
Tidende 

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

 Nærvarme i Skjød 
 Forårets generalforsamlinger 
 Og meget, meget mere 

20. Årgang  - 1. Udgave  - Feb. 2015   

Hvor mange særprægede træer har vi i Skjød og omegn? 
Læs mere inde i bladet. 
Dette billede er af den berømte Kjællingetjørn 



 

 

Side 2 

Sidste år brød vi traditionen og holdt sommerfesten på grønsværen på Stadion. 
Mange røster har givet udtryk for at festen var super.  
Hvordan sommerfesten holdes i år er endnu ikke fastlagt, men den efterhånden 
kendte skabelon vil nok ikke blive fraveget. 
I år har alle mulighed for at byde ind med aktiviteter eller give en hånd med.  

Til fællesspisningen den 27. marts vil festudvalget endeligt blive udpeget.  
Andre interesserede kan melde sig. Vær ikke bange for at melde dig.  
Foreningerne vil inden vælge deres festaktive. 
I næste Skjød Tidende vil der være meget mere om sommerfesten.  
Noter datoen og glæd dig til en festlig dag. 

 
Sommerfest 15. august 



 

 

 
Styrk de 3f-er 

I fællesrådet for Skjøds foreninger er vi begyndt  
at snakke om at tiden er inde til et begyndende  
generationsskifte i foreningernes bestyrelser.  
Hvordan kan Skjød forberede sig på det?  
 

Tidligere var der tradition for at man på et eller andet 
tidspunkt tog en tørn i en eller flere foreninger, sådan 
er det ikke mere.  
Hvordan kan bestyrelsesarbejdet gøres interessant? 
For det første skal alle og specielt vores nye tilflytte-
re gøre sig tanker om, hvad er det man forventer ved 
at bo i et mindre landsbysamfund? Derefter er det så 
væsentligt, at man ikke kun holder fast på det kend-
te, det rolige og det smukke, men også ser mulighe-
den for udvikling og stille sig spørgsmålet - hvad kan 
jeg byde ind med? 

 

Nogle er kommet hertil fordi de har hørt at der sker rigtig mange ting i Skjød,  
andre er tiltrukket af naturen eller den centrale beliggenhed ikke langt fra storbyen 
og andre større byer. Favrskov og Skjød ligger i smørhullet, vi har det jo godt. 
Fælles for os alle er, at vi sætter pris på vores landsby. 
Kærligheden til vores landsby styrker fællesskaber. Forståelsen for hvorfor du og 
dine kompetencer er nyttige for Skjød skal vi nok være mere opmærksomme på. 
 

Mange ved eller tænker måske slet ikke på at herlighederne kun er her så længe 
et velfungerende foreningsliv holder gang i de sociale fællesskaber, som bygger 
på frivilligheden. Et velfungerende fællesskab vil smuldre, hvis ikke foreningernes 
bestyrelsesposter besættes af nye interesserede. Kommer der ikke nye til bliver 
frivilligheden en pligt, hvilket ikke må ske, for frivilligt arbejde skal udføres af lyst 
og ikke af pligt. Det skal være udfordrende at være frivillig og det skal være sjovt 
at være med til at udvikle og påtage sig et ansvar for trivslen i Skjød. 
 

Gentænk landsbyen er Favrskovs bidrag til Kulturby 2017. I Favrskov har vi som 
så mange andre landsbyer i Danmark stolte traditioner indenfor foreningslivet. 
Ofte har hver landsby flere foreninger, som varetager de kulturtilbud som landsby-
en har opbygget og vedligeholdt gennem generationer. Sådan er det også i 
Skjød, men tiden viser os at nye vinde blæser i foreningslivet, interessen er ikke 
længere ”som i gamle dage”. Det er helt naturligt, at der sker skift og skiftet lige 
nu er at fællesskabet taber til de individuelle interesser.  
Der er ikke plads til at være aktiv lokalt.  
Det er en skam - og tænk jer nu om en ekstra gang, udviklingen i Skjød er et  
fælles ansvar.                     fortsættes→ 
 

Side 3 



 

 

Side 4 

Generalforsamlingerne står for døren. Foreningernes bestyrelser skal besættes 
og gerne med nyt blod fra nye bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelserne mangler frivillige. 
 

Bestyrelsesarbejde giver indsigt i landsbyens traditioner, er kompetencegivende 
og frivilligt arbejde er godt på CV’et.  
 

Det at indgå i demokratiske og sociale fællesskaber med andre, at gøre noget 
sammen med nogen – og ikke blot for nogen – har den allerstørste betydning for, 
hvordan vi oplever at have indflydelse på vores eget liv.  
Derfor synes jeg, vi skal holde fast i foreningsbegrebet og ikke mindst i den  
demokratiske dannelse som bestyrelsesarbejde kan give. 
 

Men foreningerne skal også kigge indad. Der skal gøres op med traditioner og 
bydes ind med mangfoldige muligheder for at få indflydelse og deltage i en lang 
række forskellige aktiviteter, i et forpligtende fællesskab på nye måder tilpasset 
dem der vil være med uden at ”de gamle dyder” forsvinder. 
 

Vi skal huske, at demokrati ikke er en medfødt egenskab, men en tillært kompe-
tence, som skal læres forfra af hver ny generation. Som forældre skal man lære 
sine børn at tage ansvar. Netop i forhold til opgaven med at oplære og opdrage 
hinanden til demokratisk samtale og ansvarlighed i forhold til de fælles beslutnin-
ger har foreningslivet en central rolle, som for mange kan være en genvej til en 
personlig udvikling.  
Denne kompetence fås gratis i Skjøds foreningsliv. 
 

Kære Skjødsere ung som gammel overvej om det ikke er noget for dig at være 
med til at præge udviklingen og det sociale fællesskab, så mød op til forårets  
generalforsamlinger.  
 

Heldigvis er der stadig nogen som igen igen trækker i arbejdstøjet, yder en fin 
indsats og stiller sig til rådighed for fællesskabet.  
 

Skjød need you. 
Hanne Wind-Larsen  

Det lykkedes i sidste øjeblik at samle en flok på 5 Skjødsere til det  
kommende projekt om trivsel og sundhed i landsbyen.  

Vi glæder os til at komme i gang med uddannelsen og håber at jer der bor i og 
omkring landsbyen vil tage imod vores kommende aktiviteter med entusiasme.  

 

Hilsen Skjøds nye trivsels- og sundhedsambassadører 
Carl Christian Lund, Lone Omann Pedersen, Patricia Olsen 

Maria Gredenman Kiil og Anne Mette Poulsen  

 
Trivsels- og sundhedsambassadører i Skjød 



 

 

 
Generalforsamling 

med gratis mad 
 

 
Skjød Vandværk indkalder  

hermed til generalforsamling  
d. 6. marts kl. 18.00  

med spisning i  
Skjød Forsamlingshus 

 
Menuen er: 

Tunmousse med dressing og flutes 
Enebærgryde med kartofler, ris og salat 

Mandelrand med hindbærsauce 
Kaffe med småkager 

 
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. 3. marts  

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

       
       

       

       Skjød Vandværk 



 

 

 
Den fornyede parkeringsplads ved stadion 

Side 6 

Før 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er sket ting og sager på parkeringspladsen ved klubhuset. 
 

Læg selv vejen forbi. Du er velkommen til at komme med ideer til yderligere  
tiltag både ved stadion og andre steder i byen, hvor du kan se en mulighed for  
en forbedring. 

 

Efter 
            Venlig hilsen  
                                            Skjød Borger-og Idrætsforening 
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Rådyret 

Side 8 

Lidt snak om dette smukke dyr, der er den  
mindste af vores fire hjortearter i Danmark. 
 

Færdes vi her i området omkring Skjød undgår 
vi næppe at se råvildt på markerne eller i  
skovene. Sådan var det ikke for år tilbage.  
Da vi kom her til Skjød for snart 36 år siden var 
det  ikke et helt almindeligt syn.   
 

I kraft af Frijsenborgs og Bidstrups store skove 
der omgiver os, har der altid  været en bestand 
af råvildt, men ifølge vildtbiologerne er bestan-
den af råvildt nærmest eksploderet siden 1980.   
 

Det menes for nuværende at Danmarks råvildtbestand tæller et sted mellem 
450.000 og 500.000 dyr, hvilket er ca. 10 gange så mange som for 35 år siden.   
 

En opsigtsvækkende fremgang og det store spørgsmål er nu, kan fremgangen 
fortsætte?  Umiddelbart er svaret nej,  for ingen bestande af vilde dyr kan vokse i 
det uendelige. Ved en given tæthed vil bestanden komme i ligevægt med – eller 
måske overskride – fødegrundlaget og behovet for egnede levesteder.   
 

Der er ret store forskelle i bestandes tæthed regionalt og enkelte steder i landet 
f.eks. på Sydsjælland og Fyn har tætheden været så stor, at man har oplevet stor 
dødelighed, som skyldes forskellige sygdomme og måske stress. 
 

Der findes ikke et klart videnskabeligt svar på denne enorme fremgang, men 
mange er af den opfattelse, at skovrejsning og etablering af småbeplantninger, 
som har været et aktivt tema de seneste årtier, er en af årsagerne.  
 

Selvom landbrugene og markerne er blevet større med årene, så har landmænd, 
jægere og naturelskere gjort en masse med hensyn til beplantning og dyrkning af 
vildtvenlige afgrøder. Mange markskel og læhegn, der tidligere var en-rækkede 
og tilplantet med gran eller seljerøn, er i dag udskiftet med 3 – 6-rækkede  
løvtræshegn. Netop fyldige hegn og småplantninger i det åbne land har givet 
grundlag for det såkaldte ”markråvildt”, der primært opholder sig i disse  
omgivelser. 
 

Den gode oplevelse det er at betragte rådyrenes mangfoldighed, som tillige  
danner grundlag for et øget jagtudbytte overskygges ikke af de skader råvildtet 
forårsager i naturen, som det kendes for nogle af vores større hjortearter.  
Hvad angår de gængse landbrugsafgrøder er råvildtets færden og fødeoptagelse 
uden negativ betydning. Dog må nyplantninger i skove m.m. og juletræskulturer 
indhegnes – de små træers saftige knopper er lækker føde for dyrene. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Råvildtet har ikke mange fjender, dog må en del dyr lade livet 
i trafikken og når der høstes græs i den tidlige forsommer, 
hvor de nyfødte lam er ganske små.  
 

Et nyfødt lam vejer kun mellem 1,5 og 2,0 kg og bliver let  
bytte for en sulten ræv, der er rålammets værste fjende.   
Det antages at i områder med en stor rævebestand, kan op  
til 40 % af lammene blive rævens bytte.  
Nu bliver det interessant at se, hvad en permanent ulve-
bestand, hvis det bliver en realitet, kommer til at betyde  
for råvildtbestanden. 
 

Jagt på råvildt, som vi kender det i dag, ser ikke ud til at  
forhindre bestanden i at vokse og er, hvis den udøves med  
omtanke, måske særdeles gavnlig for at bevare en sund og stærk råvildtbestand. 
 

Og hvilken uforlignelig naturoplevelse og jagtlig spænding er det, at bevæge sig 
ud en dejlig sommermorgen, hvor tågen ligger hen over engen og opleve at dagen 
gryr. Skulle der være held den dag, er det heller ikke så galt at få lidt kød med 
hjem til gryden.                                                                  Niels Hellemann 

Side 9 



 

 

 
Fastelavnssoldat - 2015 

Side 10 

Alle Skjøds børn fra 0-6 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 (0-6 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 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. Det er muligt 
at leje en uniform hos Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33 tlf. 3045 6607 for 25 kr. 
Sværd kan købes til evig eje for 25 kr. hos Poul Skov Jensen, Bygaden 9, 
tlf, 4072 0103. 
 
 

Fastelavnssøndag 15. februar 2015 – vi går fastelavnssoldat 
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos dronning Nanna Fisker Nielsen, 
Skræddergyden 28. 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. Børnene spiser middagsmad hos dronningen. Arrangementet forventes 
at slutte kl. ca. 17.00, hvor børnene igen samles hos dronningen. 
 

Fredag den 20. februar 2015 - fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus  
Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver fredag den 20. februar 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 fastelavnsboller og en sodavand til børnene.  
Kaffe og fastelavnsboller til de voksne. 
 

Har I spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til Renate Fisker Nielsen,  
Tlf. 2062 8363, Allan Nielsen, tlf. 2427 8777 samt Kristina og Rasmus Willumsen,  
tlf. 8696 0201. 
 

Med venlig hilsen 
Fastelavnsteamet 2015 

 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer: 
Søndag den 15. februar kl. 8.15 til 17.00 – fastelavnssoldaterne  

samler ind til fest 
Fredag den 20. februar kl. 18.30 – fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus 

  



 

 

Kom til fastelavnsfest  
fredag den 20. februar 2015 kl. 18.30  

i Skjød Forsamlingshus 
 
 

    Programmet for aftenen: 
 

Velkomst 
 

Indmarch (alle børn og soldater) 
 

Tøndeslagning for de mindste (2-6 år) 
 

Gratis fastelavnsbolle og sodavand til alle børn. 
 

Gratis fastelavnsbolle og kaffe til alle voksne  
 

Stoleleg 
 

 Tøndeslagning (1-8 klasse) 
 

 Tøndeslagning (soldater) 
 

Tøndeslagning damer 
 

Tøndeslagning herrer 
 

Dans og leg 
    

      Hele aftenen kan købes slik og sodavand. 
 
 
 



 

 

 
Kom til fodbold på stadion 

Side 12 

Vores førstehold i fodbold starter turneringen i april og 
hjemmekampene kommer til at foregå på et stadion, 
hvor forandringerne er synlige. 

I efteråret fik vi opført 2 tribuner, så spillere og  
publikum kan sidde i læ for vind og vejr, hvilket  
bevirkede en tilskuerfremgang på 500%  
(fra 4 til 20!) 

Da vi gerne vil gøre det endnu mere tiltrækkende  
at gå til fodbold i Skjød, vil der fremover være  

mulighed for at købe frisklavet kaffe til hjemmekampene. 
Da det ikke er sikkert, at turneringsplanen er klar, inden Skjød Tidende  
udkommer i februar, vil der komme et opslag om hjemmekampene i tavlen ved 
gadekæret. 
På gensyn, eller nysyn om man vil, på stadion i 2015! 
                   Venlig hilsen 
         Skjød Borger-og Idrætsforening 

 
Kontakt 

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

Skjød Petanque    Berit Gulev   Tlf.: 4040 1505 
 

Skjød Forsamlingshus   Gitte Jakobsen  Tlf.: 8696 0943 
       Bjarne Andersen   Tlf.: 8696 0286 
 

Skjød Jagtforening   Jens Hulgaard  Tlf.: 8696 1150 
 

Skjød Menighedsråd   Anny Hansen  Tlf.: 8696 0132 
 

Skjød Vandværk    Poul Skov Jensen  Tlf.: 4072 0103 
 

Sølvsten Vandværk   Søren Westermann Tlf.: 8696 0037 
 

Oldboysfodbold    Keld Jakobsen  Tlf.: 8696 0074 
 

Landsbyrådet    Hanne Wind-Larsen Tlf.: 8696 0037 



 

 

 
Børnenes side 

Denne flotte tegning har 
vi modtaget fra Daniel. 

Daniel er 20 mdr.  
gammel og bor   
Kirkeskovvej 5 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Smil …….. det er sundt 

Side 14 

Ægtemanden stod foran spejlet og vendte og drejede 
sig. Så sagde han til sin kone: Elskede, synes du, jeg 
er for tyk ?  
Hans kone svarede: Lad mig sige det sådan, at hvis du 
var et badedyr, så ville jeg holde op med at puste nu. 

 

Den letteste dag under en afmagringskur er den tredje,  
for da har man nemlig allerede opgivet den. 

 

Den farligste ting i verden er at forcere en afgrund i to spring. 

Og så den lidt tænksomme: Ukendskab er det bedste grundlag for had. 
 

               Allan Kristensen 

 
Dit affald kan gøre dig lykkeligere 

Ny rapport viser, at der er sammenhæng mellem, hvad du gør med dit affald, og 
hvor lykkelig du er.  
De, der sorterer affald, er tilsyneladende mere lykkelige end de, der ikke gør. 
 

Bæredygtig lykke: 
 

Der eksisterer fire hypoteser, der forklarer, hvorfor der eksisterer et link mellem 
lykke og bæredygtig adfærd herunder en reduktion i affaldsforbruget: 
 

 ●  Lykkelige mennesker er mere tilbøjelige til at engagere sig i bæredygtig
     adfærd herunder affaldsforebyggelse 
 

          ●  Bæredygtig adfærd resulterer i et øget niveau af livstilfredshed 
 

  ●   Bæredygtig adfærd herunder affaldsforebyggelse medfører en forbedring 
     af lokalmiljøet og lokalsamfundet, der påvirker livskvaliteten 
 

 ●     Livstilfredshed og bæredygtig adfærd er begge resultater af en  
     bagvedliggende faktor eksempelvis altruistiske værdier 
 

Konklusion, vil man undgå lykkepillen skal man bare sortere sit affald.  
 

Om det er så nemt ved jeg ikke! 
 

Kilde: Institut for Lykkeforskning. 



 

 

 
Skal der være nærvarme i Skjød? 

Det gamle projekt om at lave en fælles varmeforsyning i Skjød er måske atter 
aktuelt. I 2013 er der blevet gennemført energitjek i mange af husene i Skjød.  
I efteråret 2014 er der blevet lavet en beregning for nærvarme i Skjød by.  
 

Beregninger for nærvarme i Skjød er lavet på baggrund af erfaringstal og  
prisoverslag. Den endelige varmepris for en nærvarmeløsning kan først  
fastsættes, når der er indhentet konkrete tilbud på etablering af varmecentral  
og ledningsnet. Indhentning af tilbud vil ske, når der er 64 husstande i  
Skjød, som har givet en positiv tilbagemelding på, at de er interesserede i et 
nærvarmeprojekt.    
 

Fakta om nærvarme 
Der er for Skjød by 
regnet på en  
løsning, hvor der 
bliver opstillet en 
stor halmkedel på 
Hasagergård,  
Kirkeskovvej 85.  
 

Fra Hasagergård 
etableres der en 
varmeledning langs 
Kirkeskovvej  
til Skjød by. 
Der laves et ca.  
2,2 km ledningsnet, 
som forsyner de 
enkelte huse i 
Skjød.  
 
 

Hele projektet med etablering af en stor halmkedel på Hasagergård, etablering 
af varmerør i gaderne samt installation i de enkelte huse forventes at koste 8,4 
millioner kroner. Den samlede omkostning for etablering af nærvarme er, som 
nævnt, stadig baseret på et overslag.  
Projektet kan således blive både lidt billigere og lidt dyrere, hvilket vil påvirke 
både prisen for varme og de faste udgifter for de huse, der tilsluttes nærvarmen.  
 
 

Fortsættes næste side→ 



 

 

Hvad koster nærvarme 
Din pris for at tilslutte dig nærvarme er 2.000 kr., der betales som et engangsbe-
løb. Når du har tilsluttet dig nærvarme, vil din pris for varme være 713 kr. pr. MWh 
varme. Derudover vil du skulle betale 5.300 kr. om året i faste udgifter. Der kan, 
som nævnt, ske ændringer i priserne i forhold til det endelige projekt.  
 

For at kunne sammenligne varmeudgiften, er der lavet beregninger for, hvad nær-
varmen vil koste i forhold til den opvarmning, der er i huset i dag.  
 

Prisen for nærvarme er også sammenlignet med, hvad varmeudgiften vil være, 
hvis man f.eks. skifter oliefyret ud med et træpillefyr eller et jordvarmeanlæg.  
 

Beregningerne viser, at der for huse med oliefyr kan opnås en besparelse på 
2.600 kr. – 7.200 kr. om året ved en tilslutning til nærvarme. Besparelsen vil være 
størst på udskiftning af et gammelt oliefyr, idet et nyt oliefyr i forvejen udnytter olie 
mere effektivt. Ligeledes kan der opnås en mindre besparelse huse med elvarme, 
når en investering i et radiatoranlæg medtages i beregningen. 
 

Beregningerne viser også, at en udskiftning af oliefyret til et træpillefyr er et reelt 
alternativ til nærvarmen. Der er i beregningerne for træpillefyr indregnet investe-
ring i fyr og evt. investering i renovering af fyrrum. Disse investeringer afhænger 
selvfølgelig af valg af fyr og indretning af husets nuværende fyrrum. Investeringen 
vil dermed variere fra hus til hus.  
 

Du kan se de forskellige beregninger under ”Beregninger for huse i Skjød”. 
 

Fordel og ulemper ved nærvarme 
Fordele og ulemper i forhold til en fortsat individuel forsyning og et skift til en  
kollektiv nærvarme, indgår ikke som en del af de gennemførte beregninger,  
da disse ikke kan prissættes.  
 

Fordele ved nærvarme kan f.eks. være:  
- huset er altid opvarmet – også i weekender og i ferier,  
- sløjfning af fyrrum og opbevaringsplads, kan give mere plads i huset 
- røggener fra opvarmning flyttes ud af byen. 

Desuden forventes etablering af kollektiv forsyning generelt, at have en positiv 
effekt på ejendomspriserne.  
 

Ulemper ved nærvarme kan f.eks. være:  
- der skal nedsættes en bestyrelse, som skal administrere nærvarmen,  
- der skal indgås kontrakter, som sikre forsyningssikkerheden m.v. 

 
 

Hvad skal der nu ske?  
Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppe for nærvarmeprojektet.  
Arbejdsgruppen har sørget for, at de fleste boliger i Skjød har udfyldt et  
spørgeskema om husets varmeforbrug. I spørgeskemaet var der også mulighed 
for at skrive, om man ville overveje at skifte til nærvarme, hvis det var en  
økonomisk fordel                                                                   Fortsættes næste side→ 



 

 

Der indtil videre 52 huse, som har sagt, at de vil overveje, at skifte til nærvarme.  
Der mangler stadig tilbagemelding fra enkelte huse samt tilbagemelding fra  
erhvervsejendomme i byen.  
 

I projektet er det forudsat, at 64 ejendomme i Skjød giver en positiv tilbagemelding 
på, at de er interesserede i nærvarme. Hvis det vurderes, at der er opbakning til 
nærvarme, skal der indhentes tilbud for etablering af halmkedel og ledningsnet 
m.v., så den endelige pris for nærvarme kan fastlægges. Ligeledes skal der tages 
stilling til forhold som f.eks. ejerskab af nærvarmen samt stiftelse af en varmebe-
styrelse. 
 

Arbejdsgruppen vil i løbet af foråret 2015 lave vurdering af, om der kan opnås til-
strækkelig opbakning til etablering af nærvarme i Skjød by. Den videre proces vil 
blive fastlagt efter den samlede vurdering af interessen for nærvarme i Skjød.  
 

Beregninger for huse i Skjød  
Et hus med et gammelt oliefyr og et forbrug på 2.000 liter olie har en samlet var-
meudgift for olie og udgifter til service og skorstensfejer på 22. 000 kr. om året.  
 

For samme hus vil prisen for varme og den faste udgift til nærvarme være 17.100 
kr. om året.  

 

Indsættes der et nyt træpillefyr i stedet for det gamle oliefyr, og husets fyrrum er 
godkendt til et træpillefyr, vil varmeudgiften være 12.300 kr. om året. Udgiften er 
inklusiv træpiller, afdrag på investering til nyt fyr samt drift og vedligehold. Såfremt 
fyrrummet skal renoveres, før det kan godkendes til et træpillefyr, vil varmeudgif-
ten være 15.500 kr. om året, idet der indregnes et afdrag på en investering på 
35.000 kr. til renovering af fyrrum.  
 

I tabellerne vises de beregnede varmepriser for forskellige løsninger for et hus 
med et lille varmeforbrug og for et hus med et lidt større varmeforbrug.  
             Fortsættes næste side→ 



 

 

I beregningerne er der taget højde for virkningsgraderne på nye og gamle olie- og 
træpillefyr. I beregningerne er der desuden indregnet afdrag for anlægsinveste-
ring samt udgifter til service og vedligehold.  
 
Der er for huse med elvarme regnet på en nærvarmeløsning, hvor der investeres 
80.000 kr. i radiatoranlæg i huset. Der er også regnet på en løsning med luft til luft 
varmepumper, hvor der investeres 40.000 kr. til to anlæg, som dækker ca. 60 % 
af varmebehovet i huset.   
 

 
 

Fortsættes næste side→ 

Tabel 1: B
eregninger for et hus m

ed et varm
ebehov på ca. 15.000 kW

h om
 året, 

som
 svarer til et forbrug på 2.000 liter olie eller 4.000 kg. træ

piller 

 
G

am
m

elt 
oliefyr 

N
yt olie-

fyr 
G

am
m

elt 
træ

pillefyr 
Elvarm

e 

D
it varm

eforbrug i dag 
2.000 l. olie 

2.000 l. 
olie 

4.000 kg. 
piller 

15.000 
kW

h 

V
arm

eudgift i dag 
22.000 kr. 

22.000 kr. 
10.200 kr. 

22.800 kr. 

V
arm

eudgift ved skift til nyt træ
-

pillefyr og godkendt fyrrum
 

12.300 kr. 
14.200 kr. 

11.800 kr. 
  

V
arm

eudgift ved skift til nyt træ
-

pillefyr og renovering af fyrrum
 

15.500 kr. 
17.400 kr. 

  
  

V
arm

eudgift ved skift til jordvar-
m

e 
22.100 kr. 

23.800 kr. 
21.200 kr. 

  

V
arm

eudgift ved skift til luft til 
luft 

  
  

  
20.200 kr. 

V
arm

eudgift ved skift til næ
rvar-

m
e 

17.100 kr. 
19.400 kr. 

15.800 kr. 
21.900 kr. 
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Tabel 2: B
eregninger for et hus m

ed et varm
ebehov på ca. 20.000 kW

h om
 året, som

 svarer 
til et forbrug på 2.500 liter olie eller 6.000 kg. træ

piller 

 
G

am
m

elt 
oliefyr 

N
yt oliefyr 

G
am

m
elt 

træ
pillefyr 

Elvarm
e 

D
it varm

eforbrug i dag 
2.500 l. olie 

2.500 l. olie 
6.000 kg. 

piller 
20.000 kW

h 

V
arm

eudgift i dag 
27.200 kr. 

27.200 kr. 
14.400 kr. 

30.300 kr. 

V
arm

eudgift ved skift til nyt træ
pillefyr 

og godkendt fyrrum
 

14.200 kr. 
14.200 kr. 

15.300 kr. 
  

V
arm

eudgift ved skift til nyt træ
pillefyr 

og renovering af fyrrum
 

17.400 kr. 
16.600 kr. 

  
  

V
arm

eudgift ved skift til jordvarm
e 

24.200 kr. 
26.300 kr. 

24.900 kr. 
  

V
arm

eudgift ved skift til luft til luft 
  

  
  

25.400 kr. 

V
arm

eudgift ved skift til næ
rvarm

e 
20.000 kr. 

22.900 kr. 
21.000 kr. 

25.500 kr. 

Der er indregnet følgende investeringer i tabellerne:  
Træpillefyr: 35.000 kroner. Træpillefyr og renovering af fyrrum 70.000 kroner. 
Jordvarmeanlæg: 140.000 kroner. Luft til luft varmepumper: 2 anlæg til 40.000 
kroner. Etablering af radiatorer: 80.000 kroner. Afdrag på investeringerne er  
beregnet på et 4 % lån. Der er regnet med følgende varmepriser Olie: 10,3 kr. pr. 
liter; Træpiller: 2,1 kr. pr. kg.; Elvarme: 1,51 kr. pr. kWh; Nærvarme 713 kr. pr.  . 
Hertil er der indregnet udgifter til service og vedligehold på de forskellige anlæg.  

 

Mette Thorndahl -  Favrskov Kommune 



 

 

 
I/S Skjød Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær Generalforsamling 

 i Skjød Forsamlingshus, mandag d. 9 marts 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: 

Bjarne Andersen 
Allan Nielsen 
Patricia Høver     

6. Valg af suppleanter  
    7. Valg af revisor. På valg er  
 Verner Hansen 
    8. Eventuelt  
               Skjød Forsamlingshus 

Træer præsenterer sig grafisk meget spektakulært i vinterdragten, de er flotte i  
forårets fine lyse grønne nuancer. Om sommeren giver kronen læ og skygge og i 
efteråret glædes vi over let orgie af flammende farver inden det hele tabes for at 
modstå vinteren. 
 

Vi glædes over vores træer, deres foranderlighed og  mangfoldighed. 
 

Vi har nok alle et ynglingstræ, som fortjener lidt opmærksomhed. 
Tag derfor et billede af dit træ, knyt en kort forklaring til billedet og angiv træets 
placering.  
Send det til Bjarne Andersen på mail: ban@fibermail.dk 
 

På Skjøds hjemmeside vil træerne få deres eget billede galleri.  
Senere vil Skjøds træ blive kåret af læserne. 
 

Hanne Wind-Larsen 

 
Hvor står Skjøds særprægede træer? 

 
Generalforsamlinger 



 

 

 
 
 
 
 
 

Generalforsamling i  
Skjød Borger- og Idrætsforening 2015 

torsdag den 23. april kl. 19 i klubhuset Bygaden 32. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 1) Valg af dirigent 
 2) Årsberetning ved formanden 
 3) Regnskabet 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 Allan Kristensen, Alex Pedersen og  
  Annette Schiødte samt suppleanterne  
  Kirsten Laursen og Brian Bentsen. 
 6) Valg af revisorer.  
  På valg er Verner Hansen  

 7) Eventuelt. 
Under generalforsamlingen er foreningen vært  

ved en kop kaffe med noget til. 
På bestyrelsens vegne 

Allan Kristensen  



 

 

 

Landsbydag 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbydagen i år finder sted den 9. maj,  
hvor vi mødes i klubhuset kl. 9 til morgenkaffe  

og orientering om dagens gøremål  
og der er nok at tage fat på ! 

 

Mød op og få en god dag sammen med andre  
fra byen til gavn og glæde for os allesammen. 

 

Vi sluttet aktiviteterne ved 12 tiden,  
hvorefter der er pølser, øl og vand i klubhuset. 

 

Venlig hilsen 
Skjød Borger- og Idrætsforening. 



 

 

Skjød forsamlingshus søger 
nye bestyrelsesmedlemmer og 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 

 

Du er velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer af bestyrelsen  for 
yderligere oplysninger. Navne kan findes på www.skjoedby.dk 

 

Vi ser frem til, at du møder op til Forsamlingshusets generalforsamling  
mandag den 9. marts kl. 19.30 

 

Skjød Forsamlingshus 

 
Kuponer 

Tilmelding til Generalforsamling i Skjød Vandværk d. 6. marts  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 3. marts  

 

Antal:      ________                          
 
Navn:      ________________________________________________________ 

Tilmelding til Fyraftensbuffet d. 27. marts  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 20. marts  

 

Børn:   ________  Voksne; _________                         
 
Navn:    ________________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
Opslagstavlen 

Det er første gang, at den unge frøken er 
på landet. ”Det var da en mærkelig ko”, 
sagde hun til sin ferievært. ”Den har jo  

ingen horn. Jeg troede, at køer altid havde 
horn”. ” Lille dame, sagde bonden, der  
findes køer, som ikke har horn og som  

aldrig har haft det og som aldrig får det. Andre stanger, 
så de mister hornene og så er der nogle, som dyrlægen 

må fjerne hornene på. I det hele taget er der mange  

årsager til, at en ko kan være uden horn…, men i dette 
tilfælde skyldes det nu, at det er en pony, vi kikker på” !               

                    Allan Kristensen 

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

Mød  op til general- 
forsamlingerne i Skjøds 
foreninger.  
Der er brug for 
folk med nye 
spændende ideer.  
Skjød har brug for dig….. 

Søndag d. 15. februar går Skjøds tapre  
fastelavnssoldater rundt og samler penge 
ind til byens fastelavnsfest, der finder sted  

d. 20. februar. 
 

Tag godt imod dem,  
når de kommer til din dør. 

Skjød Vandværk 
inviterer til gratis 
fællesspisning i  
forbindelse med  

den årlige  
generalforsamling. 
Husk tilmelding. 

SBIF inviterer til fællesspisning  
fredag d. 27. marts.  
Menuen bliver en lækker børnevenlig  
buffet, og man kan komme og spise 
fra kl. 17.30- 19.  
Husk tilmelding.  


