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Ny redaktion 

Så kom årets første Skjød Tidende. Der er en ny redaktion ved 
roret bestående af Solveig Sandal Johnsen, Hanne Wind-Larsen, 
Jens Hulgaard, Rikke Nordhøj, Carl Christian Lund og Mette Sig 
Pedersen som layouter. Vi vil bestræbe os på, at fortsætte Bjarne 
og Mettes store indsats med at formidle lokale begivenheder. Vi 
håber fortsat, at I vil bakke op og indsende indbydelser, historier, 
begivenheder, tegninger og billeder. I kan sende til skjoedtiden-
de@gmail.com

Af små ændringer har vi valgt at placere foreningernes kontakt-
personer fast på side 2 og kalenderen på bagsiden.

Skjød Tidende vil fortsat udkomme 4 gange om året, men det 
hænder, at der er nyheder mellem bladudgivelserne, så hvis du 
har lyst til at modtage info om nyt fra Skjød, kan du sende en 
mail til: ban@fibermail.dk

Så vil du fremover modtage nyhedsmail om stort og småt i 
Skjød.

   
   mvh
   Redaktionen
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Ved fællesspisningen den 29. november skul-
le der vælges én landsbyrepræsentant og 2 
suppleanter.
De siddende personer er landsbyrepræsen-
tant Hanne Wind-Larsen og suppleanter er 
Bjarne Andersen og Henny Josefsen blev 
genvalgt for de næste 2 år. Der var ingen nye 
kandidater.

Landsbyrepræsentanten og suppleanter 
vælges efter vedtægten for fællesrådet se 
evt. http://skjoedby.dk/om-skjod/vedtaeg-
ter-for-faellesradet/

Landsbyrepræsentanten deltager i Landsby-
rådets møder 4 gange årligt og er i mange 
tilfælde kommunens bindeled mellem lands-
by og forvaltning. I Skjød har vi dannet et 
fællesråd. Landsbyrepræsentanten har til op-
gave at indkalde til borgermøde, koordinere 
og formidle samarbejdet i Skjød, er ansvarlig 
for forvaltningen og prioriteringen af Lands-
byrådets midler og sammen med fællesrådet 
vælge ”Årets Skjødser”.

Hilsen Hanne

Valg af landsbyrepræsentant og 
2 suppleanter

Landsbydagen
Landsbydagen finder i år sted  

LØRDAG DEN 16. APRIL KL. 09.00 - 13.00

Vi mødes i klubhuset kl. 9 til kaffe og brød. 
Her vil vi fordele opgaverne mellem os.

Det drejer sig i år især om ting, der skal gøres 
på den gamle legeplads på Sparregårdsvej, 
ved gadekæret og så skal vi naturligvis have 
vores opfriskede bænksæt ud igen efter vin-
terhi i Vagns garage.

Efter et par raske timer vender vi tilbage til 
klubhuset, hvor de ristede pølser og brød 
venter på os sammen med lidt øl og vand.

Skjød Borger-og Idrætsforening håber, at 
rigtig mange vil føle sig fristet af dette gode 
tilbud, som bærer lønnen i sig selv.

På bestyrelsens vegne

Allan Kristensen

Christian Kiil på fejemaskinen. Her bevæger 400 kg sig over isen for at gøre klar til skøjter og 
kælke. Herefter kunne isen erklæres sikker!
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Greve Ahlefeldt-Laurvig –Bille, Egeskov, 
skriver et sted:  ” Så er da den største charme 
den ensomme jagt i den lyse danske bøgeskov 
en tidlig sommermorgen, når anemonerne 
blomstrer, droslen slår og råbukken, verdens 
smukkeste klovbærende vildt, træder ud med 
spindelvæv og dug på den perlende opsats.”

Ja, ja.  Og atter ja!  Dog mere vidunderligt, 
eventyrligt og mere spændende end nogen 
godsejer har jeg oplevet dette.  Ingen ”jag-
tejer” kan opleve den samme spænding, fryd 
og glæde som krybskytten, der af mangel og 
nød har sat sin kugle og kan liste hjem med 
byttet.

Tidligere sad ”Kronen” på stort set al jagt 
i Danmark, men efter enevældens ophør, 
blev det med en række forordninger og med 
jagtloven af 1851  bestemt, at alle tidligere 
jagt privilegier, der havde tilhørt kongelige 
og adel, nu skulle bortfalde og at jagtretten 
fremover fuldt og helt skulle tilhøre grund-
ejerne.  Samtidig blev tidligere tiders meget 
hårde straffe for krybskytteri erstattet af 
relativt små bøder.  Om de milde bødestraffe 

var hovedårsagen er uvist, men krybskytteriet 
satte nu ind med en sådan styrke, at man med 
rette kan betegne perioden frem til 1930 for 
krybskytteriets guldalder.
Hen mod slutningen af 1800-tallet blev ra-
tionel vildtpleje et vigtigt tema på de fleste 
herregårde, der oprettede jagtvæsen med det 
formål at øge vildtbestanden.  Permanent 
vildtfodring, fasanopdræt, effektiv rovvildts- 
og krybskyttebekæmpelse gjorde, at der på 
få år blev skabt en enorm vildtbestand på de 
danske godser.
Det blev et eldorado for den fattige del af 
befolkningen, hvis man samtidig havde næse 
for den natlige ensomhed i skovene.
Lars Christian Nielsen, bedst kendt som Skyt-
te-Lars, var en af de krybskytter, som drev 
det meget vidt i denne så vildt rige periode.  
Ikke uden grund betegnede han sig selv som 
”Danmarks værste og bedste krybskytte”.  
Født 1874 i det sydsjællandske af en fattig fa-
milie og sendt ud som 8-årig for at tjene som 
hyrdedreng – en tilværelse med lang arbejds-
tid og under kummerlige forhold.
Efter en årrække med forskellige pladser på 
egnens herregårde kom han i kontakt med 

Frijæger eller krybskytte
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”Nattens skovfolk” , også kaldet frijægere.  Nu 
kom en række gode år, hvor hans ”Arbejds-
plads” blev de sydsjællandske herregårdes 
vidtstrakte skove.  Gode år, hvor salg af ned-
lagt vildt, gjorde livet noget venligere.
Som årene gik blev Skytte-Lars og hans ven-
ner, kendt og bestandigt pågrebet, med talrige 
retssager  og bøder til følge.  I 1904 ændredes 
situationen sig imidlertid brat, idet syd- og 
midtsjællandske godser i forening tilbød ham 
en stilling som jagtbetjent.  Han sagde ja, og 
efter en kort periode var krybskytternes hær-
gen i skovene under kontrol.   Efter nogle år, 
hvor han ernærede sig som værtshusholder i 
Næstved genoptog han sin tidligere geschæft 
som krybskytte. 
Da det efter nogle år blev ham for hedt på 
Sydsjælland, besluttede han sig for at prøve 
lykken i Jylland.  Ankommet til Århus 1916 
begav han sig på cykel mod Frijsenborg, som 
han havde hørt skulle have Danmarks bed-
ste og største vildtbestand.  I et tjørnekrat 
nær byen Fajstrup slog han lejr og lavede sig 
en primitiv hytte, som blev hans første til-
holdssted.  Ved to-tiden, hvor månen lyste 
landskabet op, begav han sig ind i en nærlig-
gende del af skovene og kort tid efter lå den 
første spidshjort død på skovbunden.  Næste 
formiddag var dyret pakket sammen, så det 
lignede en pakke uldtøj og blev nu bundet 
til cykelstangen, hvorpå turen gik til Århus.  
Efter et par forgæves forsøg, købte en vildt-
handler dyret for 35 kr.  
Det blev nogle uforlignelige år, hvor øko-
nomien igen kom på fode, men som det er 
skrevet i et af hans egne notater:   Skovene var 
smask fuldt af dyr, men jeg måtte passe vold-
somt på, ikke at skyde de voksne hjorte – det 
var mig umuligt at bære dem og få dem slæbt 
over vildthegnet.  Hvis jeg holdt mig til kron- 
og dåkalve samt rådyr, så kunne det gå.
Han beretter videre:  En aften, hvor jeg havde 
sover over mig tog jeg en tur rundt i dele af 
skovene, hvor jeg ikke tidligere havde været.  
På en mark tilhørende gården Fuglsang mød-
te jeg et syn med vildt, jeg aldrig havde set 

noget lignende tidligere.  I det klare måneskin 
kunne jeg tælle til omkring 350 stykker hjor-
tevildt af forskellige arter.  Efterhånden som 
jeg fik overblik over terrænet og blev kendt 
lidt omkring, mindede det mig om, at her 
skulle jeg have været for mange år siden.  Jeg 
havde nok hørt, at ved Frijsenborg var meget 
vildt, men at så meget vildt kunne forekom-
me på noget jagtrevir anede jeg ikke.
Netop før påske 1918 gik det galt.  Jeg var i 
Sønderskoven den nat, hvor jeg de sidste par 
nætter havde skudt tre dåhjorte og en kron-
kalv.  Her blev jeg taget på fersk gerning af 
skytten og hans elev.  Jeg blev gennembanket 
og ført med til Dyrehuset, hvor skytten boe-
de.  Herefter blev jeg kørt til arresten i Ham-
mel, hvor jeg måtte afsone min straf.
De næste halve snes år var jeg bosat i Århus 
og her drev jeg flittigt krybskytteri i omeg-
nens skove – Frijsenborg var et alt for farligt 
sted at jage.

Frijægere eller krybskytter var selvfølgelig 
ugleset af godsejerne, skovfunktionærerne og 
lovens håndhævere, men de fattige husmænd 
og landarbejdere så på dem med andre øjne.
Som en gammel krybskytte udtrykte det:  
”Skoven er ikke groet for én mand og hvad 
man tager fra skoven og kvindfolk, bliver 
man ikke uvenner med Vorherre om”

Niels Hellemann
Kilde:  
Krybskytter i Danmark, 
Jesper Laursen, Forlaget Skippershoved, 1986.
Krybskytteliv, Adolf Jensen Pioner, 
Jesper Laursen, Forlaget Skippershoved 1989.
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Fastelavnssoldater
Så er det igen tid for drenge og piger fra 0-6 klasse at gå soldat.

Søndag d. 31/1 2016
 – introduktionsmøde for soldaterne

Hvis du ikke har mulighed for at møde denne 
søndag, men gerne vil være med, så giv gerne 
besked til fastelavnsteamet.

Fastelavnssoldaterne mødes første gang søn-
dag d. 31/1 2016 kl. 9.30 -11.30 til boller hos 
dronningen Silje, Kirkeskovvej 15 (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. Vi vil 
gerne have, at forældrene bliver det første 
kvarters tid, så både børn og forældre får 
information om, hvad det hele går ud på og 
hvad der skal ske. Vi har blandt andet brug 
for hjælp til kørsel om formiddagen på selve 
fastelavnsdagen.

Fastelavnssøndag d. 7. februar 2016
 – vi går fastelavnssoldat

Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos 
kongen Jakob, Skræddergyden 41. Om for-
middagen 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 middags-
mad hos kongen. Arrangementet forventes at 
slutte kl. ca. 17.00, hvor børnene igen samles 
hos kongen. HUSK at tage varmt tøj på, I skal 
være ude hele dagen.

Fredag den 26. februar 2015 
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus 

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver 
fredag den 26. februar kl. 18.30. Fastelavns-
festen er for alle Skjødsere. Kom udklædt. 
Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både små 
og store børn får en god oplevelse. Der bli-
ver slået katten af tønden for forskellige 
aldersgrupper + voksne mænd og slagstærke 
kvinder. Der vil være fastelavnsboller og en 
sodavand til børnene. Kaffe og fastelavnsbol-
ler til de voksne. Fastelavnssoldaterne møder 
i uniform.

PS: Lær helst sangen udenad, så du kan den 
når vi skal ud og gå.

Mel: I alle de riger lande

1.   Goddag vi nu eder vi byde
      I kender os vel fra i fjor.
      Da I var så gode at yde
      En skilling til vort gilde bord.

2.   Og ugerne svandt af dage
      Og året sidst svandt hen
      Fastelavn er nu kommet tilbage
      Her har i os nu igen.

3.   Og derfor en lille gave
      Vi så gerne vil bede jer om.
      Med lidt vi vil tage til takke 
      Det bliver jo til en sum.

4.   Farvel vi vil takke for gaven.
      Og ønske jer lykke og held,
      Og byde jer til os i salen
      Hvor vi alle vil more os vel.
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Soldateruniform
Kongen og menige soldater: 
Hvidt skærf m. guld, røde/hvide epauletter 
på skuldre, blå skråhue m. hvide bånd og 
kvast og et sværd. Til fastelavnsfesten også 
guldbånd på udvendig sidesøm på bukserne 
(sorte) og hvid bluse.

Dronningen:
Hvidt skærf m. sølv, blå/hvide epauletter på 
skuldre, blå skråhue m. hvide bånd og kvast 
og et sværd.
Til fastelavnsfesten søndag også sølvbånd 
på udvendig sidesøm på bukserne (sorte) og 
hvid bluse.

Skærf bæres fra højre skulder og ned.

Skærf laves af hvidt lærred, hvorpå der syes 
guldbånd og limes oblater (stjerner eller 
lign).

Epauletter laves af silkepapir, lagt i lag i hvidt/ 
rødt, klippes i facon, syes sammen og strimles 
op som vist og dampes over gryde/kedel.

Skråhue lavs af blåt lærred og hvidt kante-
bånd og hvidt garn. 

Sværd kan købes hos Poul Skov Jensen på 
Bygaden 9 for 25 kr. pr. stk. 

Det er også muligt at leje en uniform for 25 
kr. hos Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33 tlf. 
30456607. 

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at 
ringe til Lone og Alex tlf. 28947403 eller 
Kristina og Rasmtus Willumsen tlf. 86960201

Med venlig hilsen  
Fastelavnsteamet 2016 
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Skjød-borger har skrevet ph.d. om 
høretab, stress og arbejdsliv
Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder 
har et høretab, der kan medføre stresssymp-
tomer som koncentrations- og hukommel-
sesbesvær. Men så galt behøver det ikke at 
gå, hvis man følger anvisningerne i en ny 
ph.d.-afhandling.

Det kræver en fokuseret indsats på både indi-
vid- og virksomhedsniveau, hvis man ønsker 
ægte integration af personer med høretab på 
det danske arbejdsmarked. Det er budskabet 
fra 40-årige Katja Lund fra Skjød, som netop 
har færdiggjort en ph.d. med den danske titel 
’Høretab, stress og arbejdsliv – Reduktion af 
stress i arbejdsmarkedsrettet sammenhæng’.
Flere undersøgelser har tidligere påvist en 
sammenhæng mellem høretab og en række 
forskellige stresssymptomer. Men ingen af 
dem har besvaret spørgsmålene hvor, hvornår 
og hvorfor. Det var derfor de helt konkrete 
hverdagssituationer på jobbet og i fritiden, 
der blev udgangspunktet for Katja Lunds 
forskning.

Hjertemåler og timeregistrering
Seks frivillige med forskellige typer af høretab 
og jobsituationer fungerede som testperso-
ner over en uge, hvor de både skulle gå rundt 
med en hjerterytmemåler og betjene en app, 
der en gang i timen bad dem om at registrere, 
hvor de var, hvad de lavede, hvordan støj-
niveauet var, hvem de var sammen med, og 
hvordan de vurderede deres energiniveau.
- Efter hver afsluttet ugetest kiggede jeg sam-
men med testpersonen på de indsamlede 
data, og ud fra hjertemålingerne og de mange 
situationsregistreringer talte vi om, hvorfor 
forskellige aktiviteter enten kostede eller gav 
en masse energi, fortæller Katja Lund.
Selv om alle seks testpersoner var besværet 

af et høretab, var det vidt forskelligt, hvilke 
situationer, der udløste deres stresssympto-
mer. Til gengæld opdagede både Katja Lund 
og testpersonerne, at den bevidsthed, de fik 
ud af målingerne og den efterfølgende dialog 
og refleksion, var ekstrem vigtig for forståel-
sen af, hvilke faktorer den enkelte skal have 
fokus på for at få sit arbejdsliv til at fungere 
på trods af høretabet.

Virksomhedernes ansvar
Det er, ifølge Katja Lund, helt essentielt, at 
man ikke kun sætter ind på individniveau, 
hvis man ønsker mindre sygefravær og ledig-
hed for personer med høretab på det danske 
arbejdsmarked. Derfor fokuserer hun i sin 
ph.d. også på virksomhedernes ansvar i for-
hold til at rumme personer med høretab, som 
udgør hele 10 procent af den danske arbejds-
styrke.

- Hvordan håndterer virksomheder, at en 
eller flere medarbejdere har et høretab? Det 
er der forskellige strategier for, men jeg argu-
menterer i min ph.d. for, at virksomhederne i 
langt højere grad begynder at kigge på, hvad 
det er, der skaber effektive teams. En af hove-
dingredienserne er, ifølge flere undersøgelser, 
en god kommunikationskultur, og her kan 
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personer med høretab bidrage positivt, fast-
slår Katja Lund og uddyber:

- Det kan handle om, at man anvender mi-
krofon, så man bliver tvunget til at tale en ad 
gangen, at man sender dagsorden ud i god tid 
og altid får udarbejdet et fyldigt referat. På 
den måde styrker man hele teamet – ikke kun 
personen med høretab, som samtidig undgår 
stigmatisering.

Katja Lund forsvarede sin ph.d. på Aalborg 
Universitet den 27. november og fik megen 
ros fra bedømmelsesudvalget pga. afhandlin-
gens dybde, bredde og relevans.

Fakta om ph.d.’en
Den nye ph.d. er blevet til i et samarbejde 
mellem Aalborg Universitet og Katja Lunds 
arbejdsplads Castberggård Job- og Udvik-
lingscenter, der har mere end 20 års erfaring 
med jobskaffelses- og jobfastholdelsesforløb 
for personer med høretab.

Smilehullet
Storm P.  var meget reflekterende, ja nærmest filosofisk ind imellem:

Manden til sig selv:” Det er meget ubehageligt, at jeg glemmer alt det, som jeg skal 
huske, men husker alt det, som jeg skal glemme”.

og denne her: ”Selv om en roman ikke ender godt, så er det i hvert fald godt, at den 
ender”.

To herrer står og snakker. Den ene:”Er De akademiker”?  Den anden: ”Det tror jeg 
ikke - jeg har aldrig mærket noget”.
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Børn, voksne og hunde fik masser af frisk søndagsluft.

Bertram, Katja og Troels gør klar til at bevæge sig ud på isen.

Istid i Skjød
Søndag den 17. januar blev isen på gadekæret målt til 14 cm flere forskellige steder på søen. 
Herefter blev isen betegnet som sikker. Sneen blev skovlet og fejet væk på flere områder, så 
alle aldersgrupper kunne fornøje sig på skøjter og kælk (+cykel!). En vindstille søndag med 
frostgrader og høj sol fra en skyfri himmel var en god anledning til at få luftet vinterudstyret.
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Generalforsamling i Skjød Borger- og 
Idrætsforening 2016 torsdag den 7. april 

kl. 19 i klubhuset 
 
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 Heidi Fogh (menigt medlem) 

og Simon Johnsen (næstformand og sekretær) samt suppleanterne Kirsten 

Laursen og Brian Bentsen. Kirsten Laursen ønsker ikke at genopstille. 

6) Valg af revisorer. På valg er Troels Thomsen og Steen Rasmussen. 

7) Eventuelt. 

 

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med noget til. 

Der vil være konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter 

generalforsamlingen 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Landsbyen Skjød som kulturby
I 2017 besøger den internationale kunstner-
gruppe hello!earth Skjød for at møde borger-
ne og skabe kunstneriske møder mellem os.  
I møderne gentænker deltagerne deres egen 
personlige historie gennem dansens perspek-
tiv, og projektet skaber en helt ny slags dan-
seforestilling ved at lade deltagerne selv lave 
forestillingen og selv deltage i den endelige 
forestilling.

Alle aktiviteter i projektet vil blive afviklet i 
Skjød og Skjøds omgivelser med beboerne 
og organisationer fra området i ca. 15 km 
radius dvs. både Hammel og Hadsten bliver 
i dette projekt Skjøds opland. På den måde 
bliver ’Dans din nabo’ en forestilling I og OM 
Skjød, men FOR og TIL deltagere og tilskuere 
fra hele området.

Med projektet ’ Dans din nabo’ udfordrer vi 
ideen om at store kulturoplevelser altid er i de 
større byer. Den endelige forestilling vil blive 
en anderledes og berigende kulturoplevelse, 
som vil kunne tiltrække tilskuere fra Skjød 
og de omkringliggende landsbyer, men også 
fra Hadsten, Hammel og Aarhus. Landsbyens 

særlige kvaliteter med ro og nærhed bliver en 
del af tilskuernes oplevelse og derved bliver 
’Dans din nabo’ en helt ny form for kulturo-
plevelse, som man ikke ville kunne få i en 
større by. Skjødserne får mulighed for at være 
værter for nogle af forestillingerne og byde 
gæsterne velkomne til kulturbyen Skjød. På 
den måde foregår projektet i Skjød, men åb-
ner for deltagende borgere fra hele området, 
som har lyst til en anderledes kulturoplevelse.

Skjød skal kridte danseskoene 
Det kommer ikke til at gå stille af når danse-
projektet ”Dans din nabo” i 2017 kommer til 
byen. Et internationalt team af kunstnere vil 
lave en danseforestilling med og for Skjøds 
borgere. Projektet er udvalgt til at være en 
del af kulturhovedstadsprojektet Rethink 
2017 og skal bl.a. være med til at markedsfø-
re Favrskov. 

I april 2017 bosætter kunstnerne sig i Skjød 
og lærer folk at kende gennem fælles aktivite-
ter. Kunstnerne samler viden om vores behov 
for at samles og holder workshops med for-
skellige grupper af borgere. 
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Den foreløbige plan er, at kunstnerne færdig-
bearbejder materialet til en lille bog med tek-
ster og koreografier og en samling af indtalte 
instruktioner. Når forestillingen har premiere, 
møder publikum op i forsamlingshuset, får 
udleveret et sæt trådløse hovedtelefoner og 
bogen med tegninger af bevægelsesmønstre, 
skrevne dialoger og instruktioner. Publikum, 
som er både landsbyboere og andre interes-
serede, instrueres i at danse med hinanden 
og læse dialoger op for hinanden. Alle danser 
med/som/omkring deres naboer indrammet 
af videoprojektioner, lyd og scenografi. 

Formanden for Kultur- og fritidsudvalget, 
Anders Nørgaard (A), er glad for projektet på 
vores vegne: 

”Dans din nabo” er en nyskabende måde at 
tænke dans og medskabelse på, og projektet 
vil med sikkerhed udvikle Skjød som landsby, 
når nye tætte relationer bliver skabt. Jeg glæ-
der mig meget til at se resultaterne af proces-
sen, fortæller Anders Nørgaard. 

For Skjød vil projektet betyde en masse nye 

muligheder for at mødes, at være kreative og 
simpelthen have det sjovt sammen med sine 
naboer. Det er tanken at projektet skal styrke 
sammenholdet i landsbyen og skabe nye rela-
tioner på tværs.
Metoderne, der udvikles i projektet, samles 
til et undervisningsmateriale for skolebørn i 
alderen 9-15 år i samarbejde med Dansehal-
lerne i Aarhus. Herefter er det planen at af-
vikle danseworkshops i flere andre landsbyer 
i Favrskov Kommune og resten af regionen. 

Projektet er foreløbig støttet med 350.000 fra 
Rethink 2017. 

Danseprojektet er skabt i samarbejde med 
Bora Bora – dans og visuelt teater der skaber 
nye relationer gennem dans.

Skal du ikke være med til at planlægge Kul-
turby Skjød 2017? Vil du med så kontakt 
Hanne Wind-Larsen. Jeg håber, vi får et rigtig 
godt lokalt hold til styregruppen. Jeg er over-
bevist om, at en spændende projektperiode  
venter forude -  med eller uden dansesko.

... dans din nabo
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Så er 2016 godt i gang og alle ønskes et rigtig 
godt nytår.

Den 29. november 2015 afholdt vi første søn-
dag i advent med mange deltagere. Connie 
kendte tre, der synger i gospelkor sammen, 
som kom og sang og spillede julesange for os. 
Det lød rigtig godt.
Der blev serveret gratis kaffebord med mange 
kager. 

Vi vil rigtig gerne takke for de flotte kager.

Vi havde en velbesøgt  tombola med et stort 
antal gode  gaver. Det kan kun lykkes, når vi 
får så mange flotte sponsorgaver.

Der skal lyde en stor tak for alle gaverne til 
vores tombola.

Efter adventssang i kirken bød vi på Jytte og 
Gittes menu, som traditionen tro bestod af 
suppe og tarteletter.

Den 7. marts afholder vi generalforsamling, 
og i skrivende stund er det ikke afklaret om 
dem, der er på valg, genopstiller. 

Sidder du med nogle gode ideer eller har lyst 
til at være med til at bevare Skjød Forsam-
lingshus, så stil op og vær med til at gøre en 
forskel.

Vi ses til generalforsamlingen den 7-3 kl 
19.30,  Skjød Forsamlingshus.

 På bestyrelsens vegne

                       Gitte Jakobsen

Skjød Forsamlingshus siden sidst
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I/S Skjød Forsamlingshus 
indkalder herved til 

ordinær generalforsamling 
2016 i Skjød 

Forsamlingshus, mandag d. 7. 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:

        Lone Møller Hansen
        Jakob Mølgaard
        Gitte Jakobsen

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor. På valg er:

          Åge Ørting

8. Eventuelt

Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage til alle fremmødte.

Skjød Forsamlingshus
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Generalforsamling 

med gratis mad 
 

 
Skjød Vandværk indkalder  

hermed til generalforsamling  
d. 4. marts kl. 18.00  

med spisning i  
Skjød Forsamlingshus 

 
Menuen er: 

Aspargessuppe 
Flæskesteg m. tilbehør 

Citronfromage 
Kaffe/te og 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. 29. februar  

på tlf.: 86 96 02 86 
eller på mail til: ban@fibermail.dk  

       
       

                           

Skjød Vandværk 
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FYRAFTENS BUFFET
Fredag den 18. Marts

Mød op og nyd din aftensmad, 
når det passer dig. 

Vi serverer mørbradgryde m/ris 
& salat. 
Derefter serveres der kaffe & 
kage.

Det kan nydes mellem 17.30 og 
19.00.   
Kun 60,00 Kr., børn under 14 år 
halv pris

Tilmelding senest den 10. marts     
Allan 23354960
Heidi 26280131

Klip------------------------------------------------------------------------------------------

Navn_______________________________________________________________          

Antal voksne______ Børn______ 

Afleveres i postkassen i forsamlingshuset eller klubhuset. Senest den 10/3-16 
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Yoga undervisning 
i Skjød

Ledige pladser onsdage kl. 9.00 og 11.00

Kontakt Rita Lund, mobil 2268 5304

mail: ritalund@pc.dk

Zumba
i Klubhuset

Tirsdage 17.30 -19.00

Blid Zumba og smidighedstræning
med Katja Lund 

Medbring drikkedunk og liggeunderlag

Kontakt
Connie

869 80094
3122 5540

Brætspil-dage i klubhuset
Tag din mor eller far (eller begge) i hånden og kom og hyg dig et par timer med andre 
børn i børnehavealderen og op til de første klassetrin i skolen. Vi mødes i klubhuset og 
spiller nogle brætspil. Der er flere spil i klubhuset, men medbring også gerne selv. Er 
vejret til det, kan vi også tage et spil bold udendørs! De mindste børn er også velkomne 
- vi har lavet et hyggehjørne til dem. 

Datoer: 
Søndag den 28. februar kl. 13-15
Lørdag den 2. april kl. 10-12

Tilmelding er ikke nødvendig
 - bare mød op

Spørgsmål til Solveig Johnsen: 
solveigsandal@gmail.com
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Husk pinsekaffe

Pinsesøndag den 15. maj

Mødes vi ved gadekæret

Til fælles morgenkaffe.

Medbring selv kaffe og brød.

Læs mere i næste nummer af Skjød Tidende.

Lørdag den 20. august, 2016

Afholdes der byfest

Festen om aftenen er en voksenfest

Så find nu en barnepige i god tid.



Dato Arrangement Sted

Februar

5. Generalforsamling i Skjød Jagtforening Skjød Forsamlingshus

7. Soldaterne går rundt i sognet

28. Spil-dag, kl. 13-15 Klubhuset

Marts

4. Generalforsamling i Skjød Vandværk med gratis mad 
kl. 18

Skjød Forsamlingshus

7. Ordinær generalforsamling i Skjød Forsamlingshus, 
kl 19.30

Skjød Forsamlingshus

16. Lyngå Kirke Forårskoncert, 19.30 Lyngå Kirke

18. SBIF Fyraftens buffet, mellem 17.30 og 19.00

April

2. Spil-dag, kl. 10-12 Klubhuset

7. SBIF generalforsamling, kl 19 Klubhuset

16. Landsbydagen, kl.  9-13 Klubhuset

24. Konfirmation Skjød Kirke

30. Riffelskydning i Vingsted Skyttecenter - Skjød Jagt-
forening

Vingsted Skyttecenter

Maj

15. Pinsemorgen ved Gadekæret Gadekæret

KALENDER


