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Høj aktivitet 
– ideerne blomstrer!
Første nummer af Skjød Tidende i 2018 er nu i postkasserne og 
redaktionen ønsker alle et godt nytår.

Som det fremgår af indholdet, er aktivitetsniveauet højt, og det 
skorter ikke på initiativer. Børnene er i fokus med lege- og spille-
dage i klubhuset, fastelavnssoldater og renovering af legepladsen. 
Der er arrangeret foredrag og mountainbikerne er i gang igen. 
Desuden ser det ud til, at shelterprojektet på stadion snart kan 
realiseres. 
Alle disse aktiviteter kræver ildsjæle og tovholdere. Ofte er det 
”Tordenskjolds soldater”, men det ser nu ud til, at nye og yngre 
kræfter er på vej ind i kampen, hvilket også er en forudsætning 
for at bevare aktivitetsniveauet i landsbyen. To unge mødre er 
kommet ind som suppleanter i landsbyrådet, og en af byens bør-
nefamilier har påtaget sig at stå for renoveringen af legepladsen. 

En af ildsjælene i byen er Erling, som foruden at være formand 
for SBIF står som initiativtager og tovholder på shelterprojek-
tet, som har krævet en stor indsats med bl.a. projektbeskrivelser, 
ansøgninger om bidrag til økonomien og et samarbejde med 
kommunen om diverse tilladelser. Desuden har Erling sørget 
for at inddrage borgerne i Skjød og specielt dem, som bor tæt på 
stadion og dermed bliver berørt af projektet. Han har desuden 
formået at etablere et shelter-udvalg med fem medlemmer som 
i foreningssammenhæng er ”nye og friske”. Dette viser, at det er 
muligt at rekruttere skjødsere uden for foreningerne til at deltage 
i arbejdsgrupper med afgrænsede og specifikke formål og opga-
ver. Dette bliver forhåbentligt også tilfældet, når der snart skal 
nedsættes et sommerfestudvalg, så vi kan få en hyggelig byfest 
med god tilslutning. Man får meget igen, når man yder en indsats 
- ikke mindst det sociale samvær og indflydelse på aktiviteterne. 

Redaktionen
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Shelter byggeri på Skjød Stadion

Vi er tættere på målet 

På det nyligt afholdte fællesmøde imellem de 
forskellige foreninger i Skjød, gjorde vi status 
over hvor vi pr. 22.1.2018 befinder os med 
projektet.

Økonomisk set er vi sikre på at ”nå i mål” 
med de i alt 287.000,- vi forventer projektet 
samlet vil koste. Der er til dato sendt 7 an-
søgninger om økonomisk støtte til forskellige 
ordninger og fonde. Heraf er der givet afslag 
på en ansøgning til Favrskov Kommune 
under ”Forslag til budget 2018”. Heldigvis har 
vi også fået positivt svar fra LAG Randers/
Favrskov og fra Lokale- og Anlægsfonden. 
Det betyder at vi lige nu mangler tilsagn om 
ca. 73.000,- og mon ikke enten Friluftsrådet, 
Nordea Fonden eller Landsbyrådet kan hjæl-
pe os med rest finansieringen ?

Da der blev holdt borgermøde om shelter 
byggeriet den 5.Okt.2017, blev de indkomne 
indsigelser og bekymringer diskuteret. Man 
enedes om at det ville være en god idé at ned-

sætte et shelter udvalg til at sikre den mest 
hensigtsmæssige tilpasning af projektet og til 
at sørge for den fremtidige orden i forbindel-
se med anvendelsen af shelter. Dette udvalg 
er nu nedsat og består indtil videre af:

Malthe Vestergaard, Kirkeskovvej
Mogens Falkenberg, Skræddergyden
Karsten Stampe, Kirkeskovvej
Jesper Eriksen, Hejnskildevej
Anne Mette Poulsen, Sparregårdsvej
Erling Stoltze, Kirkeskovvej.

Med hensyn til Landzone tilladelse til byg-
geriet har der desværre været en langtids 
sygemelding hos Plan, Byg i Ejendomme i 
Favrskov Kommune, men nu er en ny sagsbe-
handler blevet tilknyttet og dialogen er blevet 
genoprettet. Med lidt held skulle projektet 
derfor kunne holdes indenfor tidsplanen og 
stå færdigt til indvielse den 1.Sept.2018

På vegne af SBIF og Shelter udvalg
 - Erling Stoltze
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I/S Skjød Forsamlingshus 

Indkalder herved til ordinær generalforsamling 2018 
i Skjød Forsamlingshus tirsdag d. 6. 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:  
Gitte Jakobsen
Lone Møller Hansen
Jakob Mølgaard
  
6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor.

På valg er:
John Christensen
 
8. Eventuelt

2017 har været et spændende år for forsamlingshuset ikke mindst pga. aktiviteterne om-
kring kulturprojektet “Dans din nabo”. 

Kom og hør hvordan året er gået og hvordan aktiviteterne har påvirket økonomien.
Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage. 

Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus 
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Første søndag i advent i forsamlingshuset
Godt nytår til alle

Tusind tak for den store opbakning til vores 
første søndag i advent. Dejligt at se så mange, 
der kommer og hygger sig om eftermiddagen 
med venner, naboen eller bekendte.

Mange tak for de flotte gaver til vores 
tombola. Uden jeres hjælp ville vi ikke
 kunne få så imponerende en tombola.

Tak for de dejlige kager vi fik 
til kaffebordet.     
   
En stor tak til Dolly på Hasagergård for de 
flotte suppehøns.    
          
Tak til Bendt og Finn for de gode suppeurter.

En stor tak til Jytte for at koge suppe og lave 
tarteletfyld.

I anledning af Annys 40 års jubilæum ved 
menighedsrådet fik hun overrakt en halskæ-
de, der lignede en medalje af storpastoratet 
i Favrskov. Man havde undersøgt, om man 
kunne få Dronningens fortjenstmedalje, men 
det kunne man ikke.

Bestyrelsen takker alle, der bidrog til den 
vellykkede dag
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Fastelavnssoldater - 2018

Så er det igen tid for piger og drenge fra 0.-7. 
klasse at gå soldat. 

Fredag d 2-2-2018 
– Introduktionsmøde for soldaterne
Fastelavnssoldaterne mødes første gang Fre-
dag d. 2-2-2018 kl. 17:00 til ca. 18:30 til boller 
i Skjød klubhuset Bygaden 32 (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 alle kommer på hold med 
nogle, de kender og er trygge ved. Vi øver 
soldatersangen. Børnene har 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.
Hvis du ikke har mulighed for at møde denne 
fredag, men gerne vil være med, så giv gerne
besked til fastelavns-teamet.

Fastelavnssøndag d.11/2-2018 
- vi går fastelavnssoldat
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos 
Kongen Dann, Bygaden 9. 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 Kongen 
Dann.

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. 
Der er mulighed at betale med MobilePay
Mærk FS til telefon nr.  60146967 (Poul Skov 
Jensen).

Fredag den 23/2-2018
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver 
Fredag 23/2 - 2018 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 forskelli-
ge aldersgrupper + voksne mænd og
slagstærke kvinder. Der vil være pølser/brød 
og en sodavand til børnene. Kaffe og lagkage 
til de voksne. Fastelavnssoldaterne møder i 
uniform.

Mvh
Fastelavnsteamet (Poul Skov, 60146967)
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Fastelavnsboller

Her er en opskrift på fastelavnsboller med let salt karamelfyld, men man kan også 
putte chokolade, marcipan, nougat eller hvad ens gane lyster i.

Dej:
50 g gær
2 dl. kold mælk
100 g kold smeltet smør
1/2 dl. sukker
1 æg
8 dl. mel

Fyld:
1 dåse kondenceret mælk 
1 tsk salt

Dåsen med kondenceret mælk koges 2-3 timer, afkøles lidt, åbnes og salt tilsættes.

Dejen skal hæve ca 30 min, derefter deles i 24 små firkanter. Fyldet lægges på og 
bollerne lukkes.

God fornøjelse
Mette Sig
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Generalforsamling 
med gratis mad 

 

Skjød Vandværk  
indkalder hermed til  

generalforsamling  
fredag d. 16. marts kl. 18.00  

med spisning i Skjød Forsamlingshus 

Menuen er: 
Tarteletter med høns i asparges 

Nakkefilet med tilbehør 
Is med frugt 

Kaffe med lagkage 

Dertil serveres vand ad libitum,  
og der vil også være vin, øl  
eller sodavand til maden. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00. 

Tilmelding til spisning senest d. 13. marts: 
Læg kupon i forsamlingshusets postkasse,  

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

                                                                         

                                                                                                                                                                                                 Skjød Vandværk  

Tilmelding til generalforsamling i Skjød Vandværk
   
   Navn:
   Antal:
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Forårsstemning på legepladsen
Skjøds legeplads på Sparregårdsvej får en tiltrængt kærlig håndværkerhånd her i foråret.
Via ”Landsbyens penge” har Skjød Borger- og Idrætsforening afsat 7.000,- kr. til materialer og 
en frivillig nabo og barnefar har tilbudt at udføre det nødvendige arbejde.

Det bliver spændende at se og prøve de nye legeredskaber og føle sig mere sikker med et nyt 
hegn mod Sparregårdsvej. Der bliver også frisket op på overfladerne med en gang frisk ma-
ling, når vejret igen tillader det. Desværre ved ingen rigtigt, hvornår det drilske vejr tillader 
arbejdets udførelse, men så snart området igen er tørt vil der ske gode forandringer.

På børnenes vegne siger vi på forhånd tak til Thyge Hvas.

SBIF - Erling Stoltze

Landsbyens dag  -  Landsbydagen
Den årlige tradition med at give landsbyen et ”facelift” fortsætter. Skjød Borger- og Idrætsfor-
ening er snorholder på projektet, og vi håber, at andre vil deltage med kun 3 timers arbejde.
SBIF laver en plan for det nødvendige arbejde og indkøber de nødvendige ting og sager.

Det eneste vi beder dig om, er at bakke op og komme med i kampen.

Mød op den 21. april kl. 9 ved Klubhuset, 
så giver vi sammen den tiltrængte forårs-klargøring.

Jeg håber vi ses.  Erling (SBIF)



10

Nyt fra Landsbyrådet
Under fællesspisningen den 3. december 
2017 blev Marguerite Johnsen og Solveig 
Sandal Johnsen valgt som suppleanter til 
landsbyrådet. Hanne Wind-Larsen fortsætter 
som landsbyrepræsentant.  Vi har allerede 
sat hinanden i skak, snakket mobilitet /trans-
portbehov og lagt strategier for hvordan vi 
kan sparre hinanden.

Efter vinterferien skal der nedsættes et som-
merfestudvalg. Jeg har en forventning til, at 
nogen uden for foreningerne vil være aktive 
til denne opgave.  Så har du en god ide og vil 
være med til planlægningen, så kontakt én af 
os inden vi prikker dig.

Landsbyrådet besluttede på det sidste møde i 
2017 at fastholde størrelsen på landsbyernes 
grundtilskud også kaldet landsbyens penge 
på 10.000 kr. i 2018. Skjød deler de 10.000 kr. 
på fællesmødet i januar efter foreningernes 
ønsker og opnået enighed.

På fællesmødet mellem foreningerne i Skjød 
drøftede vi bl.a. hvordan landsbyens penge 
på 10.000 kr. fra Landsbyrådet kan bruges. 
Renovering af legepladsen, nyt lys til jule-
træet på øen i gadekæret, gryder til forsam-
lingshuset og inddækning af domen er nogle 
af de ønsker, der kom frem på mødet den 22. 
januar 2018.

Placeringen af domen og stamtræet er ikke 
faldet i hak, så vi blev enige om at alle i Skjød 
kan være med til at drøfte placeringer for do-
men og stamtræet. Der vil komme en høring 
eller indkaldt til et borgermøde senere på 
foråret. Hvordan vi vil høre jeres mening, er 
ikke helt afklaret endnu.

Der ventes med stor spænding på drengenes 
forslag til brug af beløbet fra borgerbudget-

teringsprojekt, som drengene har fået 50.000 
kr. til.

Hammel Cykelklub har meddelt, at Pinselø-
bet - Cykelløbet til pinse vil gå gennem Skjød. 
Hvordan kan Skjød gøre det til en fest skal 
diskuteres i de kommende måneder.
Landsbyrådet har i 2018 valgt at sætte fokus 
på følgende temaer:

Mobilitet, hvordan kan beboerne i landdi-
strikter bevæge sig mellem hjem, arbejde, fri-
tids- og kulturtilbud på en smart og fleksibel 
måde. Hensigten med dette tema er at kunne 
pege på og understøtte konkrete løsninger, 
der kan løse landsbyborgernes mangeartede 
behov.

Åbne idrætspladser og grønne områder. 
Landsbyrådet ønsker fremadrettet at sætte 
fokus på hvad der skal ske med de grønne 
områder og hvordan de grønne områder og 
nye anlæg kan vedligeholdes.

Digitalisering af landsbyen, hvordan kan 
landsbyborgene i højere grad udnytte sam-
fundets generelle digitalisering.

Hanne Wind-Larsen
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foto: Hans-Erik Jensen

Rejsen til Verdens Ende
foredrag mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.30 i forsamlingshuset

10.000 km sejltur blandt pingviner, albatrosser, havfugle, hvaler og sæler fra New Zealand 
over Sydhavet og Ross-havet til Antarktis.

Biolog Hans-Erik Jensen viser billeder og fortæller historier fra 5 ugers skibsekspedition i 
foråret 2017, over nogle af verdens mest barske farvande fra New Zealand til Ross-havet i 
Antarktis og retur, med stop på de subantarktiske øer The Snares, Auckland Island, Macqu-
arie Island, Balleny Islands og Campbell Island. Se smukke billeder af områdets fugle, hvaler 
og sæler og naturligvis de fantastiske landskaber og is-formationer i verdens sydligste egne. 
Dette krydret med historier fra livet på et skib i det ekstreme polarklima, områdets historiske 
opdagelse og udnyttelse, samt de fremtidige perspektiver med klimaændringer mm.
 
Entre 50 kr. inkl. kaffe og kage.

foto: Hans-Erik Jensen
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Spil og leg i klubhuset
Kom til et par hyggelige timer med brætspil og leg i klubhuset fra kl. 14-16 

søndag den 11. marts og søndag den 15. april.

Der er ikke tilmelding så bare mød op. Vi sørger for noget kage og du må gerne medbringe 
nogle spil - der er også flere i klubhuset. Der er også mulighed for at spille bold udendørs. 

For de helt små børn laver vi et lille legehjørne.

Mvh
Marguerite Johnsen og Solveig Johnsen (22799077)

Så cykler vi igen…..
og vi vil gerne have dig med!

Hvis du også gerne vil ud at lufte din mountain-
bike sammen med andre skjødsere, så er det nu, 
du skal læse videre.

Eneste krav er en lettere terrængående cykel, en 
cykelhjelm og godt humør.
Ruterne tilpasses så alle kan være med, uanset 
form eller deform. 

Første gang i 2018 bliver onsdag d. 21. marts kl. 
17.00. Anden tur er søndag d. 25. marts
kl. 11.00. Vi mødes ved Gadekæret.

Efterfølgende er det onsdage kl. 17.00 og sønda-
ge kl. 11.00. Mød op og vær med til sjov motion 
og hygge!

Med venlig hilsen
En flok lettere og tungere 

terrængående MTB’ere fra Skjød
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Udlån af borde og stole
Er man interessent i Skjød Forsamlings– og Multihus, kan man gratis låne borde og stole til 
private arrangementer i det omfang, de er ledige.

Bordplader:                                                                                                                                                       
Der er 9 stk. af de gamle bordplader, som måler 90 x 180 cm og 
9 stk. nye, som måler 90 x 244 cm.             
Men kun 10 sæt bordben.

Stole:                                                                                                                                                                
Der er 70 stole til rådighed og sædehynder til ca. 25 stole.
 
Man kan også låne bestik. Der er knive, gafler og spiseskeer til 100 personer. 
Alt muligt blandet. 
                                                     
For at låne borde og stole bedes I kontakte mig på:

    tlf. 8696 0094                                                                                                                                             
             mobil 31225540 (sms i dagtimerne).   
    mail: connieguldbergsvendsen@gmail.com

Hilsen Connie Svendsen
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Så ta´r vi cyklerne frem, tramper afsted
Når Hammel Cykle Klub afvikler deres Pinseløb 2018, kommer ruten til at gå igennem 
Skjød. Klubben regner med mellem 700 og 900 deltagere, som skal ruten igennem flere 
gange. Det betyder en masse aktivitet omkring byens gadekær og det vil give en fantastisk 
god stemning hvis vi møder talstærkt op og hepper. På opfordring af arrangørerne kan vi i 
Skjød være med til at gøre det til en rigtig festlig dag, ved at planlægge nogle aktiviteter, der 
supplerer lyden af velsmurte cykelkæder.

Skjød Borger- og Idrætsforening vil gerne bakke op om denne sportslige udfordring ved 
at være tilstede ved gadekæret med grillen, fadølsankeret, en masse siddepladser og meget 
mere.

Trafikalt set vil Brundtvej, Bygaden og Glæsborgvej være ensrettede under løbet, og det 
giver naturligvis lidt besværligheder, men der er ingen, der bliver forhindret i at køre i sam-
me retning som cyklerne, og vi bliver derfor på ingen måde spærret inde.

Løbsarrangørerne sørger for nødvendig skiltning og bemanding til trafikregulering
Løbet afvikles mandag den 21 .maj fra kl.8 til 16.
Læs mere på byens hjemmeside under http://skjoedby.dk/masser-af-baghjul-i-skjoed/  hvor 
også programmet kan downloades.

SBIF - Erling Stoltze

Generalforsamling i SBIF
Det nødvendige foreningsarbejde

Skjød Borger- og Idrætsforening holder 
generalforsamling med en dagsorden i 
henhold til vedtægterne.

Kom og hør om året der gik, fremtidige 
planer og det økonomiske fundament.
Så giver vi både øl og vand, kaffe og kage 
og en statusrapport.

Generalforsamling i SBIF 
torsdag d. 5. april
kl. 19 i klubhuset
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Nyt mobilepay nummer
Skjød Borger- og Idrætsforening har fået 
nyt mobilepay nummer:

38716
Det gamle nummer virker ikke mere.

Mvh SBIF’s kasserer og bestyrelse

Humor i kirken
Højskoletime i Lyngå Præstegård den 1. 
marts kl. 11.00 ved pastor emeritus Lars 
Tjalve.

Se mere i Kirke og Sogn, hvor arrangemen-
tet er beskrevet.

Er udestuen for lille?
Skjød Borger- og Idrætsforening har 2 
partytelte til eget brug og disse udlejes 
også til vore medlemmer.

Teltene samles meget enkelt i et rørskel-
let og teltdugen trækkes over. Siderne 
monteres separat.

Udlejning for 2018 er kr 350,- pr. telt - 
der betales også kr. 350,- i depositum og 
er gældende for en weekend.

Depositum tilbagebetales ved aflevering med evt. fradrag for skader.

Kontakt SBIF for reservation ved at ringe til kassereren eller evt. sende mail til formand 
Erling Stoltze på mail piaerling@gmail.com

Du kan også finde disse oplysninger på hjemmesiden under www.skjoedby.dk



Dato Arrangement Sted

Februar

2. Fastelavnsintromøde, kl 18.30 Klubhuset

11. Fastelavnssoldaterne kommer rundt i Skjød

23. Fastelavnsfest, kl. 18.30 Skjød Forsamlingshus

Marts

11. Højskoletime “Humor i Kirken”, kl. 11.00 Lyngå Præstegård

11. Spil og leg, kl. 14.00-16.00 Klubhuset

16. Generalforsamling Skjød Vandværk, kl. 18.00 Skjød Forsamlingshus

19. Foredrag: Rejsen til Verdens Ende, kl. 19.30 Skjød Forsamlingshus

21. MTB cykeltur, kl. 17.00 Ved Gadekæret

25. MTB cykeltur, kl. 11.00 Ved Gadekæret

April

3. Fodbold, kl 19 Skjød - Nielstrup /voldum if Stadion

5. Generalforsamling SBIF, kl. 19.00 Klubhuset

15. Spil og leg, kl. 14.00-16.00 Klubhuset

21. Landsbydagen, kl. 9.00 Klubhuset

23. Fodbold, kl 19 Skjød - trif Stadion

Maj

14. Fodbold, kl 19 Skjød - fsi Stadion

21. Cykel Pinseløb, kl. 8.00-16.00 Ved Gadekæret

KALENDER


