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Tidende 

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

• Skjøds nye hjemmeside 
• Julens arrangementer i Skjød 
• Gode historier fra Skjød 
• Og meget, meget mere……….. 
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Er der nogen der kan hjælpe? 

Side 2 

Mit navn er Bjarne Hagelquist fra Åbyhøj  
ved Århus.  
Min farmors bror havde en søn, der var  
Mejeribestyrer i Skjød - Sigfred Oskar Hagelquist -  
i perioden mellem de 2 verdenskrige.  
Sigfred blev født i 1897 og døde i 1943. 
 

Er der nogen i Skjød, der har oplysninger om  
ham og hans hustrus liv og gøren i Skjød, idet  
jeg er ved at lave et stamtræ over vores familie? 
 

Jeg håber, der er en eller en anden, der ligger inde 
med noget: optegnelser - billeder - alt har  
interesse!! 
 

På forhånd mange tak for hjælpen. 
 

Med venlig hilsen 
Bjarne Hagelquist 
Mail: bjarne.hagelquist@gmail.com 
 

Hvis du har oplysninger, som Bjarne Hagelquist  
kan bruge, er du også velkommen til at kontakte 
Skjød Tidendes redaktion, der gerne sender dine 
informationer videre. 
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www.skjoedby.dk 

En del af projektet Innovationshuset 2010, omhandlede også en ny fælles  
hjemmeside for Skjød by.  
Denne side kan nu findes på adressen www.skjoedby.dk.  
Siden er lavet  i samarbejde med firmaet  Alstrup PR & Marketing.  
 

På Skjøds nye hjemmeside kan man bl.a. læse om foreningerne i Skjød, der  
er aktivitetskalender, fotoalbum med billeder fra byens  
arrangementer og mulighed for at indrykke en annonce, 
hvis man vil købe eller sælge noget.  
Det er nu også muligt under forsamlingshuset, at se om 
huset er ledigt. 
 

Fremover kan Skjød Tidende også læses på hjemmesiden, 
men bladet bliver naturligvis stadigvæk delt rundt i  
papirformat.  
 

Vi synes, det er blevet en flot og brugervenlig side, der er nem at ”finde rundt i”.  
Men prøv selv at besøge den og giv meget gerne din mening til kende.  
De enkelte foreninger har selv mulighed for at redigere i deres side.  
Udover det, er Mette Fiil Johansen og Bjarne Andersen webmastere. 

Den nye hjemmeside blev præsenteret for 
Skjøds foreninger på storskærm i  

forsamlingshuset  
af Morten Alstrup (stående) 



 

 

 
Nyt fra Landsbyrådet 

Side 4 

I Landsbyrådets regi har jeg sammen med Lise Lotte Mortensen fra forsamlings-
huset været på turné rundt til 6 forsamlingshuse.  
Det var inspirerende at se forskelligheden i aktiviteter, udseende og høre om 
landsbyernes opbakning. Vi besøgte også vores eget nyrenoverede hus og der 
var stor begejstring over jeres indsats med huset.  
 

Lars Andersen fra LAG Favrskovs projekt om Favrskovruten har besøgt Skjød og 
kortlagt 3 ruter rundt om Skjød. Når alle tilladelser er på plads vil de blive offentlig-
gjorte. Det er dog stier alle kender og bruger i forvejen. 
 

Kunsten ud i Landsbyerne vil igen finde to landsbyer, som vil samarbejde med en 
kunstner om et kunstprojekt i landsbyen. Vi er i fællesrådet enige i at anbefale 
Skjød som en kandidat. 
 

Under det sidste fællesmøde blev det drøftet, om en hjertestarter vil være  
interessant i Skjød. Der arbejdes videre med sagen. 
 

I skrivende stund er vi 
ved at undersøge, om 
det er muligt at få en 
bedre vandkvalitet i  
gadekæret.  
Det kan gøres ved at 
fjerne gadekærets store 
bestand af karusser.  
Karusserne har en  
meget dårlig indflydelse 
på vandkvaliteten.  
Deres yngel spiser  
dafnier og andet  
dyreplankton som  
findes i vandet. Når de 
forsvinder, blomstrer de 
små alger op og gør 
vandet uklart.  
Karusserne rydder også 
op i bundsubstratet så 
næringsstoffer frigives 
som næring til flere  
alger.  
Borgerforeningen arbejder videre med sagen. 
                   Hanne Wind-Larsen 
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Side 6 

 
Barnepige/reservebedste søges 

Barnepige/reservebedste til 16 mdr. gamle tvillinger søges. 
 

Vores behov er primært aftener, hvor vi begge er af sted, mens 
ungerne sover - vi er hjemme ca. kl. 22. 
 

Vi forestiller os også, at du kan tage dem med på legepladsen 
en gang i mellem, så I kan lære hinanden at kende. 
 

Der vil ind imellem være mulighed for,  
at du kan blive hentet og kørt hjem. 
 
 
 
 

Ring til Camilla på 2251 7125  
hvis du er interesseret. 

 
Katte i Skjød 

Kære katte-ejende  
Skjødsere. 
 

Mon ikke det er på tide, 
at du/I tager ansvar for 
Jeres dyr og får dem 
neutraliserede,  
så vi ikke drukner i katte 
til sommer. 
 

Her er i forvejen rigtig 
mange katte i byen og vi 
er flere der er trætte af, 
at vi ikke kan have vores 
havemøbler,  
barnevogne o. lign. i fred 
for Jeres dyr. 
 

Vis hensyn til både  
naboer og kattene. 
 

På forhånd tak. 
Camilla, Bygaden 27 
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Old Boys Fodbold i Skjød 

Det er blevet moderne at ansætte borgerjournalister til at skrive indlæg i avisen og 
dem har Skjød Tidende heldigvis også mange af.  
I dette nummer er en af borgerjournalisterne gået undercover for at undersøge 
Skjød Old Boys fodbold-hold lidt nærmere.  
Da der imidlertid ikke er så mange tilskuere til holdets hjemmekampe, at man kan 
blande sig i folkemængden, har journalisten under dække af at være fodbold-
spillerhustru tilmeldt sig holdets afslutningsfest for at komme holdet lidt nærmere. 
Eventuelle fejl i artiklen skyldes derfor ikke dårlig hukommelse, men derimod for 
meget Gul Gajol.  
 

Skjød veteranfodbold træner og spiller hver onsdag aften  
i sommerhalvåret og træningen og kampene er lagt så 
tilpas tidligt, at spillerne selvfølgelig umuligt kan nå at  
hjælpe med opvasken og børneputningen i de forskellige 
Skjød-hjem.  
Holdet spiller i en turnering, der kaldes OB40 (Old Boys 
over 40 år) og det vil i praksis sige, at spillerne skal være 
over 40 år (!) og kun enkelte må være under 40 år. Jeg 
synes personligt, at det er meget sympatisk at sætte hold 
ud fra alder og ikke ud fra talent. Hvis nu Morten Olsen 
kørte efter samme model og måske kaldte sit hold Dan – 
max 32, så ville han også have en undskyldning for ikke at 
skulle slæbe både Rommedahl og Jon Dahl Thomason 
med til Sydafrika. 
 

Ialt har ca. 25 skjødsere i deres bedste alder (men måske ikke bedste form!)  
været med til at stille hold til kamp gennem sommeren og i Skjød spiller man  
virkelig efter mottoet ”det handler ikke om at vinde, men om at være med”.  
Således er det altså også lykkedes at komme på absolut sidstepladsen i turne-
ringen (ja, i teorien kan der være tale om det ringeste hold i Danmark).  
Om det skyldes manglende træning eller al den anti-doping, der finder sted i 
Skjød, er umuligt at sige (for dem der ikke ved, hvad antidoping er, kan det kort 
siges: smøger, øl og muligvis damer (det er jo onsdag)).  
Dog lader det til, at enkelte på holdet kraftigt overvejer at træne OGSÅ i vinter-
halvåret, hvilket helt tydeligt delte holdet i to til fodboldafslutningen. Der blev dog 
indgået det kompromis at droppe ordet ”træning” og i stedet kalde det ”vi-mødes-
og-spiller-lidt-fodbold” og det fik straks flere til at virke interesserede.  
 

I stort set alle fodboldkampe vil man på et tidspunkt komme til at se en eller flere 
mænd smide sig i græsset, gribe om ben eller hoved og pive indtil dommeren  
giver dem is og lov til at få bolden igen.  
 

Forsættes næste side→ 



 

 

Side 8 

Heller ikke i Skjød har man undgået skader og jeg synes faktisk, at Skjød-
veteranerne gør en del for at få virkelig interessante skader. Her kan nævnes bl.a. 
punkterede lunger og brækkede arme og ben, der nu er lappet sammen med så 
meget metal, at den store terror-alarm går i gang, når de passerer en skanner i 
lufthavnen. Måske Morten Olsens Dan-max 32 hold kan komme til mentaltræning  
i Skjød under titlen: ”Vi vræler først, når det virkelig gør ondt”.  
 

Selvom det har krævet ca. 25 mand at stille hold gennem sommeren og alle  
er lige vigtige, synes det dog som om, at enkelte spillere har en særlig plads på  
holdet. Det er f.eks. Keld, som er manager og den som trommer folk sammen  
til kamp. Keld har dog en endnu vigtigere opgave end det, nemlig at holde sig  
gode venner med sin kone Gitte, da det er hende, der vasker alle mændenes  
fodboldtøj.  
En anden nøglespiller er Jan Fagerlin. Han blev valgt som årets spiller, hvilket må 
betyde, at han faktisk kan spille fodbold og muligvis også kender alle reglerne.  
Så er der Kim, som skal kridte banen op. Her vil jeg dog foreslå, at han laver den 
lidt mindre til næste sæson, da det ikke lader til, at så mange af spillerne kan  
holde til at løbe 2 x 35 min. på den store bane.  
Til sidst skal kort nævnes de tre som tabte afslutningsdagens fodboldgolf  
(jeg skal nok lade være med at nævne jeres navne Kim, Erik og Mogens).  
De er nemlig blevet udnævnt til næste års festudvalg og derfor mener jeg nok,  
at man bør kræse lidt ekstra om dem i løbet af den næste sæson.  
 

Til slut kan nævnes, at mange store fodboldhold har deres egen slagsang, men 
efter at have hørt flere af spillerne synge til fodboldafslutningen vil jeg foreslå, at 
man lader være med det og nøjes med at spille noget fo’bold. Med ønske om en 
god vinter- og forårssæson 2011. 

Borgerjournalisten 
Randi Juul Nørskov 
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Børnenes side 

Side 10 

Denne flotte tegning er  
lavet af Anna på 6 år, som  
bor på Granslevvej 5 
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Børnenes side  

Endnu en flot tegning  
er afleveret til Skjød  
Tidende.  
Denne her er lavet af 
Silje på 6 år, som bor på 
Kirkeskovvej 15. 
Hvis du har en tegning, 
eller andet du gerne vil 
have med i bladet, kan 
du aflevere den til Mette 
eller Bjarne 



 

 

 
Mix-bold 2010 

Side 12 

Tak for en god sæson til alle de unge mennesker, både store og små, som flittigt 
er mødt op til fælles idræt på boldbanen hver torsdag fra 18.30 til 20.00. 

 

Det har været sjovt, også det selv at kunne delta-
ge i de forskellige turneringer, uden alt for meget 
kritik af mine evner som boldspiller eller mine, til 
tider ellers dokumenterede, dommerkendelser. 
 

Godt humør og god humor har der været rigeligt 
af. Allerede den første dag var der jo bred enig-
hed blandt de unge mennesker om, at man  
traditionen tro skulle have serveret is ved endt 
boldspil. Jeg blev dog lidt skeptisk, da jeg fandt  
en tom og slukket kummefryser i kælderen.  

Senere fik jeg også bekræftet mine anelser om aftalt spil ved en af Borger- og 
Idrætsforeningens mere garvede folk. 
 

Sæsonens anden del var en anelse kold, våd og mørk. Men det skulle ikke være 
til nogen hindring, der blev lys over stadion og jeg skal love for, der er blevet løbet 
igennem. 
 

Jeg er imponeret og taknemmelig for det hensyn de lidt større har vist de lidt  
mindre.  
Til sidst en stor tak til Kenneth for hjælp og deltagelse i alle aktiviteterne. 

 
Kim B. Nielsen 

Der er glemt et salt- og pebersæt ved  
Fugleskydningen den 3. juli 2010.  
 

Sættet kan afhentes hos Gert Frisch,  
Sparregårdsvej 10, Skjød. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Kirsten Frisch 

 
Hvem mangler et salt- og pebersæt? 



 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

I de sidste mange udgaver af Skjød Tidende har jeg skrevet om ombygningen af 
Skjød Forsamlingshus. Optimeringen af Innovationshuset 2010 er nu gennemført, 
og jeg håber, at det kommer til at tage mange år inden ordet ombygning vil kom-
me til at fylde så meget, som det har gjort de sidste to år i mine indlæg i Skjød 
Tidende. 
Lige nu arbejder vi på at få de midler ind på vores bankkonto, som vi har fået  
tilsagn om fra forskellige fonde. 
Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus glæder sig til, at rigtig mange gæster vil 
gøre brug af det moderniserede hus, og vi håber naturligvis, I synes godt om  
resultatet, selv om der mangler et par småjusteringer. 
 

Jeg kan ikke lade være med endnu en gang at skrive, at vi er meget stolte over 
den store opbakning vi fået, både økonomisk og arbejdsmæssig.  
 

Under høstfesten fik vi overrakt 5000 kr.  
af Skjød Jagtforening, og Skjød Menig-
hedsråd tilkendegav, at de vil gøre brug  
af huset.  
Det anser vi også som en stor opbakning 
til bestyrelsen, som har lagt så mange 
kræfter i at skabe et nyt hus. 
Til vores Åbent hus arrangement den  
5. september fik vi med stolthed det  
nyrenoverede hus vist frem til rigtig  
mange besøgende. Stor tak for de mange 
fine gaver.  
Desværre måtte vi på grund af manglende 
tilslutning aflyse vores oktoberfest.  
Men tro ikke, at det har taget modet fra os. 
 

 

Vi er naturligvis klar med arrange-
menter af mange forskellige slags. 
Her i bladet annonceres alle vores 
arrangementer.  
Her er alt fra julefrokost med musik 
og dans, adventshygge, fællesspis-
ninger, øl-smagning og så videre.  
Vi prøver hele tiden på at skabe  
noget for enhver smag.  
Hvis du ligger inde med en god idé til 
et arrangement, slår vi gerne ørerne 
ud og lytter til dit forslag. 
 

Forsættes næste side→ 
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Pølsehorn (12 stk.) 
15 g gær - ½ dl mælk -  
½ æg -  20 g margarine - 
½ tsk. salt -  ½ tsk. sukker -  
ca. 150 g hvedemel 
6 pølser 
 
 
 

Bland margarine og mælk og varm det forsigtig op. Heri blandes gær og øvrige 
ingredienser. Æltes godt sammen med hvedemel, til dejen ikke klistrer.  
Dejen rulles i en cirkel, der deles i 12 trekanter. Læg ½ pølse på hver trekant  
og rul sammen. Hæver 20 minutter. Pensles med æg og bages ved 175 grader 
varmluft ca. 15 minutter. 
 

TIPS: 
Lav en stor portion og fyld fryseren med pølsehorn. 
Når pølserne er pakket ind i dejen lægges de uhævede pølsehorn i fryseren. Når 
de skal bruges, lægges de frosne på bageplade og hæver i ovn ved 50 grader 
varmluft i 10 minutter. Herefter øges temperaturen til 175 grader og de bager ca. 
12 – 15 minutter. 
Dejen er også rigtig god til kurvertbrød. 

Den 28. september havde vi afskeds-
koncert med The McCalmans, og 
som de foregående koncerter med de 
syngende Skotter, var der mere end 
fuldt hus. Stemningen var fantastisk, 
og vi havde en rigtig god aften.  
To tredjedele af gruppen har valgt at 
fortsætte et samarbejde.  
Vi vil derfor ikke udelukke, at vi vil 
byde på flere koncerter med glad 
skotsk musik og sang. 
 

I projekt Innovationshuset 2010 var 
der afsat penge til en ny hjemmeside 
for Skjød.  
Siden er nu i luften, og vi håber, I vil få rigtig meget glæde af at besøge siden. 
Siden er oprettet i samarbejde med byens foreninger, og du kan læse om alt, 
hvad der sker og er sket i Skjød. 
 

Med venlig hilsen og på gensyn 
Henny Josefsen 

 
Opskrift på pølsehorn 
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Minder over pindemadder 

Side 15 

Hermed vil jeg gerne ønske skjødserne til lykke med jeres flotte forsamlingshus, 
som jeg håber i mange år vil være en god ramme om glade og festlige stunder.  
I kan være stolte af resultatet af jeres store indsats.  
 

Da jeg d. 5. september, ved indvielsen 
af forsamlingshuset, sad og spiste læk-
re pindemadder, dukkede der mange 
minder op omkring forsamlingshuset. 
 

I år er det 60 år siden, mine forældre, 
Ellen og Jens Vesterby, og Peder og 
jeg kom til ”Granly”, Kirkeskovvej 34. 
Lige fra første færd tog speciel far  
aktiv del i byens liv, og de kom gerne  
til de forskellige arrangementer i Skjød 
Forsamlingshus.  
På et tidspunkt sad far i bestyrelsen for 
forsamlingshuset, og da kom det på tale 
at renovere det og bygge om.  
Jeg har set tegninger af, hvordan det 
skulle blive, men renoveringen blev ikke 
gennemført på dette tidspunkt, måske 
på grund af manglende økonomi.  
 

Da jeg gik i skole i Skjød, gik vi om  
vinteren sammen med lærer Tandrup ned  
i forsamlingshuset for at lave gymnastik. 
Der var på den ene væg ribber, som vi 
brugte, og jeg kan tydeligt se ribberne for 
mig.  
 

Til jul spillede vi julekomedie på  
forsamlingshusets scene.  
Det var ofte stykker, som lærer Tandrup 
selv havde skrevet, og det var også ham, 
der var instruktør.  
Der blev holdt juletræsfest med et stort, 
bredt juletræ, der gik helt op til loftet.  
Vi dansede rundt om juletræet, havde 
sanglege og fik en stor godtepose med 
sjove nissemotiver og fyldt med dejlige 
godter.                    

         
                       Forsættes næste side→ 
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Fastelavnsfesten i forsamlingshuset var også en begivenhed, 
vi så hen til med glæde. Efter at fastelavnssoldaterne Faste-
lavnssøndag havde gået rundt i Skjød og omegn og sunget 
fastelavnssang for at samle penge ind, blev der Fastelavns-
mandag holdt en fastelavnsfest for alle børn for de indsamle-
de penge.  
Der blev fundet en dronning og en kronprinsesse.  
Én af legene hed ”Slå urtepotter”. Der blev stillet urtepotter 
op på en række. Med bind for øjnene skulle vi slå så mange 
urtepotter i stykker som muligt. Der blev med en kølle slået 
mange slag på gulvet ved siden af urtepotterne.  
En sådan aktivitet ville i dag være en dødssynd mod det flotte gulv.  
Både til jule- og fastelavnsfesterne var der dans.  
Imens sad der mange mennesker oppe på balkonen, hvorfra de havde et godt 
udsyn over salen, og kunne let følge med i, hvad der skete.  
 

Dilettantforestillingerne fik vi børn lov til at se ved generalprøven, og jeg har avis-
udklip fra mange af disse forestillinger. Jeg har også gået på danseskole i forsam-
lingshuset.                                 
 

Da jeg så magasinrummet med en vogn til at køre bordene og stabler af stole 
rundt med, tænkte jeg tilbage til dengang bordplader, bukke og bænke blev opbe-
varet i et rum under scenen. Når de skulle bruges, åbnede man et par låger under 
sceneforkanten. Det var et hårdt arbejde, at få tingene frem til et arrangement 
gennem et smalt hul i væggen og få dem samme vej tilbage, når det var slut.   
 

Efter at far og mor i 1973 flyttede fra Skjød til Hadsten, blev de ved med at holde 
forbindelsen til Skjød, dels til venner og dels til forsamlingshuset.  
 

De var som regel med til høstgudstjenesten i Skjød kirke og til det efterfølgende 
samvær i forsamlingshuset. Til banko kom de også af og til, især op til jul. ”Det 
ville da være dejligt at vinde en and til jul”, sagde mor tit.  
Far har engang om forsamlingshuset sagt, at her kom alle, uanset stand og  
fra hele sognet. 

Jenny Lyngaa,  
Tobberup, Hobro         

Har du været inde og se 
Skjøds nye hjemmeside  

www.skjoedby.dk  
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Udlejning af SBIF´s telte 

Skjød Borger- og Idrætsforening har partytelte til eget brug og udlejning til  
medlemmer. 
Der er løbende udgifter til vedligeholdelse og for at skabe bedre balance  
mellem indtægter og udgifter ser foreningen sig nødsaget til at fastsætte  
følgende takster ved udlejning: 
 

1 telt, udlejning kr. 250, depositum kr. 250 
2 telte, udlejning kr. 500, depositum kr. 500 
o.s.v., idet man dog højst kan leje 3 telte. 

 

Depositum tilbagebetales ved aflevering af  
teltet / teltene efter fratrækning af evt. udgifter 
til dækning af skader på teltet / teltene. 
 

Vi håber, at denne justering vil møde forståelse blandt medlemmerne. 
 

Bestyrelsen  

 
Krybbespil i Skjød Kirke 

Onsdag d. 8. december kl. 10 er der atter 
krybbespil i Skjød Kirke. 
 

For 15. gang fortæller Anders Bonde  
juleevangeliet mens Skjøds dagplejebørn 
trisser rundt iført hvide T-shirts, sække-
lærred og englevinger.  
De spiller Jomfru Maria og Josef m.m.  
Det plejer de at klare rigtig godt. 
 

Der bliver sunget et par salmer og bedt 
en bøn og kirken plejer at være godt  

besøgt, for da jeg er den eneste dagplejer i byen, får jeg hjælp fra kollegaer i 
Hammel, som gerne tager bussen til Skjød for at være med.  
Mine 4 dagplejebørn er jo ikke nok til at besætte alle rollerne i krybbespillet. 
 

Efter krybbespillet plejer menighedsrådet at være vært i forsamlingshuset, hvor 
de serverer saftevand og pebernødder til børnene og kaffe til de voksne. Vi leger 
et par sanglege og hygger os. 
 

Så er man hjemme den dag, og har lyst, så kom endelig en tur op i kirken og se 
hvad vi kan. 

Connie, dagplejer i Skjød 

Sofie som Jomfru Maria 
og Esper som Josef 



 

 

 
Fiskekonkurrence ved Gadekæret 

Søndag d. 22. august gentog vi succesen 
med fiskekonkurrence i Gadekæret.   
Det var en dejlig dag, men fiskene ville 
desværre ikke bide så godt som sidste år. 
 

I junior-klassen fik Nanna den største fisk, 
Freja den næststørste.  
Andreas fik flest og Freja næstflest.  
Tillykke til dem. 
Der var som sidste år stor tilslutning, især 
fra børn.  

Der var også en del voksne, men de 
var ikke interesserede i selv at deltage  
i senior-konkurrencen, hvilket gjorde, 
at der ikke var den store konkurrence i 
den klasse. Martin vandt for flest fisk 
og Mikkel vandt for største fisk. Også 
tillykke til dem. 
Og tak til alle deltagerne og tilskuere. 
Præmierne var bl.a. sponsoreret af 
SuperBrugsen Hammel og Grejbiksen 
i Trige. 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Nyt fra Skjød Vandværk 

Skjød Vandværk har på et nyligt afholdt bestyrelsesmøde besluttet at indfri vores 
lån ved kommunekredit. Dette skyldes dels, at vi har pengene på vores konto, og 
at bankpakke 2 højest kan garantere for indestående på 750.000 kr. 
 

Udover dette, blev det også besluttet, at Skjød Vandværk ville gå med i den nye 
fælles hjemmeside for Skjød. På vandværkets del af siden er det muligt at melde 
flytning on-line, se vandkvaliteten og meget andet. 
 

Kaj Knudsen, som indtil nu har lavet en del af regnskabet for Skjød Vandværk, har 
besluttet at gå på pension. Fremover vil regnskabet blive lavet af Kontorhjælpen v/
Ruth Føns. Kontorhjælpen har stor erfaring i administration af vandværker, og har 
mange vandværker i området som kunder.  

Skjød Vandværk   
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Børnenes (karnevals-) Dag 

I år blev legepladsen forvandlet til et stort karneval. Vi havde besøg af to musik-
lærere, som lærte os at spille calypso-musik og synge en samba-sang.  
Ud over den sædvanlige præmie til bedste udklædning var der også præmie til 
det bedste hjemmelavede rytmeinstrument. Vinderen af det bedste instrument 
blev Ida Kiil, som havde lavet et flot rasle-instrument af en gammel kageform og 
nogle kapsler.  
Bedste udklædning gik til en hel familie, Anna, Esper og Freja Egelund Olsen og 
deres forældre, Patricia og Anders. Familien havde klædt sig ud som en anden 
familie, nemlig Bjørne Banden.  
Og intet karneval uden optog. Kl. 
15.00 gik vi rundt om Gadekæret. 
Der var desværre ikke så mange 
deltagere i år, men til gengæld 
deltog alle meget aktivt i aktivite-
terne. Og vi havde godt vejr, så 
det var virkelig en god dag. 
Vi siger tak til alle der mødte op, 
og vi håber, at rigtig mange vil 
deltage næste år og hjælpe med 
at gøre Børnenes Dag til en  
hyggens dag.                      
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Sofie Dohn solgte ud af sine bamser  
ved børnenes dag Samba Lis 



 

 

 
Skjød Forsamlingshus holder Generalforsamling 

I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling i  
Skjød Forsamlingshus, tirsdag d. 22. februar kl. 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: 
 Lise Lotte Mortensen 
 Mette Fiil Johansen 
 Bjarne Andersen 
6. Valg af suppleanter 
7. Valg af revisor. På valg er  
 Verner Hansen 
8. Eventuelt              Skjød Forsamlingshus 

 
En glad dag 

Onsdag d. 13. oktober var en glad  
dag for bestyrelsen i Skjød Forsamlings-
hus. 
Paul Johan Madsen fra Tuborgfondet var 
nemlig på besøg og med sig havde han en 
check på 20.000 kr. Pengene fra Tuborg-
fondet er brugt til lyd- og av-udstyr. 
Han var meget imponeret over Skjøds  
nymoderniserede Forsamlings- og  
Innovationshus og bemærkede, at det er 
dejligt, at der stadig er en scene i salen.  
Multirummet på 1. sal kunne han se rigtig 
mange muligheder i. Det er også blevet et 
rigtig spændende rum med mange sjove, 
skæve vinkler. 
Poul Johan Madsen vender i øvrigt tilbage til Skjød Forsamlingshus fredag  
d. 25. marts 2011, hvor vi arrangerer ølsmagning.  
Se mere om øldagen i næste nummer af Skjød Tidende.    
               Skjød Forsamlingshus 
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På min vandring rundt i byen 
har jeg bemærket, at det  
engang så livskraftige 
SPRINGVAND har skvulpet 
sit sidste skvulp. 
 

Det skete en junidag i år. 
 

Det blev indlagt til eftersyn 
hos HP El-Service, men her 
kunne man blot konstatere,  
at patienten ikke stod til at 
redde. Pumpen var draget ud 
på de evige vandveje. 
 

Nu går jeg da ud fra, at alle 
her i Skjød sætter pris på 
springvandet og gerne vil have et nyt, så skulle der være nogen, der uventet er 
blevet beriget med en pose penge, vil jeg da foreslå, at man lader en tanke falde 
på et bidrag til en ny pumpe. Sådan en koster “kun” 5.700 kr. inkl. afgift til staten. 
 

På min vandring rundt i byen lagde jeg også mærke til de efterhånden mange  
steder, hvor ejerne har sat deres huse i stand eller er i fuld sving.  
 

Det er også med til, sammen med springvandet og smedien og forsamlingshuset 
og......at markedsføre Skjød som et godt sted at bo. 
 

På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening Allan Kristensen 
(tlf. 8698 2736, hvor bidrag til pumpen modtages med glæde) 

 
Springvandet 

Allan ved spring-
vandet, mens det 
endnu duede 

 

 
Tak 

Skjød Borger- og Idrætsforening  
takker Vagn Nielsen, De grønne Busser, 

 for årets juletræ på “øen” 
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Fællesspisninger 2011 

Fællesspisning fredag d. 11. februar 2011 kl. 17.00 
 

Maden serveres kl. 17.30 
 

En fællesspisning i de travle børnefamiliers navn :o) 
 

Vi serverer en sikker vinder hos børn i alle aldre: 
 

Lasagne, Salatbar og Brød 
Pandekager med is 

Kaffe/te 
 

Pris: kr. 25,- for børn u/ konfirmationsalderen  
og kr. 50,- for voksne.  

 

Bagefter er der forskellig underholdning. 
 

Alle er selvfølgelig velkomne 
med eller uden børn. 

Med venlig hilsen 
Lotte, Lone, Lotte og Renate 

 
Her på Skolebakken er vi blevet enige 

om at arrangere en fællesspisning i 
vores nyrenoverede forsamlingshus. 

 

Vi tænker os fredag den  
4. marts 2011. 

Nærmere omtale af arrangementet 
følger i Skjød Tidende februar 2011. 

 

Det bliver hele Skolebakken, der står  
for lækkerierne og ikke “kun” Jytte,  
men hun får lov til, sammen med os 
andre, at fremtrylle en uforglemmelig 

menu i de bedst tænkelige omgivelser. 
 

Skolebakken vil med denne 
“appetitvækker” ikke undlade  

at ønske alle  
 

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 
 
 
 

Skolebakken 



 
Fællesspisning i januar 2011 

Fællesspisning med familie-suppe  
fredag den 21. januar 2011 kl. 18.00 i  

Skjød Forsamlingshus. 
 

Vi mener, det vil være passende at tilberede  
en for årstiden god og kraftig Sølvstensuppe  

med tilbehør og efterfølgende dessert - æbler i  
forskellige varianter - og kaffe.  

 

Menuen vil blive tilpasset børn og voksnes smagsløg. 
 

Pris:  
 Børn u/ konfirmationsalderen: 25 kr. - Voksne: 50 kr. 

 

På gensyn  
 

Chefkok Jette og Koordinator Hanne i Sølvsten 

Tilmelding til fællesspisning d. 11. februar afleveres i forsamlingshusets  
postkasse eller mail ban@fibermail.dk senest d. 5. februar. 
 

Børn: _____    Voksne: _____ 
 

Navn og adresse ______________________________________ 
 

Klip……………………...…………………………………………………………………………………………. 
 

Tilmelding til fællesspisning d. 21. januar afleveres i forsamlingshusets  
postkasse eller mail ban@fibermail.dk senest d. 15. januar 
 

Børn: _____    Voksne: _____ 
 

Navn og adresse ______________________________________ 
 

Klip……………………...…………………………………………………………………………………………. 
 

Tilmelding til fællesspisning d. 28. november afleveres i forsamlingshusets  
postkasse eller mail ban@fibermail.dk senest d. 22. november. 
 

Børn: _____    Voksne: _____ 
 

Navn og adresse _____________________________ 
 

Klip………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tilmelding til Julefesten d. 20. november afleveres i forsamlingshusets  
postkasse eller mail ban@fibermail.dk senest d. 14. november 
 

Antal: _______ 
Navn og adresse ________________________________________ 

 
Kuponer 



 

 

 
Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. februar 2011. 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 

Bjarne har fået ny mailadresse.  
Husk det, når I sender  
tilmeldinger o. lign til ham. 
(ban@fibermail.dk) 

Husk tilmelding til 
vinterens  

fællesspisninger 

Har du besøgt 
Skjøds nye  
hjemmeside?  
Den er bestemt et 
besøg værd.  
Find den på 
www.skjoedby.dk 

Skal du til julebal i nisseland? 
 
Næh, jeg skal da til julefest i 
forsamlingshuset  
d. 20. november kl. 18.00 

Julen kommer til 
Skjød 1. søndag i 

advent. 
 

Der er julehygge, 
juletræstænding, 
Luciaoptog og  
fællesspisning 

Skjød Borger- og 
Idrætsforening 

ønsker alle  
glædelig jul og 

godt nytår 

Skjød Tidende 
ønsker  

Glædelig jul  

 

Der er  
krybbespil  
i Skjød Kirke  
d. 8. december 


