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Løvfaldssommer i Skjød
I skrivende stund oplever vi en weekend midt i oktober med 
temperaturer på omkring 20 grader og en del sol. Denne specielle 
vejrsituation har meteorologerne tidligere benævnt ”indian sum-
mer”, men for få år siden fandt man heldigvis en god dansk beteg-
nelse, nemlig ”løvfaldssommer”, som skaber skønne associationer 
til efterårets varme farvespil. 

Årstiderne bliver også anvendt til at beskrive forskellige livsstadi-
er. Som pensionist er jeg i mit livs efterår. I perioder kan jeg føle 
mig i mit livs løvfaldssommer! F.eks. i år med en fantastisk som-
mer, hvor livet kan leves udendørs. 

Min deltagelse i redaktionen har givet mig andet end korrektur-
læsning og koordinering af indlæg. Hos Hanne fik jeg i august en 
klase umodne valnødder til min valnøddesnaps. Senere samlede 
vi en stor portion modne valnødder, som nu ligger til tørre ved 
brændeovnen. Vi får også stor fornøjelse af Gittes Belle de 
Boskoop æbler, 
som Rita bl.a. 
har lavet en 
skøn æble/in-
gefær chutney 
ud af. Vores 
gode og hjælp-
somme nabo 
Maria har et 
kirsebærtræ, 
som vokser ind 
over vores ind-
kørsel, hvor vi holder den første pause på turen med hunden og 
mæsker os i de skønne bær. Jens’ og Solveigs dejlige skovområder 
nyder vi dagligt på vore gåture og har plukket slåen til den karak-
teristiske røde slåensnaps, som allerede er klar til at nyde. Mette 
får vi tit en god snak med, når vore hunde leger sammen i haven 
på Hejnskildevej. 

Tak til alle i redaktionen og lay-out.
At vi også med lidt involvering får en god fest med forsamlings-
husets bestyrelse og møder nattens rytter på cykel, som er beskre-
vet andetsteds i bladet, er en stor fornøjelse. 

Vi håber at opleve flere løvfaldssomre!
Calle
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 Skjød forsamlingshus siden sidst
                  
Den 7. oktober var der arrangeret høstfest med 60 deltagere i fællesspisningen.
Lars Egelund holdt høsttalen og det blev en rigtig hyggelig aften.

Næste gang vi ønsker at se mange i forsamlingshuset er den 2. december til første søndag i 
advent.

Skjød forsamlingshus ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for alt i 2018.
   
På bestyrelsens vegne 
Gitte Jakobsen

Hjertestarter
 
Hjertestarteren, som er placeret på forsamlings-
huset, har været serviceret af virksomheden 
“Kunsten at redde liv”, som imidlertid er gået 
konkurs. Vi har fået et nyt firma, “First Aid” 
til at overtage opsyn og servicering,. Det bliver 
en dyrere ordning, men den indeholder også 
en væsentlig opkvalificering af vedligeholdelse 
og service. For at opretholde den tryghed, som 
hjertestarteren giver, er skjødsernes  økonomiske 
bidrag til driften vigtige. Når vi har arrangemen-
ter i byen, vil vi sørge for, at der er mulighed for 
at yde frivillige bidrag. 

Efter First Aids overtagelse af driften, er hjerte-
starteren blevet opdateret med nyt batteri og nye 
elektroder.

Forsamlingshuset
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Lørdag den 29. 
september holdt 
forsamlingshusets 
nuværende og 
forrige bestyrel-
sesmedlemmer 
med ledsager en 
fest, som startede 
om eftermiddagen 
på boldbanen ved 
klubhuset med 
vikingespil og kon-
ditionsfremmende 
serveringer!

Festen fortsatte i forsamlingshuset med lokalt 
vildtkød på menuen. Senere blev en video 
fra ”Dans din Nabo” vist, og deltagerne ”fløj” 
rundt om gadekæret til tonerne af Julie An-
drews Sound of Music. Efter en lokal quiz 
blev der hygget til ud på de små timer. kl. ca. 
01.00 samlede jeg nogle kabler sammen fra 
seancen ved gadekæret. Her mødte jeg en 
ung mand på ca. 2,10 meter, som stod ved sin 
cykel med fuld oppakning og spiste chokola-
de. Jeg hilste høfligt og sagde noget i retning 
af:”Nå, du er nok på cykeltur”. Han forstod 
ingenting, da han viste sig at være tysker, 
hvorfor vi slog over i engelsk! Han havde i 
løbet af lørdagen kørt fra Hirtshals til Skjød 
og skulle nu videre til Flensborg. 
Jeg spurgte om han ikke havde brug for et 

sted at sove inden den videre færd, men han 
havde planlagt at bruge natten til at komme 
nærmere den tyske grænse, så han afslog til-
budet. Så tilbød vi ham noget at spise, og det 
var noget han kunne bruge. Vi havde en del 
rester fra festmåltidet, og da han var vegetar, 
koncentrerede vi os om at finde tilbehøret 
frem fra køleskabet. Han spiste tre store por-
tioner, 1 liter mælk, resten af kagefadet og en 
halv kande kaffe. Efter et toiletbesøg var han 
klar til at cykle videre! 

Under besøget fik vi en god snak med ham, 
og det viste sig, at han var 19 år og kom fra 
Køln. Efter studentereksamen startede han 
2 måneder og 20 dage tidligere fra Køln 
og cyklede sammen med en kammerat til 
Frankrig. Her stod kammeraten af, og han 
fortsatte alene til Schweiz og Østrig, hvorefter 
han via Østeuropa kom til Rødby og cykle-
de derfra til København og videre til Sverige 
og Norge, hvor han sejlede til Hirtshals fra 
Kristiansand. Man kan så spørge hvorfor han 
cyklede via Skjød. Forklaringen er, at han 
vha. sin GPS blev guidet gennem Skjød på en 
cykelrute fra Hirtshals til Flensborg.
Han forsvandt i natten kl. ca. 02.30 med gode 

lygter og reflekser på cyklen. Samtidig så vi et 
blafrende lysskær fra nordøst, som varslede 
nattens og formiddagens brandslukning med 
vand fra gadekæret.

Calle

På cykel i natten
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De første spadestik til Shelter byggeriet på 
Stadion er nu foretaget, og vi kan se frem til, 
at der bliver et fælles sted i byen til supple-
ment for byens øvrige faciliteter. Der er jo tale 
om et projekt, der tilgodeser os alle lokalt, og 
vi har været igennem en noget tidskrævende 
proces for at sikre godkendelse af den formu-
lering af målgruppen, som står specificeret i 
landzone-tilladelsen fra Favrskov Kommune 
(citat):

- At Brugsretsaftalen sags. Nr. 710-2017-
14210 af 2. august 2017 overholdes.
- For at sikre at brugergruppen kun er lokal, 
skal der kun annonceres lokalt via
Skjød Tidende, facebook-gruppen og hjem-
mesiden www.skjoedby.dk.
- Opmærksomheden henledes til, at shelteret 
kun må bruges til overnatning af
borgere med tilknytning til Skjød og Skjøds 
foreninger.

Indvielsen af byggeriet er fastsat til fredag 
den 5. Maj 2019 og der bliver fra tilskudsgi-
verne lagt vægt på, at vi lokalt bakker op om 
projektet ved at gennemføre frivilligt arbejde. 
Den mere komplicerede del bliver heldigvis 
udført af tømrer Alex Pedersen, men han vil 
sikkert gerne have hjælp til at tumle de store 
stykker rundtømmer, der skal anvendes.

Vi arbejder fortsat videre med det gamle 
budget på kr. 287.000,-, selv om der har været 
ændringer og tilføjelser til projektet under-
vejs. Blandt andet er projektet meget overra-

skende blevet pålignet et stort byggesagsgebyr 
fra Favrskov Kommune. I første omgang har 
kommunen opkrævet kr.3.895,- for bygge-
tilladelse og vil i forbindelse med færdig-
melding sikkert påligne projektet yderligere 
ca.kr.1.500,-  (kr.787,- pr. time). Der arbejdes 
i skrivende stund med at blive fritaget for 
disse gebyrer, da der jo er tale om et ”Frivillig 
projekt”, som kommunen gerne ser fremmet. 
For at holde fast på økonomien og få pro-
jektet sikkert i mål, har Karsten Stampe fra 
Shelter-udvalget tilbudt at skabe overblik over 
udgifterne.

På trods af at projektstarten er blevet noget 
forsinket har tilskudsgiverne holdt fast i deres 
opbakning til projektet. De har alle tiltrådt 
den nye tidsplan, og vi forventer også, at de 
vil komme til indvielsen for at ønske tillyk-
ke og sikre, at foreningernes logo vil være at 
finde på en tavle ved byggeriet.

Projektet har opnået tilskud fra flere forskellige: 
• LAG Randers / Favrskov
• Favrskov Kommune
• EU - Den europæiske udviklingsfond for 

udvikling af landdistrikterne 
• FriluftsRaadet
• Lokale- og Anlægsfonden

På vegne af SBIF og Shelter-udvalget, 
Erling Stoltze

Byggeriet af Shelter i Skjød er i gang
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Fiskekonkurrencen, 
der gik (lidt) i fisk...

Den 30. september mødte ca. 20 store og små 
op til den årlige fiskekonkurrence ved Gade-
kæret. Her blev de mødt af et lidt andet syn 
end vanligt, da der på “promenaden” stod en 
stor pumpe og der var pøset en masse vand 
ud på parkeringspladsen. Hvad var nu det? 
Forklaringen var en stor brand ved Lyngå og 
Beredskabsstyrelsen havde det meste af nat-
ten været i gang med at slukke den. Gadekæ-
ret blev brugt som oprindeligt tænkt: 

At bruge vandet, til at slukke en brand i byen 
eller omegnen.
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Imens der blev fisket på livet løs, hentede Be-
redskabsstyrelsens store vogne vand af flere 
omgange. De forsikrede de fremmødte om, at 
der ikke kom fisk med i pumpen, hvilket var 
svært at tro på, da der ikke bed en eneste fisk 
på krogen i de to timer konkurrencen stod 
på. Måske første gang i fiskekonkurrencens 
historie at fiskene er blevet væk? Præmien 
blev ligeligt fordelt til de fremmødte, og der 
blev hygget med sodavand og pølser fra gril-
len.

Solveig Johnsen
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Skjødserne kan blive transporteret til lavpris!

Hvis man synes det er for dyrt at køre med 
taxa, kan nedenstående så lade sig gøre?:

 » Kan børnefamilierne i Skjød slippe for selv at 
køre børnene til aktiviteter i fx Hammel og 
Hadsten? 

 » Kan man bo i Skjød og blive transporteret 
rundt i kommunen, hvis man er gammel og 
ikke kan eller ikke ønsker at køre bil? 

 » Kan man slippe for selv at køre til vennerne 
i nabobyen, når besøget inkluderer en mid-
dag med god vin og efterfølgende cognac til 
kaffen? 

 » Kan man tage til koncert i Røgen og lade 
bilen stå i Skjød?

Svaret til alle ovenstående spørgsmål er JA, 
hvis du bestiller en Flextur!

Flextur er en del af den kollektive trafik. En 
Flextur har ingen fast køreplan. Du bestem-
mer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du 
vil køres fra og til, fx til svømmehallen, ind-
købscentret, lægen, besøg hos vennerne osv. 
Du bliver tilbudt et afhentningstidspunkt 
-15/+45 min i forhold til det ønskede afrejse-
tidspunkt. 

Prisen i Favrskov Kommune er 4 kr. pr. km, 
men du skal altid minimum betale 30 kr. pr. 
tur. Der er lavet prisaftaler med Skanderborg 
og Syddjurs Kommuner, som betyder, at du 
kan køre for samme pris (altså 4 kr. pr. km - 
minimum 30 kr. pr. tur), selv om du krydser 
kommunegrænsen til de to kommuner.  

Hvis I er flere, der bestiller sammen (samme 
start- og slutadresse), betaler I fuld pris for én 
person og får 50 % rabat for de resterende op 
til fire personer. Du kan bruge Flextur fra kl. 
6.00 - 24.00 alle ugens dage, på nær 24. og 31. 
december.  En tur fra Skjød til svømmehallen 
i Hammel for to personer vil således koste 24 
kr. pr. person, da der er 8 km.

Du kan bestille din Flextur indtil en time før, 
du ønsker at blive hentet. Den kan bestilles 
via en APP (”Flextrafik - FlexDanmark”), 
online (midttrafik.dk/flextur) eller pr. telefon 
( 87 40 83 00 (tast 2) alle dage mellem kl. 7.00 
- 20.00). 

Folder: https://www.midttrafik.dk/me-
dia/10583/flextur-favrskov_folder_web.pdf

Prisberegner: https://www.midttrafik.dk/
flextrafik/flextur/hvad-koster-en-flextur/fav-
rskov/

Calle

Sådan bestiller du en flextur:
Du kan bestille din Flextur indtil en time før, 
du ønsker at blive hentet. Bestil på en af følgen-
de måder:

APP
Hent App’en ”Flextrafik – FlexDanmark”. 
Opret dig som bruger, og du er klar til at bestil-
le og betale din Flextur, mens du er på farten.

Online
Bestil og betal din Flextur på midttrafik.dk/
flextur.
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Danmarksmester 
i langbue/ungdomsklassen bor i Skjød

Lørdag den 29/9-2018 blev Michael B. Niel-
sen danmarksmester i 3D bueskydning, som 
foregik i naturreservatet ved Blåvandshuk 
nær Esbjerg. Efter 6 timer ude i et fantastisk 
men krævende terræn, endte dagen med en 
guldmedalje og en titel som danmarksmester, 
50 point foran sine bue-venner.

3D bueskydning har oprindelse i træning til 
buejagt, hvor man skyder på tro kopier af dyr 
udformet i skum, de såkaldte 3D dyr. I dag er 
det en voksende sport, hvor man kan delta-
ge i forskellige klasser, lige fra top-moderne 
compoundbuer til den klassiske langbue, som 
vi kender fra Robin Hood. I langbueklassen 
er det dog et krav, at pilene skal være af træ 
og med naturfaner. Der er stævner både lo-
kalt, nationalt og på EM/VM-niveau. 

Gitte B. Nielsen
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Adventshygge i Skjød
 
 Søndag den 2. december.
 
 kl 14.00  Adventsstuen i Skjød forsamlingshus åbner med tombola og fiskedam.
 kl 14.30  Gratis kaffebord med kaffe/the og saftevand ved fornyelse/tegning af        
   anparter i Skjød forsamlingshus
 
 kl 16.45  Lyset på kirken tændes af menighedsrådet.
                        Skjød Borger- og Idrætsforening tænder juletræet ved gadekæret.

 kl 17.15   Adventssang og Lucia-optog i kirken.
 kl 18.00   Fællesspisning. Suppe og tarteletter m/høns i asparges.
 
 Pris 60 kr for voksne, børn under konfirmationsalderen spiser gratis.

 Kåringen af Årets Skjødser vil finde sted under spisningen.
 
 Tilmelding
 86960074@mail.dk eller på tlf 24 40 09 88 eller postkassen ved forsamlingshuset.
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Højt - HØJT fra 
træets grønne top
Når Skjød Borger- og Idrætsforening tænder 
byens juletræ søndag den 2. december kl. 
16.45, må vi lægge nakken lidt tilbage.

Juletræet flyttes nemlig fra øen i gadekæret 
og ind på land i kanten af promenaden. Sam-
tidig bliver der mulighed for, at træet kan 
blive højere og lidt mere imponerende, selv 
om vi så må lægge nakken lidt tilbage for at 
se toppen.

Der bliver stadig udført lysudsmykning ude 
på øen, idet de store Rhododendron bliver 
forsynet med lysnet.

For at kunne forhindre et noget større træ fra 
at vælte, vil Kiil og Nielsen sørge for ned-
støbning af en passende bøsning i den østlige 
ende af promenaden, hvor der alligevel er 
et træ der ikke rigtigt har villet vokse. Alex 
Pedersen vil så sørge for at udskifte de ege-
træs- planker, der bliver berørt. Pengene til 
projektet er overført fra ”Landsbyens penge”.

Selvfølgelig er julemanden også inviteret til at 
se det nye træ, og mon ikke han kvitterer med 
et HO - HO - HO og nogle gaver til børnene.

SBIF

Foto: Jonas Gildebro
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Skal vi smøge ærmerne dobbelt op !!?

Skjød er efter min mening en dejlig landsby, 
med meget forskellige mennesker, mange 
forskellige interesser og totalt forskellige ind-
stillinger til havearbejde. Lige sådan som det 
skal være med tolerance og ”højt til loftet”
Når det så omhandler vedligeholdelsen af 
vore fælles arealer, skal vi vel holde et rimeligt 
niveau, og det er blevet en årlig tradition med 
at afholde en ”Landsbydag”. Den næste bliver 

gennemført lørdag den 13. april 2019, kl. 9. 
Det er bare som om det slet ikke er nok til at 
følge op på tilvoksningen, selv om flere går og 
hjælper til i løbet af året. Vi påtænker derfor 
at gennemføre to landsbydage i 2019, hvor 
den om efteråret kommer til at ligge lørdag i 
uge 40. 
SBIF her henvendt sig til Favrskov Kom-
mune/Trafik og Veje, for at få dem til at in-
tensivere deres indsats i byen, specielt med 
henblik på arealerne omkring gadekæret og 
pladsen foran klubhuset. De afslår at gøre 
mere og har sendt os et kort med markerin-
ger af hvor de har aftalt forpligtelser. Vi har 
gransket kortet og kan ikke rigtigt finde ud 
af, hvad de går og gør og hvornår de gør det. 
Dialogen fortsætter med kommunen.
Hvis der er nogen, der har en anden og bedre 
ide er ethvert forslag eller tiltag velkommen.

SBIF - Erling
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Hvem skal være Årets Skjødser i 2018?
Vi har endnu ikke fundet Årets Skjødser. Årets Skjødser vil derfor blive kåret den 2.december 
under fællesspisningen kl. 18 i forsamlingshuset.

Årets Skjødpris kan tildeles personer 
eller virksomheder, der er bosiddende 
i Skjød sogn.

Du kan være med til at bestemme, 
hvem det skal være.

Forslag til kandidat kan, med begrun-
delse, skriftligt indstilles af alle voksne 
i Skjød sogn. Ved julearrangementet 
vil der ligge indstillings kuponer frem-
me.

Indstillingen afleveres i forsamlings-
husets postkasse eller under advents-
arrangementet den 2. december senest 
kl.16.

Vinderen af prisen kåres af et udvalg 
bestående af et bestyrelsesmedlem fra 
Skjød Borger- og Idrætsforening, For-
samlingshuset, Menighedsrådet,

Jagtforeningen og Skjøds repræsentant 
i Landsbyrådet, som er formand.

Skjødprisen tildeles for et år ad gangen 
og kan ikke vindes til ejendom.

Sidste års pris gik til Gitte og Kjeld 
Jacobsen.



14

Persondata-behandling for foreningerne i Skjød

Som det nok ikke er gået nogens næser for-
bi, trådte EU’s persondataforordning i kraft 
tidligere i år. Forordningen har til hensigt at 
øge beskyttelsen af personlige/personfølsom-
me data. Forordningen er gældende for alle 
myndigheder, virksomheder og foreninger 
som indsamler og opbevarer persondata. 
Dette indbefatter også optegnelser over med-
lemmer for foreningerne i Skjød. 

Det er op til indsamlerne at oplyse om an-
vendelsen og opbevaringen af data. Dette 
afstedkom tidligere i år en mail storm hvor vi 
alle skulle acceptere opdaterede betingelser 
for anvendelse af diverse hjemmesider. For 
foreningerne i Skjød har vi valgt at benytte 
Skjød Tidende som kanal til at offentliggøre 
vores persondatapolitik. Hver enkelt forening 
er selvstændigt ansvarlig for opbevaring og 
behandling af oplysningerne, der er altså ikke 
tale om en fælles registrering.

Persondatapolitik
Gennemgående for vores databehandling er, 
at vi kun behandler personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legiti-
me) interesser. Vi behandler kun personop-
lysninger, der er relevante og nødvendige til 
opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter 
dine oplysninger, når de ikke længere er nød-
vendige. 

Vi behandler følgende oplysninger:
Registrering af kontaktoplysninger som navn, 
adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og 
emailadresse 

Her får vi oplysningerne fra:
Vi modtager oplysningerne fra medlemmer-
ne, typisk ved indmeldelse

Formålene med behandling af person-
oplysningerne er: 
Foreningens medlemshåndtering, herunder 
kontingentopkrævning.

Som led i foreningens aktiviteter, herunder 
planlægning, gennemførelse og opfølgning. 
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplys-
ningsloven.

Levering af varer og ydelser du har bestilt. 
Administration af din relation til os.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine person-
oplysninger basere sig på et andet lovligt 
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor 
kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er 
nødvendigt for at behandle dine personoplys-
ninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivil-
ligt, om du vil give samtykke, og du kan til 
enhver tid trække det tilbage ved at give os 
besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn 
og unge, foretager vi en vurdering af, om bar-
net selv er i stand til at afgive de pågældende 
personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi 
samtykke fra en forælder. Vores udgangs-
punkt er 15 år. 
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Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der 
videregivelse af oplysninger om deltagelse og 
resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om le-
dere og trænere i relevant omfang til idræts-
organisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til fir-
maer til markedsføring uden dit samtykke. 

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter 
persondataforordningen, når vi behandler 
personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen 
af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse 
• Retten til sletning 
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af 

data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herun-
der gøre indsigelse mod vores behandling, 
ved at henvende dig til os. Vores kontaktop-
lysninger finder du nederst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmod-
ning om at få rettet eller slettet dine person-
oplysninger, undersøger vi, om betingelserne 
er opfyldt, og gennemfører i så fald ændrin-
ger eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databe-

skyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-
net.

Revidering af privatlivspolitikken 
Vi forbeholder os retten til at foretage æn-
dringer i denne privatlivspolitik fra tid til 
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i 
privatlivspolitikken blive ændret. Den til 
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være 
tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige 
ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

SBIF:
Kontaktperson: Erling Stoltze
Adresse: Kirkeskovvej 15, Skjød, 
8450 Hammel

CVR: 29989613
Telefonnr.: 30260433
Mail: piaerling@gmail.com

Skjød Jagtforening:
Kontaktperson: Jens Hulgaard
Adresse: Bodtoftevej 20, Skjød, 
8450 Hammel

CVR: 38286188
Telefonnr.: 22837726
Mail: skjoedjagtforening@gmail.com

Skjød forsamlingshus:
Kontaktperson: Gitte Jakobsen 
Adresse: Bygaden 25, Skjød, 
8450 Hammel

CVR: 99241268
Telefonnr.: 24400988
Mail: 86960074@mail.dk
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Renovering af legepladsen har fået nye tovholdere

Det er stadig planen, at byens legeplads på 
Sparregårdsvej skal have en kraftig ansigts-
løftning. Derfor har to nye, driftige tovhol-
dere meldt sig på banen og har allerede lavet 
en plan for arbejdets udførelse. De to nye 
tovholdere er Jens Bay Madsen, Glæsborgvej 
35 og Carsten Timmermann, Skræddergyden 
32.

Budgettet er stadig på de 7.000,- , der er sat af 
fra puljen med ”Landsbyens penge” og ar-
bejdet tænkes udført i løbet af efteråret 2018 
og foråret 2019. Jens og Carsten ser frem til 
at indkalde til nogle effektive arbejdsdage, 
og flere hjælpere har tilbudt deres frivillige 
arbejdskraft til projektet.

Planen ser i øjeblikket sådan ud:

Oprydning og beskæring:
◊ Beskære kirsebærtræ over gyngestativ 

(Jens snakker med Troels om tilladelse)
◊ Generel beskæring af træer langs hegn 

(Jens snakker med naboer)
◊ Rydning af selvsåede træer og brændenæl-

der
◊ Fjerne haveaffald og andet affald bag klat-

revæg
◊ Trimme kanter med buskrydder
◊ Luge sand- og fald-arealer
◊ Fjerne overskydende gyngestativ
◊ Fjerne skur (Jens forhører sig om ejerne af 

skuret)

Renovering:
◊ Klatretårn. Carsten efterlyser nyt klatre-

tårn. Alternativt laves der et renoveringspro-
jekt.

◊ Gyngedyr på fjedre
◊ Løse fjedre uden dyr fjernes

Nyt:
◊ Balancebom
◊ Flisebelægning under borde-bænke sæt.
◊ Hegn og låge mod vejen
◊ Bede med blomster og jordbær.
◊ Jordbær + påskeliljer, vintergækker spon-

seres af Jens

Maling:
◊ Girafgynge males
◊ Gyngedyr males
◊ Træbeskyttelse på resterende stativer.

Vi håber at projektet når rigtig godt ”i mål”.

SBIF - Erling
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Landsbyens penge
Landsbyrådet i Favrskov Kommune har de seneste år bevilget 10.000 kr. pr. år til hver landsby 
i kommunen. Landsbyrådets repræsentant i Skjød (Hanne Wind-Larsen) har ansvaret for, at 
pengene bliver anvendt i samarbejde med foreningerne i landsbyen. På foreningernes fæl-
lesmøde foretages fordelingen af pengene. Herunder vises en oversigt over bevillingerne og 
fordelingen de sidste par år.

Saldo pr. 25. sept. 2018

Gryder til Forsamlingshuset  

Renovering af legeplads-SBIF  

Bøsning til juletræ- SBIF

Ekstraomk. til nedstøbning-SBIF

Forsikring, legeplads 

Til rest 

22.125,-

  5.000,- 

7.000,-

5.000,-

1.500,-

2.373,83

  3.625,-

(allerede afsat på møde 22.1.2018)

(allerede afsat i 2017 - anvendes over vinte-
ren 2018/19)
(allerede afsat på møde 22.1.2018)

(ny bevilling)

(er allerede trukket fra saldo)

Skjøds foreninger og Landsbyrådet
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Yoga-undervisning i Skjød
 

 onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30

Første undervisningsdag bliver 
onsdag den 9. januar 

Kontakt Rita Lund, mobil 22 68 53 04
mail: ritalund@pc.dk

Ny præst
Kristoffer Uhre Knattrup er ansat som bar-
selsvikar for Anne Martiny Kaas-Hansen. 
Han blev ordineret i Århus Domkirke d. 6. 
og indsat her i Skjød Kirke d. 9. september.

Det er Kristoffer Uhre Knattrup der har 
årets julegudstjeneste.

Billiasens Jubilæum
40 års jubilæum

den 31. marts 2019

Indbydelse følger i næste
 nummer af Skjød Tidende

med venlig hilsen
Billiasen
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Gaver til adventshygge
 
Til vores tombola og fiskedam i forbindelse med adventshygge søndag den 2. december i 
forsamlingshuset skal vi bruge mange gevinster.
Hvis der er nogle, der har lyst til at bidrage, kan gevinsterne afleveres hos:
 
Gitte Jakobsen
Skræddergyden 33
Senest den 22. november
 
eller ring på 24 40 09 88 efter 
kl 17.30
eller en mail til: 
86960074@mail.dk,
så kan vi hente dem.

På forhånd tak
Bestyrelsen,
Skjød Forsamlingshus.

Just Dance
Der arbejdes med et Zumbaalternativ - Just Dance, hvor vi skiftes til at finde et nummer på 
youtube og får gang i ben., arm- og lattermuskler. Alle kan være med... det gælder bare om 
at få pulsen op! Planen er at mødes mandage mellem 17 og 18.

Vi satster på opstart i november - mere info på Skjøds Facebookside - eller ved at kontakte
Connie Guldberg, 3122 5540 eller Mette Sig 5189 6579      



Dato Arrangement Sted

November

4. Gudstjeneste, (Alle helgens dag) kl. 14:30
ved Kristoffer Uhre Knattrup

Skjød Kirke

December

2. Adventshygge, kl 14.00 Forsamlingshuset

2. Juletræstænding, kl 16.45 Gadekæret

2. Luciagudstjeneste, kl. 17:15
ved Kristoffer Uhre Knattrup i Skjød Kirke

Skjød Kirke

24. Julegudstjeneste, kl. 14:45
ved Kristoffer Uhre Knattrup i Skjød Kirke

Skjød Kirke

31. Højmesse, kl. 15:00
ved Lise Thorbøll Melchiorsen i Skjød Kirke

Der serveres bobler i våbenhuset efter gudstjenensten

Skjød Kirke

Januar

9. Yoga starter, kl. 9.00, 11.00 og 17.30 Klubhuset

27. Kirkekaffe efter Gudstjenesten, kl. 11.00 Skjød Kirke  og
Forsamlingshuset

31. Kirke i Børnehøjde, kl. 17:00
ved Kristoffer Uhre Knattrup i Skjød Kirke
Dåbsjubilæum

Skjød Kirke

KALENDER

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf


