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Krybbespil 2010 

Side 2 

Så er endnu et krybbespil i Skjød Kirke  
vel overstået.  
 

Som sædvanlig fik jeg hjælp af nogle  
kollegaer fra Hammel, som gerne tager  
bussen til Skjød for at være med.  
 

Denne gang havde vi også besøg af en 
flok børn fra børnehaven Engly, så vi var 
mange i kirken. De skulle dog med bussen 
hjem igen bagefter, men vi andre gik 
traditionen tro i forsamlingshuset, hvor 
menighedsrådet serverede kaffe, saft, 
småkager og klementiner.  
Tusind tak for det!  
 

Der var stillet så flot an til os alle og der 
stod det fineste juletræ midt i salen.  
Vi hyggede os og sang et par sange inden 
madpakkerne blev spist og mine kollegaer 
skulle med bussen til Hammel igen. 
 

”Mine” børn og jeg gik hjem til en  
velfortjent og tiltrængt middagslur. 

Lige en tak til 
Anders Bonde, 
fordi han i sin 
travle hverdag 
har plads og 
lyst til at holde 
liv i traditionen. 

Dagplejer Connie 
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Kunst i Skjød 

Allerførst vil jeg gerne ønske Skjød tillykke med, at I har ’vundet’ muligheden for 
at deltage i Kunsten ud i landsbyerne.  

Det er dig, der kan være med til at præge kunsten i Skjød 
En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en  
arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende skabes til landsbyens 
offentlige rum. Alt for mange kunstværker er for svært tilgængelige for de borgere, 
der bor i de ca. 40 landsbyer, som Favrskov kommune også består af. Derfor øn-
sker vi at flytte fokus med dette projekt, så kunsten kommer ud til landsbyboerne.  
Sådan starter projektbeskrivelsen om Kunsten ud i landsbyerne. Det helt centrale 
i kunstprojektet er, at det er dig som borger i landsbyen, der er med til at præge 
det kunstværk, vi sammen kommer til at skabe til Skjød.  
’Kunsten ud i landsbyerne’ er et bredt kunst- og kulturprojekt i to landsbyer i  
Favrskov kommune, nemlig Skjød og Laurbjerg. Kommunens Kunstudvalg er  
initiativtager, og sammen med Landsbyrådet og LAG Favrskov står de bag  
projektet. I 2009 fik vi de første erfaringer i Skjoldelev og Lyngå, og det er vores 
håb, at vi denne gang vil få nogle lige så spændende diskussioner, reaktioner  
og kunstværker ud af vores anstrengelser.  
Jeg må hellere præsentere mig selv. Mit navn er Peter Winding, og jeg bor i  
Hadsten med min familie. Jeg arbejder på Expedit i Hadsten. Min rolle er at være 
projektets koordinator. Det er min opgave at finde en flok kunstnere, som vi kan 
vælge imellem, mødes med den gruppe, der skal arbejde sammen med  
kunstneren, formidle projektet i lokalaviserne, lave en hjemmeside osv.  
 

Fortsættes næste side 



 

 

Forløbet i projektet 
Vi er faktisk allerede lidt i gang med  
projektet. Vi har således allerede samlet 
en hel del af de penge sammen, som vi 
har brug for. Vi har udvalgt to landsbyer, 
og nu er det tid til, at I skal på banen.  
Forleden var jeg på besøg i jeres flotte 
nye forsamlingshus, hvor jeg fortalte  
formændene for foreningerne lidt om, 
hvad I kan forvente jer i det kommende 
år. 
 
Kunstgruppen 
I løbet af februar måned skulle vi gerne 
have samlet en kunstgruppe på 5 perso-
ner, der sammen med mig skal styre  
processen. Vi kommer til at mødes nogle 
gange gennem forløbet, og imellem  
møderne vil vi kommunikere på fx e-mail. 
I perioder, hvor der er meget at beslutte, 
mødes vi måske en gang, måske to  
gange om måneden, andre gange er det mere sjældent.  
Det ville være lyv at sige, at vi ikke kommer til at lave noget, men omvendt er det 
heller ikke en meget tidskrævende opgave.  
 
Udvælgelse af en kunstner 
En af de allervigtigste opgaver for kunstgruppen bliver naturligvis at finde den  
helt rigtige kunstner til Skjød. Det er ikke helt uvæsentligt, om vi ønsker en  
billedhugger, en provokunstner eller en maler, vel?  
Vi annoncerer i de professionelle billedkunstneres fagblad, for det har vi gode 
erfaringer med. Og forhåbentlig får vi en stor stak ansøgninger, som vi kan vælge 
imellem. 
 
Samarbejdet med kunstneren 
Senere på foråret skal vi mødes med kunstneren og klæde ham eller hende på 
med historier og anden input fra Skjød. Her kan det sagtens være alle interesse-
rede, der er med. Vi kunne fx gå en tur i og omkring landsbyen, så kunstneren 
kan få sig en på opleveren og rigtig indsnuse atmosfæren i Skjød.   
Derefter skal kunstneren hjem og lave en skitse over det kunstværk, som han 
eller hun ønsker at realisere. Og i efteråret vil vi alle kunne følge det konkrete 
arbejde med kunstværket. Og det bliver ikke kedeligt, kan jeg godt love dig!  
 
Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde med nogen af jer i det næste års 
tid, og jeg er sikker på, at dette kunstprojekt kan skubbe lidt til os alle sammen.   
På hjemmesiden www.kunstenudilandsbyerne.dk kan du læse lidt om de to  
foregående projekter. Siden vil blive lavet om, når vi rigtig kommer i gang. 
      

Side 4 Peter Winding 
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Foredragsaften 
 ”Hvordan er danskere?” 

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 i Skjød forsamlingshus 
 

Det er med stor glæde og forventning, at vi byder til foredragsaften i  
forsamlingshuset. Foredragsholder Jonah Ohayv viser os på en  

humoristisk måde, hvordan vi danskere er, set med en amerikansk  
indvandres øje efter 38 år i Danmark. 

Hvad er typisk dansk eller specielt 
dansk? Hvordan virker udbredte  
danske skikke og normer på  
besøgene fra andre lande?   
Det er svært at forestille sig, når man 
vokser op på stedet og derfor tager 
sin egen kultur for givet. Men det er 
altid interessant at se sig selv med 
andres øjne.  
 

Jonah Ohayv´s beskrivelser handler om 10 udbredte danske fællestræk 
med ca. 80 underemner og med præcise illustrationer.  
Eksempler: Vidste du, at ordet "hygge" er stort set uoversætteligt, fordi 
blandingen af dens ingredienser (levende lys, spisning med bestemte 
drikkevarer osv.) er så enestående dansk? At janteloven er så indgroet, 
at folk ofte ikke er klar over, at de har udtrykt det i en sætning? At dan-
skere er ekstremt velberejste i forhold til næsten alle andre nationalite-
ter? At næsten intet andet folkefærd kunne finde på at spørge hinanden, 
"Hvad fik I at spise?"  
 

Foredraget består af et grundigt oplæg med en humoristisk undertone og 
er godt krydret med personlige anekdoter.  
Der er rig mulighed for spørgsmål og diskussion.  

Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage      
Tilmelding til: Alex Pedersen      tlf. 86960709 
                        Allan Kristensen   tlf. 86982736 

                         
      Tilmelding senest d. 10. marts       

  
                                                           Skjød Borger– og  Idrætsforening                



 

 

 
Landsbydag  
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Lørdag d.  30. 
april afholder 
Skjød Borger- og 
Idrætsforening sin 
årlige landsbydag, 
som er fornøjelig 
på sin egen  
måde, idet det er 
en arbejdsdag  
dog med hygge-
ligt samvær før  
og efter arbejds-
indsatsen. 
 

Der er ting at tage 
fat på ved  
gadekæret, på 
legepladsen, ved 
klubhuset, busskuret og på genforeningshjørnet (Bygaden / Skræddergyden) 
eller hvor vi observerer, at der er brug for en kærlig hånd. 
 

Vi mødes til morgenkaffe kl. 9 i klubhuset og slutter samme sted kl. 12 med  
frokost. 
 

På bestyrelsens vegne 
Allan Kristensen  
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Skotsk koncert med Nick & Stephen 

Billetterne koster kun 125,- kr. og kan bestilles  
på mail til ban@fibermail.dk  

eller ring til Bjarne på tlf.: 8696 0286. 
 

Efter koncerten kan der købes pølsebord til 40,- kr.,  
der bestilles sammen med tilmelding. 

 

Skjød Forsamlingshus 

Nu får Skjød Forsamlingshus igen besøg fra Skotland 
Nick Keir og Stephen Quigg går på scenen d. 17. marts kl. 20.00 

 

De er begge repræsentanter for den skotske folkemusik, og har spillet sammen i 
The McCalmans i mange år. Vi er stolte over at kunne præsentere dem i Skjød  

på deres første danmarksturne sammen som duo.  



 

 

 
Hus udlejes i Skjød evt. med forkøbsret 
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Murerfirmaet Kiil og Nielsen påtænker at bygge et nyt hus på ca. 100m2, med 
carport. 
 

Kunne dette have din/jeres interesse, vil vi meget gerne tage en uforpligtende 
snak, eller I kan sende en e-mail til os på info@kiilognielsen.dk eller ring til:  
Brian på 4014 9186 eller Christian på 2046 4450. 

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 

 
Kontakt  
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Der er offentlig adgang til de fleste menighedsrådsmøder, men det er meget  
sjældent, hvis det da nogen sinde er sket, at der deltager andre end menighedsrå-
dets medlemmer, præsten samt repræsentanter for kirkens medarbejdere.  
De fleste møder holdes på skift hjemme hos menighedsrådsmedlemmerne. 
 

Som noget nyt, vil vi derfor en gang imellem dukke op mellem spalterne i Skjød 
Tidende for at berette lidt fra menighedsrådets arbejde. 
 

Den 17. november 2010 blev årets sidste menighedsrådsmøde afholdt hos  
kasserer Keld Jakobsen. Her aflagde formand Anny Hansen sin beretning for det 
forgangne års aktiviteter: 

• Året har budt på mange møder vedr. ombygning af garage mv. i Lyngå  
      Præstegård til provstikontor, men nu er det nye byggeri færdigt og resultatet   
      er blevet godt. 
• Arrangementet 1. søndag i Advent i kirken med Luciaoptog var som 
      sædvanligt godt besøgt. 
• Der blev afholdt koncert med en sangduo i kirken i februar. 
• Skød menighedsråd deltog i byfesten med et morgenkaffearrangement 
• Der blev afholdt friluftsguds- 
       tjeneste Sankt Hans aften 
       på stadion. 
• Grundlovsfesten i Lyngå   
       præstegård blev afholdt  
       sammen med menigheds- 
       rådene for Lyngå og  
       Lerbjerg sogne og tiltrak  
       igen i år mange mennesker.  
       Marianne Jelved var årets  
       gæstetaler. 
• Der blev igen i år afholdt  
      høstgudstjeneste med efter 
      følgende fællesspisning i  
      Skjød forsamlingshus. 
• Herudover har der været arrangeret en ældreudflugt til Sønderskov herregård 
       plus flere gode eftermiddags- og aftenmøder i konfirmandstuen. 
• Derudover har der været afholdt 3 fællesrådsmøder med Lyngå og Lerbjerg  
       menighedsråd. 
• I Skjød Kirke er der blevet investeret i et nyt teleslyngeanlæg. 

      Der er desuden blevet repareret rør i gravernes bygning efter angreb af rotter. 
 

Anny Hansen blev efter sin beretning genvalgt som formand. 

                    Fortsættes næste side 

 
Beretning fra året der gik i Skjød Menighedsråd 



 

 

I forbindelse med renoveringen af Skjød forsamlingshus blev der indgået en 
driftsaftale med forsamlingshuset på 10.000 kr. Driftsaftalen betyder, at menig-
hedsrådet har indgået en aftale med forsamlingshuset om at anvende forsam-
lingshuset til en række arrangementer. Det kunne f.eks. være fælles morgenkaffe 
efter en søndagsgudstjeneste eller børnegudstjeneste med efterfølgende fælles-
spisning i forsamlingshuset. Det kunne også være brug af huset til foredrag mv. 
arrangeret af menighedsrådet. 
 

For os i menighedsrådet er det selvfølgelig vigtigt, at der er opbakning til de  
arrangementer, vi holder. Derfor vil vi gerne have tilbagemeldinger fra børnefami-
lierne på om en børnegudstjeneste har interesse. Ligesom vi også gerne vil høre, 
hvilket tidspunkt der evt. passer bedst for børnefamilierne. Sidder du i øvrigt inde 
med gode ideer til kommende arrangementer, er du velkommen til at kontakte en 
af os i menighedsrådet. Du finder os på hjemmeside for Skjød menighedsråd 
www.skjødkirke.dk som der også er linket til via hjemmesiden for Skjød By. 
 

Susanne Østerby 

 
Pinsekaffe ved Gadekæret 

Pinsesøndag d. 12. juni mødes vi ved Gadekæret  
til fælles morgenkaffe. 

Medbring selv kaffe og brød.  
Læs mere i næste nummer af Skjød Tidende. 



 
Hvem bliver det i år? 

  Årets Skjødser skal kåres ved sommerfesten d. 25. juni.   
  I 2009 var det Murerfirmaet Kiil & Nielsen og i 2010 blev det Forsamlingshusets 
        bestyrelse. Du er med til at bestemme, hvem det skal være i år. 
 

                                                                                                   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 (kupon side 27) afleveres i Forsamlingshusets postkasse 
    inden d. 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. 
                     

                                                                                          Foreningerne i Skjød  

2009 2010 



 

 

 
Nyt fra Jagtforeningen 

Skjød Jagtforening 
GENERALFORSAMLING 2011 

 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skjød Forsamlingshus  
fredag d. 4. februar 2011 kl. 18.30. 

 

Der var mødt 45 medlemmer op.  
Formanden bød velkommen og  udtrykte sin glæde over det overvældende frem-
møde. Herefter sang vi en af foreningens egne sange akkompagneret  
af Orla og Niels.  
 

Valg af dirigent: Henrik Angel blev foreslået og valgt. 
 

Formanden omtalte i sin beretning årets begivenheder og sluttede med en tak til 
Tove og pigerne, som havde lagt et stort arbejde i køkkenet. 
 

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

På valg var: - Gert Frisch, som blev genvalgt. 
 

                    - Erik Madsen ønskede ikke at fortsætte. 
    Her blev Jens Hulgård  foreslået og valgt. 
 

                    - Rasmus Lebeck var også på valg.  
    Fra salen ønskede man forslag og efter forskellige forslag  
    blev Peter Damsbo  valgt.  
 

Suppleant: Her var der genvalg til Keld Jakobsen. 
De to revisorer Gunner Pind og Orla Skødt Jensen modtog også genvalg. 
 

Den udsatte krage– og skadepokal blev igen i år vundet af Søren Jensen,  
Hammel med 43 par ben. 
Aftenen sluttede med lidt amerikansk lotteri, kortspil og hyggeligt samvær. 
 

På bestyrelsens vegne 
Ove O. Jensen  



Side 15 

 

 

 
Min første fællesspisning i Skjød Forsamlingshus 

Fredag den 21. januar 2011 kl. 18.00 blev der afholdt fællesspisning i  
Skjød forsamlingshus, hvor ”Sølvsten” stod for arrangementet.  

Hanne var koordinator og Jette chefkok.  

Hanne kontaktede Aase og mig og ville lige forhøre, om det ikke var noget for os 
at deltage, og vi kunne så f.eks. stå for borddækningen. Det blev aftalt at mødes 
hos Hanne og Søren for lidt mere detaljeret planlægning.  
Dette møde resulterede i, at Hanne og Jette ville forestå indkøb til suppe og  
dessert og tilberede maden, Aase ville bage småkager til kaffen, og jeg skulle 
bage lidt forskelligt brød til suppen, og endelig som tidligere foreslået skulle Aase 
og jeg klare borddækningen. 
 

 Kl. ca. 13.30 ankom Aase og jeg til forsamlingshuset, hvor der allerede var stor 
aktivitet i køkkenet med snitning af grøntsager og æbler. 
 Vi gik i gang med borddækningen og fik dækket 2 langborde til 18 personer pr. 
bord. Herefter holdt vi en kort kaffepause. Bjarne kom på besøg. Skulle lige  
orientere sig om, at alt nu gik, som det skulle. Senere stødte Søren til for at give 
en hjælpende hånd.  
Jeg synes vores samarbejde forløb fint.  

Hanne, Grethe, Aase og 
Søren i sving i køkkenet 

Fortsættes næste side 



 

 

Der var alligevel mange ting, der skulle klares, og 
vi skulle jo være færdig til den aftalte tid. Men 
selv om det var koncentreret, fik vi  
alligevel tid til at drøfte lidt lokalt stof og sidste 
nyheder.  
 

Der opstod dog pludselig en krisesituation,  
da nøglerne til forsamlingshuset, som Hanne  
havde lånt af Bjarne, på mystisk vis var  
forsvundet.  
Dette forårsagede, at alt disponibelt mandskab 
måtte i gang med at gennemsøge de steder, 
Hanne mente at have været.  
Vi stod alle og lignede et stort spørgsmålstegn, 
da Hanne fik den geniale idé at dykke ned i sin 
bukselomme, og sørme om ikke nøglerne  
skjulte sig her. 
 

Senere på eftermiddagen opstod et lille  
problem, da vi manglede suppeterriner, men lige 
inden ”spisetid” dukkede en ”frelsende  
engel” op, idet Tove kom med 6 ens  
suppeterriner. – Så kunne spisningen begynde. 
 

Da alle havde sat sig til bords, bød Hanne  
velkommen og præsenterede ”arbejdsholdet” og fortalte om menuen samt forde-
lingen af opgaverne.  
 

Der var herefter livlig snak, og det var mit indtryk, at deltagerne var godt tilfredse 
med maden og arrangementet.  
 

Under spisningen sang vi 3 vintersange, som Aase havde fundet frem til.  
Hanne orienterede om ”kunsten ud i landsbyerne”. 
 

Efter oprydning m.v. forlod 4 trætte familier forsamlingshuset ved 22-tiden.  
 

Jeg blev en oplevelse rigere, men det er nok ikke sidste gang, jeg kommer til  
fællesspisning. 

Grethe i Sølvsten 
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Chefkok Jette og Mathilde 

Har du været inde på 
Skjøds hjemmeside  
www.skjoedby.dk  
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Tøseaften på første 
 

Onsdag d. 13. april kl. 19.30 sker der noget  
i Skjød Forsamlingshus for piger i alle aldre. 

 

Der er lagt op til en hyggelig aften  
i det flotte lokale på første sal. 

 

Mens du måske prøver tøj -  
ser på Tupperwareprodukter  

eller fiberprodukter fra Biosol serverer 
vi en let anretning med et køligt glas vin til. 

 

Kom og vær med til en rigtig tøseaften med snak og grin. 
Det er ikke nødvendigt med tilmelding - bare mød op, 

 

Venlig hilsen 
Skjød Forsamlingshus 

 
Gang i forsamlingshuset 

 

Ølsmagning  
i Skjød Forsamlingshus 
den 25. marts kl. 19.30 

 

Vi får besøg af  
Paul Johan Madsen,  

der præsenterer os for 8  
forskellige varianter af øl.   

 
Samtidig vil han fortælle om øllets historie, og han fortæller om  

Carlsberg Bryggerierne, hvor han har været ansat i 32 år. 
 

Undervejs bliver der serveret pølsebord. 
 

Prisen for at deltage er 100 kr. inklusiv øl og pølsebord. 
 

Tilmelding senest d. 18. marts på mail til: ban@fibermail.dk 
eller aflever kupon i forsamlingshusets postkasse 

 
Vi glæder os til at se jer. 

Jacobsen Original Dark Lager



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
TV2 kom til Skjød 
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Tirsdag den 25. januar kom Michael Nørgaard og fotograf Pernille til Skjød.  
De laver i øjeblikket en række programmer med titlen: ” Hvad sker der her?” om 
forskellige landsbyer i Østjylland. 
 

Her er vi gået bag om TV2-Østjylland i Skjød. 
 
Michael er foran kameraet og får folk i 
snak, bag kameraet er fotograf Pernille, 
som på billedet t.v. ses med kameraet 
hængende i den vest hun har på.  
Den er udstyret med et stativ. Hun for-
talte, at bare hun havde den vest på, så 
kunne hun rende rundt med  
kamera i flere timer. 

Den overordnede plan var på plads  
hjemmefra, men mange scener kom til 
dem, som de stod i det.  
 

Både Michael og Pernille kommer op 
med mange ideer. Scener bliver filmet  
og så tager de den lige igen, bare fra en  
anden vinkel.  
 

Mellem optagelserne bliver der snak-
ket meget. Michael spørger meget og 
får mange historier, som han så kan 
bruge og spørger lidt ind til, når der så 
skal optages igen. 
 

Kalenderen var fuld af aftaler / inter-
views som næsten blev overholdt, 
plus de løse aftaler, der kom, som 
dagen skred frem. 
 

De kom langt omkring, ingen nævnt 
ingen glemt. Fik du ikke set det tirsdag 

den 8. feb. kl. 19.30 på tv2 østjylland, så kan du se det på denne hjemmeside: 
http://www.tv2oj.dk/hvad_sker_der_her.asp 
 

Lise Lotte Mortensen 
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Sæt kryds i kalenderen den 11. marts, for den dag afholdes der  
fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 18.00.  

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 
Pølser m. brød 

Tøndeslagning for mindre børn 
Tøndeslagning for soldater 

Tøndeslagning for øvrige børn 
Tøndeslagning for de voksne  
Diskotek og forskellige lege 

 

Er der spørgsmål til arrangementet eller til syning af soldateruniform  
så kontakt: Poul Skov Jensen - Tlf.: 8696 0833 

 

Når tiden nærmer sig, vil børnene få udleveret en seddel.  
Evt. ændringer af tidspunkter vil fremgå af sedlen  

 
Fastelavnsfest 2011 

Billederne til venstre er anno 
2010, men kan du hjælpe med 

at datere dette billede og  
fortælle hvem soldaten er? 



 

 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Py ha, nu sidder jeg her søndag aften efter at have set finalen i VM håndbold for 
herrer. Det var en forrygende kamp. Desværre tabte vi guldet, men vi vandt da  
sølvet, og det synes jeg egentlig er flot af et lille land som Danmark.  
 

Jeg synes også, at vi har et ret flot Forsamlingshus i en lille by som Skjød.  
Nu gælder det bare om, at så mange som mulig vil gøre brug af huset.  
For selvom vi har gjort meget for at optimere vores hus, så har vi i bestyrelsen  
ikke tænkt os, at vi nu bare skal læne os tilbage og ikke foretage os noget de  
næste mange år.  
Vi vil rigtig gerne have, at huset bliver brugt. Brug det til familiefesten, foredrag, 
fastelavn, høstfest, fællesspisning, folkedans, møder, banko, gymnastik,  
koncerter, ja, kun fantasien sætter grænsen for, hvad huset kan bruges til.  
 

I august måned, da ombygningen næsten var 
overstået, fik vi overrakt et dejligt antal bøjler af 
Salon Jytte til den nye garderobe.  
Det synes vi var fantastisk, for vores budget var  
for længst brugt op. Så tusind tak til Jytte.  
Vi indkøbte to tøjstativer, som blev samlet og  
bøjlerne hængt op. Så langt så godt. Da vinteren 
satte ind, og det tunge overtøj kom frem, led både 
bøjler og stativer den skæbne, at de ikke kunne 
bære vægten. Erik og Bjarne har nu fremstillet to 
flotte garderobestativer med hattehylde, og vi indkøbte nogle træbøjler i håb om  
at de kan bære både sommer- og vintertøj. 
 

Da TV2 var på besøg for at optage udsendelsen ”Hvad sker der her” var huset 
base for journalisten Michael Nørgaard og hans fotograf. De to TV2 folk var meget 
imponeret over, at vi bød på kaffe og rundstykker, da de kom en tirsdag morgen, 
og at vi da som en selvfølge sørgede for, at de også blev bespist til frokost. 
 

Desværre er alt jo ikke positivet. Gasvandvarmeren fik det alt for koldt og det  
medførte en frostsprængning. Heldigvis kunne den loddes, men da det er anden 
gang, det er sket, skal vi nok ikke satse på, at en lodning kan gøre det, hvis det 
sker igen.  
Da Huset fik nyt varmeanlæg, blev der ført et varmtvandsrør op under gulvet til 
køkkenet, som gør det muligt at føre varmt vand frem til i køkkenet.  
Det bliver sikkert næste skridt. 
 

Til slut vil jeg sige, at vi glæder os til at se jer til alle de arrangementer, som vi  
og de øvrige foreninger i Skjød afholder. 
I kan læse om kommende arrangementer her i bladet, eller på www.skjoedby.dk 
 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 
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Fra Landsbyrådet 

På sidste møde blev der fordelt penge til 
forsamlingshusene. Vi kan se, at flere huse nu har 
fået mod på at søge til projekter eller renovering. 
Jeg er helt sikker på at vores forsamlingshus har 
været en positiv model for, hvordan man skal gøre. 
Endnu engang har bestyrelsen været frontfigur for 
en ny udvikling, herligt.  
 

Desværre skal Favrskov Kommune i 2011 spare 
rigtig mange millioner på budgettet og det har 
medført væsentlige reduktioner på Landsbyrådets 
budget. En af de store besparelser var at tilskuddet 
til forsamlingshusene blev fjernet. Landsbyerne vil 
dog få mulighed for at modtage 10.000 kr. I Skjød 
har vi allerede øremærket dem til forsikringen af 
bl.a legepladsen og til en ny pumpe til springvandet.  
 

Favrskovruten - et rutenet på tværs af kommunen - er nu overladt til kommunen, 
så vi venter spændt på offentliggørelsen. I den forbindelse blev der registret lokale 
stisystemer i landsbyerne. Dem skal landsbyerne selv arbejde videre med. Vi er 
med og Allan Kristensen har gjort en stor indsats med at tale med lodsejerne langs 
ruten.  
 

Udviklingsplaner i 20 landsbyer er ved at komme på skinner. Om vi skal være 
med, er du med til at bestemme. Hvor kan Skjød tænke sig at bevæge sig hen, 
hvad kan vi videreudvikle eller hvad mangler vi, for at her er rigtig rart at bo også 
mange år frem i tiden. Er der noget vi er gode til og som kan videreudvikles? På et 
tidspunkt i foråret vil der blive indkaldt til stormøde.  
 

Kunsten ud i landsbyerne kommer til Skjød og lige nu skal der nedsættes en 
kunstgruppe på 6 personer. Læs om dette spændende projekt andet steds i bladet. 
 
 

Fra fællesmødet  
Byfesten bliver lørdag den 25. juni og rammen er ikke ændret væsentligt. Mange 
vil igen blive prikket til at hjælpe med forskellige ting undervejs. Jeg håber, I siger 
ja, så vi kan få en god fest og at det ikke er nogle få, som bliver meget trætte. Ja, 
så skal der annonceres efter kandidater til årets skjødser.  
 

De enkle arrangementer i foråret vil fremgå af aktivitetskalenderen i Skjød Tidende 
og på vores nye hjemmeside www.skjoedby.dk. Har du været derinde?  
 

Nu slukkes projektøren snart på kirken, hvor har jeg nydt at se ind mod Skjød på 
mine hundelufteture hen ad Sølvstenvej. 
          Hanne Wind-Larsen 



 

 

 
Kender du Skjøds hjemmeside? 

Herunder er der en lille quiz om Skjøds hjemmeside? 
  Alle svarene findes på www.skjoedby.dk 

God fornøjelse  
 
 

  1) Hvem kan stemme ved SBIF’s generalforsamling? 
 

  2) Hvem er suppleanter i SBIF’s bestyrelse? 
 

  3) Hvad kunne forsamlingshuset udlejes til ifølge den gamle formålsparagraf? 
 

  4) Hvem blev Årets Fuglekonge i 1979? 
 

  5) Hvem kan deltage i den årlige Fugleskydning? 
 

  6) Hvornår afholder Skjød Petanque Skjød Open? 
 

  7) Hvad koster det, hvis du glemmer at ”læse vand af”? 
 

  8) Hvem er der billede af på forsiden af Skjød Tidende februar 2008? 
 

  9) Hvornår er der deadline til Skjød Tidende? 
 

10) Hvem skal du kontakte, hvis du vil med i ”kunstudvalget” i Skjød? 
 

11) Hvem er der gensynsglæde med i Skjød Forsamlingshus? 
 

12) Hvem er webmastere på Skjøds hjemmeside? 
 

13) Hvad er der på det midterste billede på hjemmesidens forside? 
 
 
Aflever din besvarelse i Forsamlingshusets postkasse  - eller send dine svar på 
mail til ban@fibermail.dk senest d. 1.april. Så er du med i konkurrencen om en 
spændende præmie. Alle kan deltage.  

 

HUSK SOMMERFEST  
I SKJØD D. 25. JUNI 
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Børnenes side 

Side 23 

Denne flotte tegning har Mathilde 
på 3 år lavet til Skjød Tidende. 
Mathilde bor på Sølvstenvej 



 

 

 
Nyt fra Skjød Petanque 
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Vinterpausen er ved at være slut.  
Vi starter med generalforsamling i klubhuset fredag d. 18. marts kl. 18.30. 
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved at give et stykke smørrebrød. 
 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent og referent 
2) Formandens beretning 
3) Regnskab ved kassereren 
4) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
 På valg er:  Jørgen Kristensen 
   Henning Bach (ønsker ikke genvalg) 
   Bruno Gulev (ønsker ikke genvalg) 
5) Valg af suppleant 
6) Valg af revisor 
7) Indkomne forslag 
8) Fastsættelse af kontingent 
9) Evt. 
 
Som sædvanlig starter sæsonen søndag d. 1. maj med åbningsturneringen  
kl. 11.00. 
 
Søndag d. 5. juni er der Farsdagsturnering. 
 

Skjød Petanque 

 
Sølvsten Vandværk 

 

 
Sølvsten Vandværk afholder Generalforsamling  

tirsdag d. 1. marts kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 
Dagsorden iflg. vedtægterne 

 
Sølvsten Vandværk 
Søren Westermann 
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Generalforsamling 
med gratis mad 

 

Skjød Vandværk gentager succesen  
fra sidste år og indkalder hermed  

til generalforsamling  
d. 1. april kl. 18.00  

med spisning i  
Skjød Forsamlingshus 

 
 

Menuen består af: 
Chili Con Carne m. brød og salat 

Til dessert/kaffen serveres  
 Lagkage 

 
 

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

eller sodavand til maden. 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

 
 

Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00. 
Tilmelding til spisning senest d. 29. marts. på kupon side  

eller på mail til: ban@fibermail.dk  
              
 
 

               Skjød Vandværk 



 
Generalforsamling i I/S Skjød Forsamlingshus  

 
Generalforsamling i SBIF 

Du / I indkaldes hermed til Generalforsamling i Forsamlingshuset 
Tirsdag d. 22. februar 2011 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: 
Mette Johansen      
Lise Lotte Mortensen 
Bjarne Andersen                               

                        6) Valg af revisor. På valg er: 
                             Verner Hansen 
 

                        7) Eventuelt 
 

Efter Generalforsamlingen er der fælles kaffebord 

Mandag den 11. april er der generalforsamling i SBIF. 
 

Det foregår som sædvanligt i forsamlingshuset  
og vi starter kl. 19.30. 

 
Der er kaffe/the på kanden, friskbagt kage samt øl og vand. 

 
Generalforsamlingen vil blive afholdt iflg. vedtægterne  

Vel mødt  



Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 1. april  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 29. marts  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

 
Kuponer 

Tilmelding til Fællesspisning d. 4. marts afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 26. februar  

 

Børn:  ________                         Voksne:____________ 
 
Navn:      ________________________________________________________ 

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2011 
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. juni 

 
Jeg ser gerne, at det bliver 

 

______________________________ 

 
der skal modtage årets Skjødser. 

Min begrundelse er:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Navn:_________________________ 

Tilmelding til Ølsmagning d. 25. marts  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 18. marts  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

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

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

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



 

 

 

Skal du også til 
ølsmagning i  
forsamlingshuset 
d. 25. marts? 

 
Opslagstavlen 

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

Det er spændende, hvordan Skjøds nye kunstværk bliver…. 
Få medindflydelse - kontakt Hanne Wind-Larsen … 

”Hvordan er danskere?”  
Det får du svar på til SBIF’s 
foredrag  i forsamlingshuset  
d. 15. marts 

Find kosten og 
trillebøren frem 
d. 30. april og 
mød op til  
Landsbydagen 

Der er skotsk besøg 
i forsamlingshuset 
d. 17. marts 

HUSK 
 

G 
E 
N 
E 
R 
A 
L 
F 
O 
R 
S 
A 
M 
L 
I 
N 
G 
E 
R 
N 
E 

Årets  
Skjødser…? 
 

Hvem stemmer 
du på?? 

KOM SÅ TØSER  
 

 Der blir’ grin, snak og hygge på 
første sal  

i forsamlingshuset  
d. 13. april 

Fastelavnssoldaterne  
kommer til din dør  

d. 6. marts. 
Tag godt imod dem. 

 

Skjød Tidende 
ønsker alle et 
godt forår  

Der er  
Åbningsturnering i  
Petanque d. 1. maj.  


