
Tidende 

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

 Fastelavnssoldaterne i Skjød 
 Forårets arrangementer 
 Generalforsamlinger 

17. Årgang  - 1. Udgave  - Feb. 2012   



 

 

Side 2 

Så bliver det ikke bedre 

AR-auto/elektro 
 

holder åbent hus i forbindelse med  
udvidelse af virksomheden. 

 
Dette sker lørdag den 3. marts fra klokken 10 til 17 

på Sparregårdsvej 5, Skjød, 8450 Hammel. 
 

Der vil være mulighed for at få en pølse med brød, 
samt at nyde en øl eller vand i dagens anledning. 

Som åbningstilbud tilbydes  
der på dagen et gratis servicetjek! 

 
Så tag bilen eller mc’en under armen 

og kom og få en hyggelig dag på værkstedet. 
Medbring venligst servicebogen,  

hvis denne forefindes.  
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Hvem bliver det i år? 

  Årets Skjødser skal kåres ved sommerfesten d. 23. juni.  
 

        I 2011 var det Gert Thiede, Gert Frisch og Poul Henrik Vallentin, der  
     løb med titlen for deres store arbejde med ”Skjød Støtter” arrangementet. 
 

                                                        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 23) 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 sommerfest. 
 

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  



 

 

 
Referat fra fællesmøde januar 2012 

Side 4 

Fællesmødet fik i efteråret en vedtægt og det første møde er nu holdt i overens-
stemmelse med vedtægten. 
Valget af landsbyrepræsentant og suppleanter skete ved fællesspisningen i  
december uden ændring af personsammensætningen. 
 

Fra fællesmødet skal nævnes, at vi 
som et særskilt punkt havde legeplad-
sen og dens fremtid til drøftelse.  
Bare rolig, der er ingen planer om at 
flytte eller nedlægge den. Vi kan ikke 
lige se et alternativ for, hvad der ellers 
kan være på pladsen. 
 

Forsamlingshuset vil præcisere udlej-
ningsreglerne af huset til foreninger og 
andre brugere. På deres ønskeliste 
står nye stole til skænkestuen.  
Træstolene lever på lånt tid. 
 

Forskønnelsen af gadekæret og specielt pladsen modsat Bygaden fortsætter  
i foråret.  
SBIF vil holde os orienteret om udviklingen på pladsen og i Skjød Tidende. 
 

I forbindelse med udviklingsprojektet i maj sidste år var der stor interesse for at 
forskønne Skjød. Vi skal have fulgt op på denne interesse. Vi må konstatere, at 
der mangler en gruppe til at se på byen med forskønnelsesbriller og vi blev enige 
om, at det vil vi få gjort noget ved i foråret. Så har du interesse i at udvikle Skjød 
og tage fat, hører vi gerne fra dig. 
 

Veos kunstværk lever en stille og kold tid, men vi er enige i at det giver nye mulig-
heder på stadion, som bør tænkes ind i en ny helhed.  
Et af ønskerne er en projektør, som lyser direkte på kunstværket. 
 

Sommerfesten falder sammen med Sankt Hans aften og derfor holdes årets by-
fest under lidt andre former end sædvanlig. Festudvalget tænker tanker og vil se, 
om det er muligt at tænde et flydende bål på gadekæret i forbindelse med festen  
i forsamlingshuset. I løbet af dagen skal de kreative, og dem der ikke ved det  
endnu, udfordres på en ny og spændende måde. 
 

Årets Skjødser skal findes og kåres, der skal sejles på gadekæret i kano og mon 
ikke også der bliver nogle biler af lidt ældre årgang at se på. Så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen til sommerfesten lørdag d. 23. juni. 
 

Efter vinterferien vil stigruppen samles og få planlagt, hvordan vi kommer videre 
med den lokale sti. 
 

 Fortsættes næste side 
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Det sker ved Gadekæret 

Det røde kvadrat på det højre billede er udsigtsterrassen, som på billedet til  
venstre er markeret med "Nu" 
 

Området mellem den stiplede linie og hækken ud mod Kirkeskovvej bliver miljø-
område med en belægning af stenmel og plads til bænksæt og grill.  
For enden af dette område, op mod den lille markerede firkant, er det tanken at 
etablere et blomsterbed. 
 

Området op mod hækken ved gangstien mellem Kirkeskovvej og promenaden 
bevares som parkering for personbiler. 
 

Der opsættes 6 lamper mellem promenaden og P-pladsen langs gangstien samt 2 
lamper på udsigtsterrassen. 
 

Vi forventer, at stedet er klar til ibrugtagning i løbet af foråret. 
 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Den samlede udgift til Skjød Tidende og hjemmesiden er på ca. 6400 kr. årligt.  
 

Da Petanque ikke længere kører på så højt et blus, må udgifterne deles på færre 
og derfor sættes beløbet for vedligehold og trykning op til 1600 kr. for de 4  
foreninger: Forsamlingshuset, Borger- og Idrætsforeningen, Skjød Jagtforening 
og Skjød Vandværk.  
 

Det er forsat meget billigt set i relation til de produkter vi får med hjemmeside og 
Skjød Tidende og det endda uden sponsorstøtte. 
 

Hanne Wind-Larsen 



Efterlysning 
 

I klubhuset hænger en lyseblå foret vindjakke størrelse 8-10 år, 
som er glemt efter ”BØRNENES DAG” i efteråret. 

 

Den skulle tilhøre en pige ved navn Freja. 
 

Henvendelse til Allan Kristensen, 8698 2736 

 
Vidste du det? 

Genforeningsstenen på  
hjørnet af Skræddergyden  
og Bygaden er opsat i 1928 
til minde om Sønderjyllands 
genforening med Danmark i 
1920. 
 

Efter nederlaget til tyskerne  
i 1864 mistede Danmark 
Slesvig og Holsten og den 
nye grænse blev lagt, så  
den i det store og hele fulgte 
Kongeåen tværs over  
Jylland. 
 

Efter 1. verdenskrig, som 
Tyskland tabte, blev det  
besluttet at foretage en  
folkeafstemning i Slesvig og 
Holsten om tilhørsforholdet  
til Danmark eller Tyskland. 
 

Denne folkeafstemning resul-
terede i, at der i Nordslesvig, 
det nuværende Sønderjyl-
land, var flertal for et tilhørs-
forhold til Danmark. 
 

Forholdet mellem sønderjy-
der og sydslesvigere er i dag 
det bedste, men denne 
grænsedragning er også den 
eneste grænsedragning i 
Europa, som er sket på fuld 
demokratisk vis, d.v.s. efter at folket har talt. 

Allan Kristensen 
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Tag godt imod Fastelavnssoldaterne d. 19. februar 

Søndag den 19. februar samler to delinger soldater ind til fastelavnsfesten den 
24. februar. Håber I alle vil tage godt imod dem, som I plejer.  
De børn, der ikke var med til morgenkaffe den 4. februar, kan stadig nå at kom-
me med. Kontakt Ole og Susanne på telefon 8696 0052, så vi ved, hvor mange 
der kommer. 
Nye soldater mangler tit en uniform. Derfor vil vi prøve at samle gamle  
uniformer sammen så vi kan have et antal uniformer, som kan lånes/lejes.  
 

Har du en uniform liggende, som I ikke selv får brug for vil Gitte,  
Skræddergyden 33, tage imod dem og sørge for at nye kan låne  
uniform fremover. 
 

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus  
fredag den 24. februar begynder kl. 18.30.  

 

I år bliver det som det plejer.  
Vi starter med Soldaternes indmarch, sang og dans. 
 

Der er stolelege, ballondans, diskotek, tøndeslagning med kattekonge mm. 
 

Til de små, der endnu ikke går soldat er der præmie  til bedste udklædte. 
 

Der er pølser til store og små børn, kaffe og lagkage til de voksne,  
så kom, hyg jer med børn og os andre nogle timer. 
 

Susanne og Ole Møller Hansen 
 



 

 

 
Fastelavnssoldaterne i Skjød i 1960`erne 

Side 8 

For 2 år siden havde Susanne Østerby i kirkebladet en meget fin artikel om Jens 
Antons kroner, som jeg læste med stor interesse.  
Efterfølgende viste jeg artiklen til mine brødre Peder og Karl Erik Vesterby, som 
begge har været fastelavnssoldater i Skjød.  
 

Soldaterne gik Fastelavnssøndag rundt i henholdsvis Skjød og Sølvsten  
skoledistrikt og sang ved hvert sted, de kom til, en sang for at samle penge ind til 
en fælles fastelavnsfest, som regel den efterfølgende fredag eller lørdag.  
 

Det var kongens forældre, der skulle give frokost til soldaterne, så ruten blev lagt 
derefter.  
Når drengene blev konfirmeret kunne de ikke mere være med i optoget. 
Peder fortæller, at efter lærer Tandrup var det Viggo Madsen, der bestemte, 
hvem der skulle være kronprins.  
Kronprinsen og kongen kom så hos ham og fik taget mål til kronerne, som han 
derefter sørgede for at få lavet til dem. 
 

I 1960 var arvefølgen: Arveprins: Finn 
Andersen, Kronprins: Peder Vesterby 
og Konge: Bruno Rasmussen.                              

1961 blev Peder konge og Finn  
Andersen kronprins.         
 

I 1967 blev Karl Erik Vesterby konge 
og Poul Erik Hansen kronprins. 
 

Karl Erik fortæller, at han og de øvrige 
soldater gik både lørdag og søndag, 
den ene dag i Sølvsten. De to hold slog 
sig sammen, fordi det kneb med at få 
soldater nok. Han fortæller også, at 
han var i Neder Hadsten, nuværende 
Saturnvej, for at få taget mål til kroner-
ne, og senere hentede far dem.  
Tømrer Hugo Rasmussen lavede  
sablerne til alle. 

Begge fortæller: For at komme hurtigt 
frem gik vi også over markerne, uanset 
om der lå sne eller det var en pløje-
mark.  
Når turen var færdig, afleverede vi  
pengene til Viggo Madsen, og så fik  
vi en fastelavnsbolle hver. 

Fortsættes næste side 

1966 konge Bent Hansen og 
Dronning Sonja Kristensen  



Side 9 

 

 

Om søndagen havde soldaterne vindjakker på med skråbånd over.  
Til den efterfølgende fest havde alle puder på skuldrene. Puderne var foldet af 
silkepapir og dampet over kogende vand, så silkepapirsstrimlerne rigtigt kunne 
fylde noget.  
På bukserne blev ned ad begge sider syet ret brede sølv-/guldbånd. Kronprinsen 
og kongen havde også fået syet tynde sølv-/guldbånd rundt på alle kanter på  
jakken.  
De havde naturligvis også et par ordner på. Og hver dreng medbragte en hjemme-
lavet roset, som hans pige skulle have.  
Rosetten bestod af en knap, hvorom der var syet et rynket silkebånd.  
Uden om dette, var der syet endnu et rynket silkebånd på. Silkebåndene havde 
forskellige farver.  
Til sidst blev der sat to stykker silkebånd på, som hang ned fra rosetten. 
 

Det var forsamlingshuset, der arrangerede festen, og det var Viggo Madsen, der 
stod for den med hjælp fra nogle af forældrene, især kongens og kronprinsens.  
 

Festen startede med, at fastelavnssoldaterne, fanebæreren, arveprinsen, kron-
prinsen og kongen marcherede ind og satte sig på bænken i den ene side af  
salen, og vi piger satte os over for dem på den anden.  
 

Nu var det spændende, hvem man blev 
budt op af.  
Først gik kongens tjener over til pigerne 
og gav en roset til den, som kongen  
havde udvalgt til at være sin dronning.  
Rosetten skulle sættes på kjolen.  
Derefter blev hun af tjeneren ført over  
til kongen, som gav hende dronninge-
kronen på.  
På tilsvarende vis fik kronprinsen, arve-
prinsen og fanebæreren sig sin prinsesse/
pige, og til sidst kunne soldaterne så  
”slås ̋ om de resterende piger.  
 

Derefter var der dans til harmonikamusik, 
som Helles leverede.  
Der blev også slået urtepotter i stykker.  
Vi fik bind for øjnene, fik en kæp i hånden, 
urtepotterne stillet op i en række foran os 
på tværs af salen, og så måtte vi se, om 
vi kunne ramme urtepotterne.  
 

Jeg tror, forsamlingshusets gamle  
trægulv fik mange slagmærker gennem 
tiden.  
Naturligvis slog vi også katten af tønden, som var én af de dritler, som Jørgen  
Følle ellers lavede til mejeriet hjemme i sin kælder.  
 

Fortsættes næste side 

1962. Soldaterne Bent og Poul Erik 
Hansen er parate til tage til  

fastelavnsfest  
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Og så fik vi sodavand og fastelavnsboller. Det var lækkert, for dengang var det 
kun omkring fastelavn, man fik fastelavnsboller. 
 

Sangen, fastelavnsdrengene sang, gik på melodien: ˶ I alle de riger og lande  ̋ 
 

I dag vi nu eder vil byde,  
I kender os vel fra i fjor, 
da I var så gode at yde  
en skilling til vort gildes bord.    
 

Og ugerne gik og dage, 
og året til sidst svandt hen. 
Fastelavn er nu kommet tilbage.  
Her har I os nu igen. 
 

Og derfor en lille gave 
vi gerne vil bede jer om. 
Med lidt vil vi tage til takke 
det bliver jo til en sum. 
 

”Familien længe leve!  Hurra!  Hurra!  Hurra! ̋   
 

Inden man gik videre, blev der sagt:  
” Vi vil gerne byde jer til fest i Skjød forsamlingshus førstkommende fredag aften.  ̋
 

NB! Dette er som Tove Hansen, Hammel, husker sangen.  
Findes der en anden version, er jeg interesseret i at få en kopi. 
 

Jenny Lyngaa  

Soldater fra år 2011 

Musikgudstjeneste i Skjød kirke den 11. marts kl. 11.00 
Med 2 glade marimbaer – og deres ”spillemænd”! 
 

Helle Høg og Jacob Damsgaard Ditlev medvirkede sidste år i Lerbjerg kirke ved 
en musikgudstjeneste, og brillerede her med deres virtuose spil på marimbaer.  
 

Marimbaen er et slagtøjs instrument og har rødder i Afrika og Sydamerika.  
Instrumentet ”fylder godt i landskabet”, og er ikke sådan lige til at flytte rundt 
med - de to instrumenter kunne liiiiige være i Lerbjerg kirke!  
 

De er to unge lokale musikere - Helle kommer fra Lerbjerg og Jacob fra 
Voldum. 
 

Helle og Jakob har spillet sammen i 5 år i Marimba Orkestret.  
Ved gudstjenesten i Skjød kirke skal vi lægge ører til lidt forskelligt - repertoiret 
er meget forskelligt - lige fra Bach til jazz! 
 

Anne Lise Quorning 

 
Musikgudstjeneste i Skjød Kirke  
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Udflugt 

Bustur til Ravning Enge og Bindeballe gamle Købmandsgård 
 

lørdag den 12. maj 2012    
 

Skjød Borger- og Idrætsforening arrangerer en udflugt til  
de 2 ovennævnte steder, som begge ligger ved Bindeballe-stien,  

den gamle jernbanestrækning mellem Vejle og Vandel. 
 

Vi skal se resterne af den 1000 år gamle bro over Vejle Ådal  
og museet her, som er indrettet i den gamle Ravning station. 

 

Derefter kører vi til Bindeballe, hvor der også venter oplevelser  
både for øjet og ganen. 

Den gamle Købmandsgård er, som der står, gammel,  
og rummer ikke kun købmandsbutik men også et museum og,  

i forbindelse med butikken, et lokale, hvor man kan forsyne sig med alt,  
hvad hjertet kan begære fra dengang ruder konge var knægt. 

 

Skjød Borger- og Idrætsforening giver en kop kaffe med noget til  
i bussen på udturen. 

 

Frokosten er en Bindeballe-Special menu bestående af spegesild,  
spegepølse, ost og en bjesk, altsammen hjemmelavet.  

Børnemenu til reduceret pris kan arrangeres. 
 

Der er afgang fra gadekæret med De grønne Busser kl. 10 
og turen koster kun kr. 175 inkl. frokost. 

 

Forventet hjemkomst ca. kl. 16. 
 

Max 45 deltagere - først til mølle. 

 

Tilmelding til Allan: 8698 2736 eller til Alex: 2361 6414 
 

senest den 28. april 
 
 

Venlig hilsen 
Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Børnenes side 

Side 12 

Denne flotte tegning har Emilie på 5 år tegnet til Skjød Tidende. Emilie bor  
Kirkeskovvej 5. Vil du også gerne have din tegning eller andet med i Skjød  
Tidende, så skal du bare aflevere det til Bjarne, Bygaden 15. Vi modtager også 
gerne historier, billeder o.s.v. fra voksne. 
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Brydning i børnehøjde 

Efter sommerferien startede jeg til brydning.  
 

Jeg var blevet interesseret i det, fordi min onkel er brydetræner i Randers, så 
han bryder med mig og mine søskende, når vi er sammen. Min fætter bryder jeg 
også lidt med, og selv om han kun er tre år og jeg er fem år, kan han godt vælte 
mig rundt. 
 

Jeg startede i Voldby brydeklub, hvor  
de har et hold for 4-6-årige mandag  
eftermiddag. Så tager jeg derind  
sammen med min mor og lillesøster,  
Liv. Far og min storebror, Magne, er  
til spejder på samme tid.  
 

Det er rigtig sjovt at gå til brydning.  
Vi leger lege og træner lidt til, når vi  
engang rigtigt skal lære at bryde.  
De har en stor madras, som vi laver  
kolbøtter på, det er smadderskægt.  
Når vi på skift får lov til at vælge, hvad  
vi skal lave, vælger jeg altid at vi skal 
løbe hen til madrassen og slå kolbøtter 
eller lande på den. Nogle gange får vi lov 
til at klatre op i ribberne og hoppe ned på 
den. Det er også sjovt. 
 

I december havde vi juleafslutning, hvor 
vi legede lege i den store sal og spillede 
pakkespil. Ovenpå spiste vi æbleskiver og drak saftevand.  
 

Der skulle også deles pokaler ud til dem der havde fået flest point til stævnerne 
og vundet flest kampe osv. Der var også en kammeratskabspokal og den vandt 
jeg! Jeg blev helt overrasket, men meget glad og stolt. Det blev mor vist også. 
 

Nu skal jeg snart til mit første stævne.  
Vi har jo ikke rigtigt prøvet at bryde endnu, men der er lavet nogle stævner  
helt specielt til en som mig. Nybegynder-stævner, hvor man leger og alle får 
præmier. Det bliver også sjovt. 
 

Hvis der er nogle, der skulle have lyst til at prøve kræfter med brydning, er der 
hold til alle aldre i Voldby brydeklub. Der er masser af plads til flere på mit hold. 
Og vores træner har lovet, at vi skal i gang med at træne nogle flere brydegreb 
snart. Hvis I vil vide mere, må I gerne kontakte min mor (Tlf. 4062 5567). 
 

Mange hilsner fra Hjalte Særkjær 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Skjød Forsamlingshus siden sidst 

Den 27. november 2011  
afholdt vi vores årlige  
adventsarrangement.  
En dag, der var rigtig godt  
besøgt.  
Som noget nyt forsøgte vi at  
skabe lidt stemning omkring  
juletræet. Enkelte voksne og en 
del børn gik omkring træet og 
sang et par julesange/salmer.  
Efterfølgende var der pakkespil 
for børn.  
Vi serverede gratis kaffebord og 
tombolaen var som altid godt 
besøgt.  
Efter adventssang i kirken bød vi 
på Gitte og Jyttes menu, som jo 
traditionen tro bestod af suppe 
og tarteletter. 
 

I december måned var der mulighed 
for at stemme på Skjød Forsamlings-
hus på hjemmesiden SPARBANK10til-
Forskel.  
Vi havde mulighed for at vinde 10.000 
kr. Det eneste man behøvede var en 
mobiltelefon og adgang til internettet. 
Desværre fik vi ikke stemmer nok.  
 

Det undrer mig, at vi ikke kunne samle 
flere stemmer. Vi nåede ikke en gang 
op på 400 stemmer. Min tanke var, at 
der i en by som Skjød må være mindst 
500 mobiltelefoner, og jeg ved, at en 
del udenbys har stemt på os.  
 

Nå, men lad nu det ligge, nu vil vi se 
frem til et godt 2012.  
Bestyrelsen er klar til at tage fat på et 
nyt og forhåbentligt spændende år. 
 
 

Fortsættes  næste side 
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Den 27. januar havde vi årets første fællesspisning.  
Det var en aften, hvor der blev spillet EM i håndbold, og den ringe tilslutning til 
spisningen, tillægger jeg håndbolden.  
 

Mange kunne følge kampen på deres mobiltelefoner og da resultatet forelå, steg  
stemningen. 

Vi havde den 7. december besøg af Jan Labich fra Nordea Fonden,  
som kom forbi med en dejlig check på 6.000 kr. til vores nye headset. Det er vi i 
bestyrelsen rigtigt glade for, da det har været stort ønske længe. På billedet viser 
Henny Josefsen det frem for Jan Labich.  
 

Den 15. februar afholder vi generalforsamling.  
Her håber vi, at rigtig mange medlemmer vil 
møde op og give os ris og ros og komme  
med en masse gode ideer til kommende  
arrangementer.  
 

I skrivende stund er det ikke afklaret om de  
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg genop-
stiller. På valg er: Erik Bach, Jakob Mølgaard,  
Gitte Jakobsen og Henny Josefsen. 
 

Hvis du sidder med nogle gode ideer, eller 
hvis du har lyst til at være med til at bevare 
Skjød Forsamlingshus, så stil op og vær 
med til at gøre en forskel.   
Min oplevelse af at være bestyrelsesmedlem er bestemt ikke kedelig.   
Suppleanterne for bestyrelsen er aktive suppleanter og således også en del af det 
gode miljø i bestyrelsen. Så kom ud af busken, og vær med til at gøre en forskel. 
 

Vi ses til generalforsamling den 15. februar kl. 19.30 i  
Skjød Forsamlingshus. 

 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 

Foto: Erling Baastrup 



 

 

Generalforsamling i Skjød Borger- og Idrætsforening 
 

torsdag den 19. april kl. 19.00 i KLUBHUSET Bygaden 32. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

   1)   Valg af dirigent 
   2)   Årsberetning ved formanden 
   3)   Regnskab ved kassereren 
   4)   Indkomne forslag.  

    Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i  
  hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
   5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer.       

 På valg er Simon Johnsen, Anne Mette Særkjær, Kirsten Laursen  
 og Claus Skriver. 

          Anne Mette Særkjær og Claus Skriver ønsker ikke genvalg. 
   6)    Valg af revisorer.                                          
          På valg er Verner Hansen og Arne Mikkelsen 
   7)    Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord. 
 

På bestyrelsens vegne 
Allan Kristensen 

Side 16 

 
Generalforsamlinger 

I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling i  
Skjød Forsamlingshus, onsdag d. 15. 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: 

 Henny Josefsen 
 Erik Bach 
 Jakob Mølgaard 
 Gitte Jakobsen 
    6. Valg af suppleanter  
    7. Valg af revisor. På valg er  
 Åge Ørting 
    8. Eventuelt             Skjød Forsamlingshus 
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Generalforsamling 
med gratis mad 

 

Skjød Vandværk indkalder  
hermed til generalforsamling  

d. 16. marts kl. 18.00  
med spisning i  

Skjød Forsamlingshus 
 
 

Menuen er: 
Forloren hare m. vildtsauce 

Til dessert serveres is 
 
 

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. 12. marts. på kupon side 23 
eller på mail til: ban@fibermail.dk  

              
 

               Skjød Vandværk 

 

 
Sølvsten Vandværk afholder Generalforsamling  

mandag d. 27. februar kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 
Dagsorden iflg. vedtægterne 

 
Sølvsten Vandværk 
Søren Westermann 
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Hyldest til Skjød 

Melodi: I en kælder sort som kul - Tekst: Huspoeten 
 

Lige midt i Favrskov 
 

ud til landevejen 
 

ligger der en lille by, 
 

den er helt sin egen. 
 

Der er smukt, det kan du tro 
 

flot natur og fred og ro 
 

gadekær med ænder 
 

vi hinanden kender. 
 

Kirken er det ældste hus 
 

højt på top den troner 
 

inden i er alle dus 
 

børn og mænd og koner. 
 

Flot den ligger tydeligt 
 

det er rigtig nydeligt 
 

vil du mere vide 
 

se vor hjemmeside. 

Har du været inde på 
Skjøds hjemmeside  
www.skjoedby.dk  
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ZUMBA 
i Skjød Forsamlingshus 

 
 

Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00 – 20.00 

starter vi igen med Zumba i Skjød Forsamlingshus. 
Du kan sagtens være med,  

selv om du ikke har været med før. 
 

Camilla kommer atter og holder os i gang. 
Denne gang er der Zumba 10 gange.  

Vi springer uge 14 over, så sidste aften i denne  
omgang bliver tirsdag d. 1. maj. 

 

Prisen er 350 kr. for disse 10 gange.  
Er man ikke medlem af Skjød Borger– og  
Idrætsforening, koster det 50 kr. ekstra. 

 

Vi hjælpes ad med at sætte borde på plads  
og ordne toilet, når vi er færdige.  

På den måde kan vi holde kontingentet nede.  
 

Tilmelding: Ved start d. 21. februar.  
Spørgsmål: 8696 0094 (Connie) 

 

Zumba hilsner fra Connie 
og Skjød Borger– og Idrætsforening 



 

 

Pinsesøndag d. 27. maj mødes vi igen ved  
Gadekæret til fælles morgenkaffe. 

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

 
Pinsekaffe 

 

HUSK SOMMERFEST  
OG SANKT HANS  

MED HEKSE OG TROLDE 
I SKJØD D. 23. JUNI 
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Lørdag den 28. april 
 

afholder Skjød Borger- og Idrætsforening sin årlige Landsbydag, 
som er fornøjelig på sin helt egen måde, selv om det er en arbejdsdag. 

’ 
 
 
 

Vi mødes til morgenkaffe med 
rundstykker kl. 9 i klubhuset. 
Her fordeler vi opgaverne og 
tager så fat forskellige steder  
i byen, som trænger til en 
kærlig hånd (Gadekæret, 
idrætspladsen, busskuret, 
hjørnet med genforenings-
stenen og flagstangen,  
legepladsen o.s.v ). 
 

 
 
 
Man må meget gerne gøre 
bestyrelsen opmærksom  
på steder i byen, som man 
synes trænger til en  
overhaling.  
Bestyrelsens 7 par øjne ser 
måske ikke alting. 
 
 

 
 
Kl. 12 samles vi igen til lidt frokost og en 
snak om, hvordan det hele er forløbet. 
 
Der er bestilt godt vejr !!! 
 
På bestyrelsens vegne 
Allan Kristensen 

 
Landsbydag 



 

 

Skjød Borger– og Idrætsforening Allan Kristensen  Tlf.: 8698 2736 
 

Skjød Petanque    Berit Gulev   Tlf.: 4040 1505   

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 

 
Kontaktpersoner 

200 g margarine 
350 g hvedemel 
150 g flormelis 
1 spsk vanillesukker 
1 æg 
 

1½ dl hindbærmarmelade 
 

Hvid glasur og krymmel 
 

Bages 20-25 min. v. 175 grader. 
 

Skær margarinen i mindre stykker og smuldr det i melet.  
Tilsæt flormelis og vanillesukker og saml hurtigt dejen med ægget.  
Stil dejen tildækket i køleskabet i mindst ½ time. 
 
Del dejen i to portioner. Rul hver halvdel ud til en firkant (ca. 20 x 30 cm).  
Del igen dejen på langs og bag de 4 dejstænger til de er gyldne.  
Lad kagerne køle af på bagerist.  
Smør marmelade på 2 af stængerne og glasur og krymmel på de 2 andre.  
Læg dem sammen med glasuren opad. Skær kagerne i 5-6 cm hindbærsnitter. 
 

 
Hindbærsnitter (ca. 10 stk) 
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Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2012 
Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 1. juni 

 
Jeg ser gerne, at det bliver 

 

______________________________ 

 
der skal modtage årets Skjødser. 

Min begrundelse er:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Navn:_________________________ 

 
Kuponer 

Gå ikke glip af hvad der sker i Skjød 
Tilmeld dig vores huskemail  

på: ban@fibermail.dk 
Så er du sikker på at være up2date 

Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 16. marts  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 12. marts  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 



 

 

 
Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. maj 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiil@teliamail.dk  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 
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Årets  
Skjødser 2012? 
 

Hvem stemmer 
du på?? 

Find kosten og 
trillebøren frem 
d. 28. april og 
mød op til  
Landsbydagen. 

Fastelavnssoldaterne  
kommer til din dør  

d. 19. februar. 
Tag godt imod dem. 

 

 
 
 
Skjød Tidende ønsker 

alle et godt forår.  

 

Der er fastelavnsfest  
i forsamlingshuset  
d. 24. februar  
fra kl. 18.30. 

 

Der starter Zumba  
i forsamlingshuset  
d. 21. februar. 
 

Alle kan være med. 
Sæt allerede nu  

et stort X i  
kalenderen  
d. 23. juni.  
Der er der  

Sankt Hans og  
sommerfest  

i Skjød. 

Se pinsesolen  
danse over  
Gadekæret i  
Skjød d. 27. maj. 


