Tidende
19. Årgang - 2. Udgave - Maj 2015

I/S Skjød Forsamlingshus har fået ny bestyrelse. Se navne og
fordeling af poster på side 2 i dette nummer af Skjød Tidende.

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




Sankt Hans
Skjød Jagtforening
Byfesten

Skjød Forsamlingshus’ nye bestyrelse er:
Formand:
Næstformand

Gitte Jakobsen
Tlf.: 8696 0943
Hanne Wind-Larsen Tlf.: 3064 6586

Kasserer:

Lone Møller Hansen Tlf.: 8696 0696

Sekretær:

Carl Christian Lund

Tlf.: 2268 5305

Indkøbschef:

Birgit Sehested

Tlf.: 2627 7928

Ejendomsadministrator: Jakob Mølgaard

Tlf.: 2244 0325

Vicevært:

Allan Nielsen

Tlf.: 2427 8777

Suppleant:

Connie Svendsen

Tlf.: 8696 0094

Suppleant:

Kiss Kristensen

Tlf.: 2478 3711

Husk at Skjød Forsamlingshus er på Facebook.
Hjælp os med at reklamere for vores dejlige hus.
Til Jer der også er på Facebook:
Find os på: www.facebook.com.
”Skjød Forsamlingshus”
og tryk venligst ”Synes godt om”
TAK fra Forsamlingshusets bestyrelse.
Side 2

Skjød Jagtforening
Skjød Jagtforening havde arrangeret riffelskydning i Vingsted Skyttecenter
den 21. marts 2015.
Der var en del medlemmer, der havde tilkendegivet, at være interesseret i at
komme ud at skyde med riffel, hvorfor der var arrangeret en tur til Vingsted
Skyttecenter, hvor der var mulighed for at skyde på løbende hjort, 100, 200 og
300 meter jagtskydning.
Der var arrangeret fælles transport med De Grønne Busser, og turen startede
fra gadekæret kl. 10.
Der var i alt 19 tilmeldte, og med al det udstyr der skulle med, var det i orden
at 2 i sidste øjeblik havde meldt fra, hvilket gjorde, at vi kunne være i den 19
personers bus vi havde. Vi var tæt pakket, men det gjorde ikke humøret mindre
højt, og der var da også plads til af nyde den medbragte kaffe mv.
Ved ankomst kort før frokost,
var det rart at få strækket benene
igen, og vi havde tid til at få en
bid mad – for dem der havde
medbragt mad, inden det blev
vores tur til at komme på
banerne.
Selvom alt var nyt og uprøvet,
lykkedes det ret hurtig og med
rigtig god hjælp fra nogle af de lokale, at få sat banerne op og komme i gang
med skydningen. Der blev indskudt, justeret, skruet mv. på riflerne og alle havde
fin tid til at hjælpe og skyde.
Der blev skudt på 100 m med indskydning og skud på hjort, hvilket man også
kunne på 2- og 300 m.
Skytterne kunne prøve deres færdigheder af, og der gik da også lidt konkurrence
i den. Hjortebanen med løbende skive blev også sat i gang, og blev brugt flittig.
Det er noget andet, når skiven bevæger sig på tværs i stedet for at stå stille, men
alle fik noget ud af det og det lykkedes også få alle at få skudt sig ind på denne
type skive.
Vi havde banerne til kl. 15, men der var alle også færdige med at skyde det de
gerne ville, så det passede fint.
Hjemturen forløb fint, med fælles sang og gode historier. Alle var vist enige om,
at det havde været en god tur, med et godt udbytte.
Tak for en god tur.
Jens
Formand

Ny bestyrelse i forsamlingshuset
Forsamlingshuset har fået ny bestyrelse med fire nye medlemmer/suppleanter,
som det fremgår af oversigten på side 2 her i Skjød Tidende.
Bestyrelsen trak i arbejdstøjet mandag den 20. april, hvor konstitueringen fandt
sted. På dette møde blev der, ud over en række praktiske detaljer samt årets
arrangementer, fremsat og diskuteret ideer omkring de fremtidige
udviklingsmuligheder for forsamlingshuset og Skjød som helhed.
Ud over de gode traditioner som sommerfesten og et arrangement i forbindelse
med høstgudstjenesten barsles der med en lokalhistorisk aften med arkivleder
Poul Nørgaard Jensen.
Anledningen er, at der er blevet digitaliseret en del smalfilm fra Skjød og omegn.
Sammen med billeder og fortællinger fra Skjød Sogn kunne det være en ganske
interessant aften for mange skjødsere!
Det blev foreslået at udarbejde en liste over borgere i Skjød, som kunne tænke
sig at hjælpe til med forskellige gøremål i løbet af året, dog uden at binde sig på
forhånd.
Alle bestyrelsesmedlemmerne har venner/bekendte eller familie i Skjød, som
indimellem har mulighed for at give en hjælpende hånd, når arrangementer skal
planlægges, forberedes og afholdes.
Desuden er der rengøring og vedligeholdelse af den udvendige og indvendige del
af forsamlingshuset. Alle har nogle kompetencer og præferencer, som noteres i
forbindelse med listen over potentielle hjælpere.
Det er naturligvis helt frivilligt, om man ønsker at deltage, og man har altid ret til at
sige nej uden at have dårlig samvittighed, hvis man bliver spurgt om en specifik
opgave.
Interesserede kan henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Formålet med at involvere skjødserne i de forskellige arbejdsopgaver er ikke kun
at aflaste bestyrelsen, men mindst ligeså meget at få de involverede til at være en
del af fællesskabet og gennem aktiviteterne føle tilknytning, ansvar og ejerskab til
landsbymiljøet.
Dette kan resultere i et attraktivt socialt miljø, som helt naturligt fører til god
tilslutning til de forskellige arrangementer og samtidig vil det måske i fremtiden
blive nemmere at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen!
På bestyrelsesmødet blev der nedsat et lille udvalg, som får til opgave, at komme
med ideer til udvikling af forsamlingshusets aktiviteter i de kommende år.
Dette idé-oplæg skal præsenteres til næste bestyrelsesmøde den 8. juni.
Carl Chr. Lund
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Byfesten d. 15. august 2015

Dagens program kommer
i det store og hele
til at se sådan ud:
Kl. 09.00:

Morgensang og kaffe
med rundstykker

Kl. 10 - 12:

- ”Træne heste” d.v.s. bygge,
pynte og klargøre sækkevogne
- Andre aktiviteter og mindre
konkurrencer for alle
- Bagagerums marked

Kl.12 - 13.30:

Frokost: helstegt pattegris

Kl.13.30 - 15:

Bydyst som
”ringridningskonkurrence”
på sækkevogne

Kl. 15

Kaffe og byens bedste kage
serveres
Vinderen af ”Den Gyldne Kagerulle”
kåres

Kl. 15.30
Kl. 17:

Aktiviteterne slutter!

Kl. 19:

60’er fest i forsamlingshuset
Husk tilmelding

Byfest d. 15. august 2015 på Stadion
Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen den 15. august, for der fester Skjød.
Igen i år holdes Byfesten på stadion. Næste år bliver det ved gadekæret og så
forventer festkomitéen, at der fremover skiftes mellem de 2 festpladser.
Morgenkaffe kl. 9.00
Årets Byfest starter kl. 9.00 med morgensang, kaffe og rundstykker, som
menighedsrådet serverer i teltet.
Formiddagens aktiviteter
Der vil være aktiviteter for barnlige sjæle og for de mindste vil hoppeborgen nok
være den der trækker mest, ellers vil vi prøve at gentænke 60-ernes sommerfester, hvor der var konkurrencer med sæbebobler, sækkevæddeløb, hoppebolde
og måske ægge-væddeløb.
Bagagerumssalg
Et nyt indslag er, at der i år bliver mulighed for at købe en plads til bagagerumssalg. Vi håber på den måde at skabe lidt anderledes liv bagerst på stadion med
indgang fra Skolebakken.
Der vil kun blive tilladt 10 bagagerum.
En stand koster 50 kr. dog vil børn fra byen kunne være med gratis med legetøj.
Tilmelding til Birgit Sehested på e-mail: birgit.sehested@fibermail.dk
inden d. 1. august.
Petanque
Festkomiteen vil forsøge at genoplive petanquekonkurrencen på dagen, så find
dine kugler frem og få dem støvet af. Formen må komme i løbet af dagen.
Bydyst
Årets bydyst mellem syd, nord og landsholdet vil
være en særlig Skjød udviklet ringridningskonkurrence på sækkevogne. Dysten starter om formiddagen, hvor vogne skal pyntes, tunes og taktik skal
lægges. Holdene skal være klar til at kæmpe om
”håne retten” over middag fra kl. 13.30.
Sidste år var det et sæbekasse løb.
Inden skal der vælges 3 hold fra nord, syd og
omegn kaldet ”landsholdet”.
Har du lyst, så kontakt Allan fra Borgerforeningen.
Frokost
Frokostmenu er intet ringere end jagtforeningens velsmagende grillet gris med
kartoffelsalat m.m. tilberedt af slagter Allan. Grillen tændes tidligt og duften vil
sprede sig ud over hele festpladsen og stimulere appetitten frem til kl. 12, hvor
den lækre frokost kan købes.
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Kagedysten
Efter frokosten fortsætter aktiviteterne indtil de kulminerer
med årets kagedyst kl. 15. Vi håber på at rigtig mange
spændende kager afleveres til kaffebordet.
Den gyldne Kagerulle skal overdrages til bageren af
kaffeselskabets favoritkage ca. kl. 16.
Kagerne, som Skjødserne selv bager, skal indleveres
inden kl. 12 i køkkenet på stadion.
Hele dagen vil der være salg drikkevarer, frugt og slik
m.m. fra forsamlingshusets bod.
Voksen 60-er fest
Temaet for aftenens fest i forsamlingshuset bliver 60-er fest. I år har vi valgt, at
festen skal være ”kun for voksen” fra
kl. 19, så sørg for at finde en barnepige
inden. De større børn kan feste på loftet
eller på stadion, men kan ikke forvente
særskilte aktiviteter.
Forsamlingshuset vil gentænke 60-ernes
muntre fester med 60-er mad, musik og
livlig dans m.m..
Gå allerede nu i tænkeboks og find inspiration til aftenens hår og påklædning.
Menu og pris vil blive annonceret senere.
Årets Skjødser
Under festen vil Årets Skjødser blive kåret. Inden da er en person eller et par
indstillet efter reglerne i vedtægten for Skjød Prisen.
Der kan indstilles en eller flere, som har
fortjent anerkendelsen som
Årets Skjødser anno 2015.
Sidste år blev Anny og Verner Hansen
valgt for deres meget aktive indsats
gennem mange år i foreningslivet i Skjød.
Indstillingen afleveres i forsamlingshusets
postkasse eller på festpladsen helt op til
den 15. august kl. 13.
Kupon til indstillingen finder du på side 9.

Foreningerne glæder sig til at jer alle til Byfesten den 15. august kl. 9.00.

Familieudflugt til Vorup Enge
Skjød Jagtforening havde arrangeret en
familieudflugt til Vorup Enge d. 28. april,
hvor Randers Regnskov på et større areal,
har nogle europæiske bisons gående.
Mindre end 500 meter fra Randers midtby
findes det 119 hektar store, smukke
vådområde, Vorup Enge, der grænser op til
Gudenåen, og som er hjemsted for nogle af
Danmarks mest særprægede arter - herunder den farvestrålende isfugl,
snogen med de karakteristiske gule pletter i nakken og ikke mindst den førhen
udryddelsestruede odder.
Området, der i sommerhalvåret afgræsses af gamle danske husdyrracer, blev
genskab som vådområde i 2003, og siden da har Randers Regnskov arbejdet
sammen med Region, Kommune og Aage V. Jensens Fonde om formidlingen i
området. I 2010 flyttede områdets tre første fritgående europæiske bisonokser
ind, og i maj 2012 gjorde yderligere fem artsfæller dem selskab.
Vi mødtes ved Randers Regnskov, hvor vi mødte Henrik Herold, der er direktør
og medstifter af Randers Regnskov. Henrik havde lavet lidt om på turen, da hen
gerne ville vise os det nyeste i Randers Regnskov, nemlig leoparderne.
Så vi kom ind gennem hovedindgangen og ud til det nye bur, hvor leoparderne
skulle være, men de var gået i stalden. Henrik var frisk, og lukkede os ind i
stalden, hvor publikum normalt ikke kommer, for at vi kunne se leoparderne.
Det var et par velvoksne katte, hvor hanner vejer ca. 100 kg, og hunner 60-70 kg,
med nogle store hoveder og nogle enorme poter. Det var spændende og fantastisk at se disse store dyr.
Derfra gik turen til Vorup Enge, hvor Ole Sommer Bach (der også er medstifter
af Randers Regnskov) fortalte om både engene og om udsætning af europæisk
bison.
Vi fik en god orientering om, hvorledes det var lykkedes at få bison til engene, og
var ude på de offentlige stier, hvor vi så disse prægtige dyr. Sådan en bison tyr
er en velvoksen karl på lige omkring 1 ton. Henrik og Ole bød på et glas mjød
brygget på honning, med urt fra Vorup Enge.
Efter godt en time i terrænet var vi tilbage ved udgangspunktet, hvor vi spiste
sandwich og fik lidt at drikke. En rigtig dejlig og lærerig tur, og vejret var med os.
Der er offentlig adgang til Vorup Enge, så det er bare at komme af sted, evt.
med madkurven, det er et dejligt område, med sikkerhed for at få nogle dejlige
naturoplevelser.
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Skjød Jagtforening

Kupon og regler for Årets Skjødser
Årets Skjødser skal kåres ved sommerfesten d. 15. august.
Du er med til at bestemme, hvem det skal være i år.
Vedtægter for Skjødprisen
1. Personer eller virksomheder, der er bosiddende i Skjød
sogn, kan indstilles til prisen.
2. Forslag til kandidat kan, med begrundelse,
skriftligt indstilles af alle voksne i Skjød sogn.
Indstillingen afleveres i forsamlingshusets
postkasse eller på festpladsen
senest d. 15. august kl. 13.

Hu
inds sk at
ti
kan lle din
dida
t

3. Vinderen af prisen kåres af et udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem
fra Skjød Borger- og Idrætsforening, Forsamlingshuset, Menighedsrådet,
Jagtforeningen, Petanque og Skjøds repræsentant i Landsbyrådet, som er
formand.
4. Prisen uddeles til årets sommerfest.
5. Vandreprisen tildeles for et år ad gangen og kan ikke vindes til ejendom.
6. Disse regler kan til enhver tid revideres af udvalget.
Foreningerne i Skjød

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2015
Senest 15. august

Jeg ser gerne, at det bliver
______________________________
der skal modtage årets Skjødser.
Min begrundelse er:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Navn: ____________________
Adresse:_____________________

Børnenes side

Freja på 5 år
fra Granslevvej,
har tegnet dette
flotte hus til
Skjød Tidende.
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Sankt Hans

Sankt Hans aften fejres i år tirsdag den 23. juni på stadion.
Vi starter kl. 19 med friluftsgudstjeneste og bagefter tænder vi
bålet og sender heksen, det onde og negative, til Bloksbjerg,
ledsaget af vores dejlige ”Vi elsker vort land”.
Der vil være salg af øl, vand og pølser.

Hvis der er nogen, der er ved at brænde inde med gode ideer
til arrangementet, kan henvendelse ske til Anny Hansen
eller Allan Kristensen, så ser vi positivt kritisk på dem.
Venlig hilsen
Anny Hansen, Menighedsrådet og Allan Kristensen, SBIF.

Lidt af hvert fra SBIF
På stadion er der nu opsat reklameskilte for vores sponsorer.
Reklame tavlen er placeret i det sydvestlige hjørne af banen.
Sammen med de 2 nye tribuner er disse tiltag med til at gøre hele miljøet på
stadion mere levende.

Vi takker endnu en gang vores sponsorer for deres positive holdning over for
Skjød Borger-og Idrætsforening.
I vores FYRAFTENSBUFFET i marts deltog 65 personer store såvel som små.
Vi fornemmer i SBIF, at vi vil kunne arrangere noget lignende igen.
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Allan Kristensen

Bukkejagt
Fra den 16. maj til den 15. juli er der jagttid på rå bukke.
Denne tid kaldes også for ”bukkejagten”.
Mange jægere vil i den periode være ude fra før solopgang og helt hen til
solnedgang.
Jagten kan foregå enten ved at jægeren sidder på post, på en stige eller i et tårn,
hvorfra han kan nedlægge bukken – hvis den kommer forbi.
Det kan også være, at jægeren opsøger bukken ved at liste sig ind på den og
nedlægge den.
Det er ikke så tit at jægerne ved denne form for jagt, opsætter skilte med at
skoven er lukket for offentligheden, grundet jagt.
Det kan der være mange grunde til, men hvis der ikke er opsat skilte, kan man
bevæge sig rundt i naturen som man plejer, under de forudsætninger som
lovgivningen giver.
I forhold til lovgivningen, der kan findes på dette link: http://naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/
skal man lægge mærke til, at man i naturen skal færdes på vej eller sti (ikke dyreveksler) samt at man skal have sine dyr i snor.

Jægeren, der har været oppe kl. 4 om morgenen, listet sig ind på den helt rigtige
buk, der står og græsser i morgendisen, og nu venter på at klokken skal blive 6,
kan godt blive endda noget utilfreds, hvis der lige kommer en løs hund på tværs,
og skræmmer bukken væk.
Der er plads til os alle, vi skal blot huske at vise hensyn.
Jens
Formand
Skjød Jagtforening

Nyt fra SBIF
Generalforsamlingen den 23. april forløb stille og roligt - men der var da heller
ikke noget at hidse sig op over.
Som dirigent blev Carl Chr. Lund, ”Calle”, foreslået og valgt.
Formandens beretning blev godkendt og vil man vide lidt om beretningens indhold, kan man blot se sig omkring i byen og glæde sig over det, der er sket ved
Gadekæret og især ved og på stadion.
På valg til bestyrelsen var Alex Pedersen, Annette Schiødte og Allan Kristensen
samt de 2 suppleanter Kirsten Laursen og Brian Nielsen. Genvalg !
Regnskabet blev godkendt af vores 2 revisorer Troels Thomsen og Verner
Hansen. Verner Hansen takkede af efter mange års tro tjeneste, hvilket også
blev påskønnet på behørig vis. Ny revisor blev Steen Rasmussen,
Bygaden 28.
Efter mødet konstituerede den ”nye” bestyrelse sig således:
Formand: Allan. Næstformand: Simon. Kasserer: Annette
Bestyrelsesmedlemmer: Alex og Heidi og suppleanter: Kirsten og Brian.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 7. maj i klubhuset kl. 20. Alle medlemmer
er naturligvis meget velkomne til at komme med gode ideer til os og vil man gerne
gøre dette på et bestyrelsesmøde, skal formanden blot vide det en uge før.
På bestyrelsens vegne
Allan Kristensen

Uden for dagsorden:
Sikke en masse tid, man kunne
have, hvis man havde al den
tid, man havde skyndt sig !!!

Pinsesøndag d. 24.
maj kl.10 mødes vi
igen ved Gadekæret til
fælles morgenkaffe.
Medbring selv
kaffe og brød.
Vi ses til en hyggelig
morgenstund ved
Gadekæret.
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Smilehullet
Robert Storm Petersen var og er vel tegneseriens mester i Danmark.
Han udtrykte sin helt egen stil og humor. Han døde i 1949,
men hans ”streg” lever videre.
Som oftest er det 2 personer, mænd, som taler sammen
og en lille hund i snor lytter med.
Her kommer et par eksempler på hans humor:
”Jeg har fløjet jorden rundt ni gange”
”Kunne De ikke komme af”
”Jeg har altid været optimist”
”Nå - ja, jeg har været glarmester”
”Jeg taler aldrig om ting, som jeg ikke har forstand på”
”Nej - De er altid så tavs”
”Lyt til mit råd. Kold te slukker tørsten”!
”Jamen hvem siger, at man skal slukke den”
Og så til noget helt andet, der ikke nødvendigvis har med Storm P at gøre:
Er det ikke pudsigt, at jo mere travlt, man har, jo mindre synes man, at man når.
(…...og hvad kan vi lære af det)
Allan Kristensen

Nyt fra Skjød Vandværk
Bestyrelsen i Skjød Vandværk startede sidste år med at opmåle placering af
stophaner og vandure.
Vi mangler stadig at klare opmålingen i vores forsyningsområde udenfor
byskiltene.
Vi vil derfor i løbet af foråret/sommeren komme rundt for at lokalisere
placeringerne.
Hvis du ved, hvor stophane o.s.v. er placeret ved dig, vil det være en stor hjælp,
hvis du laver en skitse med mål og afleverer den til:
Poul Skov Jensen på Bygaden 9.
Du er også velkommen til at ringe til Poul på tlf. 4072 0103 med informationer.
På forhånd tak for hjælpen.

Bestyrelsen
Skjød Vandværk I/S
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Opslagstavlen
Hmm… Hvem skal jeg
finde på at indstille til
Årets Skjødser?
Husk at aflevere
kupon
senest d. 15. august

HUSK AT RESERVERE
D. 15. AUGUST TIL
BYFESTEN I SKJØD

Hvad sker der i Skjød? Hvordan bli’r vejret?
Se det på Skjøds hjemmeside: www.skjoedby.dk
Pinsesøndag
kl. 10.00
skal jeg se solen
danse over
Gadekæret i Skjød.
Husk at medbringe
kaffe og brød.

Sct. Hans fejres
på Skjød Stadion med
Gudstjeneste, bål og
hygge for hele
familien
De gamle drenge spiller bold på
Skjød Stadion.
Mød op og hep!

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

Redaktionen ønsker
alle en god sommer

