
Tidende 

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

 Hjertestarter i Skjød 
 Generalforsamlinger 
 Hyggeaften 
 Og meget mere…. 

19. Årgang  - 1. Udgave  - Feb. 2014   

Hjertestarteren er nu ophængt på Skjød Forsamlingshus. 



 

 

 
Tumlastik / Legestue 

Side 2 

Er du i førskolealderen og har du lyst til at lege og tumle 
med andre børn fra Skjød og omegn?  
Så kom om i klubhuset om torsdagen fra 16.45 til 17.30.  
Vi er så småt startet og slutter til sommerferien.  
 

Vi startede med tumlastik for et år siden og siden da,  
har 10 glade børn hver uge moret sig med sanglege,  
trampoliner, madrasser, tæpper og tumlen.  
 

Vi har ingen egentlig træner, så vi  
hjælpes ad med at finde relevante lege 
til de forskellige aldersgrupper og i det 
hele taget at få det til at køre.  
Hvert barn skal følges af en voksen. 
 

Kontingent: 100 kr. pr barn, som vi  
bruger på legeredskaber.  
Gerne forhåndstilmelding til Marguerite 
eller Solveig. 
 

Vi håber, at se rigtig mange børn og  
deres forældre til nogle hyggelige  
eftermiddage! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venlig hilsen 
Solveig Sandal Johnsen 

(solveigsandal@gmail.com) 
Marguerite Johnsen 

(marguerite.johnsen@gmail.com) 
  

Marguerite Ankjær Johnsen 
Bygaden 29, Skjød 

8450 Hammel 
 

Tlf.: 97 70 10 48 
Mobil 28 34 74 91  

 



Side 3 

 

 

 
12 til middag 

Sådan lød invitationen til medlemmer af Landsbyrådet. 
Fællesforeningen af lokalråd i Hedensted havde invite-
ret 6 fra Favrskov og 6 fra Hedensted til middag på 
Rådhuset i Hedensted. 
 

Meningen med middagen var, at Favrskov og Heden-
sted skulle give hinanden tid til erfaringsudveksling, 
inspirere og udveksle erfaringer om landsbyfællesska-
bet, stedets betydning og stedets udviklings potentia-
ler. 
 

Jeg var så heldig at få lov til at deltage i dette udmærkede arrangement, som er 
det første i ”Gentænk landsbyen”, som er et af Kulturhovedstad Aarhus 2017’s 
store satsninger. Middagsselskabet er tænkt som en platform for idéudvikling. En 
helt ny, spændende og måske mere uformel måde at møde nye folk på, så der var 
lagt op til fri drøftelse af erfaringer og udviklingsperspektiver, især inden for emner 
som ”Stedets betydning” og ”Fællesskab”. 
 

Jeg havde fornøjelsen at sidde til bords med 2 ildsjæle fra Juelsmindeområdet.  
2 områder som var meget forskellige. Den ene kom fra én landsby med en skole 
og den anden repræsenterede 3 forskellige landsbyer, som var samlet i ét lokal-
råd. 
 

Jeg hørte om, hvordan Hedensted Kommune understøtter deres landsbyer, og så 
må jeg konstatere, at vi i Favrskov er heldige med at Landsbyrådet får stillet et 
pænt beløb til rådighed til at gøre godt med. 
 

Interessant at høre, hvordan vi på forskellig vis kan finde midler til udvikling i 
landsbyerne. Jeg hørte om de 2 ildsjæles projekter f. eks et pilotprojekt ”Slip 
landsbyen fri” et samarbejde mellem kommunen og Stenderup om at få mest for 
pengene ved at inddrage landsbyen i et partnerskab, frivillig aften, energiprojekt i 
samarbejde med de lokale energiselskaber om grøn energi, borgerbudget 
”Hvordan får vi mest ud af 60.000 kr.” og et spændende ”folkebibliotek” gående ud 
på at man stiller nogle bøger til rådighed og hver gang man låner en bog, stiller 
man en anden på hylden. 
 

Jeg fortalte om Skjød og mange af vore aktiviteter. Det var spændende med 
ídeudvekslingen - måske kan det blive til et besøg senere.  
 

Gentænk Landsbyen er et projekt på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. 
Det har til formål at belyse konkrete landsbykulturer, udvikle bæredygtige landsby-
samfund og sikre landsbyerne som en del af samfundsstrukturen i Danmark og i 
Europa. 
 

Fortsættes næste side → 

Hanne Wind-Larsen 



 

 

I Gentænk Landsbyen sættes temaerne Fællesskab og Stedets betydning under 
lup for at finde det unikke og attraktive i landsbyernes stærke sider.  
Du kan tilmelde dig til https://www.facebook.com/rethinkthevillage og blive orien-
teret om nyheder m.m.. 
Styregruppen bag Gentænk Landsbyen vil nu samle erfaringerne og lægge op til 
flere middage på tværs af kommunegrænser – og på lidt længere sigt på tværs af 
landegrænser, for der er helt sikkert også inspiration at hente i en landsby på  
Cypern eller i de norske fjelde. 
 

Landsbyrådet blev på sit sidste møde præsenteret for projektbeskrivelsen, der 
skal danne grundlaget for ansøgning til Aarhus 2017-fonden. Fonden der skal 
understøtte alle de projekter, som må komme op til 2017. 
 

Jeg håber, der er flere unge som gamle, der vil engagere sig i dette projekt og 
måske bliver belønningen en venskabsby et sted i Europa på sigt. Hvis vi vil, er 
der muligheder for spændende aktiviteter, bekendtskaber på kryds og tværs, og 
her tror jeg, der vil være spændende udfordringer at hente. 
                   Hanne Wind-Larsen 

 
Nyt fra Landsbyrådet (LR) 

Side 4 

Igen igen bevilligede Landsbyrådet et grundtilskud på 10.000 kr. til brug i hver 
landsby. Det er rare penge som frit kan bruges.  
I Skjød er det på vores 2 årlige fællesmøder at de 10.000 kr. bliver fordelt. Sidste 
år blev beløbet brugt på forsikring af legeplads, kaffemaskine til forsamlingshuset, 
valgmødet og indkøb af figuren Skjødseren. 
 

I forbindelse med et nyt byråd er vedtægten for Landsbyrådet blevet administrativt 
tilpasset, uden at det får betydning for os aktive. 
 

Til arbejdet eller rettere til at gøre godt med har Landsbyrådet i 2014 fået bevilliget 
700.000 kr. i anlægsmidler og 1.133.000 kr. i driftsmidler. Her skal lige tilføjes at 
der så ikke er LAG-midler i 2014.  
En nyhed er, at der til administrativ bistand for LR er afsat 50.000 kr. 
 

Ansøgningsfrister for projekter til LR oplyst til den 6. februar, 24. april, 14. august, 
6. november.  
 

Temadag for forsamlingshuse bliver lørdag d. 27. september. 
 

I år er sommerfesten flyttet fra juni til 16. august. På et møde den 24. marts vil  
foreningerne planlægge festen,  
 

Er der forslag til nye aktiviteter eller andet er de meget velkomne. Kontakt SBIF. 
 
                                  

                                  Hanne Wind-Larsen 
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Fastelavnsoldat 2014 

 

Alle Skjøds børn fra 0.- 7. klasse inviteres til at gå fastelavnssoldat for 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 deltagel-
se 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. 
 

Traditionen er med til at kitte vores børn sammen på tværs af åregangene og vi 
håber, at mange børn og forældre igen i år 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. Ønsker man 
selv at sy fastelavnsuniformen kan man finde opskriften på dragten på Skjøds 
hjemmeside www.skjoedby.dk.  
 

Det er også muligt at leje en uniform for 25 kr. hos Gitte Jakobsen,  
Skræddergyden 33, tlf. 3045 6607. 
Sværd kan købes til evig eje for 25 kr. hos Jens Anton på Sparregårdsvej 6. 
 

                                Fortsættes næste side → 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer: 
Søndag den 23. februar 9.30 til 11.30 - morgenkaffe for fastelavnssoldater 

Søndag den  2. marts 8.15 til 17.00 – Fastelavnssoldaterne samler ind til fest 
Fredag den  7. marts 18.30  – Fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus 



 

 

Søndag den 23. februar 2014 – morgenkaffe med rundstykker til soldaterne 
Fastelavnssoldaterne mødes første gang søndag den 23. februar kl. 9.30 -11.30 
til rundstykker hos prinsen Kristian 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. 
 

Fastelavnssøndag den 2. marts 2014 – Vi går fastelavnssoldat 
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos Kongen Frederik Møller Hansen, 
Glæsborgvej 26.  
Om formiddagen køres børnene rundt til de huse/gårde som ligger uden for byskil-
tet. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød by.  
Børnene spiser middagsmad hos kongen. Traditionen tro frikadeller mm.  
Arrangementet forventes at slutte kl. ca. 17.00 hvor børnene igen samles hos  
kongen. 
 

Fredag den 7. marts 2014 - Fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus  
 
Fastelavnsfesten  i Skjød  
Forsamlingshus bliver  
fredag den 7. marts kl. 18.30.  
 

Fastelavnsfesten er for alle  
Skjødsere. Kom udklædt.  
Fastelavnsfesten tilrettelægges,  
så både små og store børn får en 
god oplevelse.  
 

Der bliver slået katten af tønden 
for forskellige aldersgrupper + 
voksne mænd og slagstærke  
kvinder.  
Der vil være pølser og en  
sodavand til børnene.  
Kaffe og kage til de voksne. 
 

Er der spørgsmål vedr. uniform 
eller andet er I meget velkommen 
til at ringe til:  
Susanne og Ole  
på 8696 0052  
el. Lars og Merethe  
på 8696 0070. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Fastelavnsholdet 2014 



Side 7 

 

 

 
Generalforsamling 

med gratis mad 
 

 
Skjød Vandværk indkalder  

hermed til generalforsamling  
d. 21. marts kl. 18.00  

med spisning i  
Skjød Forsamlingshus 

 
Menuen er: 

Aspargessuppe 
Svinekam stegt som vildt 
Til kaffen er der lagkage 

 
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. 18. marts  

på kuponen side 19 
eller på mail til: ban@fibermail.dk  

       
       
 
       

        Skjød Vandværk 



 

 

 
Skjød Forsamlingshus siden sidst 

Så er det en igen tid for en lille opdatering på, hvordan det går i Skjød Forsam-
lingshus.  
Vi i bestyrelsen er glade for, at huset bliver brugt mere og mere. Det er nu ca. tre 
et halvt år siden huset blev renoveret og på sidste bestyrelsesmøde var vi enige 
om, at malerpenslerne skal frem igen i løbet af foråret.  
Jeg ser positivt på det, for det må jo være fordi huset bliver brugt. 
 

I november afholdt vi vinsmagning. To ægtepar fra Århus med interesse for Côtes 
du Rhône vine afholdt vinsmagning og de lod os smage på flere forskellige vine. 
Der blev serveret ost og pølsebord og de fremmødte fik en fornøjelig aften og 
blev nok også lidt klogere på områdets vine. 

 

Første søndag i advent var der som traditionen byder, hygge i forsamlingshuset 
hele eftermiddagen. Kaffebord, ”Skyd en Skjødser”, Fiskedam og Tombola.  

 

Efter juletræstænding , og advents-
sang i kirken sluttede vi af med  
suppe og tarteletter.  
Jeg vil benytte lejligheden til at takke 
for den store opbakning. Tak til alle, 
som gjorde dagen mulig, både med 
sponsorater og hjælpende hænder.  
Også tak til alle de fremmødte,  
som lagde vejen fordi og støttede 
forsamlingshuset.  

 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 



Generalforsamling i Skjød Borger-og Idrætsforening 

torsdag den 3. april 2014 kl. 19 i klubhuset, Bygaden 32 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab  

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, Randi Nørskov (ønsker ikke genvalg),     
 Kirsten Laursen  og Brian Nielsen. 

6.          Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 På valg er Verner Hansen, Troels Thomsen og Bjarne Andersen 

 
Generalforsamlinger 

I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling 
 i Skjød Forsamlingshus, onsdag d. 27. 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 



 

 

 
Mig og min håndboldverden 

Side 10 

Jeg hedder Nanna, er 11 år og går til 
håndbold i Hammel. 
Jeg spiller i ”HGF-Hammel”. 
 

Jeg spiller U 12 piger på 3. holdet. 
Jeg træner 2 gange om ugen og der er 
næsten altid en kamp hver weekend. 
Det er rigtig fedt at gå til håndbold.  
 

Jeg får brugt kroppen. Øver mig, så jeg 
bliver bedre. Jeg lærer nye veninder at 
kende og vi får et rigtig godt sammen-
hold. 
 

Når vi er til kamp, er vores forældre  
rigtig pinlige. De råber og råber, så jeg 
tit overvejer at købe en mundkurv til 
dem. 
 

Efter jeg er blevet U12, er vi begyndt at spille med streg. Og det er den plads, jeg 
spiller. Jeg får tit nogle knubs.  
 

For nogle uger siden var jeg lige ved at brække 
næsen i en håndboldkamp. 
 

Hvis du vil gå til håndbold, vil det være rigtig 
godt at have følgende: Håndbold, håndbold 
sko, knæbeskyttere og tøj man kan bevæge 
sig i. Jeg har også en ankelstøtte og nogle spil-
ler med albuebeskyttere. 
 

Nogle gange om året er der stævner. Det vil 
sige, at vi tager ud i en weekend og sover på 
skoler i byen, hvor stævnet bliver holdt.  
Vi får spillet en masse håndbold og hygget 
med holdkammeraterne.  
 

Og hvis vi er heldige, så vinder vi.  
I 2013 vandt mit hold B-finalen til Svane-Cup i Ålborg.  
Til stor overraskelse for både Klubben og os selv.  
Vi var nemlig et hold, blandet af 2 hold, der aldrig havde spillet sammen før.  
 

Det var VILDT FEDT. 
 

Jeg glæder mig til endnu flere fantastiske håndbold-oplevelser i fremtiden. 
 

Nanna Fisker Nielsen,  
Skræddergyden 28 



 

HYGGELIG AFTEN FOR HELE FAMILIEN  
MED SPISNING, DÆMPET BEHAGELIG 

MUSIK OG AKTIVITETER FOR BØRNENE 
 

Med Skolebakken som madmor inviterer  
de 4 nedenstående  

foreninger til en god aften 
 
 

ONSDAG DEN 30. APRIL KL. 18.00  
I SKJØD FORSAMLINGSHUS. 

 
 

 
 
 
 
 

Menu:  
Karbonade med grønne ærter og kartofler 

 kaffebord med kage eller is 
 

Pris for voksne kr. 60,  
børn under 15 år kr. 30 

og de helt små under 6 år slipper gratis ind  
sammen med deres forældre. 

 
 

TILMELDING SENEST DEN 26. APRIL TIL: 
 

 Jens Hulgård, Jagtforeningen          Tlf.: 60751909 
 Allan Kristensen, SBIF           Tlf.: 86982736 
 Anny Hansen, Menighedsrådet                  Tlf.: 86960132 
 Forsamlingshuset,           mail til: ban@fibermail.dk 
 

Skulle man af gammel vane komme til at lægge sin tilmelding  
i forsamlingshusets postkasse, vil denne, af hensyn til  
planlægningen, blive tømt den 26. april om aftenen. 

 

 
Venlig hilsen og på gensyn 

 

De 4 samarbejdende foreninger 
 

Allan Kristensen 



 

 

 
Da Bodil kom forbi Bodtofteskoven 

Side 12 
Tak for billederne, som Solveig Sandal Johnsen har sendt til Skjød Tidende 



Side 13 

 

 

 
Hjertestarter 

Onsdag d. 11. december havde ”Kunsten 
at redde liv” arrangeret undervisning i 
brugen af Skjøds hjertestarter. Det var en 
meget lærerig aften. Hjertestarteren 
hænger nu på Skjød Forsamlingshus’ 
facade, så alle har adgang til den. 
 

Hjertestarteren er sponsoreret af flere 
lokale firmaer og 2 hovedsponsorer.  



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
En formand takker af! 

Skjød Forsamlingshus indkalder til generalforsamling den 
27.2.14. (Se side 9.)  
 

Efter 14 år i bestyrelsen har jeg nu valgt at trække mig, og 
jeg genopstiller derfor ikke. Jeg har været formand alle årene 
og det har været en givende ”rejse”.  
Da jeg startede var Margit og Bo fra Lerbjerg værter i huset, 
siden kom Lone og Jens. Da Lone og Jens forlod Skjød, for-
søgte vi igen at få en vært til huset. Det lod sig ikke gøre og 
vi har nu i nogle år drevet huset uden vært.  
Efterhånden som folk har vænnet sig til det, ja så går det faktisk udmærket.  
 

Jeg har, sammen med den øvrige bestyrelse, kæmpet for bevarelse af Skjød  
Forsamlingshus. Vi har gennem årene lagt kræfter i at vedligeholde og optimere 
huset til et brugervenligt mødested. På delvis frivillig basis fik vi lagt nyt tag på hu-
set. Men størst af alt var nok, da vi i 2010 byggede huset om med nye toiletter, ny 
indgang og førstesalen renoveret. Det var et stort projekt, som jeg er stolt af.  
Jeg er også stolt af den store opbakning, vi fik dengang.  
For uden hjælp fra byens borgere havde vi ikke kunnet gennemføre projektet. 
Fra mit synspunkt er det nu på tide at sætte nye kræfter på banen.  
Det er mit håb, at der findes medlemmer, der har lyst til at gøre et stykke arbejde 
for Skjød Forsamlingshus. 
Jeg vil gerne takke alle de bestyrelsesmedlemmer, som jeg i de 14 år har arbejdet 
sammen med. Nu ser jeg frem til at nyde i stedet for at yde. 
 

Mette Fill har siden 1997 været en del af Forsamlingshusets bestyrelse. Desværre 
har Mette af personlige grunde ønsket at fratræde bestyrelsen. Mette har i alle 
årene været et meget aktivt bestyrelsesmedlem. Hun har altid mødt op til alle de 
opgaver, hun blev tildelt. Det være sig rengøring, malerarbejde, køkkentjans,  
sekretær, PR og meget, meget mere. Mette har lovet, at hun stadig vil være  
behjælpelig med pressemeddelelser  og andre skriverier. 
Erik Bach ønsker ikke at blive genvalgt på næste generalforsamling. Det har ellers 
været et gode at have et bestyrelsesmedlem med håndværksmæssig baggrund 
og med det rigtige værktøj til de ”store” opgaver. Når vi har haft arbejdsdage i  
huset er det ofte sket, at Erik lige smuttede hjem for at hente skruer, værktøj med 
mere. 
Lone Oman har været en særdeles aktiv suppleant i bestyrelsen. Det er dejligt, 
når suppleanterne tager del i at udføre opgaverne. Lone er altid gået frisk til opga-
verne. Hun har været aktiv omkring organisering af flere arrangementer. Senest 
var det Lone, der var ”hovedet” bag vinsmagningsaftenen. 
 

Tak for godt samarbejde. Jeg håber vi mødes i forsamlingshuset til de arrange-
menter, den nye bestyrelse vil præsentere for os. 

Henny Josefsen 



Side 15 

 

 

 
Stillingsannonce 

Skjød forsamlingshus søger 
 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

 
Vi forventer, at du har: 

Et højt humør 
Telefon 
Blå, brune eller grønne øjne 
Flair for opvask og lettere rengøring ved egne arrangementer 
Mulighed for at afsætte en årlig dag til hovedrengøring 
Lyst til samarbejde 
Lyst til socialt samvær 
Hovedet fyldt med gode ideer til nye tiltag 

 
Vi tilbyder til gengæld: 

Selvstændige arbejdsområder 
Store udviklingsmuligheder 
Godt arbejdsklima 
Humørfyldte ”kolleger” 
At møde byens borgere 
En løn, hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv 
Julefrokost med ledsager 

 
 

INTERESSENTSKABET 
”SKJØD FORSAMLINGSHUS” 

 
Interessentskabets formål er at bevare og værne om et forsamlingshus i Skjød by.  
Et forsamlingshus, der i 2010 blev ombygget til et moderne og brugervenligt samlings-
sted for byens borgere. Derudover udlejes huset til familiefester, åbent hus arrangementer, 
fællesspisninger, zumba, fastelavn, Gud og gryderet o.s.v. 
 
Du er velkommen til at kontakte nuværende formand Henny Josefsen på telefon 
20676769 eller kasserer Bjarne Andersen på telefon 86960286 for yderligere oplysninger. 

 
Vi ser frem til, at du møder op til Forsamlingshusets generalforsamling  

torsdag den 27. februar kl. 19.30 
 

Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Tribune på stadion 

Side 16 

SBIF har planer om 
at opføre en tribune 
på stadion, en lille 
en af slagsen gan-

ske vist og ved 
hjælp af frivillig  
men kompetent  

arbejdskraft. 

Ideen er udsprunget 
af et ønske på  

old-boysholdet om, 
at udskiftnings-

spillerne kan sidde 
lidt i læ for vind og 

vejr og således  
forhåbentlig være 

”varme og parate” til 
at løbe på banen 

igen.Der vil også være plads til træner, læge, massør m.fl. 
Hele projektet kan realiseres for kr. 30.000 og forløber alt som planlagt, står der 
en tribune færdig på stadions østre side med udgangen af marts måned 2014.  

      
        

Borger- og idrætsforeningen, vil gerne takke for den store opbakning,  
der indtil nu tæller følgende sponsorer: 

Lyngå Auto v/ Jørgen Andersen - Lyngåhus v/ Jørgen Pedersen  
Car-Team v/ Claus Svendsen - Jyskparket v/ Henning Andersen   
Massage & Zoneterapi v/Marianne Kjærlund - XL-Byg, Thorsø  

Entreprenør Torben Nielsen Aps - M. Frisch v/ Gert Frisch  
Favrskov El - VVS-firmaet Morten Helle Ågesen 

Skjød Tømrer- og formsnedkeri v/ Poul Erik Hansen  
Hasagergaard v/ Lars Rasmussen - Sparekassen Kronjylland, Hadsten  

VVS-firmaet Thyge Hvas - AR-Auto elktro v/ Allan Rostgaard 
Thoruplund v/ Ole Møller Hansen - De Grønne Busser v/ Vagn Nielsen  

Byens Auto v/ Jens Johansen  
Skjød Smede og Maskinfabrik v/ Erik Bach Jensen  
Børge Bach & Sønner v/ Henning- og Torben Bach  

Murerfirmaet Kiil & Nielsen - Tømrerfirmaet Alex Pedersen 
 

Skulle der være flere interesserede sponsorer, vil de være meget velkomne. 

Sådan forestiller vi os, at det færdige  
resultat kommer til at se ud 
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Nyt fra Skjød Jagtforening 

I år er der Landsbydag  
lørdag d. 26. april kl. 9.00. 

 

Vi mødes, traditionen tro til morgenkaffe og rund-
stykker i klubhuset, hvorefter arbejdet bliver fordelt. 

 

Kl. 12 samles vi igen i klubhuset til en fortjent  
frokost efter veludført dåd. 

 

Der er forskellige steder i byen, som trænger til en 
kærlig hånd, legepladsen bl.a., men også området 

omkring klubhuset og bevoksningen omkring  
gadekæret skal have et løft.  

Vi når det, vi kan nå. 

Man må gerne medbringe en kædesav, trillebør, 
rive m.m., hvis det er muligt. 

 

I må meget gerne gøre bestyrelsen opmærksom 
på steder i byen, som I synes, trænger til en 

Jagtforeningen ønsker bladets læsere et rigtig Godt Nytår. 
 

I henhold til vedtægterne afholder Jagtforeningen  
Generalforsamling den første fredag i februar.  
 

Traditionen tro afholdes den i forsamlingshuset og i år er det  
den 7. februar kl.18.30. Der indledes med spisning, hvorefter  

Generalforsamlingen afholdes, og der afsluttes med lotteri og kaffe. 
 

Fugleskydningen vil blive afholdt den 5. juli i Bodtofteskoven, og Flugtskydning 
den 13 september.  
 

Der kommer yderligere om Fugleskydning og Flugtskydning når tiden nærmer sig. 
 

Med venlig hilsen 
Jens Hulgaard 

Formand 

 
Landsbydag 2014 
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Børnenes side 

Mikkel Fisker Nielsen, der er 6 år  
har lavet denne flotte tegning til 
Skjød Tidende 
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Sæt X i kalenderen 

Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 21. marts  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 18. marts  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

Fredag d. 24. oktober er der koncert i 
Skjød Forsamlingshus  
 

Koncerten er med Pernille og Stehpen 
Quigg og er en chance for at høre 
folkesang og musik i dens oprindelige 
form - simpel og udtryksfuld, smukke 
harmonier, og sange der søger 
publikum’s deltagelse. 
 

Stehpen har flere gange gæstet Skjød, 
og denne gang tager han sin danske 
kone Pernille med. 
Reserver allerede nu datoen og læs  
mere om koncerten i næste nummer af 
Skjød Tidende. 

 
Kupon 

 

Husk at følge med på 
www.skjoedby.dk 



 

 

 
Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. maj. 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiilc@gmail.com  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 

Smilehullet 
 

Bankrådgiveren  havde indkaldt Jensen til møde: ”Nu er De i overtræk igen,  
Jensen”, sagde bankmanden surt. ”Jamen det er min kone, der bruger pengene.” - 
”Hvorfor giver De hende så lov til det?” - ”Fordi jeg hellere vil være uvenner med 

Dem end med hende.” 
 

Eleven til læreren: ” Kan man blive straffet for noget, man ikke har gjort?” 

Mød op til Generalforsamlingerne i byens  
foreninger, og gør din indflydelse gældende. 

Hyggeaften for 
hele familien 
onsdag  
d. 30. april.  
Husk tilmelding 

Nu er hjertestarteren hængt 
op på Forsamlingshuset Tag godt imod 

fastelavns-
soldaterne,  
når de  
kommer til  
din dør søndag 
d. 2. marts. 

 

I klubhuset  
er der igen  
Tumlastik for 
de mindste. 


