
Tidende 

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

 Sommerfest og Sankt Hans 
 Legestue for de mindste 
 Ny konkurrence 

17. Årgang  - 2. Udgave  - Maj 2012   



 

 

 
Busturen d. 12. maj 

Side 2 

RAVNING ENGE OG BINDEBALLE GAMLE KØBMANDSGÅRD  
 
 

Busturen med De grønne Busser den 12. maj 
 til ovennævnte steder gennemføres som planlagt  

med afgang kl. 10 fra Gadekæret -  
kom gerne i god tid.  

 
 

 
Skjød Borger- og 
Idrætsforening  
serverer kaffe med 
"noget til" på udturen. 
 

Forventet hjemkomst  
ca. kl. 16. 
 
Vel mødt ! 
  
 

SBIF 
Allan Kristensen  

Alex Pedersen 



     
Skjød Byfest ved Gadekæret  

Lørdag den 23. juni 
 
 

Dagens program: 
 
 

 09.00               Flaghejsning og morgensang ved Gadekæret  
     

 09.20           Gratis morgenkaffe og et rundstykke 
          Morgenandagt 
     

 09.30         Special– og veteranbiler kommer  
    

 10.00         Kanosejlads i Gadekæret 
 

          10.15        Præsentation af veteranbilerne 
          Publikums favorit præmieres 
 

 11.15         Opstart på malerkonkurrencen  
 

 12.00 - 13.30    Frokost ved Gadekæret 
    

 13.15          Aktiviteter fortsætter 
 

 14.00        Kanodyster i Gadekæret    
         Find din makker til årets dyst 
 

 15.00              Eftermiddagskaffe og kage 
 

 15.30         Den Gyldne Kagerulle overrækkes 
 

     Dagen igennem vil der være åbnet i boden, hoppeborg, sejlads  
       på  Gadekæret og andre legemuligheder for små og store 
 

 19.00         Fællesspisning i forsamlingshuset 
           kåring af Årets Skjødser, auktion over dagens  
          kunstværk m.m. 
 

 21.00                 Båltale og Sankt Hansbål ved Gadekæret 
  

                  Herefter må vi se om alle Skjøds hekse og trolde er blevet  
     hjemme i Skjød for at fortsætte festen i forsamlingshuset. 
 
   Se mere info om Byfesten på de næste sider 



 

 

 
Byfest og Sankt Hans  

Side 4 

Foreningerne i Skjød er traditionen tro 
igen gået sammen om årets byfest. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening sørger 
for Hoppeborg til de små, Kanoer til de 
lidt større børn og legesyge voksne og 
Børnebål denne gang på den nyrenove-
rede P-plads bag Gadekæret. 
 

For de voksne konkurrerer vi om Den 
Gyldne Kagerulle og Kanodysten for 
de voksne er med igen. 
 

Der vil være Et par overraskelser ved præsentationen af veteranbilerne og vi 
tænder Skt. Hansbålet på pladsen bag Gadekæret. 
 

Som tidligere år vil Bygaden være lukket for trafik fra lørdag d. 23. juni kl. 8 til 
søndag den 24. juni kl. 12.                                           Skjød Borger- og Idrætsforening 

Allan Kristensen 

 
Veteranbiler - Motorcykler - Specialbiler 

Der vil igen i år kunne høres diverse motorlyde fra sommerfestens festplads ved 
Gadekæret.  
De fremmødte biler / motorcykler vil blive præsenteret på en lille køretur og  
publikum kan stemme på deres favorit, som vil modtage en lille præmie. 
 

Jeg håber, at der igen kommer veteranbiler 
fra Lilleåens Motor Venner. Men jeg ved, at 
der også her i Skjød og omegn findes speciel-
le biler rundt om i garagerne. Dem vil vi også 
gerne se. Kender I nogle med gamle / speci-
elle biler eller motorcykler, må I gerne invitere 
dem til at deltage. 
 

I må meget gerne give mig besked, hvis I 
kommer eller kender nogle, der kommer, så 
jeg kan have lidt føling med, hvor mange vi 
bliver. 

Connie Svendsen 
Tlf. : 8696 0094 Mobil: 3122  5540  

           (gerne SMS) 



 

 

 
Hekse og Trolde 

Da sommerfesten i år falder sammen med Sankt Hans, 
synes vi, det kunne være sjovt at lave et hekse / trolde 
tema på dagen.  

 
Derfor er man meget velkom-
men til at finde udklædnings-
kassen frem og forvandle sig 
til heks eller trold… 
gerne af den søde slags. 
 

Håber vi ses til en hyggelig 
dag.                                                                                                    
        
                             Festudvalget 

 
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, som kan indtages i Den 
Maritime Café eller på Terrassen begge steder med søudsigt til kanosejlere. 
 

Skjød Jagtforening 



 

 

 
Vi maler byen rød - eller gør vi? 
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I år vil vi som noget nyt springe 
ud og invitere nogle personer til 
at samle et lille hold.  
 

De skal med pensel og lærred 
skabe lokale mesterværker.  
 

De fantastiske lokale billeder  
vil efterfølgende blive udbudt 
til salg på auktion under  
fællesspisningen i 
forsamlingshuset om aftenen.  
 

Nu har du muligheden for at  
efterprøve dine kunstneriske 
årer.  
 
 
 
 
 

 

Vil du ikke male, kan du nyde vores lokale kunstnere være kreative. 
 

Denne aktivitet er afløseren for tovtrækningskonkurrencen  

Det har gennem flere år været en traditi-
on, at der er kagekonkurrence til som-
merfesten i Skjød. Der har været mange 
flotte og lækre kager gennem årene og 
vandrepokalen ”Den gyldne Kagerulle” 
har været givet til den bager, der efter 
Skjødsernes mening, havde bagt den 
bedste kage. 
Sådan vil det også være i år, så frem 
med opskrifterne og røreskålene. 
Forhåbentlig vil I være med i konkurren-
cen, så vi kan få dejlige kager til efter-
middagskaffen ved Gadekæret lørdag 
d. 23. juni. 
 

 
Kagekonkurrence 

Vinderen af Den Gyldne Kagerulle 
2011: Connie Jørgensen 



 

 

 
Sankt Hans fællesspisning  

Skjød Forsamlingshus byder på fællesspisning Sankt Hans 
aften kl. 19.00. 
 

Vi serverer Heksegryde med tilbehør og en Troldego’ Iseliksir 
til dessert. 
 

Priser:  
Voksne 80 kr. - Børn 40 kr. 
Forsamlingshuset sælger drikkevarer. 
 

Undervejs vil årets Skjødser bliver afsløret. 
 
 
 

De fantastiske kunstværker udført under 
dagens Byfest af kunstnere fra Skjød vil  
blive solgt på auktion. 
Den gruppe malere, der får solgt til den  
højeste pris, er vindere og de får æren. 
Overskuddet fra malerkonkurrencen går til 
forsamlingshuset. 

 

Kl. 21 tændes Sankt 
Hans bålet ved  
Gadekæret, og vi skal 
naturligvis synge  
midsommervisen. 
 

Forsamlingshuset vil sørge for, at ingen skal tørste  
ved bålet. 
 

 
Efter bålet går vi tilbage til forsamlingshuset  
til en hyggelig aften med musik  
fra vores fantastiske musikanlæg. 
 

Alle er velkommen uanset om man har deltaget i  
spisningen eller ej. 
 
 
 

Husk tilmelding til fællesspisning. Brug kupon på side 19,  
læg en seddel i forsamlingshusets postkasse eller en mail til:  
ban@fibermail.dk senest d. 18. juni. 
 

Der kan købes kaffe/te, kage, øl og vand. 
 

Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Landsbydagen d. 28. april 
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…..blev dagen, hvor især P-pladsen bag Gadekæret fik en grundig gang skøn-
hedspleje af kyndige hænder, så man nu kan fornemme, hvad det hele gerne 
skulle ende med, Et værested for byens borgere i smukke omgivelser. 

 

 
 
Vi havde også folk 
ved genfore-
ningsstenen, 
legepladsen, 
busskuret,  
promenaden, 
bemærk venligst 
blomsterkummer-
ne, og ved nogle 
af byskiltene, 
hvor der blev 
plantet tulipaner. 
 

En meget stor tak 
til alle, der deltog 
(og vi var mange).  
 
 
 

Det skal så heller 
ikke glemmes, at 
Kirsten sørgede 
godt for voksne 
og børn,  
både med  
morgenkaffe / 
brød samt frokost 
i klubhuset, da vi 
næsten var helt 
færdige med  
dagens gøremål. 

 
 

Skjød Borger- og 
Idrætsforening 

Allan Kristensen 

Ellen Andersen i fuld vigør ved Landsbydagen 

Så laves der P-båse 



 

 

 
Generalforsamling i SBIF 

Skjød borger- og idrætsforening afholdt sin årlige 
generalforsamling i SBIFs klubhus torsdag den 
19. april. Der var ca. 15 borgere mødt op.  
 

Stemningen omkring bordet var god, og den blev 
næret af Kirstens gode kaffe, kage og småkager. 
 

Bjarne Andersen stod for at dirigere løjerne, der 
startede ud med formandens beretning om det 
begivenhedsrige år.  
 

Formanden fremhævede Skjødborgerne og  
deres foreningers store arbejde og samarbejde 
igennem året navnlig i forbindelse med Landsby-
dagen og Byfesten.  
 

Desuden understregede en synligt stolt  
formand de mange store projekter, der foregik i 2011 og stadig foregår i 2012,  
såsom tilgangen af det nye kunstværk, forskønnelsen af Gadekæret mm.  
Projekter for mange tusinde kroner, som man i høj grad kan takke landsbyrådet og 
sponsorer for.  
Formanden berørte desuden enkelte visioner for landsbyens fremtid, såsom en 
fastholdelse af byens ældre borgere, der grundet mangel på egnede boliger, ser 
sig nødsaget til at flytte fra byen. Han foreslog derfor et projekt om ældreboliger. 
Der var et spørgsmål ang. varetagelse af byens opslagstavle, og formanden  
indviede forsamlingen i borgerforeningens forslag om opsætning af en lystavle.  
Beretningen blev godkendt. 
Det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået af kassereren og blev  
godkendt. 
På valg til bestyrelsen var Claus Skriver, Anne Mette Særkjær, Kirsten Laursen og 
Simon Johnsen.  
Claus Skriver og Anne Mette Særkjær ønskede ikke genvalg.  
I stedet for de udtrædende medlemmer blev Randi Nørskov og Annette Schiødte 
valgt ind.  

Trods mangel på lagkage under revision af regnskab, ønskede både Verner  
Hansen og Arne Mikkelsen genvalg som revisorer, og begge blev genvalgt. 
 

Under eventuelt blev der spurgt til juletræet på gadekærsøen og formanden indvi-
ede forsamlingen i borgerforeningens planer for øen, der indebærer fældning af 
øens birketræ og opsætning af en permanent juletræsfod, der skal stormsikre det 
juletræ, der i de forgangne år af og til har haft slagside. 
 

Slutteligt takkede formanden de udtrædende medlemmer for deres store indsats 
for SBIF igennem årene – meget passende med en æske ”Merci” chokolade. 
 

Fortsættes næste side 

Formand Allan 
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På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SBIF bestyrelsen 

Formand:        Næstformand:    Kasserer: 
Allan Kristensen                    Simon Johnsen                      Troels Thomsen 

Bestyrelsesmedlem: 
Randi Nørskov   

Aktiv suppleant: 
Annette Schiødte   

Aktiv suppleant: 
Kirsten Laursen 

Bestyrelsesmedlem: 
Alex Pedersen 



 

 

 
Nyt fra Forsamlingshuset 

I februar var der generalforsamling i I/S Skjød Forsamlingshus. Henny Josefsen, 
Erik Bach, Gitte Jakobsen og Jakob Mølgaard var på valg, men havde indvilliget i 
at tage to år mere, så bestyrelsen fortsætter uændret: 
 

Formand:  Henny Josefsen 
Kasserer: Bjarne Andersen 
Sekretær: Mette Fiil 
Medlem:  Lise Lotte Mortensen 
  Gitte Jakobsen 
  Erik Bach 
  Jakob Mølgaard 
Suppleant: Connie Svendsen 
  Lone Oman Pedersen 
 

Revisorer er Verner Hansen og Åge Ørting. Revisorsuppleant er: Jørgen Jensen. 
 

D. 22. marts 
var der  
fællessang med 
Peter Vildmand. 
Fremmødet var  
desværre ikke 
så stort, som vi  
kunne have  
ønsket, men vi 
havde en rigtig 
sjov og hyggelig 
aften med sang, 
vin og guitarspil. 
 
 

P.t. arbejdes der på at lave et nyt afkrydsningsskema, der skal udleveres til  
husets lejere. Heri står der, hvad man skal gøre inden huset forlades. Dette  
skema skal underskrives og afleveres til Jane, når nøglen afleveres. I tilfælde af, 
at huset ikke er ”forladt i ordentlig stand”, kan man blive pålagt en regning for  
ekstra rengøring.  
Desuden sendes der en info til byens foreninger med de gældende regler for  
aflevering af huset efter et foreningsarrangement.  
 

Der bliver opslag i køkkenet med husets regler og med brugsanvisning til ovn og 
opvaskemaskine.  
Desuden kommer der opslag i depotrummet om, hvordan borde og stole skal  
stilles efter brug. Som det er nu, kan det nemlig af og til være umuligt at komme 
hen til skabene.  
                          Fortsættes næste side 



 

 

Når der festes i forsamlingshuset – og det bliver der 
heldigvis stadigvæk – så bliver der slidt på inventaret.  
Stolene i skænkestuen var efterhånden i så dårlig 
stand, at vi ikke kunne tage ansvaret for, at  
nogen skulle sidde på dem længere.  
Derfor har vi nu indkøbt nye stole, så alle kan sidde 
trygt og godt uden fare for pludselig at ”ende under 
bordet”. Det skal der nok være nogen, der gør alligevel, 
men nu er det i hvert fald ikke stolenes skyld   
 

 

Sommerfesten falder i 
år på Sankt Hans aften.  
Det er forsamlingshu-
set, der arrangerer fest 
om aftenen, og vi har 
valgt at lave det som 
fællesspisning, så man 
har mulighed for at  
have børn med.  
Temaet er hekse og  
trolde, og vi opfordrer 
alle – store og små – til 
at komme udklædte.  
 

Aftenens menu bliver 
heksegryde med  
tilbehør og desserten 
en troldego’ iseliksir….   
 

Vi har droppet ”den levende musik”, men efter Sankt Hansbålet vil der ikke  
komme til at mangle musik i huset. Vi har jo et helt fantastisk musikanlæg, så tag 
bare danseskoene med.  
 

Der er salg af fadøl og sodavand hele aftenen, så der skal nok blive fest inden 
Skjøds hekse og trolde vender næsen hjemad. 
 

Herefter går bestyrelsen i sommerhi, men bare rolig – vi går ikke helt i dvale. 

Vi vil også bruge sommeren til at få ideer til nye, sjove arrangementer i vores  
allesammens hus: Skjød Forsamlingshus. 

 

                          Skjød Forsamlingshus 
                Mette Fiil 

De nye stoles samles 



 

 

 
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 19) 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  



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Børnenes Side 

Side 14 

Oliver på 5 år har tegnet denne flotte 
tegning til Skjød Tidende. Oliver bor på 
Bygaden.  



 

 

 
Legestue 

 

Kom til legestue for de 0-3 årige i klubhuset! 
 
 
 

Kunne det ikke være hyggeligt med 
en legestue for Skjøds mindste?  
 
Det synes vi og derfor arrangeres der  
legestue i Skjøds klubhus 

 
søndag den 17. juni og  
søndag den 12. august.  
 
 
 
 

Her har vi fået lov at låne dagplejer Connies legetøj! 
 

Vi mødes kl. 10-12.  
Tag evt. en madpakke med. 
 

Meld gerne tilbage om I kan deltage senest dagen inden. 
 
 

Vi glæder os til at se jer! 
 

Med venlig hilsen 
 

Troels, Sigurd (17 mdr.) og Marguerite 
 

Simon, August (22 mdr.) og Solveig 
Tlf.: 2279 9077 

Mail: solveigsandal@gmail.com  
 

Side 15 



 

 

 
Skjød Jagtforening - Generalforsamling 2012 

Side 16 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i 
Skjød Forsamlingshus d. 3. februar. 
35 medlemmer var mødt op. 
Dagsorden ifølge lovene. 
 
Formanden bød velkommen, og udtrykte sin 
glæde over det overvældende fremmøde. 
Herefter sang vi en af foreningens egne san-
ge - akkompagneret af Orla på harmonika 
og Niels på klarinet. 
Henrik Angel blev valgt til dirigent. 
 
Formanden omtalte i sin beretning årets  
begivenheder og de arrangementer vi havde 
udført. 
Han sluttede med en tak til bestyrelse og 
øvrige som har lagt et stort arbejde i årets løb. 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren Gert Frisch. 
Dette blev kommenteret og godkendt. 
På valg til bestyrelsen var: Niels Hellemann og Ove Overgaard Jensen. Begge 
blev genvalgt 
Kjeld D. Pedersen blev genvalgt som suppleant. 
Revisorerne  Gunner Pind og Orla Skødt Jensen blev også genvalgt.      
 
Under eventuelt:  
Forslag:  
Fra:  Rasmus Mortensens ang. udflugt til  Danish Crown? 
Fra: Henning Jensen ang. Krage ben som han ønskede indleveret 14 dage inden 
generalforsamlingen. 
Fra: Søren Jensen ang. post og Skjød Tidende. 
 
Herefter lotteri m. mange flotte præmier.  
  
Den udsatte krage & skade pokal blev igen i år vundet af  Søren Jensen, Hammel 
med 44 par ben. 
 
Aftenen sluttede med et par historier, kortspil og hyggeligt samvær. 

 
På bestyrelsens vegne 

Ove O. Jensen 

Ove O. Jensen 



 

 

 
Konkurrence 

 

Her er et billede 
af et  serie 3 
fodboldhold fra 
Skjød. 
 

Billedet er af lidt 
ældre dato, men 
kan du kende 
spillerne, træne-
ren og hold- 
lederen? 
 

Aflever din  
besvarelse til 
Skjød Tidende: 
ban@fibermail 
eller læg en 
seddel i forsam-
lingshusets 
postkasse  
senest  
d. 15. juni. 
 

Den der har flest 
rigtige navne 
vinder. I tilfælde 
af flere ens 
trækkes lod om 
præmien.  
 

Vinderen får en 
billet til  
sommerfestens 
fællesspisning 
for 2 personer.  
 
 

 

                                 Redaktionen 
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Side 18 

 
Pinse ved Gadekæret 

Side 18 

Pinsesøndag d. 27. maj kl.10 mødes vi igen ved  
Gadekæret til fælles morgenkaffe. 

Medbring selv kaffe og brød.  
Vi ses til en hyggelig morgenstund ved Gadekæret 

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 



 

 

 
Kuponer 

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:_________________________ 

Tilmelding til Sommerfestens fællesspisning d. 23. juni  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 18. juni  

 

Børn:     ________                            Voksne:   __________               
 
Navn:      ________________________________________________________ 

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 



 

 

 
Opslagstavlen 

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

 

Hvad sker der i Skjød? Hvad med vejret? 
Se det på Skjøds hjemmeside: www.skjoedby.dk 

HUSK TROLDE OG HEKSE 

BYFESTEN D. 2
3. JU

NI 

LEGESTUE FOR 
DE MINDSTE -  
I KLUBHUSET  
D. 17/6 OG 12/8 

 

Se pinsesolen danse ved  
Gadekæret i Skjød d. 27. maj kl. 10.  

Husk selv at medbringe kaffe og brød. 

 

Hvem bliver 
årets Skjødser  

2012? 

Redaktionen ønsker 
alle en god sommer 

 

De gamle drenge spiller bold på 
Skjød Stadion -  
datoer i kalenderen 
Mød op og hep! 


