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






Julen i Skjød
Nyt fra foreningerne
Fællesspisning
Fastelavn
Skjød Oldboys i Parken

Adventshygge
i Skjød
søndag d. 2. december
kl. 13.30

Adventsstuen i Skjød Forsamlingshus
åbner med Tombola, fiskedam og
julehygge på nisseloftet
Hele dagen er der mulighed for at forny
anparter i Skjød Forsamlingshus
Der sælges adventskranse, kirkegårdskranse
og meget andet julegrønt

kl. 14.00

Gratis kagebord med kaffe/te og saftevand
ved fornyelse af anparter

kl. 16.45

Lyset på kirken tændes og
Skjød Borger- og Idrætsforening tænder
juletræet ved Gadekæret
Måske kommer julemanden forbi og hilser på

kl. 17.15

Adventssang og Lucia optog i kirken

kl. 18.00

Suppe og tarteletter v/Jytte og Gitte
i Skjød Forsamlingshus

Tilmelding på kupon side 20 eller senest kl. 16 på dagen

Nyt fra Skjød Vandværk
Skjød Vandværk påtænker i nær fremtid at udskifte vore vandmålere med
elektroniske målere.
Dette vil betyde, at vores brugere efter udskiftningen ikke længere skal foretage
selvaflæsning, da det efter udskiftningen vil kunne foretages fra en bil, der kører
forbi ejendommen.
Vi er netop nu ved at indhente tilbud på udskiftningen af målerne fra vores lokale
vvs firmaer.
Vi har ca. 155 målere placeret ind- og udvendigt i vores forsyningsområde.
Skjød vandværks forsyningsområde er: Bygaden, Hejnskildevej, Sparregårdsvej,
Kirkeskovvej, Bodtoftevej, Skræddergyden, Glæsborgvej, Skolebakken,
Pøt Mølle vej, noget af Brundtvej og noget af Frijsenborgvej.
Skjød Vandværk vil betale for de nye målere samt nødvendige fittings og
plomber.
Vores brugere skal dog selv betale for evt. udskiftning af defekte haner før og
efter måleren.
Men husk, at du som vanligt skal selvaflæse i år.
Du vil modtage et selvaflæsningskort, som skal indberettes senest 4. januar 2013.
Skjød Vandværk
Bjarne Andersen

Smilehullet
Kresten var jæger og gik stærkt op i sporten, omend evnerne til at ramme ikke
helt stod mål med ambitionerne. Da andejagten gik ind, var han da også ude
med bøssen og dagen efter mødte han sin gode ven Peter, der spurgte, om
han havde fået skudt noget.
Kresten trak på skuldrene og sagde så: “Nåe skøtt å skøtt det æ wal så møj såe,
men der wa iligodt et par støkker, der fek sæ en slem forskrækkels”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

Sig mig lige ud, doktor, hvad fejler jeg? Men sig det på dansk og ikke på latin.
“Åh, du fejler såmænd ikke noget. Men du spiser og drikker for meget”.
“Tak doktor. Min kone ville gerne have en skriftlig diagnose, men den kan jeg jo
få på latin, ikke?”.
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Allan Kristensen

Støt vores energi- og klimaprojekt
Støt vores energi- og klimaprojekt med effekter til et loppemarked
Hej alle i Skjød.
Vi er flere elever her fra Skjød, som går
i 8. klasse på Skovvangvangskolen i
Hammel.
Vi håber på, at vi skal en tur til Grønland
efter sommerferien næste år.
På hele 8. årgang arbejder vi nemlig med
et projekt om energi og klimaeffekter og
det er planen, at vi efter sommerferien
skal til Grønland og se klimaforandringer.
Det er også planen, at vi skal optage film
på Grønland om klimaeffekter sammen
med skoleelever fra Grønland.
For at turen til Grønland kan blive til noget, skal
vi have skrabet en masse penge sammen.
Derfor har vi blandt andet planlagt at afholde et
loppemarked på Skovvangskolen i Hammel
søndag den 25. november fra kl. 13.00 -17.00.
Hvis du har effekter til et loppemarked vil vi
meget gerne modtage dem.
Vi tager ikke imod kummefrysere og sofaer og
den slags, som vi ikke har mulighed for at transportere, men alt muligt andet. Brugbart legetøj,
vaser, lamper, lysestager, billedrammer ja hvad
som helst, som står i din kælder og som du
synes er for godt til at smide ud.
Effekter kan afleveres på Glæsborgvej 26, Skjød i garagen fra den
16. november til fredag den 23. november.
Kom også gerne til vores loppemarked i Hammel den 25. november,
hvor vi også sælger kaffe og kage.
Har du i øvrigt gode ideer til hvordan vores klasse kan tjene flere penge, vil vi
også gerne have et tip. Vi vil gerne folde tryksager og den slags arbejde.
Send en sms til 6154 1544 med dit navn og hvilke opgaver, det drejer sig om,
så ringer vi tilbage.
Mange hilsner fra Kasper, Anne, Anders og Nikolai 8.A

Skjød Familie- og Aktivitetsdag
Lørdag d. 25/8 blev der på sportspladsen for første gang afholdt Skjød
Familie - og Aktivitetsdag.
Anledningen var, at
antallet af deltagere til
Børnenes Dag gennem de sidste par år
har været faldende og
samtidig har det særligt været helt små
børn, der har deltaget i
Børnenes Dag.
Ved at udvide Børnenes Dag til Skjød Familie– og Aktivitetsdag
ville vi gerne tiltrække
både små og store
børn, unge, forældre,
dem midt imellem og
endelig også de ældre
borgere i Skjød. Og det lykkedes også, idet de ca. 35 fremmødte Skjødsere
repræsenterede alle aldersgrupper.
Vi lagde ud med en
heftig fodboldkamp,
som jeg i skrivende
stund ikke husker
resultatet på, men
kæmpet, det blev
der!
Samtidig blev der i
legeområdet både
kastet med frisbee,
bolde og sand af de
mindste børn, som
også var selvskrevne
deltagere i stafetløbet, der bl.a. indeholdt kartoffelløb og
trillebørsræs.
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Til frokost bød Forsamlingshuset på
pølser m/brød,
snolder og en trailer fyldt med sodavand og øl.
Efter frokosten
skulle vi have været i gang med en
minipetanqueturnering,
men deltagerne
blev overrumplet
af et voldsomt
regnskyl, der satte
banerne under
vand.

Efter en lille pause tog vi i stedet hul på den store afslutnings-rundboldkamp og
det blev en rigtig familiebegivenhed, idet deltagerne spændte lige fra dagplejebørn til pensionister (det betød så også at vi suspenderede det meget omfattende
regelsæt og spillede efter gehør i stedet). Det var meget forskelligt hvor hårdt og
langt, der blev slået, hvor hurtigt der blev løbet, men alle morede sig og kampen
endte uafgjort, så vi kunne alle få en præmie ;-).
Vi synes, vi havde en rigtig god dag og er klar til en ny runde til næste år. Vi vil
opfordre alle til at møde op og deltage i en meget hyggelig dag, hvor vi mødes på
tværs af familier, aldre og gader.
PS. Vi modtager gerne forslag til aktiviteter og er der nogen, der selv har lyst til at
stå for en aktivitet, hører vi også gerne fra Jer.
SBIF, Randi Nørskov

Teltudlejning
FORENINGENS TELTE
Grundet uheld ved udlejning af foreningens telte og følgende udgifter heraf ser
foreningen sig nødsaget til at hæve lejen pr. telt til kr. 350. Det samme gælder
depositum. Ændringen træder i kraft pr. 01-01-2013.
Foreningen har i øjeblikket kun 2 telte, hvilket betyder, at vi, indtil videre, kun
udlejer 1 telt ad gangen.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening.

Julehilsen
Skjød Borger- og Idrætsforening ønsker hermed sine medlemmer, sponsorer
og andre, der har medvirket til vores arrangementers gennemførelse en
RIGTIG GLÆDELIG JUL
og
ET GODT NYTÅR
På bestyrelsens vegne
Allan Kristensen

Smilehullet

-

En bank er et sted, som vil låne dig penge, hvis du kan bevise, at du ikke har
brug for dem.

- De unge vil have, at man befaler, så de får mulighed for ikke at adlyde.
Citat fra dagblad, hvor korrekturen var blevet afskaffet:
-

Der blev gjort op med forestillingen om, at kvindens plads var i kødgryderne.
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Allan Kristensen

En tur i Parken
Energibundterne Kasper og Keld Jacobsen arrangerede i september en fodboldtur til landskamp i Parken i København for Skjød oldboys suppleret med børn og
venner af holdet.
Omkring 35 mand tog af sted fra gadekæret i en grøn bus. En tur planlagt til 4
timer, som dog skulle vise sige at blive noget længere grundet et par forhindringer
undervejs.
Den første og mindste var, at nogle af deltagerne, med Johnny i spidsen, viste sig at
have en usædvanlig stram blære og især
Johnny efterspurgte hurtigt tissepauser!
Den anden viste sig på Storebæltsbroen,
hvor et dæk sprang.
Brødrene Bach var ikke i tvivl om, at
dækket skulle skiftes, da blot ét bagdæk i
bussens højre side næppe ville holde hele
vejen. Så vi måtte ind på transportcenteret,
hvor vi passagerer så kunne følge med i
en konkurrence om, hvem der først løser
problemet: chaufføren eller Torben Bach?
Det betød, at mange af os blev forstyrret
midt i stegt flæsk og persillesovs, idet
meldingen var, at en anden bus nu var klar.
Vi skulle forlade vore fyldte tallerkner for at
komme af sted. Men ak, da maden var
smidt ud og vi stod klar til at tage imod den
nye bus, så havde Torben fået kontakt til
en dækmand, som vi så ventede på!
Længe! Da han endelig ankom fik han
rigtig mange "kloge" hjælpende ord fra
holdet og derfor gik det hurtigt med at få
skiftet dækket. Men tiden var knap og det
gik mod København i fuld fart. Dvs fuld fart
for en grøn bus! Omkring 100 km/t kunne
den komme op på!
Vores dygtige chauffør fandt heldigvis den
direkte vej til indgang C i Parken og læssede os af lige ved tælleapparatet. Så det
var flot, at chaufføren og Torben fik ordnet
dækket i tide!
Forsættes næste side

Vi fandt vore pladser og meldte ”Skjød
oldboys er på plads – lad kampen
begynde” hvorefter Morten Olsen & Co
gik på banen klar til nationalsang.
Ligesom Skjød oldboys havde det
danske landshold svært ved at finde
målet. Danskerne havde bolden meget uden at der rigtig skete noget, og det er
jo også set for hjemmeholdet på Skjød
stadion.
Til gengæld er der stor forskel på
trænerne. Morten Olsen holder ved de
gamle kæmper, f.eks. Rommedal, mens
Keld Jacobsen godt nok sætter pris på
spillere i en høj alder, men langt hurtigere tager konsekvensen af manglende
effektivitet foran mål og skifter ud på
holdet.
Efter kampen gik turen retur mod Skjød
som vi nåede frem til ved 2 tiden. Uden
sprængte dæk. Godt trætte var vi - men en del oplevelser rigere!
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Ole Møller-Hansen

Fastelavnssoldat - 2013

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer:
Søndag den 3. februar 9.30 til 11.30 - morgenkaffe for fastelavnssoldater
Søndag den 10. februar 8.15 til17.00 – Fastelavnssoldaterne samler ind til fest
Fredag den 22. februar 18.30 – Fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus
Alle børn fra 0-7 klasse inviteres til at deltage i traditionen med at samle penge ind
til en fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus.
Traditionen her i Skjød
er gammel og går ud
på, at børn i Skjød (0-7
klasse) iklædt soldateruniform sammen går
fra dør til dør og synger
en fastelavnssang.
Der samles penge og
godter ind. Pengene
går til at holde en fastelavnsfest for alle byens
børn - også med deltagelse af de helt små,
som endnu ikke er
begyndt i skolen.
Der plejer også at være en skilling
til de børn der har gået soldat. De
godter som falder af på dagen fordeles til soldaterne sidst på dagen.
Traditionen er med til at kitte vores
børn sammen på tværs af åregangene og vi håber, at mange børn
og forældre vil bakke op om arrangementet. Der vil blive sørget godt
for alle de børn, der ønsker at deltage.
De børn som vil være med til at gå
fastelavnssoldat er iført en uniform
som består af en skråhue og et
hvidt skærf med guldbånd samt et
sværd.
Forsættes næste side

Ønsker man selv at sy
fastelavnsuniformen kan
man finde opskriften på
dragten på Skjøds hjemmeside www.skjoedby.dk.
Materialerne kan købes i
syforretningen i Hammel.
Det er også muligt at leje
en uniform for 15 kr. hos
Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33 tlf. 3045 6607.
Sværd kan købes for 25 kr.
hos Jens Anton på Sparregårdsvej 6.
Søndag den 3. februar
2013 – morgenkaffe
med rundstykker til
soldaterne
Fastelavnssoldaterne mødes første gang søndag
den 3. februar kl. 9.30 11.30 til rundstykker hos
prinsen Mathias E. Olsen
på Glæsborgvej 20
(tilmelding er ikke nødvendig – børnene skal bare møde op). Denne dag fordeles
børnene på to hold. Vi sikrer, at der både er små og større børn på begge hold og
at alle kommer på hold med nogle de kender og er trygge ved. Vi øver soldatersangen. Børnene har denne morgen tid til at snakke og hygge sig sammen, så de
kender hinanden inden de skal gå soldat.
Fastelavnssøndag den 10. februar 2013 – Vi går fastelavnssoldat
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos Kongen Kasper Møller Hansen,
Glæsborgvej 26. Om formiddagen køres børnene rundt til de huse/gårde som
ligger uden for byskiltet. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i
selve Skjød by. Hvis nogle af de yngste soldater ikke kan klare en hel dag, er der
mulighed for, at de blot deltager om formiddagen. Børnene spiser middagsmad
hos Kongen. Arrangementet forventes at slutte kl. 17.00 hvor børnene er samlet
hos Kasper, Glæsborgvej 26.
Fredag den 22. februar 2013- Fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus
Fastelavnsfesten finder sted i Skjød forsamlingshus fredag den 22. februar kl.
18.30. Kom udklædt. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både store og små kan
deltage. Der bliver slået katten af tønden for forskellige aldersgrupper.
Der vil være gratis pølser og en sodavand til børnene.
Er der spørgsmål vedr. uniform eller andet er I meget velkommen til at ringe til
Susanne og Ole på 8696 0052 eller Lars og Merethe på 8696 0070.
Side 12

Med venlig hilsen
Fastelavnsteamet 2013.

Gadekæret
Hen over sommeren og efteråret har Skjød Borger-og Idrætsforening fulgt op på
oprensningen i gadekæret og etableringen af miljøområdet bag gadekæret med
beskæring af pil omkring hele området.

Vi er ikke helt færdige, pil er tungt at danse med, men nu kan man da se vandet
fra alle vinkler. Ekstra lamper mod øst og nord langs bredden er med til at skabe
stemning og øen midt i det hele er gjort klar til juletiden. En lyskæde er sat op
rundt langs kanten af øen og 1. søndag i advent, den 2. dec., bliver juletræet
tændt og her venter endnu en overraskelse.
Meget er sket, men det udelukker ikke, at mere kan gøres. Har du ideer til yderligere tiltag, vil vi i bestyrelsen gerne høre fra dig.
Vi har vel alle en interesse i at gøre Skjød til både et smukkere og bedre sted at
bo.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening.
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Cykel sælges/byttes
Konkurrence
for børn
Kildemoes
citybike med
7 gear
sælges/byttes
med MTB. 56 år gammel.
Meget
velholdt.
Prisforslag:
2000,- kr.
Kontakt
Sidse Olsen,
Hejnskildevej.
Mobil:
5098 6817

Kontakt
Skjød Borger– og Idrætsforening

Allan Kristensen

Tlf.: 8698 2736

Skjød Petanque

Berit Gulev

Tlf.: 4040 1505

Skjød Forsamlingshus

Gitte Jakobsen
Henny Josefsen

Tlf.: 8696 0943
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
Side
14 Wind-Larsen

Tlf.: 8696 0037

Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Nu er sommeren slut for i år, efteråret er over os, med alt hvad det bringer med
sig af regn, rusk og ikke mindst en natur præget af flotte gyldne farver.
Forsamlingshuset havde i samarbejde med Skjød Menighedsråd arrangeret
høstfest efter høstgudstjenesten i Skjød Kirke d. 12.oktober. Det blev en rigtig
hyggelig aften med sange, taler og Heidis gode høstmenu.

Traditionen tro, er der julehygge
i forsamlingshuset første søndag
i advent, der i år er d. 2. december.
Der bliver tombola, fiskedam, mulighed for at forny sine anparter
og som noget nyt, bliver der jul på
loftet for børn og barnlige sjæle.
Dagen slutter med fællesspisning, hvor Jytte og Gitte
serverer suppe og tarteletter.
Se mere om julens indtog i Skjød
i annoncen på side 3.

Forsættes næste side

I flere år har Jane Bergman stået for
udlejningen af forsamlingshuset, telefonpasning, fremvisninger og anden kontakt til
husets lejere, men nu har Jane ønsket at
stoppe med denne opgave.
Fremover er det Gitte Jakobsen, der skal
holde styr på husets kalender og passe telefonen. Det er stadig nr. 8696 0943 du skal
ringe til, når du vil leje Skjød Forsamlingshus
til din næste fest.
Bestyrelsen vil gerne takke Jane for godt
samarbejde gennem årene og byde Gitte
velkommen til opgaven.
Nu er det blevet den tid på året, hvor forsamlingshusets bestyrelse skal opkræve
anparter. Hvis du ikke er hjemme, når vi banker på din dør – eller hvis du ikke lige
har kontanter, er det i år muligt at indbetale beløbet til forsamlingshusets konto.
Du vil i så fald få en seddel med info om, hvad du skal betale samt forsamlingshusets kontonummer. Som tak for hjælpen byder vi på gratis kaffe og kage 1. søndag i advent. Det er naturligvis stadig muligt at forny anparterne denne dag også.
Husk: Hvis du har lyst til at arrangere en fællesspisning i forsamlingshuset er du
velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for mere info om, hvad
du skal gøre.
Til sidst skal det nævnes, at der er generalforsamling i I/S Skjød Forsamlingshus
d. 27. februar 2013 kl. 19.30.
Godt efterår og glædelig jul når vi når dertil fra Skjød Forsamlingshus.
Skjød Forsamlingshus

Juleguf - Nutellatrøfler (ca. 20 stk.)
125 g flødechokolade
25 g smør
2 spsk. kaffefløde 9%
2 spsk. nutella
75 g hasselnøddeflager

Smelt flødechokolade og smør i fløden over vandbad.
Tilsæt nutella. Hæld massen i en skål og lad den stivne.
Rist hasselnøddeflagerne gyldne på en tør pande. ’
Rul ca., 20 kugler af trøffelmassen og tril dem i de ’
afkølede hasselnøddeflager.
Tips: Hvis trøflerne er til børn kan de trilles i krymmel.
Nutellatrøfler kan opbevares tildækket i køleskab ca. 1 uge.

Børnenes sider

Denne flotte tegning har Lucas lavet til
Skjød Tidende.
Lucas bor på Sparregårdsvej, og han
bliver 8 år i december.
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Børnenes sider

13-årige Naja fra Sparregårdsvej
har lavet denne flotte tegning til
Skjød Tidende.
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Tidende
Fællesspisning
Fredag d. 18. januar 2013 kl. 18.00
Skjød Tidendes redaktion har besluttet sig for at lave en
fællesspisning, der kommer til at stå i avisens tegn.
Det sker fredag d. 18. januar kl. 18.00

Menuen bliver:
Forloren avisand med tilbehør
og til dessert serveres der Avis med tryksværte.
Priser:
Prisen for dette - inkl. kaffe/te - er såmænd kun 50 kr. for voksne.
Børn under konfirmationsalderen slipper med 25 kr.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding senest d. 14. januar på mail til ban@fibermail.dk
eller ved at aflevere kuponen i forsamlingshusets postkasse .

Kuponer
Tilmelding til Fællesspisningen 18. januar afleveres i
Forsamlingshusets postkasse senest d. 14. januar
Voksne_____________________

Børn_____________________

Navn___________________________________________________________
Klip…………………………………………………………………………………………
Tilmelding til Adventsfællesspisningen d. 2. december afleveres i
Forsamlingshusets postkasse senest d. 26. november
Voksne_____________________

Børn ___________________

Navn___________________________________________________________

Opslagstavlen

Redaktionen ønsker alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses til fællesspisningen
d. 18. januar.
1. søndag i advent står i julehyggens tegn i Skjød
I forsamlingshuset er der nisser på loftet og fællesspisning.
Ved Gadekæret tændes juletræet og i
Kirken er der adventssang og Luciaoptog.
Så kan man da kun komme i julehumør.

Har du hørt, at det
er Gitte Jakobsen,
du skal kontakte på
tlf.: 8696 0943,
når du vil leje Skjød
Forsamlingshus?

Lad din næste gåtur være en tur omkring
Gadekæret. Der er blevet rigtig flot.

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

