 

Landsbyrådet i Favrskov, LAG Favrskov, Tuborgfondet, Lokale- og Anlægsfonden, 
Sparekassen Østjylland har alle givet tilsagn om at støtte projektet.  
Desværre kunne Nordea ikke imødekomme vores ansøgning.  
 

Trygfonden har endnu ikke behandlet vores ansøgning.  
Vi håber naturligvis, at der vil blive set positivt på ansøgningen. 
 

Vi ved, at en del af byens foreninger arbejder på at finde en måde, 
hvorpå de kan støtte projekt Innovationshuset 2010. Så jo, vi er rigtig 
stolte over den flotte opbakning vi får.                       
                  Fortsættes næste side 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 



 

 

Selvom vi har brugt meget tid på at forberede den forestående optimering af 
Skjød Forsamlingshus, så har vi også haft tid til at tilrettelægge kommende  
arrangementer. Arrangementerne kan du læse om i Skjød Tidende. 
 

Sidst, men absolut ikke mindst, så vil jeg gerne byde velkommen til vores to nye 
bestyrelsesmedlemmer Gitte Jakobsen og Jakob Mølgaard. De har allerede gjort 
en stor indsats i forbindelse med forårsrengøringen i huset. Også velkommen til 
Lone Omann som aktiv suppleant. 

                 Gitte    Jakob      Lone 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig: 
 

Formand:   Henny Josefsen 
Kasserer:   Bjarne Andersen 
Sekretær/PR:  Mette Johansen 
Indkøbschef:  Liselotte Mortensen 
Servicekonsulent: Gitte Jakobsen 
Vicevært:   Erik Bach 
Viceværtsmedhjælp: Jakob Mølgaard 
Indkøbsassistent: Lone Omann  
Textilkonsulent:  Connie Svendsen 

På bestyrelsen vegne 
Henny Josefsen 

  

 

Vi er en bestyrelse, der 
er meget glad for titler. 

Husk: Støttearrangementet for 
Innovationshuset d. 30. maj  
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Fra Landsbyrådet LR og Lokal Aktionsgruppe LAG. 
 

Der har været valg og Landsbyrådet har fået en ny formand, nemlig Hanne 
Smdegaard, V. 
Det mener jeg, landsbyerne kan være rigtig godt tjent med. Hanne var tidligere 
næstformand i landsbyrådet og meget ihærdig. 
 

Det nye landsbyråd, fornemmer jeg, er fremadrettet og tænker visionært.  
Nu skal vi videre, det er ikke kun forsamlingshusene, der skal vedligeholdes, der 
skal liv i landsbyerne og projekter med udvikling i vil blive prioriteret. Således skal 
vi på næste møde diskutere udviklingsplaner. Landsbyrådet havde i februar en 
temadag i Skjød forsamlingshus om disse projekter. Ved samme lejlighed fortalte 
Henny og Bjarne om husets modernisering, som bl.a er muliggjort via midler fra 
LR og LAG. Landsbyerne i den tidligere Hammel kommune fik udarbejdet strate-
giplaner og det vil der nu blive fulgt op på, men ikke efter helt samme opskrift som 
tidligere. Måske er vi med igen for at samle eller ændre en udvikling til noget  
mere hensigtsmæssigt. Jeg synes, det kan være spændende at tænke Lyngå-
Skjød-Vitten sammen i nogle fælles projekter, små som store, som på sigt kan 
vise sig at give et fællesskab eller en mere hensigtsmæssig planlægning.  

Kan man forestille sig, at de tre landsbyers børn en gang samles på samme  
skole, går til præst sammen, kører i samme skolebus og cykler til hinanden for at 
spille fodbold i Skjød, rundbold i Vitten og lege i Lyngå? Det må tiden vise. Kan vi 
det, ja så er vi integreret i Favrskov og bor i Favrskov. 
 

Favrskovruten vil forbinde hele Favrskov kommune med et stisystem. Først er det 
meningen, at stier skal registreres og små lokal anekdoter/historier skal fortælles 
og gemmes. Dette projekt er sat i søen af Lokale Aktionsgrupper LAG med tilskud 
fra Landsbyrådet. Projektet "Kunsten ud i Landsbyerne" er afsluttet med to vær-
ker: et som består af flere i Skjoldelev og et andet i Lyngå. Spændende kunstvær-
ker. Jeg glæder mig til at følge stenen og pladen i Lyngå. Den er opstillet på lege-
pladsen og er bestemt et besøg værd. Måske kan det blive vores tur engang. 
 

Landsbyrådet er  - som så mange landsbyer – i gang med at udvikle en ny  
hjemmeside. 

Landsbyrådet er via dets økonomiske medfinansiering med til at understøtte pro-
jektansøgninger i LAG eller omvendt. Jeg havde den glæde, at blive valgt ind i 
bestyrelsen for LAG Favrskov ved sidste valg i marts. Her kan jeg, bl.a. sammen 
med Inge Klausen fra Lyngå, være koblingen mellem de to steder. Det glæder jeg 
mig til, da der vil være mange projekter, som vil være afhængige af midler fra 
begge steder. Ved samme generalforsamling trådte formanden Hanne Smede-
gaard ud og ind valgtes Mikael Tersbøll, SF, som formand. 
 

Hanne Wind-Larsen 

 
Nyt fra LR og LAG 



 

 

Det er stadig muligt at købe støttebeviser på 500-1000-1500 kr. eller gerne 
mere.  
Støttebevisets værdi kan fratrækkes lejen af Skjød Forsamlingshus, hvis 
ejeren af beviset ønsker at leje huset inden for de næste tre år.  
Et Støttebevis 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 Støttebeviser. 
 

Støttebeviser kan købes på en af følgende måder: 
 

Ring til formand Henny Josefsen telefon 8696 0167(bedst aften) eller 
send en mail til hennyjosefsen@mail.dk 

Ring til kasserer Bjarne Andersen telefon 8696 0286 (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 Støttebevis samt dit navn. 
Efterfølgende sørger vi for, at du får dit Støttebevis. 

I/S Skjød Forsamlingshus 

 
Støttebeviser til Innovationshuset 2010 
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Generalforsamling SBIF 

Tirsdag den 20. april blev der holdt generalforsamling i SBIF.  
 

Den skulle have været kombineret med en fællesspisning, men grundet 
manglende tilslutning, så vi os nødsaget til at aflyse denne. 
Heller ikke til selve generalforsamlingen var der den store opbakning, men den 
blev dog afholdt. 
 

Der var blandt de fremmødte enighed om, at de forskellige arrangementer, fra det 
forløbne år, var vellykkede og man kan jo sige, at vi til næsten alle vore 
arrangementer, har været heldige med vejret.  
 

Dog blev der givet udtryk for, at en bedre annoncering, specielt i forbindelse med 
turen til Bidstrup Gods, måske havde fået lidt flere til at melde sig . 
 

Regnskabet sluttede med et mindre underskud i år, men der har også været en 
del udgifter bl.a. til renovering af gadekæret o.lign. 
 

I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer var der genvalg til  
Anne Mette Særkjær og Steffen Søgaard.  
Anne Mette Poulsen valgte desværre at trække sig uden for tur, og i stedet for 
hende er Alex Pedersen valgt for et år.  
Suppleanterne Claus Skriver og Kirsten Laursen tager også en tørn mere. 
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende 
bestyrelsesmøde og det blev som følger: 
 

Formand:  Steffen Søgaard 
Næstformand: Allan Kristensen 
Kasserer:  Lis Busborg 
Sekretær:  Anne Mette Særkjær 
Menigt medlem: Alex Pedersen 
 

Vores revisorer modtog også genvalg, så Verner Hansen og Arne Mikkelsen er 
klar til en tørn mere  

 

 
Skjød Borger– og Idrætsforening 

Til sidst en lille bøn  
Vi mangler i foreningen nogle voksne, der kunne tænke sig en enkelt torsdag,  
at hygge og spille lidt bold med de unge mennesker, der kommer til mix-bold. 
Vi ved godt, de fleste lever i en travl hverdag og derfor vil det ikke være hver 

torsdag, man skal af sted, men kun en enkelt gang, eller hvad man kan overse. 
Har du tid en enkelt torsdag, kan du tilmelde dig til Claus Skriver på tlf, 8618 3006. 



 

 

Så kom der gang i de gamle og unge ben på Skjød stadion. 
 

Vi startede med et rigtig godt lokalopgør mod Sall og det blev til en god start.  
 

Vi fik en 2-1 sejr og var på det tidspunkt et tophold, men skyerne vokser som  
bekendt ikke ind i himmelen. 
 

Næste kamp stod mod Ugelbølle og der spillede vi en god kamp, men havde ikke 
lige heldet med os, så den tabte vi 3-2. 
 

Den 3. kamp var ude mod Vellev. Der havde vi fået nogle skader og manglede 
vores faste målmand, så der fik vi en røvfuld på 5-0. 
 

Så I kan jo godt se, at vi mangler noget opbakning, men det kan I nå endnu, for 
næste kamp er onsdag d. 5. maj kl. 19.00, så kom og støt os.  
Det skulle jo nødig komme til at gå os som det går AGF!!  
 

Så vel mødt. 
Mogens Falkenberg 

 
Gang i de gamle ben 

 

Se i kalenderen, hvornår du kan heppe på Skjød Oldboys på Skjød Stadion 
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Igen i år inviterer Skjød Borger- og Idrætsforening  

samt Menighedsrådet  
til Sankt Hans aften på sportspladsen  

   

 Kl. 18.00:  Vi tænder børnebålet og der er mulighed for at lave snobrød.  
 
 Kl. 19.00:  Menighedsrådet holder midsommergudstjeneste.  
   I år ved provst Anders Bonde  
 

Umiddelbart efter gudstjenesten vil det store bål blive tændt,  
og båltalen vil i år blive holdt af  borgmester Nils Borring. 

 

Der vil hele aftenen være mulighed for at købe øl,  
vand, pølser, kaffe og kage.  

Og der vil også være mulighed for at forny sit medlemskab af SBIF. 
 

Vi håber naturligvis på godt vejr  
og glæder os til at se så mange som muligt til denne dag. 

 

Skjød Borger - og Idrætsforening 

 
Sankt Hans Aften d. 23. juni  

Tilmelding til spisning til byfesten d. 26. juni afleveres senest d. 23.juni  
i forsamlingshusets postkasse. 

 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn___________________________________________________ 
 
Eller mail til: banjon@post.tele.dk.  

KLIP………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skjød Jagtforening afholder sin årlige fugleskydning i Bodtofte Skov  
lørdag den 3. juli  2010 

 

 
De der ønsker at skyde på fuglen,  

bedes tilmelde sig til Gert  8696 0119 
 

Vel mødt til en festlig dag. 
Skjød  Jagtforening  

Bestyrelsen 



 

 

 
Morgenkaffe ved Gadekæret 

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 

Skjød Forsamlingshus indbyder til morgenkaffe ved  
Gadekæret pinsesøndag d. 23. maj kl. 9.30.  
 

Vi sælger kaffe/te, rundstykker og kage for kun 30 kr. 
 
Vi håber naturligvis, at vejret 
bliver godt, så vi kan sidde på 
promenaden og hygge os.  
 

Men, hvis vejret driller, byder vi indenfor  
i Forsamlingshuset. 
 

Af hensyn til rundstykkerne, vil vi gerne have  
din tilmelding senest d. 21. maj.  
 

Ring til Bjarne på tlf.: 8696 0286 eller send ham en 
mail: banjon@post.tele.dk, så sørger vi for,  
at der er morgenmad til dig. 

Skjød Forsamlingshus 

 
Kontakt 

Borger– og Idrætsforeningen Steffen Søgaard  Tlf.: 8621 2435 
 

Skjød Petanque   Bruno Gulev   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 


