
Tidende 

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

• Borgermøde 
• Kunstner besøger Skjød 
• Årets sommerfest - hygge for små og store 
• ….og meget mere 

16. Årgang  - 2. Udgave  - Maj  2011   

Kunstudvalget  
i Skjød 



 

 

 
Borgermøde og fællesspisning 

Side 2 

Skjød har tilmeldt sig LAG Favrskovs projekt om  
udviklingsplaner i Favrskov Kommune. 

Skjød Borger– og Idrætsforening inviterer i den forbindelse til 
fællesspisning med efterfølgende borgermøde i  

Skjød Forsamlingshus torsdag d. 12. maj kl. 18.00. 
 

Menuen er: Kyllingeschnitzel i aspargessauce med kartofler og salat. 
Prisen for maden er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 

 
 

Karsten Gram, som er tilknyttet LAG, vil, efter  
spisningen, komme med et oplæg til debat blandt de 
tilstedeværende omkring projekter til  landsbyernes  
udviklingsmuligheder.  
 

Et af de emner, man kunne arbejde med i Skjød kunne være  
forskønnelse af P-pladsen på nordsiden af gadekæret. 

Ligeledes arbejdes der med planer for livet i selve gadekæret.  
 

Det er også tanken at arbejde med forskønnelse af midtbyen i Skjød.   
 

Disse ting vil vi gerne have til drøftelse blandt byens borgere, og  
herefter nedsat nogle arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med 
de forskellige ideer. 
 

LAG Favrskov støtter i første omgang udviklingsplanerne  
økonomisk. Efterfølgende kan man så søge midler til at få  
ideerne ført ud i livet. 
 

Skjød blev i 2009 valgt til Årets Landsby og i år til Årets Kunstby  
(sammen med Laurbjerg) i kommunen. 
Lad os fortsætte ad den vej til gavn og glæde for byen og dens  
borgere. 
                  På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening 
                                               Allan Kristensen 

 

Husk tilmelding til fællesspisning senest d. 9. maj. (Kupon på side 27) 



Nu har du muligheden for at være med til at  

udvikle DIT lokalområde. 

Hvordan ønsker DU,  

dit lokalområde skal se ud i fremtiden ? 

Vi har en unik mulighed for at få lavet en udviklingsplan  

for vores lokalområde, hvor vi sammen finder ud af,  

hvor vi vil være om hhv. 5 år, 10 år  

eller længere ude i fremtiden?  
 

Det er nu, vi skal kæmpe, for det er nu,  

vi har mulighederne for at få hjælp til nogle gode projekter. 

Vi indkalder derfor til 

 BORGERMØDE torsdag den 12. maj Kl. 19.00  

(spisning kl. 18.00) i Skjød Forsamlingshus 

Vi opfordrer alle i området til at møde op, unge som ældre,  

erhvervsdrivende og private, institutioner og foreninger...  

ALLE har vi et fælles ansvar og en fælles opbakning er vigtig 

for, at projektet og udviklingsplanen skal lykkes.  
 

På Borgermødet skal fantasien have frit løb, intet projekt eller 

idé er for lille eller for stort. Alle ønsker og idéer skal frem på 

bordet også de vilde, sjove, skøre, nytænkende eller  

traditionelle... ALLE ideér. 

SÅ KOM, MØD OP OG BLIV EN DEL  

AF DEN POSITIVE UDVIKLING I  

VORES SKØNNE OMRÅDE 

Læs mere om dette arrangement på side 2 



 
Vis hensyn - det varmer 

Igen i år vil det være muligt, at betale kontingent  
til SBIF til Sankt Hans og til byfesten.  

Medlemskab gældende for 2011 - 2012 koster: 
50 kr. / person, 100 kr. / husstand  

 

Det er en stor hjælp for os, når medlemskaberne fornys til  
arrangementerne. Det sparer os for meget arbejde, og vi vil 
gerne på forhånd takke for hjælpen. 
 

Skulle der være nogen, som ikke har mulighed for at forny 
medlemskaberne til disse arrangementer, kommer vi rundt i 
starten af august.  

Med ønsket om en god og varm sommer.                  Skjød Borger– og Idrætsforening 

 
Kontingentindsamling SBIF 

Skjød Borger– og Idrætsforening 
Allan Kristensen 



     
Skjød Byfest ved Gadekæret  

Lørdag den 25. juni  
  

     Dagens program: 
 

 09.00           Flagene hejses,  
    Skjød fester ved Gadekæret  
     

 09.15 -        Morgensang, en lille andagt  
    og morgenkaffe  
    Menighedsrådet inviterer 
 

 9.30 -   Special– og veteranbiler kommer  
    Kirketårnet åbnes  
    
 10.00  -  Kanosejlads i Gadekæret 
 
          10.15 -   Præsentation af veteranbilerne 
    Publikums favorit præmieres 

 
 11.15 -   Tovtrækningskonkurrence  
    mellem nord og syd  
 

 12.00 - 13.30 Frokost ved Gadekæret 
    

 13.15 -   Tur med lokale guider 
    med fokus på fortidsminder i Skjøds omegn 
 

 14.45 -   Kanodyster i Gadekæret    
            Find din makker til årets dyst 
 

 15.15 –   Eftermiddagskaffe og kage.  
    Den Gyldne Kagerulle overrækkes  
    til den bedste kage 

 

   Dagen igennem vil der være åbnet i boden, hoppeborg og  
   andre legemuligheder for de små og andre vandglade sjæle. 
 

 19.00  -  Byfest med festmiddag 
    Uddeling af Skjødprisen, fest og dans 
 
   Se mere info om Byfesten på de næste sider 



 

 

Igen i år holdes Byfesten ved Gadekæret og der 
bliver fest for alle.  
Bygaden spærres for gennemkørende trafik, så vi 
kan feste på pladsen foran Gadekæret. 
 

En god fest har mange traditioner og dem vil vi 
ikke pille ved, så genkendelsens glæde får du, når 
du læser programmet for Byfest 2011 på side 5.  
I lighed med de foregående år vil der bliver opstillet 
en hoppeborg for de små, men i år på hjørnet af  
Bygaden og Skræddergyden. Telte og veteranbiler 
kan så være på parkeringspladsen.  
 

Gennem dagen vil der kunne købes drikkevarer og andet godt i Café Gadekæret. 
Støt den. Overskuddet går til forsamlingshuset. 

 
Standerhejsning 
Enhver bådklub har standerhejsning. 
Skjød hejser flagene for Byfesten  
kl. 9.00 og derefter vil der være morgen-
kaffe og morgensang inden kanoerne 
sættes i vandet. 
 
Kirketårnet åbnes for publikum 
Man kan gå op i kirketårnet og spejde 
efter veteranbilerne, når de indfinder sig 
på pladsen. I år vil vi som noget nyt give 
disse fine biler mere opmærksomhed. 

Kl. 10.15 vil de blive præsente-
ret kørende på Bygaden. Sidste 
år var det en fornøjelse at se 
alle disse fine modeller af for-
skellige årgange. Vi synes, det 
er et tilløbsstykke for de motor-
glade. I år kan I som noget nyt 
også høre motorens brøl eller 
spind, mens vi andre nyder sy-
net af de gamle klassikere.  
Publikum får mulighed for at 
præmiere favoritten. 
 
 
 
 

 

 
Lørdag d. 25. juni fester Skjød ved Gadekæret 



Tovtrækning 
Skal sydbyen for tredje gang vinde den sto-
re statuette eller vil nordbyen erobre den fra 
sydbyen? Det vil vi få udløst inden frokost. 
Tovtrækningskonkurrencen vil som noget 
nyt blive afviklet sidst på formiddagen. 
 

Frokosten 
Jagtforeningen stiller grillen op 
ved ”Den Gamle Smedje” og vil 
igen i år grille og hygge, mens de 
fra kl. 12 sælger en lækker  
frokostanretning i Skjøds  
Maritime Café med søudsigt til 
kanosejlere. 
 

Fortidsminder 
Hvis der er nogen, som føler sig som 
det, er det ikke jer, der tænkes på, 
men dem, der er meget ældre - ja helt 
tilbage til bronzealderen. Vi er så  
heldige, at have sådanne gravhøje i 
vores omegn og dem vil vi studere  
sammen med kyndige lokale guider. 
Sognekortet for Skjød viser, at der 
oprindeligt har været over 70 høje. I 
1993 er der under 10 små høje tilbage 
i hele Skjød sogn. Måske bliver der lidt transport enten på cykel eller fælles kørsel 
ud til højene, men det vil der blive givet besked om, når ruten er lagt. Det skal  
gerne være sådan at næsten alle kan deltage. 
 

Den Gyldne Kagerulle 
Til eftermiddagskaffen stiller de lokale konditorer op med deres fine kager til be-
dømmelse hos byens strenge dommerpanel. Find allerede nu din bedste opskrift 
frem og meld dig til konkurrencen om ”Den Gyldne Kagerulle”. 
 

I år vil vi slet ikke nævne noget om sejlads på gadekæret, Nu er det ikke længere 
noget vi kan holde for os selv. Det er blevet et tilløbsstykke, ja selv pressefotogra-
fer fra de store dagblade vil komme og selvfølgelig er vi her alle, når vores indre 
legebarn/vandhund for lov at udfolde sig. 
 

Vi ses til Byfesten lørdag den 25. juni. 



 

 

 
Hej Veteranbiler 

Side 8 

Har jeres ejere fået støvet jer af og gjort jer forårsklare? 
 

Jeg kunne nemlig godt tænke mig at se jer til  
Byfesten i Skjød lørdag d. 25. juni. 

 
Lige som de sidste par år holder vi til parade ved Gadekæret. 

 

I år vil vi blive præsenteret én for én  
og vi tager nok en lille køretur ned ad Sparregårdsvej,  

så Skjødserne kan se os i bevægelse og høre vores brummen. 
 

Motorcykler og andre specialbiler er også meget velkommen. 
 

Se program og tidspunkt på side 5. 
 

Håber at I har lyst til at deltage i Byfesten. 
 

Gi’ lige min ejer, Connie et praj (tlf. 8696 0094), 
hvis I kommer. Ik’? 

 
Mange veteranhilsner fra 

”Den gule Opel GT” på Skræddergyden    
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Hola  
Kom og vær med til  

Mexicansk sommerfest  
i forsamlingshuset  

d. 25. juni kl. 19.00 
 

Heidi Fogh og forsamlingshusets bestyrelse byder på en  
mexicansk buffet - krydret efter de danske smagsløg -  

med mulighed for selv at tilsætte ekstra stærke krydderier. 

 

 

I løbet af aftenen er der forskellige konkurrencer - der er   
præmie til den flotteste mexicaner-udklædning.  

Vi skal naturligvis også kåre Årets Skjødser 2011. 

Orkestret Revival spillede til sommerfesten sidste år og gjorde  
det med stor succes, så de kommer tilbage til Skjød og  

spiller op til dans til kl. 01.00. 

Pris for buffet og musik er kun 150 kr. 
 

            Forsamlingshuset sælger drikkevarer.   
Der kan der købes kaffe/te. 

 

 

               

 Hasta La Vista  
Tilmeldingskupon til Mexicansk sommerfest på side 27 

            
                                                                                                        Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
 Skolelukning i Skjød 

Side 10 

I år er det 50 år siden, at Skjød og Sølvsten Skole blev lukket 
 

Skjød Skole 
Den første skole i Skjød 
blev bygget i 1742 af her-
skabet på Bidstrup. Skolen 
blev bygget som anneks til 
Lyngå skole. Det er ikke 
lykkedes mig, at finde ud af, 
hvor skolen lå. Mon nogen 
ved det? 

Skolen bestod i 1844 af 8 
fag beboelse, 3 fag skole-
stue og 7 fag udhus samt en 
jordlod på 6,5 tønder land 
jord tæt ved skolen. 

 

1858 byggedes en ny skole neden for kirken ved gadekrydset (Skræddergyden 
14). I årene 1742-1924 var der ansat 8 skoleholdere/lærere, alle enelærer. Nr. 7 i 
rækken var lærer Stougaard, der kom til Skjød i 1886.  
 

I 1911 var en ny skole klar til indflyt-
ning (Bygaden 28). Lærer Stougaard 
flyttede med til den nye skole. Han var 
i embedet til 1924. 

I 1911 solgte sognerådet den gamle 
skole til Jens Pedersen, Gejlund og 
Hans Mikkelsen, Kvolbæk for 2.660 
kroner. Lærer Stougaard døde i 1937 
i Silkeborg, men gravsat på Skjød 
Kirkegård, hvor slægtninge indtil for 
nylig har bevaret gravstedet.  
 

Som nr. 8 i rækken kom lærer Tandrup til Skjød, som ganske ung lærer. Han var 
bagersøn fra Lyngå og blev gift med Ellen. Ellen var født i Randers og i slægt 
med skolemanden Christen Kold. Lærer Tandrup blev også organist ved Skjød 
Kirke. Han tog sig ligeledes af biblioteket, som blev etableret i skolestuen. 
 

Lærer Tandrup udgav flere digte, blandt andet ”Degnen”. Derudover var han  
forfatter til nissekomedier, der blev opført ved den årlige juletræsfest i  
forsamlingshuset. Tandrup tog del i alt i byen. Han instruerede dilettant, og var 
medlem af foredragsforeningen. Jeg tror ikke, der var nogle festligheder i byen, 
hvor der ikke var skrevet lejlighedssange af Tandrup. 

Bygaden 28 

Skræddergyden 14 
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På skolen var der to klasser.  
De første 3½ år gik eleverne i første klasse og de sidste 3½ år gik de i anden 
klasse – betteklas og stureklas.  
Forsamlingshuset blev benyttet som gymnastiksal.  
Da Tandrup også drev sit degnelod, som han satte stor pris på, kunne de ældste 
elever få lov til at give et nap med, når kvierne skulle røgtes. Desuden skulle der 
også bæres brænde ind til den store kakkelovn i skolestuen.  
Det var sådan, at de store elever havde de fleste skolefag om vinteren, og derfor 
færre om sommeren. Mange skulle hjælpe til derhjemme eller hos en landmand i 
byen. I en avisartikel ved Tandrups afsked står: ”Når kvierne skulle på græs, kvik-
kede drengene op”. 
 

Sølvsten skole 
 

I 1877 ønskede beboerne i  
Sølvsten og Brundt at få deres 
egen skole.  
Den 1. juli 1883 stod den nye 
skole i Sølvsten færdig til at blive 
taget i brug.  
Allerede i 1918 ønskedes en  
ombygning af skolen. Sognerådet 
ansøgte om at optage et lån på 
12.000 kr. til formålet. Men på 
grund af stort kurstab blev det  
opgivet.  
 

Søren Jensen, Hasagergaard, der var i sognerådet, tilbød, at man kunne låne 
pengene af ham, og således blev det.  
Der har været 9 skoleledere, ligesom i Skjød var de enelærer.  
I 1913 kom lærer Andersen til Sølvsten og var ansat indtil 1941, hvor familien  
rejste til Sjælland. Lærer Larsen kom som nummer 9 i rækken. I 1942 giftede han 
sig med Selma. Lærer Larsen var en meget dygtig lærer, der også interesserede 
sig for politik. Han blev valgt ind i sognerådet i 1950. Lærer Larsen virkede også 
som kirkesanger ved Skjød kirke.  
Sølvsten skole var lige som Skjød skole, en skole med to klasser, men i Sølvsten 
måtte man nøjes med skolestuen eller skolegården til gymnastik og boldspil. 
 

Farvel til skolerne 
Efter den nye skolelov skulle eleverne undervises i fysik, sløjd og husholdning. 
Det havde kommunernes skole ikke lokaler til og der blev indledt forhandlinger 
med Lyngå sogneråd om at bygge en centralskole.  
Lyngå trak sig fra forhandlingerne og vendte sig mod Hadsten.  
Lærer Larsen var en ihærdig forkæmper for, at Skjød selv skulle bygge en skole, 
eventuelt uden de dyre faglokaler. Lærer Larsen mente, at børnene kunne blive 
undervist i de ovennævnte fag i Sall, hvor man var langt fremme med planer om 
at bygge ny skole. Salls nye skole blev udvidet i 1963. 
                         Fortsættes næste side 

Sølvstenvej 21 



 

 

Jeg var selv i skolekommissionen og underviste i håndgerning ved begge skoler. 
Derfor var jeg med sognerådet rundt og se på skoler, som var passende i vores 
område.  
Trods lærer Larsens ihærdighed og protestmøder i forsamlingshuset med fuldt 
hus, besluttede sognerådet, at de to skoler skulle nedlægges og børnene sendes 
til Østervangsskolen i Hammel, og sådan blev det.  
 

Skjød- og Sølvstenbørnene begyndte skolegangen i Hammel i 1961.  
 

Lærer Tandrup var meget tilfreds. Han kunne få ”ventepenge”. Tandrups flyttede 
til Hadsten og begge er nu begravet på Lyngå kirkegård i familiegravstedet.  
 

Postbud Bang Jensen flyttede med sin familie ind i skolen. Bang Jensen passede 
nu biblioteket indtil det også blev nedlagt.  
Gerda og Hugo Rasmussen købte senere skolen. 
 

Lærer Larsen fik embede i Ålsø og havde herefter kun lidt kontakt til Sølvsten.  
 

Sølvsten skole blev solgt i 1962.  
Fru Larsen døde for nogle år siden og lærer Larsen døde november år 2000. 
 

Venlig hilsen 
Signe Josephsen 

Forsamlingshuset blev sidste 
år kåret som Årets Skjødser 
og skal give den store Skjød-
ser videre til en ny person 
eller forening, som har gjort 
en ekstraordinær indsats i 
Skjød sogn i det forløbne år. 

 

For at kunne indstille Årets 
Skjødser skal du være fyldt 
18 år og bo i Skjød sogn. Ind-
stillingen skal begrundes og 
dit navn og din adresse skal 
stå på indstillingen. 

 

Indstillingen afleveres i  
Forsamlingshusets postkasse 
i en kuvert mærket ”Årets 
Skjødser” senest den 1. juni. Kupon på side 27. 

 

En jury bestående af en repræsentant for hver forening vil blandt de indkomne 
forslag udvælge Årets Skjødser 2011.   

Foreningerne i Skjød 

 
Forslag til Årets Skjødser 2011 
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Nyt fra Skjød Petanque 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling  
tirsdag d. 24. maj i klubhuset kl. 19.00. 

 

Dette er på grund af manglende opbakning til bestyrelsen. 
 

Skjød Petanque 

Skjød Borger- og Idrætsforening og Menighedsrådet inviterer til Sankt Hans  
på sportspladsen med følgende program: 

 
  
 
Kl. 18.00: Vi tænder børnebålet,  
hvor der også kan bages snobrød. 
 
Kl. 19.00: Menighedsrådet holder  
friluftsgudstjeneste. 
 
Efter gudstjenesten vil det store bål blive 
tændt, men hvem båltaleren er, forbliver en 
hemmelighed…. 
 
 

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

Vi har bestilt godt vejr og glæder os 
til at se rigtig mange denne aften 

 
 

  Skjød Borger- og Idrætsforening 
Skjød Menighedsråd 

 
Sankt Hans aften d. 23. juni 



 

 

 
Hesteudstyr sælges 
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Jeg har desværre måttet sige farvel til mine  
3 pragtfulde heste. 
Trænger din hest til andet udstyr, brugt,  
men i god stand, har jeg nærmest alt til faget.  
 

Dækner  str. 145  

 

1 stald/dynedækken:  100 kr. stk. -  fleecedækner: 150 kr. stk. - 
1 ulddækken: 150 kr. - 1 stalddækken ternet: 100kr. -  
1 regndækken mrk. WEATHERBETA 250 kr. 

 

Dækner  str. 155  

 

1 vinterdækken 150 g. CATAGO: 250 kr. - 2 stald/dyne dækner: 100 kr. stk. -  
1 ulddækken: 150 kr. - 1 Fleecedækken (150 cm) 150 kr.- 1 sveddækken: 100 kr. 

 

Dækner str. 165  

 

2 stald/ dynedækner: 100 kr. stk. - 1 regndækken: 100 kr. - 1 regndækken 
WEATHERBETA: 250 kr. - 1 overgangsdækken CATAGO: 200 kr. - 
1 vinterdækken CATAGO: 250 kr. - 1 ulddækken: 150 kr. - 
1 sveddækken: 100 kr. - Et krydsdækken, der passer til de fleste store 
heste: 100 kr. 

 

5 sadelunderlag:  100 kr. stk. - Elastiske bandager:  3 sæt hvide, 1 sæt 
grå, 1 sæt grønne: 50 pr. sæt - Hvide underlag til bandager: 1 sæt 
stævne: 50 kr., 2 kraftige trykaflastende: 75 kr., 3 øvrige: 30 kr. - 
2 komplette trenser, str. Full: kr. 150 stk. - 1 komplet kandar: 300 kr. -
4 martingales: 100 kr. stk. - 3 forskellige bid:  30 kr. stk. - 1 Pelham: 
75 kr. - 1 stanggummi bid: 50 kr. - 4 lædergrimer:  kr. stk. 75 -  
1 nylongrime: 50 kr. - 1 Følgrime - 1 sæt Kieffer gamascher : 125 kr. -
1 sæt Eskadron gamascher: 125 kr. - En Cliff Barnsby 17” dressursad-
del sort fuldt monteret 5000 kr. -  

Div. Longer og striglegrej + striglekasser 
2 hønet – 1 hvidt, 1 blåt 
1 par herre kunstlæder ridestøvler str. 43     
                                                  Lis 
                                Tlf.8696 0092  

 
Salg af hesteudstyr 

Side 14 



Side 15 

 

 

Vi fem i kunstgruppen mødtes en aften 
med projektleder Peter Winding for at 
vælge blandt de 21 ansøgere.  

Det var ikke helt nemt, for det var meget 
kvalificerede mennesker alle sammen. 
 

Efter en første runde havde vi 10  
ansøgere tilbage, som vi så  
gennemgik en for en, mens vi fik en 
grundig snak om, hvad vi ville lægge 
vægt på.  
 

Tidligere værker, materialevalg,  
bestandighed osv. 
 

En meget vigtig forudsætning for alle var, at det var en kunstner, der vil  
interessere sig for Skjød og landsbyens beboere, vores historie(r) og omgivelser, 
så kunstværket kommer til at passe til landsbyen og alle vil føle ejerskab til det og 
kunne glædes ved det i mange år fremover. 
 

Efter 2½ times koncentration om opgaven, var vi alle enige om at pege på en 
kvindelig kunstner fra København, der var den, der bedst opfyldte vore ønsker. 
 

Hun hedder Veo Friis Jespersen, er uddannet billedhugger fra Kunstakademiet i 
København under Bjørn Nørgaard. Hun arbejder i mange forskellige materialer – 
bl.a. stål, beton og glas.  
 

Vi håber snart at kunne præsentere hende for jer.  
 

Det er meningen, at kunstværket skal kunne indvies til efteråret. 
 

Kunstudvalget i Skjød 
 

Lotte Mortensen, Marguerite Johnsen, Anne Mette Poulsen,  
Allan Kristensen og Søren Westermann 

 
Så er Skjøds kunstner valgt 

Veo Friis Jespersen 

SIDSTE NYT: 
 

Veo Friis Jespersen kommer til Skjød den 12. maj kl. 16.15.  
 

Vil DU gerne have lidt indflydelse på, hvilken kunst der kommer til Skjød,  
så mød op ved forsamlingshuset den 12. maj kl. 16.15  
 

Det bliver noget snak frem og tilbage. Vi skal give en masse input til kunstneren  
Veo Friis Jespersen, så hun har noget at gå hjem og arbejde videre med.  
 

Besøg evt. hendes hjemmeside: http://www.veofriisjespersen.dk/index.html 
  



 

 

Har nogen mon undret sig over  
musikken fra forsamlingshuset  
om tirsdagen kl. 19.00? 
 

Det er bare os Zumba  piger,  
der er i fuld sving med Zumba 
dansen. 
 

Vi mødes her i foråret til en gang 
Zumba hver tirsdag. Det er en 
glad og sjov form for motion.  
 

Camilla er for nylig blevet  
uddannet Zumba instruktør,  
og det er hende, der sørger for,  
at vi får sved på panden. 
 

Vi er i alt 23 voksne piger i alle aldre på holdet. 
 

Borger– og Idrætsforeningen var med på ideen, da jeg spurgte dem, om de ville 
være med til at få Zumba til Skjød.  

Der er jo udgifter både til leje af forsamlingshuset og til instruktøren.  
Det ville de heldigvis gerne, bare vi blev minimum 12 på holdet, så skulle de nok 
betale et eventuelt underskud. Man da tilslutningen viste sig at være stor,  
giver det Foreningen et lille plus i regnskabet.  
 

Tiden vil vise, om der bliver Zumba i forsamlingshuset igen efter sommerferien. 
 

                   På Zumba pigernes vegne Connie Svendsen 

 
 Zumba 
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Min deltagelse de to steder har mest koncentreret sig om  
Udviklingsplaner og Favrskovruten. 
 

Skjød har sammen med 20 andre landsbyer tilmeldt sig til  
projektet om at få en udviklingsplan. Jeg tror faktisk, at vi  
bliver de første, som får besøg af Karsen Gram. Karsten  
kommer til at lede den del der har med inddragelsen af  
borgerne og få landsbyen til at prioritere projekter, som vi  
ønsker og tror, kan gøre en forskel hos os. Kommunens plan-
lægger vil måske også deltage, så der kan skabes en helhed. 
 

Med foldere ”Hvor vil vi hen” starter visionen og den skal vi 
formulere. Udviklingsplanen er strategien for, hvordan vi når 
målet. Ved tilmeldingen er der allerede peget på forslag til  
forskønnelse af kerneområdet ved gadekæret, men der er 
sandelig plads til flere ideer. 
 

Hvad siger I til en landsbypedel måske sammen med en af nabolandsbyerne,  
fælles solcelleanlæg, diskussion om skoledistriktet skal planlægges på en ny  
måde, fælles idrætsfaciliteter for skolebørn i de mindste klasser med nogle af  
naboerne, kan vi få turister til overnatning i Skjød, hvad skal der til for at øko-
turister vil overnatte i shelters på stadion, kan vi finde et varemærke for Skjød og 
videreudvikle det i fællesskab, ja det er bare nogle af mine strøtanker.  
Du har sikkert også et par stykker. 

Jeg vil opfordre dig til at deltage den 12. maj. Det vi nu sætter i gang er en løben-
de proces og derfor vil jeg foreslå, vi på Hjemmesiden under Udviklingsplaner får 
en Idébank, hvor vores mangfoldighed af idéer kan samles. 

Intet er umuligt. For et ½ år siden troede ingen, at pigerne i Skjød skulle danse 
Zumba i forsamlingshuset – det gør vi nu, vi er mange med stor aldersspredning 
og vi har det rigtigt sjovt. 
 

En anden ting jeg glæder mig til er at få en eller flere lokale stier præsenteret, 
mange af jer bruger dem allerede i hverdagen. Mit håb er, at vi kan sætte en  
historie på de informationer, der ligger på ruten. Jeg tror fortsat, at det er os  
lokale, der vil træde sporet og holde stien åben. 
 

Et andet projekt der er ved at blive søsat er hjælp til oprettelse af hjemmesider for 
landsbyerne. Her er vi jo fantastisk kørende med vores hjemmeside, så det tilbud 
er ikke lige så aktuelt for os, der skal noget mere til før det bliver interessant. 
 

Kunsten ud i landsbyerne har fundet to kunstnere til Laurbjerg og Skjød. Jeg  
glæder mig til at se, hvad det kan berige Skjød med inden for det næste halve år. 
 

Så ønsker jeg jer alle en rigtig god sommer og håber på et godt møde den 12. og 
en rigtig god Byfest. 

 

Vi ses Hanne Wind-Larsen 

 
Fra Landsbyrådet og LAG Favrskov 



 

 

Skjød Borger- og Idrætsforening afholdt sin årlige generalforsamling i  
Forsamlingshuset mandag den 11. april. 
Der var 14 omkring bordet og stemningen var god.  

 

Bjarne Andersen blev foreslået som dirigent.  

 

Formandens beretning blev varetaget af næstformand Allan Kristensen 
i  formandens fravær. I beretningen blev det bl.a. nævnt, at der snarest,      
via Skjød Tidende, vil blive indkaldt til borgermøde ang. forskellige ideer til byens 
forskønnelse. Beretningen blev godkendt.  

 

Kassererens reviderede regnskab blev omdelt, gennemgået, kommenteret og 
godkendt. 

  

Under eventuelt takkede næstformanden på bestyrelsens vegne Lis, i ord og 
handling, for hendes solide arbejdsindsats gennem årene.  

 

Der skulle vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, da Steffen Søgård var udtrådt 
og Lis Busborg ikke ønskede genvalg.  

Simon Johnsen og Troels Thomsen opstillede til bestyrelsen og blev valgt.       
Der var genvalg til Alex Pedersen og Allan Kristensen samt suppleanterne       
Kirsten Laursen og Claus Skriver. 
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde 
konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand:             Allan Kristensen  
Næstformand:     Simon Johnsen 
Kasserer:             Troels Thomsen  
Best. Medl.:         Anne Mette Særkjær  
Best. Medl.:         Alex Pedersen  
Aktiv suppleant:  Kirsten Laursen  
Aktiv suppleant:  Claus Skriver  
 

 

På SBIF's vegne 
Allan Kristensen 

 
Generalforsamling i SBIF 

Den nye Formand 
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Mix-bold starter torsdag den 19. maj   
fra kl. 18.30 til 20.00 

 

Du behøver ikke tilmelde dig.  
Bare mød op, det koster ikke noget.  
Forældre er velkommen til at deltage. 

 

Vi ses 
Kim 

 
Mix-bold 

Nanna Hulgaard, Paradiset,  
Bodtoftevej 20,  
har lavet denne flotte  
tegning til Skjød Tidende. 



 

 

 
Sæt X i kalenderen allerede nu 

Side 20 

HØSTFEST SOM I GAMLE DAGE 
 

Skjød Forsamlingshus inviterer til høstfest 
med spisning, musik og dans lørdag  

d. 24. september kl. 18.00. 
 

Skjød Forsamlingshus 

Høstgudstjeneste m. fællesspisning 
 

Den 16. oktober inviterer Skjød Menighedsråd 
og Skjød Forsamlingshus til høstgudstjeneste 
med efterfølgende fællesspisning i  
forsamlingshuset ca. kl. 18.00. 
Gudstjenesten starter kl. 17.00 i Skjød Kirke. 
 

Skjød Menighedsråd 
Skjød Forsamlingshus 

Vildtaften 
 

    Fredag d. 4. november kl. 18.30 afholder  
    Skjød Jagtforening "Vildtaften".  
 

    Foreningens medlemmer og Skjødborgere er  
    velkommen.  
 

    Senere på året udsendes en mere detaljeret invitation.  
 Vel mødt 

Skjød Jagtforening 

Har du været inde på 
Skjøds hjemmeside  
www.skjoedby.dk  
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Skjød  Jagtforening 
 

Fugleskydning 
 
 

Skjød Jagtforening afholder sin årlige fugleskydning i  
Bodtofte skov, lørdag den 2. juli  2011. 

 
Interesserede, der vil være med til at afhente  

kongen Sten Rasmussen, Skjød,  
mødes ved Skjød Gadekær kl. 9.00. 

 
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos regenten,  

hvorefter vi drager til skydebanen i skoven. 
 

Deltagelse, inkl. mange flotte præmier på fuglen,  
samt kaffe og rundstykker ved ankomsten 

koster  125,- kr. pr. deltager 
(betales på pladsen). 

 
Vi holder middagspause fra kl. 12.30 til kl. 13.30,  
hvor vi nyder vores medbragte mad i fællesskab.   
Drikkevarer, pølser m.m. kan købes på pladsen. 

 
Om eftermiddagen kan der købes kaffe og kringle m.m. 

 
Alle er velkomne, også i løbet af dagen,  
men de der ønsker at skyde på fuglen,  
bedes tilmelde sig til  Gert  8696 0119. 
 
      Vel mødt til en festlig dag. 

 
                Bestyrelsen 
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Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

 
Den 22. februar afholdt Skjød  
Forsamlingshus generalforsamling.  
 

Den foregik i al ro og orden,  
og der blev ingen ændringer i  
sammensætningen af bestyrelsen.  
 

Alle der var på valg modtog genvalg.  
 

Men tro ikke, at vi er en  
sammenspist bestyrelse.  
 

Vi modtager altid gerne ideer, ris og 
ros i forbindelse med vores arbejde, 
der hele tiden handler om at bevare 
Skjød Forsamlingshus. 
 
 

 
Et tilbageblik 
 

Den 17. marts 
havde vi  
fornøjelsen at 
kunne byde 
Nick &  
Stephen  
velkommen i  
Skjød For-
samlingshus.  
 

Desværre 
havde vi ikke 
solgt så man-
ge billetter, 
som vi kunne 
ønske os. 
   

Alligevel fik en forrygende aften. 

Nick & Stephen startede deres Danmarksturne i Skjød, og de var glade for, at det 
var en lille intim koncert. Nick & Stephen spillede tidligere i The McCalmans, men 
da Ian McCalman gik på pension, besluttede de to skotter at fortsætte som duo. 
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Det næste arrangement vi afviklede,  
var ølsmagning ved Paul Johan Madsen. 
 

Han fortale om Carlsbergs historie og vi 
smagte på 8 forskellige øl.  
 

Paul Johan var en dygtig og lunefuld  
fortæller, og i bestyrelsen er vi af den  
opfattelse, at folk hyggede sig.  
 

Undervejs serverede vi pølsebord, så det 
hele ikke gik op i øl.  
 

Da Paul Johan tog hjem, og der ikke var 
flere af Jacobsens øl, gik vi over til  
Tuborg, og for nogle stykker blev det en 
lang aften. 

 

Den 13. april havde vi Tøseaften.  
Vi ville gerne vise lokalet på første sal 
frem.  
Her havde vi stablet en mini mini messe 
på benene. Her var Tupperware, 
fiberklude, tøj, smykker, sko, tørklæder 
og tasker. Det var lige før, at lokalet var 
for lille, for rigtig mange havde fundet 
vej til Skjød Forsamlingshus.  

 

”Drengene” i bestyrelsen sørgede for en 
lille buffet, som blev indtaget i salen.  
Vi tror, de fremmødte havde en god  
aften med tid til hygge og tøsesnak. 
 

Det er ikke nogen hemmelighed, at  
Forsamlingshusets økonomi ikke er på 
plussiden lige nu.  
Men vi er fortrøstningsfulde og vi har 
masser af gå på mod.  
 

I løbet af sommeren vil vi få gulvet i  
salen lakeret . Der slides hårdt på  

lakken, men det er vi kun glade for. Det betyder jo, at huset bliver brugt. 
 

Forsamlingshuset vil også i år være vært ved festen i forbindelse med  
sommerfesten den 25. juni - se side 9. 
 

Efter sommerferien er vi klar med nye arrangementer, hvortil alle skal være  
velkommen.             På bestyrelsens vegne 

Henny Josefsen 



 

 

1) Hvem kan stemme ved SBIF’s generalforsamling? 
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 18 år og som har 
betalt kontingent. 
 

2) Hvem er suppleanter i SBIF’s bestyrelse? 
Kirsten Laursen og Claus Skriver 
 

3) Hvad kunne forsamlingshuset udlejes til ifølge den gamle  
formålsparagraf? 
I husets formålsparagraf stod, at forsamlingshuset kunne udlejes til ”alle  
sømmelige og gode formål”. 
 

4) Hvem blev Årets Fuglekonge i 1979? 
1979 Ove Overgaard Jensen 
 

5) Hvem kan deltage i den årlige fugleskydning? 
Alle medlemmer af foreningen – samt fast bosiddende i Skjød er velkomne  
til at deltage 
 

6) Hvornår afholder Skjød Petanque Skjød Open? 
Skjød Open finder sted i september - typisk en lørdag. 
 

7) Hvad koster det, hvis man glemmer at ”læse vand af”? 
Manglende selvaflæsning kr. 250,00 
 

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

9) Hvornår er der deadline til Skjød Tidende? 
Der er deadline til Skjød Tidende d. 1. februar – d. 1. maj – d. 1. august  
og d. 1. november 
 

10) Hvem skal du kontakte, hvis du vil med i ”kunstudvalget” i Skjød? 
Hanne Wind-Larsen 
 

11) Hvem er der gensynsglæde med i Skjød Forsamlingshus? 
Nick Keir og Stephen Quigg 
 

12) Hvem er webmastere på Skjøds hjemmeside? 
Bjarne Andersen og Mette Johansen 
 

13) Hvad er der på det midterste billede på hjemmesidens forside? 
byskilt 
 

 
 Quizzens spørgsmål og svar 



 
 Vinder af hjemmeside-quiz 

Det blev Kirsten Frisch, der blev den heldige vinder i  
Skjød Tidendes quiz om Skjøds hjemmeside 
www.skjoedby.dk. 
 

Kirsten havde svaret rigtigt på alle spørgsmål og dermed 
vundet en adgangsbillet til forsamlingshusets mexicanske 
sommerfest til byfesten. 
 

(se de rigtige besvarelser på modsatte side) 

 
 Landsbydagen 2011 

Solen skinnede i mere end en forstand på LANDSBYDAGEN 
 

Ca. 20 Skjødborgere mødte op til morgenkaffe og rundstykker inden det gik løs. 
 

I år var det hovedsalig området omkring klubhuset, som 
skulle have en omgang med beskæring af træerne, 
græsslåning, indsamling af løvfald og sidst, men ikke 
mindst, retablering af dele af pladsen foran klubhuset.  
 

Et "rejsehold" blev sendt til busskuret, genforenings-
pladsen (hjørnet af Bygaden og Skræddergyden) og 
Gadekæret. 
 

Det var som om, at solen gav lysten og fantasien ekstra 
næring. F.eks. skulle vi blot beskære nogle grene, som 
hang ind over klubhuset.  
Den del endte med, at områ-
det bag klubhuset nærmest 
blev forvandlet til åbent land 
samtidig med, at klubhusta-
get fik en ordentlig omgang, 
når nu de herrer Erik og  
Bjarne alligevel var deroppe. 

 

Det hele sluttede med pølser og brød samt øl og 
vand. 
 

En herlig dag og tak til alle, der bidrog 
         Skjød Borger- og Idrætsforening 

Allan Kristensen 



 

 

Borger– og Idrætsforeningen Allan Kristensen  Tlf.: 8998 2736 
 

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  

 
Pinsemorgen ved Gadekæret 

 

Pinsesøndag d. 12. juni kl. 9.30 mødes vi ved Gadekæret  
til fælles morgenkaffe i selskab  

med naboer og andre hyggelige skjødsere. 
Medbring selv kaffe og brød. 
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Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2011 
 

Jeg ser gerne, at det bliver 
 

______________________________ 
 

der skal modtage årets Skjødser. 
Min begrundelse er:  

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

     Navn:  ____________________ 
 

Adresse:_____________________ 

 
Kuponer 

Tilmelding til Fællesspisning d. 12. maj afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 9. maj  

 

Børn:  ________                         Voksne:____________ 
 
Navn:      ________________________________________________________ 

Tilmelding til Mexicansk sommerfest  d. 25. juni afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 20. juni  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

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

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



 

 

 
Opslagstavlen 

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

D. 12. maj skal jeg til  
fællesspisning,  

inden borgermødet 

D. 25. juni er der fest for små og store hele dagen ved Gadekæret. 

Det bliver en sjov dag. 
 
Til festen om aftenen skal jeg huske at finde  

min Mexicanerhat frem og tage den på i forsamlingshuset. 

Den 23. juni skal 
jeg en tur til 
Bloksbjerg :-) 

 

Turen starter 
fra Skjød  
Stadion kl. 18.00 

Hmm… Hvem skal jeg 
finde på at indstille til  
Årets Skjødser?   
 

Husk at aflevere  
kupon i  
Forsamlingshusets  
postkasse  
Inden 1. juni 

Fra d. 19. maj  
sprinter jeg til Mix-Bold  
hver torsdag kl. 18.30 

Pinsesøndag  
kl. 9.30 

skal jeg se solen 
danse over  

Gadekæret i Skjød.  

 

Husk at medbringe 
kaffe og brød. 

Der er fugleskydning  
d. 2. juli. 
Hvem mon bliver årets  
fuglekonge? 

 
Petanque afholder  

ekstraordinær  
generalforsamling  

d. 24. maj 


