Tidende
18. Årgang - 2. Udgave - maj 2013

Rasmus Willumsen midt i Gadekæret for at klargøre springvandet

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




Byfesten
Nye bestyrelser
Og meget mere…….

Skjød Jagtforening
Skjød Jagtforening afholdt generalforsamling d. 1. februar 2013.
Der var mødt 35 medlemmer op i Skjød Forsamlingshus.
På valg var: Gert Frisch, Jens Hulgaard og Peter Damsboe,
som alle blev genvalgt.
Som ny suppleant blev Kristian Kiil valgt.
Der var genvalg som revisor til Orla Skydt Jensen
og nyvalgt til revisor blev Allan Nielsen.
Gert Frisch fremlagde forslag om udflugt til Filsø.
Forhåndstilslutningen var stor, så turen blev besluttet.
Den udsatte kragepokal blev i år vundet af Søren Jensen på 1. pladsen
efterfulgt af Jan Juhl på 2. pladsen.
Bestyrelsen

Jagtforeningen er nu sammensat som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasser:
Medlemmer:

Jens Hulgaard
Niels Hellemann
Peter Damsboe
Gert Frisch og
Ove Jensen

Aktiviteter:
25. maj:
Udflugt til Filsø
6. juli:
Fugleskydning
14. september: Flugtskydning.
Derudover deltager Jagtforeningen i
Sommerfesten som tidligere.

Med venlig hilsen
Jens
Tlf: 8696 1150/6075 1909
mail: skjoedjagtforening@gmail.com
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Jens Hulgaard styrer nu
Jagtforeningen

Årets Skjødser - Hvem bliver det i år?
Årets Skjødser skal kåres ved
sommerfesten d. 22. juni.
I 2012 var det Allan Kristensen, der løb med titlen for sit
store arbejde bl.a. med renoveringen af Gadekæret, Projekt Kunst i Skjød, renholdelse
af byen, flaghejsning og meget, meget mere.
Du er med til at bestemme,
hvem det skal være i år.
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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.
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Foreningerne i Skjød

Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Skjød Forsamlingshus afholdt generalforsamling den 27. februar.
Her fortalte jeg om årets gang i forsamlingshuset, og at vi med glæde ser,
at huset får flere og flere udlejninger.
Lotte Mortensen ønskede ikke genvalg og i stedet blev Patricia Høver Pedersen
valgt. Tak til Lotte for godt samarbejde i de år du deltog i bestyrelsesarbejdet.
Den 20. marts holdt den nye bestyrelse konstituerende møde
og da vi er en bestyrelse, der kan lide mange titler, har vi fordelt os som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær og PR
Indkøber
Vicevært
Vicevært
Suppleant

Henny Josefsen
Gitte Jakobsen
Bjarne Andersen
Mette Fiil
Patricia Høver Pedersen
Jakob Mølgaard
Erik Bach
Connie Svendsen
Lone Oman Pedersen

Gitte står for udlejning af huset. Gitte kan kontaktes på telefon 8696 0943, og
hun træffes bedst om aftenen.
I foråret har vi fået gjort hovedrent. Alle skuffer og skabe blev tømt og rengjort,
vinduer pudset o.s.v., så nu er vi klar til rigtig mange arrangementer.
Det næste vi deltager i er sommerfesten, som i år løber af stablen den 22. juni.
Læs meget mere om dette på de næste sider.
Den 27. september kommer Stephen Quigg, som vi
kender fra The McCalmans og giver koncert. Det bliver
uden tvivl en aften med dejlig musik og sang.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere om arrangementet i næste nummer af Skjød Tidende, hvor du
også kan læse om Tøseaften den 23. september og
vinsmagning den 15. november.
Konfirmandstuen i Lyngå får nye møbler og forsamlingshuset har fået lovning på 3
af de gamle borde, som vi vil sætte op på førstesalen, da vi endnu ikke har haft
råd til at købe nye.
De nyindkøbte stole til ”skænkestuen” har desværre vist sig at være af ringe
kvalitet. Vi arbejder på at gøre dem mere stabile, men har endnu ikke fundet den
rette løsning. Skulle der sidde en med håndværkersnilde og lyst til at give os en
hjælpende hånd, så tøv ikke med at henvende dig.
Vi ser frem til at møde dig til vores kommende arrangementer.
På bestyrelsens vegne
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Henny Josefsen

Skjød Byfest ved Gadekæret
Lørdag den 22. juni
Dagens program:
09.00

Flaghejsning og morgensang ved Gadekæret

09.20

Gratis morgenkaffe og et rundstykke
Morgenandagt

09.30

Den nye generation af transportmidler

10.00 - 12.00 Bydyst: Tømmerflåde-bygning
12.00 - 13.30

Frokost i Søcaféen

13.00

Konkurrencer for tømmerflåder - sejlads

14.00

Kanodyster i Gadekæret
Find din makker til årets dyst

15.15

Eftermiddagskaffe og kage

16.00

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
med Kina som tema
Kåring af Årets Skjødser
Se mere info om Byfesten på de næste sider
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Skjøds Byfest d. 22. juni 2013
Traditionen tro går foreningerne sammen om at skabe en
festlig, hyggelig og sjov dag for alle.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 22. juni fra kl. 9 til sent.
Under Byfesten vil Bygaden blive lukket for trafik og der etableres omkørsel ad
Glæsborgvej.
Lørdag morgen mødes vi ved gadekæret til morgenkaffe. Hvordan det lige bliver i
år uden Anders Bonde vides ikke, men hyggeligt er det at starte dagen med fælles
kaffe.
I år vil den nye generation af biler/transportmidler blive præsenteret, spændende
vil det blive!
Hoppeborg og kanoer vil som altid være et element til morskab og udfordringer
gennem dagen.
Hvem siger, man ikke kan gå på vandet? I år vil vi prøve.
Årets nyhed: Hvem bygger den mest sødygtige tømmerflåde?
Bydysten om samarbejde.
Holdene skal arbejde sammen, men mod hinanden, både
når der bygges tømmerflåder, og når der skal sejles.
Opgaven skal styrke sammenholdet, men også give
anledning til megen diskussion og udfordringer.
Det skal nok blive en spændende dyst mellem nord, syd
og ”landsholdet” om at få de 3 flåder i mål.
Festudvalget vil snart finde 3 holdkaptajner til flåderne.
De 3 flåder bygges i løbet af formiddagen ved gadekæret
og skal søsættes kl. 13, hvor sødygtigheden skal stå sin
prøve inden konkurrencen skydes i gang.
Til frokost vil jagtforeningen stille grillen op ved ”Den gamle Smedje”.
En lækker frokostanretning kan købes og spises på bolværket med søudsigt.
Over middag komme så det spændende
moment : Kan landkrabberne i Skjød bygge
sødygtige tømmerflåder?
Det bliver op til publikum at bedømme det 3
holds flåder.
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Kanodysten er jo et tilløbsstykke, så den vil sikkert også finde sted mellem jer, der
ikke kom med på en tømmerflåde og mon ikke alle nu efterhånden trænger til
varm kaffe og kage.
Kager i bedste ”Blomsterberg” stil vil blive stillet på kagebordet og bedømt af et
strengt bypanel, som er alle kagetrængende Skjødsere.
Vinderen vil få overrakt ”Den Gyldne Kagerulle” - en efterhånden gammel
hædersbevisning, som overdrages år efter år til den bedste kagebager.
Find din yndlingsopskrift og pift den op til noget sjovt. Bag kagen med dine børn
eller børnebørn og få en god og kreativ oplevelse sammen inden Byfesten.
Dagen igennem vil der være salg af slik, øl og vand i Søcaféen.
Byfestmiddagen indtages i forsamlingshuset og aftenens tema er: Kina.
Så må vi se hvad aftenen kan udvikle sig til.
Under middagen kåres Årets Skjødser. Årets Skjødser er ikke nødvendigvis en
person, der har ”været på” i 2012, men kan sagtens være en person eller gruppe,
som tidligere eller igennem tiden, har skabt noget godt for Skjød. Der er mange,
som har gjort en kæmpe indsats for landsbyen igennem tiden og som er værdige
til at bære titlen Årets Skjødser. Se vedtægterne og kupon til indstilling andet
steds i bladet.
I dagene op til den 22. og søndagen efter vil mange aktive hænder være i gang
med at forberede Byfesten og Skt. Hans Bål.
Er du ikke med, skal du ikke fortvivle, der
mangler altid hænder. Bliver du ringet op,
håber vi, du siger ja til at hjælpe med en
enkelt opgave.
Byfesten er et arrangement, som skal sætte
Skjød på den anden ende og få alle ender til
at hænge sammen på kryds og tværs.
Det er her, du hilser på den nye nabo længere henne ad gaden, får snakket med naboen
om fælles avis, hækklipning eller isolering af
huset, finde en barnepige men vigtigst, få den snak, vi ikke får tid til i hverdagen.
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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

Jens Hulgaard

Tlf.: 8696 1150

Skjød Menighedsråd

Anny Hansen

Tlf.: 8696 0132

Skjød Vandværk

Tlf.: 8696 0286

Sølvsten Vandværk

Søren Westermann

Tlf.: 8696 0037

Oldboysfodbold

Keld Jakobsen

Tlf.: 8696 0074

Landsbyrådet

Hanne Wind-Larsen

Tlf.: 8696 0037

Smilehullet
Bjørks Busrejser? et alternativ til en hyggelig ferie...
Skabsfryser sælges, 2 år gammel. Lavet til 2-3 personer...
Pladesmed søges til autoværksted.
Vi forhandler Honda og Daihatsu, men laver skader på alle mærker.
En ung katolsk præst var på besøg hos en noget ældre kollega.
På et tidspunkt kom den ældre præsts meget veldrejede husholderske
ind ad døren.
Den ældre kikkede på den yngre og sagde:
Sådan som du tænker, sådan er det ikke!
Tre uger senere fik den unge præst et brev fra sin ældre kollega:
“Jeg siger ikke, at du stjæler, jeg siger heller ikke, at du ikke gør det,
men siden du rejste, har vi manglet en sølvske”.
Den unge præst skrev følgende svar:
“Jeg siger ikke, at du går i seng med din husholderske,
jeg siger heller ikke, at du ikke gør det. Men hvis du havde sovet i din egen seng,
så ville du have fundet omtalte sølvske for tre uger siden”.
Allan Kristensen
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是的中国夏天党
Skjød Forsamlingshus inviterer til spisning og hyggeligt samvær
kl. 19.00 i forsamlingshuset efter en dejlig dag ved Gadekæret.
Vi har valgt at temaet i år er kinesisk.
Vi har planer om at lave en borddækning,
som ikke er set før i Skjød med et 图片 af Kina.

菜单
Peking suppe
Forårsruller, Andesteg med bambusskud og champignon,
Oksekød med chilisauce, Kylling i Karry,
(Kyllingelår til børnene), Svinekød Chop Suey,
Små ribben med grøntsager, Dybstegte kongerejer,
Dybstegt kylling, Dybstegt svinekød,
Dybstegt blæksprutte, Stegte nudler med grøntsager,
Stegte kødboller, Rejechips,
Sursød, karry sauce og kogte ris, Salat
Frisk frugt
Priser:
Voksne 150 kr. - Børn u. konf. alderen: gratis
Forsamlingshuset sælger drikkevarer.
Undervejs vil årets Skjødser bliver afsløret
Efter spisning og kåring spiller vi glad dansemusik på husets anlæg.
Vi glæder os til at se rigtig mange
store og små Skjødsere
til en festlig Kina-aften.

Husk tilmelding på kupon side 19 eller
mail til: ban@fibermail.dk senest
Side 9 d. 19. juni

Skjød Forsamlingshus

Konfirmander i Skjød Kirke 2013

Bagerst fra venstre:
Amalie Gry Bentsen, Johannes Willumsen, Lea Guldberg Falkenberg,
Mikkel Møller Fjeldsted, Line Pugholm Busborg
Forrest fra venstre:
Karina Libach Bentzen, Rasmus Rosenkvist Thomsen, Randi Høver Laursen
Præst Sanne Thøisen
Foto: Steen Pedersen

Pinsekaffe ved Gadekæret

Pinsesøndag d. 19. maj kl.10 mødes vi igen ved
Gadekæret til fælles morgenkaffe.
Medbring selv kaffe og brød.
Vi ses til en hyggelig morgenstund ved Gadekæret

Side 10

Tårnet i Sølvsten
Er en bygning ude i det åbne landskab på vej væk?
På Sølvstenvej har vi stadig fornøjelse af et af de gamle transformertårne.
Nogle ser dem ikke, andre synes ikke de pynter, men vi kan ikke komme uden
om, at de er et element i landskabet, som har sin historie. Derfor bør nogle af
dem bevares og historien skal fortælles.
Tårnenes funktion var at transformere spændingen
ned inden strømmen blev distribueret ud til de mindre lokaliteter og slutbrugerne. Transformatortårnene
stammer fra 1920’erne, hvor landet blev elektrificeret. Dengang blev strømmen til slutbrugerne ført ud i
lokalsamfundene via luftledninger fra transformatortårnene.
Transformatoren var monteret i tårnet i ledningshøjde og der var mulighed for at foretage betjening fra
bunden af tårnet ved hjælp af håndtag monteret på
stænger, der var forbundne til transformatoren.
I dag er kablerne til slutbrugerne lagt i jorden og derfor er der næsten ikke længere nogen anvendelse for tårnene, og mange steder
finder man nu kun en grøn container, hvor tårnene tidligere stod.
Lige nu lægger EnergiMidt elkabler i jorden og det må forventes at master og
transformertårnet bliver overflødige i Sølvsten.
Derfor var min glæde stor, da jeg på turen med hunden forbi transformeren så
opslaget ”Transformertårn bevares, skal ikke rives ned”.
Stor tak til bagmanden.
Nu håber jeg, at det lykkes og at tårnet bevares med sit oprindelige udseende.
Når strømmen er taget fra, kan det være spændende at se tårnet indefra!
Hvad det skal eller kan bruges til, ved jeg ikke, men for mig og min familie inkl.
Hunden, har tårnet en signalværdi. Vi skal lige have vores daglige tur forbi
”transformatoren” uanset vejret.
Den kan I også bruge i Skjød: Vi skal lige runde
”transformatoren” på Sølvstenvej -en rundtur på ca.
5 km.
Bliver der livlig trafik, sætter jeg en bænk på nr. 26
ved vejen til de trætte.
Hanne Wind-Larsen
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Vellykket kemishow
Den 19. april afholdt Skjød
Borger-og Idrætsforening
fællesspisning med kemishow i
forsamlingshuset.
Der mødte 53 personer op, heraf
21 børn og det var det vi havde
håbet på.
Såvel menuen som det efterfølgende
kemishow var lagt an på familier
med børn og vi er parate til prøve
igen.
Tak til Simon for kemishowet og til
Jytte og Birthe for den gode mad.
Skjød Borger-og Idrætsforening

Desværre - ikke mere dagpleje i Skjød
Efter 16 år med at passe børn, skal jeg nu til at arbejde på gartneri og passe blomster.
Det har været nogle dejlige år som dagplejer i Skjød.
Jeg har gennem årene haft 39 børn indskrevet.
Det har været en rigtig god måde at lære nye Skjødsere at kende på.
Det vil jeg komme til at savne.
Jeg vil også komme til at savne de små hyggelige
turer sammen med børnene. Turene i skoven, på
legepladsen, til gadekæret, i klubhuset, bolcher fra
Marianne og en lille sludder i ny og næ med hvem
man nu stødte på, på sin vej igennem Skjød.
Og selvfølgelig vil jeg savne børnene og det gode samarbejde med forældrene.
Det er underligt at det nu er slut.
Tak til Jer alle.
Vi ses derude.
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Connie Svendsen

Vidste du…...
Vidste du, at du nu kan købe kort og telegrammer
med motiver fra og af Skjød kirke.
Kort og telegrammer kan købes ved
menighedsrådsformand
Anny Hansen, Skolebakken 14, Skjød
eller ved henvendelse til graveren
når hun er på kirkegården
Skjød Menighedsråd
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Medlem af SBIF?
Konkurrence
for børn
Så er det tid til at forny medlemsskabet af Skjød Borger- og Idrætsforening.
Det vil være muligt at forny medlemsskabet til Sankt Hans, men derudover vil vi
gerne opfordre til, at der overføres til vores konto.
Sankt Hans aften trækker vi lod om et par gevinster blandt alle de,
der har overført til vores konto eller betaler denne aften.
Priserne for medlemskab er som følger: 60 kr. pr. person eller
120 kr. for en husstand.
Beløbet kan overføres til Sparekassen Kronjylland
reg.nr. 6110, konto nr. 4864444657 med anførelse af vejnavn og nr.
Det vil også være muligt at forny medlemskab til Byfesten.
Med venlig hilsen
Skjød Borger- og Idrætsforening

SBIF´s nye bestyrelse

Fra venstre og rundt er det:
Anette Schiødte, Simon Johnsen, Allan Kristensen, Alex Pedersen,
Brian Nielsen, Randi Nørskov og Kirsten Laursen
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Landsbydagen d. 13. april
Landsbydagen den 13. april forløb rigtig
godt.
Vi var ikke så mange, der mødtes kl. 9
i klubhuset til morgenkaffe, men de
der var der, tog fat om de aftalte opgaver
ved og i klubhuset, ved gadekæret og på
legepladsen.
Kl. 12 samledes vi atter til pølser og brød,
hyggede os en times tid og gik så hver til
sit.
Tak for hjælpen
Skjød Borger-og Idrætsforening

Zumba
Zumba i Skjød Forsamlings er nu vel overstået for denne gang, men vi vender
stærkt tilbage d. 3. september med 12 nye omgange.
Vi har fundet en ny Zumba instruktør.
Hun hedder Lone Hansen og bor i Hammel.
Hun har undervist i Zumba i HGF, men vil gerne prøve kræfter med os i Skjød.
Mere info i næste Skjød Tidende.
Zumba hilsner fra Connie
og Skjød Borger – og Idrætsforening.
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Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus

Bagerst fra venstre:
Erik Bach, Jakob Mølgaard, Bjarne Andersen, Gitte Jakobsen, Patricia Høver Pedersen
Forrest fra venstre:
Henny Josefsen, Lone O. Pedersen, Mette Fiil og Connie Svendsen

Kære hundeejer
Det er helt naturligt, at dem, der ikke har hund her i Skjød,
er trætte af os hundeejere.
Man kan ikke engang komme ud af sin egen indkørsel,
inden man næsten træder i en hundelort.
Når man bevæger sig rundt i byen, findes de på fortovene
(nu er det jo ikke det, vi har mest af) og selv midt på stierne
i skoven.
Er det ikke naturligt, at man rydder op efter sin hund?
Eller får den trukket til side, så den ikke skider midt i det hele?
Jeg kan godt forstå dem, der brokker sig, og jeg syntes også, det er ulækkert,
at vi vader rundt i hundelort!
Heidi Fogh
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Børnenes sider

Denne flotte tegning har Ida på 3 år tegnet.
Ida er lillesøster til Sofie, der har lavet den
flotte tegning på næste side.
Sofie og Ida bor på Kirkeskovvej.
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Børnenes side
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Fællesspisning og foredrag
SBIF arrangerer fællesspisning den 20. september med underholdning af nordjyden Hugo Mortensen efter maden.
Det bliver en sjov aften i forsamlingshuset, så
sæt allerede nu X i kalenderen.
Hugo Mortensens oplæg lyder sådan her:
”Hvordan jeg har klaret mig gennem tilværelsen
med en usportslig krop, manglende kvindetække
og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer.”
Jeg har oplevet ham på Nørgårds Højskole for
nogle måneder siden og glæder mig til gensynet.
Mere information om tilmelding, tidspunkt,
pris og menu følger i august-nummeret af
Skjød Tidende.
På vegne af Skjød Borger-og Idrætsforening
Allan Kristensen

Tilmelding til kinesisk sommerfest d. 22. juni afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 19. juni
Voksne: ________
Navn:

Børn:_______

________________________________________________________

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2012 - Senest 1. juni
Jeg ser gerne, at det bliver
______________________________
der skal modtage årets Skjødser.
Min begrundelse er:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Navn: ____________________
Adresse:_____________________
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Opslagstavlen

Hmm… Hvem skal jeg
finde på at indstille til
Årets Skjødser?
Husk at aflevere
kupon i
Forsamlingshusets
postkasse
senest d. 1. juni
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Den
Pinsesøndag
kl. 10.00
skal jeg se solen
danse over
Gadekæret i Skjød.
Husk at medbringe
kaffe og brød.

D. 22. juni er der fest for små og store hele dagen ved Gadekæret .
Det bliver en sjov dag.
Forsamlingshuset arrangerer fest om aftenen med Kina som tema.

Der er fugleskydning
d. 6. juli.
Hvem mon bliver årets
fuglekonge?

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

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

Redaktionen ønsker
alle en god sommer

