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Redaktionen ønsker alle Skjødsere et godt nytår! 

Vi glæder os til at tage fat på 2019, som er et særligt år hvad 
angår jubilæer i Skjød. Jagtforeningens Fugleskydningskon-
kurrence kan fejre 90 års jubilæum, Billiasen 40 års jubilæum 
og i Idrætsforeningen har et par medlemmer 50 års jubilæum. 
Dette kommer der selvfølgelig meget mere om i de følgende 
numre af Skjød Tidende, hvor vi vil sætte fokus på jubilæer og 
sørge for spændende læsestof om dette. Hvis nogle har en god 
historie, billeder eller andet i denne forbindelse, hører vi gerne 
om det.

Redaktionen vil også sige tak til Lone Pedersen, der i 2018 har 
bragt Skjød Tidende godt til byen fra trykkeriet i Aarhus. Det 
er dejligt at hun har kunnet hjælpe med dette.

Vi håber I vil nyde dette års første nummer, hvor I kan læse 
mere om Dome, Tarzanbane, Fastelavnssoldater, Årets Skjød-
ser og meget mere.

Redaktionen
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Der var engang en degn i Sølvsten...
Søren og jeg var i maj til en vens 60 års fød-
selsdagsfest. Vi var en blandet flok på om-
kring 50 personer, der kom fra nær og fjern.

Under en snak om kulturby 2017 projektet 
med en, som havde været med til at skrive 
Sønderborgs ansøgning, der jo som bekendt 
tabte til Århus, kom hendes mand til. Han 
fortalte at hans farfar havde været skolelærer 
på en skole, som lå i nærheden af Hadsten. 
Skolen var nedlagt og sikkert også helt væk 
nu. Jeg kunne ikke dy mig for at spørge ind 
til, hvor det var og fik efterhånden at vide, at 
det var et meget lille sted, der hed Sølvsten. 
Det sted kendte vi jo temmelig godt!

Farfaren Niels Emanuel Andersen var lærer 
ved Sølvsten skole 1913-1941 og boede med 
sin familie i skolen. Vi fik også at vide, at han 
havde skrevet sine livserindringer. Nu ville 
vores nye ven vende tilbage til København og 
læse dem igennem og se, om der var noget, 
der kunne være interessant for os. Det var 
der, og i løbet af efteråret modtog vi en kopi 
af ” Livserindringen”.

Erindringen beskriver denne mands og hans 
families historie og er en meget detaljeret 
beskrivelse af datiden, hvordan hverdagen 
var, hvilke tanker han gjorde sig og samtidig 
en socialrealistisk fortælling om samfunds-
forholdene, som han så og oplevede dem. I 
de mange afsnit om tiden i Sølvsten beskriver 
han sin familie, skolen, lærergerningen og 
eleverne, foreningerne, nyt forsamlingshus, 
forholdet til naboerne, - Skjød,  - kollegaerne 
og præsterne, rejser og meget andet.

Ja, det er spændende læsning om 28 år i Sølv-
sten mellem to krige.

Erindringen er på over 200 sider maskinskre-
vet med små håndskrevne tilføjelser. Barne-

barnet Niels Duve har givet sin tilladelse til at 
Livserindringerne må offentliggøres og vide-
regives til lokalarkivet i Hammel. 

Her kommer et lille uddrag fra erindringen 
om mødet med Sølvsten:

”I den tætteste tåge tradskede jeg fra Laurbjerg 
til Skød. Vejstykket fra Granslev til Skød var 
øde. Jeg troede, at vejen aldrig vilde få ende. 
Flere gange mente jeg, at jeg var gået vild, og 
ingen var der at spørge. Hos købmanden i 
Skød spurgte jeg om vej til Kvolbæk. Jeg fandt 
J.P. Frisch´s gård. Hos Frisch fik jeg kaffe, og 
Frisch fulgte mig op til skytte Bjørn. Mens vi 
sad hos Bjørn, kom J.N.Stadsgaard køren-
de. Som medlem af sognerådet skulle også 
han havde mig at se. Han spurgte mig om jeg  
kunne spille L´hombre. Fra Bjørns gik jeg til 
skolen. Jeg så også på lejlighed og skolestue og 
talte med den syge lærer. Han var nu bevilliget 
afsked med pension. I skolestuen hilste jeg på 
børnene og vikaren. Videre vandrede jeg til 
J.A. Pedersen og J.K. Jensen. Jeg gik også ud til 
skoven for at hilse på Kn. Pedersen, men han 
var ikke  hjemme.
I mørkningen fortsatte jeg gående til Hadsten, 
hvor jeg sov på hotel om natten for at tage 
toget tilbage næste morgen til Svenstrup syd 
for Ålborg.”

Senere fik lærer Andersen en islænderhest 
med vogn, så han var mere mobil.

Hanne Wind-Larsen
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Generalforsamling i Skjød Borger-og Idrætsforening 2019 
Torsdag den 4. april kl. 19 i klubhuset

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1) Valg af dirigent
  2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze
  3) Regnskab ved kasserer Lise Skou
  4) Indkomne forslag. 
   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde  
   senest 8 dage før generalforsamlingen.
  5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
   På valg er:
      Alex Pedersen
     Lise Skou
     Carsten Kunckel 
     Erling Stoltze

   Fortsatte medlemmer er Heidi Fogh, Maria Kiil og Jens Bay Madsen
  6) Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
   På valg er: 
     Troels Thomsen
     Steen Rasmussen 
  7) Eventuelt

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med noget til.
Der vil være konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Skulle I være forhindrede i at komme, vil vi gerne på forhånd sige tak for jeres støtte i året, 
der gik.

Venlig hilsen SBIF - Erling Stoltze
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Billiasens 40-års jubilæum

I anledning af Billiasens 40-års jubilæum 
holdes der fest i forsamlinghuset

den 31. marts 2019 kl 16.00

Tilmelding sker i Billiasen 
senest en uge før.

Der serveres mad, 
spilles Billiard og Bob og synges

Af hensyn til mad 
er tilmelding bindende

Alle er velkomne - 
både medlemmer og nysgerrige
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Årets skjødser 2018
Til adventsfesten i forsamlingshuset blev 
Poul Skov Jensen valgt til årets skjødser 
2018. De fleste i Skjød kender Poul, men vi 
er nogle tilflyttere, som ikke helt har styr 
på hvem han er og hvad, der har gjort ham 
fortjent til titlen. Derfor opsøgte vi - for-
holdsvis nytilflyttede - (Erling og Calle) Poul 
og spurgte, om han ville stille op til et inter-
view. Det var han med på, og denne artikel 
er baseret på dette interview og en snak med 
nogle skjødsere, som kender ham godt.

Poul er født i 1961 og opvokset i Skjød og 
har boet her hele sit liv. De første mange år 
hos sine forældre i ”Jens Antons hus”, som 

er det røde stråtækte bindingsværkshus på 
Sparregårdsvej. Derefter flyttede han sam-
men med købmandsdatteren Lotte Richter 
til den tidligere telefon-central på Bygaden, 
som de stadigvæk bor i lige ved siden af den 
gamle købmandsgård på hjørnet af Bygaden 
og Skræddergyden.

I Pouls barndom var Skjøds forretnings-
liv på et andet niveau. Foruden forskellige 
håndværksvirksomheder var der købmand, 
brugs, radio-, cykelforretning, brødudsalg,                      
2 tankstationer og grillbar!

I drengeårene var Poul naturligvis med i fa-
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stelavnssoldaternes geledder. Det var dengang 
børnene selv gik rundt i landområderne uden 
for Skjød i modsætning til i dag, hvor børne-
ne bliver kørt. ”Vi var hurtigere færdige med 
turen på landet sammenlignet med i dag”, 
siger Poul. ””Vi løb tværs over markerne og vi 
forsvarede vores territorium mod indtræng-
ning fra fastelavnssoldaterne fra Vitten”.
Når der i dag bliver inviteret til spisning hos 
Kongen, er menuen ikke helt den samme som 
i gamle dage, hvor børnene kastede sig over 
frikadeller med kartofler og sovs - og så var 
der endda også budding til dessert. I ret-
ningslinjerne for fastelavnssoldaterne var der 
bl.a. en anvisning om, at der skulle skrælles 
mindst 5 kg. kartofler og laves frikadeller af 5 
kg. fars.

Poul har overtaget fremstillingen af kroner til 
kongen og dronningen samt til prinserne og 
deres prinsesser efter sin far Jens Anton. Poul 
har desuden i en årrække været tovholder i 
forbindelse med traditionerne omkring faste-
lavnssoldaterne. Han er lidt usikker på, om 
traditionen kan holdes i hævd på sigt.

Poul er uddannet elektriker og har været 
ansat hos Hammel Elforsyning i mange år. 
Skjød har haft stor fornøjelse af Pouls hjælp-
somhed gennem årene. Eksempelvis blev der 
i år 2000 lagt nye vandrør ind til husstandene 
i byen. Her brugte Poul hele sin sommerferie 
på 3 uger som frivillig hjælper i forbindelse 
med det store installationsarbejde. Desuden 
ville udvidelsen af klubhuset i midt 90érne 
aldrig været blevet så vellykket, uden den 
motiverende indsats fra Poul.

Efter vores research forstår vi nu fuldt ud, 
hvorfor Poul har fortjent titlen som årets 
skjødser, og der skal lyde et stort tillykke fra 
os.

På billedet overrækker Erling den hyggeli-
ge skjødser-figur til Poul foran barndoms-
hjemmet på Sparregårdsvej. Figuren, som 
er fremstillet af vor lokale kunstner Birgit 
Sehested, kan gøre Pouls fodbold-pokaler og 
billard-pokaler selskab.

Erling og Calle

Landsbyrådet støtter vedligeholdelsen af forsamlingshuset
På årets sidste møde i Landsbyrådet kan forsamlingshusene søge op til 60% til projekter som 
vedrører forsamlingshusenes vedligeholdelse.Forsamlingshuset i Skjød søgte Landsbyrådet 
om tilskud til to projekter til forbedring.

Vi har længe ønsket at få det meget slidte og uhygiejniske køkkengulv renoveret. Derfor søgte 
vi om 22.125 kr. og fik tilsagn til det søgte beløb.

Ligeledes vil vi gerne have gjort noget ved fortovet foran indgangen. Det ligner efterhånden 
et spraglet ”kludetæppe”. Vores ønske er at få renoveret belægningen, så pladsen fremtræder i 
pæn stand. Vi søgte 14.300 kr og fik tilsagn. 

Samtidig har vi fået en aftale med Århus Kommune om at købe en ”Kulturårsflise”, til min-
de om forsamlingshusets medvirken i Kulturby 2017. Flisen med inskription er magen til de 
betonfliser, der ligger i fortove i Århus.

Vi håber på at få arbejderne i gang hurtigst muligt.
Hanne Wind-Larsen
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Fastelavnssoldater -  2019
Så er der igen tid 

for piger og drenge 
fra 0.-7 klasse

at gå soldat 

Fredag d. 22-2-2019 – Introduktionsmøde for soldaterne.
Fastelavnssoldaterne mødes første gang kl. 18:00 til ca. 19:30 til boller i Skjød klubhuset, 
Bygaden 32 (tilmelding er ikke nødvendig – børnene skal bare møde op). Denne dag for-
deles 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 faste-
lavnsdagen.
Hvis du ikke har mulighed for at møde denne fredag, men gerne vil være med, så giv gerne 
besked til fastelavnsteamet.

Fastelavnssøndag d. 03-3-2019 - vi går fastelavnssoldat.
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos Dronning Maja, Kirkeskovvej 54. Om for-
middagen køres børnene rundt til de huse/gårde, som ligger uden for byskiltet. Om efter-
middagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød by. Børnene spiser middagsmad i 
klubhuset. Arrangementet forventes at slutte kl. ca. 17.00, hvor børnene igen samles i klub-
huset. HUSK at tage varmt tøj på, I skal være ude hele dagen.

Der er mulighed at betale med MobilePay. Mærk FS til telefonnr.  60146967 

Fredag d. 15-3-2019- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus
Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver fredag 15-3-2019 kl. 18.30. Fastelavnsfesten 
er for alle Skjødsere. Kom udklædt. Fastelavnssoldaterne møder i uniform. Fastelavnsfe-
sten tilrettelægges, så både små og store børn får en god oplevelse. Der bliver slået katten 
af tønden for forskellige aldersgrupper + voksne mænd og slagstærke kvinder. Der vil være 
pølser/brød og en sodavand til børnene. Kaffe og lagkage til de voksne.
Pølser og brød kan købes.

Mvh Fastelavnsteamet
 Majbrit 40884611  Dorthe 22830218  Renate 20628363
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Tak fra forsamlingshuset
 

Godt nytår til alle!
 
Første søndag i advent var der, som traditionen 
byder, hygge i forsamlingshuset.

Hele eftermiddagen med kaffebord,fiskedam og 
tombola. Der blev danset om juletræet og sunget 
julesange.

Efter juletræstænding og adventssange i kirken 
sluttede vi af med fællesspisning.

Vi vil gerne takke for den store opbakning.
 
• En stor tak skal lyde til alle de fine gevinster 

til vores tombola og fiskedam.
• En stor tak til Dolly for de fine suppehøns.
• En stor tak til Bendt og Finn for suppeurter.
• En stor tak til Jytte for kogning af suppe og 

hjælp i køkkenet.
• En stor tak til Kirsten og Gert for det smukke 

juletræ.

Uden jeres hjælp vil det ikke lykkes at holde så-
dan en dejlig dag.

Tusind tusind tak til alle!    
                                                                                 
På bestyrelsens vegne
Gitte Jakobsen

Fotograf: Connie Svendsen

Calles børnebørn, Eik, Storm og Noe pynter juletræ
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Skjød Forsamlingshus 
indkalder herved til ordinær generalforsamling 2019 
i Skjød Forsamlingshus, mandag d. 4. 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:
            Birgit Sehested
        Hanne Wind-Larsen
        Carl Christian Lund 

  6. Valg af suppleanter 

  7. Valg af revisor. 
 
  8. Eventuelt

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

               
Skjød Forsamlingshus
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August, Niels og 
deres far Simon 
har bygget deres 
hus i LEGO. 
Bygaden 34

Vi har boet her 8 år nu og kørt ad Skræd-
dergyden mange gange. Alligevel er det først 
for nylig, jeg på vej ud af byen mod Hammel 
ser, at der på vejskiltet står Skræddergryden. 
Jeg tænker om det nu kan passe. At jeg i 8 
år har gået rundt og sagt Skræddergyden og 
ingen har rettet mig til at det var Skrædder-
GRYDEN. Hmm, tjekker dog de andre skilte 
dagen efter og der står Skræddergyden. Så 
alt godt. Det ene skilt må være en enlig svale 
som jeg tog 8 år om at få læst rigtigt. Måske 
nogen kan fortælle en tilflytter om, hvorfor 
vejen hedder som den gør? Har vi haft en 
skrædder i Skjød i tidernes morgen?

Solveig Johnsen 

Skræddergyden, eller var det -gryden?
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Nyt fra Sølvsten Vandværk
Vandværket holder generalforsamling onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i Skjød forsamlingshus. 
Alle medlemmer er velkomne. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Prisstigning i vente
Bestyrelsen har givet et foreløbigt tilsagn om, at vandværket vil indgå i den kommunale 
vandfond. Her er det meningen, at vandværkerne indbetaler til en fælles indsats for at be-
skytte grundvandet i de boringsnære områder. Med et beløb på 2 kr. ekstra pr. m3 vil alle 
vandværker i kommunen være beskyttede senest efter 12 år. Udgifterne skal hovedsageligt 
gå til at dække erstatninger til de lodsejere, som ejer arealer, hvor der skal laves indsatser / 
dyrkningsrestriktioner over for nitrat og/eller pesticider. Vandsamarbejdet og kommunen vil 
stå for at forhandle de enkelte aftaler på plads, og kommunen vil fremover udføre tilsyn med, 
at aftalerne bliver overholdt. Den stiftende generalforsamling i vandsamarbejdet forventes 
afholdt i slutningen af maj 2019.

Søren Westermann, fmd.
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Generalforsamling med gratis mad 
Skjød Vandværk indkalder hermed til generalforsamling 

fredag d. 29. marts kl. 18.00 
med spisning i Skjød Forsamlingshus 

Menuen er:   
   Stjerneskud i tartelet
   Hamburgerryg med grønlangkål
    Is 
   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. 26. marts:  

  Læg en kupon i forsamlingshusets postkasse, 
  tlf.: 86 96 02 86, eller 
  på mail til: ban@fibermail.dk 

mvh Skjød Vandværk 

  Tilmelding til spisning
  i forb. med Skjød Vandværks generalforsamling

  Navn:

  Antal:
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From all of us  -   to all of you
-  et juleeventyr fra landsbyen midt i Favrskov Kommune

Sidste års juledekoration ved gadekæret i Skjød var kun et juletræ med stjerne midt på øen i 
gadekæret. Tidens tand har dog været hård ved udstyret og byen ønsker at det hele godt må 
lyse og glimte noget mere i fremtiden. Det var som om julemandens gode humør var blevet 
helt væk.

Der var brug for en plan, der var brug for udstyr og fremfor alt var der brug for nogle flittige 
og artige nisser. Da Agent A38 vistnok er gået på pension, måtte den lokale nissebande klare 
sig uden og en plan blev sat i værk: Der skal være et mere imponerende juletræ ved kanten af 
gadekæret og der skal være godt med lys på træet. Desuden skal den søde lille ø midt i gade-
kæret være forsynet med lys der kan glimte og spejle sig i det blanke vand.

Nisserne, som også til daglig bliver kaldt byens håndværkere og ildsjæle, fjernede brædder 
ved gadekærets promenade og her skal juletræet stå i fremtiden. Der blev gravet et hul på 
omkring en kubikmeter og en rustfri og solid bøsning blev støbt ned i en tilsvarende mæng-
de beton. Egeplankerne ved promenaden blev repareret og et par af de stærkeste nisser blev 
sendt i skoven for at hente en Nordmannsgran på 5 – 6 meter. Et andet par shoppe-nisser 
kom tilbage fra deres mission med en ordentlig favnfuldt nye lyskæder til juletræet og lysnet 
til at dekorere buskene på øen. Så var det blot at få lysene monteret og træet rejst.

Den første Søndag i Advent var alle lysene på øen tændt og selveste julemanden kom på be-
søg. Dels skulle han godkende nissernes arbejde og dels ville han gerne hilse på byens børn. 
Han havde slet ingen problemer med at finde Skjød, da der nu er 700 strålende lys midt i 
byens gadekær. Da julemanden så det flotte juletræ ved promenaden, fik han børnene til at 
hjælpe med at tælle ned til, at også træet skulle tænde,s og så var der yderligere 700 lys der 
glimtede i mørket.

Det er i sandhed et juleeventyr, der vil noget.

Det var altså ikke lige med hjælp fra Agent A38 fra Nissebanden, at Julemanden fik sit gode 
humør tilbage. Det var i stedet fælles landsby-entusiasme, af allerbedste skuffe, der gav julede-
korationen ved byens gadekær mere end en hånd med på vejen.

Byen skylder en særlig tak til disse nisser:
  Alex Pedersen - for at arbejde med egeplanker
  Torben Nielsen - for at grave et stort hul
  CNC- Rustfri i Hammel - for at producere en solid bøsning
  Kiil og Nielsen - for at få bøsning støbt ordentligt fast og udlåne gaffeltruck
  Gert Frisch - for at lade nisserne "stjæle" et stort juletræ
  Mortens VVS - for at donere en ordentlig favnfuld julelys
  Hasagergaard - for at donere supplerende lysnet
 
  Godt Nytår til alle SBIF - Erling
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Fotograf: Mette Sig Pedersen
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Kommer der liv i domen og tarzanbanen?
Skjød vil være med til at udvikle friluftslivet i 
Favrskov. Kommunens friluftsstrategi  støtter 
friluftsprojekter og har i 2019 afsat 500.000 
kr. til friluftsprojekter, som sætter fokus på 
Favrskov som attraktiv friluftskommune. Det 
vil vi gerne hjælpe med. 
Derfor er to ansøgninger sendt til Kultur- og 
Fritidsudvalget, da vi mener, at vores pro-
jekter skaber gode muligheder for et aktivt 
friluftsliv, som styrker sundhed, velvære og 
livskvalitet gennem oplevelser i naturen.

Skjøds gode idéer er at udvikle domen til et 
centralt informations- og rekreativt pitstop og 
anlægge en Tarzanbane for børn og unge. 
Domen skal være ved gadekæret, hvor vand-
restier, cykelruter og veje mødes. Således kan 
vores landsby med dens mangfoldige historie, 
kultur og natur formidles internt til skjødser-
ne og eksternt til vores gæster som kommer i 
bil, på cykel eller vandrende. 
Bygningen af domen var et fællesprojekt for 
landsbyen og ”Dans din Nabo” under Kul-
turby 2017. Meningen med byggeriet var at 
videreføre Skjøds fælles identitet og gentænke 
landsbyfællesskabet. 

Beboerne i Skjød søger derfor om 55.000 kr 
til domens færdiggørelse og indretning som 
info-site og rekreativt pitstop for cyklister, 
folk på vandretur og andre besøgende.

Vi udfører selv arbejdet med inddækning og 
indretning af domen.

Domen placeres centralt ved gadekæret på 
p-pladsen ud mod Bygaden i den østlige ende 
ved infotavlen. 

Med en placering ved gadekæret vil domen 
blive et naturligt mødested for byens borgere. 
Den kan så bruges rekreativt og i andre sam-
menhænge som kiosk/bod ved aktiviteter i 
byen. 

Domen vil være det naturlige madpakkehus 
i byen for bl.a. vandrere, ”lystfiskere”, moti-
onscyklister og turcyklister på den regionale 
cykelrute. Her vil de kunne finde ly og ind-
tage den medbragte mad og drikke. Der vil 
være en grejboks med cykelreparationsudstyr 
og en udendørs cykelpumpe.
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Ved gadekæret er i forvejen en træpromenade 
med flere borde-/bænkesæt, som er et yndet 
udflugtsmål og rasteplads for udenbys gæster, 
bl.a. familier med mindre børn, der har stor 
fornøjelse af at fiske efter karudser og sudere i 
gadekæret. Fiskegrej kan udlånes fra domens 
grejboks.

Informationstavler skal formidle sti- og 
vejforbindelser til rekreative og  natur-om-
råder, samt til kultur- og historiske steder i 
nærområdet. Materialet bør udføres i samme 
design som kommunens egne infotavler  så 
de også kan præsenteres og indgå digitalt i 
”udinaturen.dk” og ”oplevgudenaa.dk” som et 
led i formidling af kommunens friluftsstrate-
gi. 

Tarzanbanen er resultatet af borgerbudget-
teringsprojektet, hvor Bertram, Jakob og 
Magnus søgte og fik 50.000 kr. fra puljen til 
at gøre noget for mellemgruppen af børn. De 
fandt frem til at, børnene i Skjød ønsker sig 
en forhindringsbane- eller en Tarzanbane på 
stadion. De ønsker at have et sted at gå hen, 
hvor de kan aktivere sig selv udendørs, hvil-

ket mangler i Skjød i dag. Drengene har søgt 
om yderligere 20.400 kr. til færdiggørelse af 
banen.

En Tarzanbane vil være en udviklende natur-
legeplads for børn og unge. Man vil kunne 
lege der sammen eller alene og man vil få 
trænet balance og koncentration, samtidig 
med at man får motion. 
Tarzanbanen bygges i robinietræ og vil på 
den måde indgå fint i både omgivelserne og 
det nærliggende shelterområde. Samtidig vil 
den med den ønskede placering være et aktiv 
for de familier, der måtte benytte shelterbyg-
ningen.  Adgangen til tarzanbanen er sikret 
via det planlagte stiforløb fra Skolebakken til 
shelterområdet. 

Projektet er udarbejdet i tæt dialog med SBIF, 
som stiller sig positive overfor projektet og vil 
gerne tiltræde en officiel opbakning. 

Nu er det kun at håbe på, at kommunen ser 
velvilligt på ansøgningerne.

Calle og Hanne
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Status på shelterbyggeriet
Lige om lidt starter det spændende byggeri af et shelter i den ene ende af byens stadion. Det 
bliver et dejligt rekreativt sted med mulighed for udfordringer, hygge, samvær, gode historier 
og oplevelser. 

Modelfoto fra Årslev, Alling Å.

Vi er et par stykker (Karsten Stampe og undertegnede), der arbejder på at få det økonomiske 
overblik og jonglerer med en masse tal.

Men ikke mindst, arbejder vi på at få overblik over at alle reglerne bliver overholdt i forbin-
delse med byggeriet, særligt i forhold til tilskudsgiverne.  

En stor tak skal lyde til LAG Randers / Favrskov, Favrskov Kommune, FriluftsRådet, Lokale- 
og Anlægsfonden og EU – Den Europæiske Udviklingsfond for udvikling af landdistrikterne 
for at se mulighederne i vores skønne landsby.
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De har været så venlige at yde tilskud med samlet 293.833kr, der skal bruges på følgende 
aktiviteter: selve shelter byggeriet som professionelt varetages af tømrerfirmaet ved Alex 
Pedersen, (hertil kommer selvfølgelig frivilligt arbejde som er fastlagt til weekenderne 23.-24. 
og 30.-31. marts, 6.-7. og 13.-14. april. Læs mere om dette andetsteds i Tidende), byggeri af 
borde-/bænkesæt, anlæg af bålsted, brændely, fliser, grilludstyr, brændekløver og formidling 
om brug af stedet og tak til sponsorer. 

Ikke mindst skal noget af tilskuddet bruges til en indvielse af stedet fredag den 3. maj. Det 
vil i kunne læse mere om et andet sted i Tidende, og så glæder vi os til en festlig dag sammen 
med Skjødsere fra by og land. 

På vegne af shelterudvalget og SBIF – Anne Mette Poulsen 

Hvor mange hænder har du ?                                           

Det lyder umiddelbart som et dumt spørgsmål, 
men min kone, Pia, siger i hvert fald ofte at jeg 
har mere end to tommelfingre.

Det kunne jo være dejligt om man havde en hånd 
på hver en finger, når man tænker på de projek-
ter byen har i støbeskeen her i foråret 2019. Som 
altid forudsætter disse projekter at der er frivillige 
kræfter bag og at der står nogen klar til at give en 
hånd med, for at få projekterne ”i mål”.

Når så arbejdet er vel udført kan vi alle glæde 
os over resultaterne og sammen anvende de nye 
faciliteter. Mon ikke også at der vil vise sig et lille 
tilfreds smil i vores mundvige? Jeg vil i alle til-
fælde gerne opfordre alle til at overveje hvor man 
har størst lyst og mulighed for at ”gå til hånde”.
Nedenfor er projekterne nævnt i tilfældig række-
følge:
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Shelterbyggeri                                                                                                        
Projekt: Der bliver brug for i alt 140 timers frivilligt arbejde, som tilrettelægges af Alex Peder-
sen. Den komplicerede del af byggeriet udføres af Alex fra 18. Marts til 12. April.

Tid: Der er lagt op til 4 forskellige weekender og selvfølgelig behøver man ikke at arbejde hele 
weekenden. Den 23.-24. marts, den 30.-31. marts, den 6.-7. april og den 13.-14. april

Kontakt: SBIF - Erling, mobil 30 26 04 33. Vi har allerede en håndfuld hjælpere, men vil gerne 
have en løsning med 14 mand á 10 timer.

Landsbydag
Projekt: Den årlige forskønnelse af forskellige områder i byen

Tid: Lørdag den 13. April, kl. 9.00 – Klubhuset. Vi regner med at arbejde i max. 4 timer.
Kontakt:  SBIF. Du behøver ikke at melde ind. Blot mød op til ”roll-call” og rundstykke

Info-dome
Projekt: Den åbne dome, der blev bygget i forbindelse med ”Dans din nabo” skal ombygges til 
et pit-stop.

Tid: Afventer svar på ansøgning om økonomisk tilskud under Friluftstrategien i marts

Kontakt:  Carl Christian Lund (Calle), mobil 22 68 53 05

Legeplads
Projekt: Renovering af byens legeplads på Sparregårdsvej. Budget er lagt på 1.fase til 
kr.11.000,-

Tid: Søndag d. 24. februar, Søndag d. 24. marts, Søndag d. 7. april, Lørdag d. 27. april. Alle 
dage 10.00-14.00

Kontakt:  SBIF – Jens Bay Madsen, mobil 40 97 99 57

Tarzan bane
Projekt: Anlæggelse af forhindringsbane ved siden af shelter på stadion. Projekt under Bor-
gerbudgetteringen

Tid: Afventer svar på ansøgning om tillægsbevilling under Friluftstrategien – Favrskov Kom-
mune

Kontakt:  Rasmus Willumsen, mobil 40 32 22 34

Vi ønsker rigtig god arbejdslyst og glæder os til at bruge de færdige projekter
SBIF - Erling 
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Kom til landsbydag
Så er det snart tid til at give byen et smukkere ansigt. 

Vi vil gerne have at fælles arealer og bygninger står skarpt inden konfirmationerne og hå-
ber på at få din hjælp.

Vi mødes i Klubhuset lørdag den 13. april, kl. 9.00 og starter med et rundstykke. Derefter 
deler vi os op i grupper og går til hånde hvor vi bedst kan. Vi har en idé om at vi bl.a. skal 
give området ved gadekæret et tiltrængt "facelift" og så er vores solceller på klubhuset gået 
hen og blevet grønne.

Efter formiddagen slutter vi med at sige hinanden tak over en gang pølser med brød og øl 
og vand.

Tag gerne et par arbejdshandsker med og ellers sørger vi for resten.

Vi ses i arbejdstøjet. SBIF - Erling

Invitation til indvielse af Shelter i Skjød
Fredag den 3. maj 2019 skal I alle sætte et kryds i kalenderen

Krydset kan hentes her 

Vores nye shelter vil stå klar til anvendelse og vi vil gerne byde alle velkommen i hjørnet af 
Stadion   

Klokken 16.00 vil grillen være tændt og I skal blot medbringe noget til at smide på den (og 
så måske også en gaffel og tallerken).
Så vil SBIF sørge for at der er tilbehør til måltidet i form af forskellige salater, noget med 
kartofler, godt brød og hvad kokken nu finder på.
Vi sælger også drikkevarer i form af øl, vin og vand.
Det bliver en god dag at takke hinanden for at vi har fået denne nye hyggekrog.

Allerede klokken 14.00 vil vi afholde den officielle indvielse, hvor vi inviterer repræsentan-
ter for tilskudsgiverne, entreprenører og frivillige arbejdere. Der vil I alle naturligvis også 
være velkommen til at hilse på og få et lille glas.

SBIF
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Yoga-undervisning i Skjød
 

 Onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30

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

Vi prøver igen med 
"Nat på Stadion"

I 2019 bliver det 31. august - 1. september.
Sæt kryds i kalenderen

Lone, Patricia og Dorthe

Arbejdsdage på legepladsen
Som tidligere annonceret her i Tidende er det planlagt at give legepladsen på Sparregårds-
vej en overhaling. Målet er at renovere og forskønne legepladsen med blandt andet reno-
vering af klatretårn og vippedyr samt nyt hegn og låge mod Sparregårdsvej. Derudover 
beskæring af buske og træer, lugning og oprydning på legepladsen. 

SBIF står for at skaffe materialer og planlægning men vi får brug for en hjælpende hånd til 
at få projektet til at lykkedes. Så hvis du/i har tid til at give en hånd på en af følgende dage 
vil indsatsen blive modtaget med kyshånd.

24. februar, kl 10-14: Beskæring, lugning og oprydning
24. marts, kl 10-14: Hegn mod Sparregårdsvej, lugning, etablere bede
7. april, kl 10-14: Renovere klatrestativ, male/træbeskyttelse af vippedyr, gyngestativer etc.
27. april, kl 10-14: Male, bede, diverse færdiggørelse

For nærmere info se SBIF’s facebook side: https://www.facebook.com/SkjoedBorgerIdra-
etsForening eller kontakt Jens Bay Madsen fra SBIF’s bestyrelse

SBIF - Jens
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Byfest/sommerfest 2019
- det sprudler med ideer

 
Sæt datoen ind i din kalender allerede nu      
Det bliver Lørdag den 22. juni ved Gadekæret

Planlægningsgruppen holder møde i "festbunkeren" den 2. april og derefter vil vi løfte 
sløret for de nærmere detaljer:

Skal vi mon ikke have fælles morgenkaffe og en sang?
Skal vi mon ikke have lidt pattegris til frokost?
Skal vi mon ikke have en saftig bydyst, så vi få revanche over "Landsholdet" fra dysten i 2017?
Skal vi mon ikke have noget skæg for børn?
Skal der måske også pjaskes i vand i gadekæret?
 
Alt det og mere må I gerne begynde at glæde jer til.
Hvis I slet ikke kan vente, så kontakt os med en god idé
SBIF - Erling mobil 30 26 04 33

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 17.30 og 18.30

Mere info på Skjøds Facebookside - eller ved at kontakte
Connie Guldberg, 3122 5540 eller Mette Sig 5189 6579      



Dato Arrangement Sted

Februar

22. Møde vedr. Fastelavnssoldater, kl.18.00-19.30 Klubhuset

24. Arbejdsdag på legepladsen, 10.00-14.00 Legepladsen

Marts

3. Fastelavnssoldaterne kommer rundt, fra kl. 8.15 Skjød

4. Generalforsamling Forsamlingshuset, kl 19.30 Forsamlingshuset

6. Generalforsamling i Sølvsten Vandværk, kl 19.30 Forsamlingshuset

15. Fastelavnsfest, kl 18.30 Forsamlingshuset

23.-24. Arbejdsdage Shelter Stadion

24. Arbejdsdag på Legepladsen, kl 10.00-14.00 Legepladsen

29. Generalforsamling i Skjød Vandværk, kl 18.00 Forsamlingshuset

30.-31. Arbejdsdage Shelter Stadion

April

4. SBIF Generalforsamling, kl 19.00 Klubhuset

6.-7. Arbejdsdage Shelter Stadion

7. Arbejdsdag på Legepladsen, kl 10.00-14.00 Legepladsen

13.-14. Arbejdsdage Shelter Stadion

13. Landsbydag, kl 9.00 Klubhuset

15. Skjød IF VS. VIRUP IF, kl. 10 Stadion

27. Arbejdsdag på Legepladsen, kl. 10.00-14.00 Legepladsen

29. Skjød IF VS. Trif., kl. 19.00 Stadion

KALENDER

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf


