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En landsby med gang i…
Sikke Skjød har emmet af handlekraft dette forår!
Snart står der et shelter/bålhytte klar på stadion, og det bliver
spændende at få det indviet og taget i brug til f.eks. sommerfest og Skt. Hans.
På legepladsen står der nu et nyt hegn, en balancebom, nymalede og reparerede legeredskaber er klar til at blive taget i brug
af byens børn. På Landsbydagen fik flere byen til at “shine” det
sidste. Det har været et forår med god mulighed for at få sine
hænder i brug :-) Redaktionen glæder sig over dette - og over
at læse om programmet for årets byfest! Det lyder lovende.
Læs meget mere i bladet her.
Vi håber I vil nyde dette nummer af Skjød Tidende, hvor vi
også bringer Fodboldens storhedstid i Skjød : En lille fortælling fra to 50 års jubilarer i Skjød Idrætsforening
God sommer!

Forår i skoven
Simon Johnsens vildtkamera fangede disse påskegæster den 17. april i år.
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Fodboldens storhedstid i Skjød
En lille fortælling fra to 50 års jubilarer i
Skjød Idrætsforening

på grønsværen lå stadion, hvor det ligger i
dag og var et samlingspunkt for Skjøds børn.
Tidligere havde stadion ligget nede i byen
Som redaktionen lovede i sidste nummer af
– overfor gadekæret, og da var det primært
Skjød Tidende, så vil vi i 2019 sætte lidt fokus håndbold, der blev spillet.
på jubilæer. Denne gang på to personlige
jubilæer - nemlig 50 år som fodboldspillere i Stadion var rammen for boldspil og leg om
sommeren. Der var træning to gange om
Skjød Ungdoms- og Idrætsforening (SUIF som det hed dengang).
ugen, men liv på stadion dagligt. Om vinteren var det gadekæret, der trak.
Der var drenge nok til at samle 1-2 fodboldhold og forældre nok, der gerne agerede
chauffører til turneringskampe. Pigerne spillede ikke fodbold dengang.
Palle og Jens fortæller, at Klubhuset først kom
til i midten eller slutningen af 1970’erne og
indtil da måtte der bades i koldt vand og skiftes tøj i noget skur-lignende langs fodboldbanen ned mod den gamle skole på Bygaden 28.
Det får jo de nuværende forhold på stadion
til at fremstå som luksus.
Vi har sat de to jubilarer stævne i klubhuset
en dag i marts. Palle Jørgensen og Jens Fogh
Holdene i Skjød blev organiseret pr. årgang
er begge aktive på Skjøds Oldboyshold og
og træneren var en lokal Skjødser, der lagstartede deres fodboldkarriere tilbage i hhv.
de masser af energi i at træne Skjøds poder.
1968 og 1969 som 5-6 årige. Da de startede
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Først da Palle og Jens begyndte at spille senior-bold (som 15 årige) og da de blev lidt
ældre igen, måtte de finde en træner udenbys. Således blev der i klubbens storhedstid,
i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af
1990’erne hentet trænere ind udefra. En særlig træner nævnes: Peter Halvorsen. Han blev
betalt af penge som klubben skaffede (lønnen
var ca. 30.000 kr. for en sæson). Han trænede holdet i 1991, hvor Skjøds drenge tilmed
var i serie 3. Han var en smart fyr, der senere
oprettede Essex Invest, gjorde det godt som
ejendomsmatador og senere gik konkurs!
Men det er en anden historie.
Da Palle og Jens spillede på holdets storhedstid kunne der være flere kampe på stadion i
løbet af en lørdag formiddag. Kampene på
Skjød Stadion var velbesøgte og selvom der
ikke dengang var tribune, som der er nu,
kunne der nemt dukke 100 tilskuere op. I en
periode blev der taget entre for kampene, for
at tjene lidt til holdet og deres træners løn.

Det fortælles, at en af de lokale tilskuere til en
af de vigtige kampe skældte så meget ud på
dommeren, at han blev bortvist og måtte se
resten af kampen skjult bag træerne. Ærkefjenderne var dengang, og er det stadig: Hammel. Tidligere var det også Lyngå/Lerbjerg,
men i dag er det kun landsbyerne Skjød,
Thorsø og Sall, der er med i turneringerne.
Palle og Jens mindes også de weekendture/
træningslejre, der blev arrangeret af SUIF.
Der blev brugt meget energi og tid på at
arrangere ture til Samsø, Læsø, Fanø, Ærø og
sågar Tyskland. Der blev arrangeret en kamp
med det lokale hold, men ellers var det hygge
og samvær, der var i højsædet. Turene var for
fodboldholdet med påhæng og de kunne sagtens være 15-20 mand afsted. Dengang blev
sæsonafslutningen fejret med fest og revy.
Desuden blev der udarbejdet en fodbold-årbog med oversigt over spillere og begivenheder.

Calle Lund og Solveig Johnsen

5

Opskrift på en legeplads
Tid: 3-4 måneder
Ingredienser: (1 legeplads)
1 stk veteran Landrover med tiptrailer
20 par arbejdshandsker, med knofedt
4 koben, en muggert
Rive, hakke, spade, skovl og pælebor
1 portion hegn med låge og stolpebeton
2 ruller klare affaldssække
1 grill, med rist, pølser og brød
1 rulle murersnor
1 retteskinne, 2 vaterpas
Træbeskyttelse og pensler.
1 portion ihærdige Skjødsere
Tilberedning:
Man tager først en portion ihærdige Skjødsere og blander med 1 stk veteran Landrover
med tiplad, 4 koben og en muggert. Der
spædes til med arbejdshandsker og knofedt
efter behov indtil det gamle skur ligger på
genbrugspladsen. Dertil bruges klare sække
ad libitum indtil der ikke længere er rester af
affald at finde i sandkassen. Pølser og brød
grilles før knofedtet slipper op og tilsættes
retten på belejligt tidspunkt.
Dernæst tager man en portion ihærdige
Skjødsere, en portion hegn med låge og stol-

6

pebeton. Med vaterpas og retteskinne lægges
en plan og en retning. Med pæleboret laves
huller til stolper og beton. Hegn og låge monteres på stolper. Der afsluttes i begge ender
mod eksisterende hegn. Betonen fugtes med
vand fra Allans haveslange som præcist kan
nå når den stikkes gennem hegnet. Pølser og
brød grilles før knofedtet slipper op og tilsættes retten på belejligt tidspunkt.
Når vejret arter sig gøres klar til træbeskyttelse alt imens tiptraileren fjerner yderligere
overskudsprodukter. Træbeskyttelse påføres
fra stige alt imens brændenælder og skvalderkål forvises fra de bedste pladser. I faldgruset kan med fordel placeres en balancebom.
Pølser og brød grilles før knofedtet slipper op
og tilsættes retten på belejligt tidspunkt.

Jens Bay, SBIF

Landsbydagen i Skjød 2019
Det gode vejr dannede de perfekte rammer,
for en dejlig dag den 13. april 2019. Glade skjødsere var mødt talstærkt op, for at
forskønne vores herlige landsby. Vi indledte
det hårde arbejde med en omgang morgenmad til de morgenfriske.
Dette års arbejde var fokuseret omkring
gadekæret, som trængte til en kærlig hånd.
Der blev fjernet ukrudt og beskåret hække
omkring søen. Der blev plantet hyacinter i
krukkerne, så det hele fremstår pænt til dette
års konfirmationer. Bord-bænke-sættene blev
kørt i stilling, der er derfor igen i år mulighed for at nyde omgivelserne i vores smukke
landsby og få, en til tider, tiltrængt pause ved
den skønne sø.
Ydermere blev den beplantning, der blev
anlagt sidste år ved skråningen op mod boldbanerne, gået efter i sømmene og renset for

ukrudt. En af stormene i vinters havde været
lidt hård ved ukrudtsdugen, men alt i alt ser
det stadig fint ud. Boldbanerne blev kridtet
op så de står knivskarpt, og klar til dette års
sæson.
En tiltrængt rengøring af skulpturen ved
klubhuset blev der også tid til.
Vores store attraktion, shelteret, fik en tiltrængt vanding af taget der er et naturtag, så
det kan tage sig flot ud til indvielsen den 3.
maj.
Afslutningsvis blev de arbejdsomme spist af
med grillede pølser, brød og vand. Underholdningen stod vi selv for, så der var sludder
og sladder. Både store og som små synes at
nyde denne hyggelige aprildag.
Karina Damgaard, SBIF.
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Kom til Shelter indvielse
- det bliver en stor dag

Det bliver
Fredag den 3. maj.
Vi starter kl. 14
og tænder grillen kl. 16

Selve beklædningen er også udført i bestandigt og vedligeholdelsesfrit lærketræ og valget af planker med barkkant, såkaldt Kalmar
plank, har fået det hele til at fremstå meget
rustikt og smukt.

Inden shelter fik Sedum mos på taget, som på Afgrænsningen af adgangsvejen mod Skolebakken 16 er udført på samme måde af frivilbilledet ovenfor, er der foregået en del.
lige arbejdere
Tømrer Alex Pedersen og Norwin Design har
på baggrund af tegninger fra Skov- og Natur- Kom selv og se det færdige resultat
styrelsen fået opført en spændende konstruk- Den officielle indvielse er som sagt fra kl.
tion i lærketræ
14 og Borgmester Nils Borring har lovet at
komme for at tage det hele i nærmere øjesyn. Desuden kommer der repræsentanter
fra tilskudsgivere, entreprenører og frivillige
arbejdere.
Kom og få et glas med mens vi "klipper snoren" til et nyt samlingssted i Skjød.
Klokken 16 tænder vi op i det nye bålsted og
8

inviterer alle til at komme med deres mad til
grillen. Heidi har lovet at sørge for alt det kulinariske tilbehør og for at købe tilstrækkeligt
med drikkevarer.
Vi håber at rigtig mange vil møde op med
tallerken, kniv og gaffel og noget til grillen.

Fremtidig booking:

Normalt vil der slet ikke være behov for at
reservere shelteret til en gang hygge. Såfremt
man alligevel gerne vil være sikker på at kunne råde over hele stedet, kan man kontakte
SBIF for at meddele de planer og ønsker man
har. Vi indfører det i et booking skema og
meddeler de reserverede tidspunkter ud via
Facebook.
Vi har allerede følgende reservationer:

Solveig og Simon Johnsen
- Søndag d. 12. maj, kl.10 - 14
Sct. Hans børnebål
- Søndag d. 23. juni, kl. 17 - 19
Carsten Kunckel
- Lørdag d. 10. august, kl. 14 - 17
Solveig og Simon Johnsen
- Fredag d. 23. august, kl. 16 - 22
På vegne af Shelter-udvalg og SBIF
Erling - mobil 30 26 04 33
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Sommerfest 2019

lørdag den 22. juni og det er ganske vist...
Sidste år blev sommerfesten aflyst. I år håber
vi på flot vejr for sommerfesten holdes ved
gadekæret, men også på
stadion.
Sommerfesten starter
ved gadekæret kl. 9. Menighedsrådet vil efter en lille andagt og morgensang servere morgenkaffe og rundstykker
i teltet med udsigt til vores flotte gadekær.

Eftermiddags-kaffen serveres kl. 15 med
byens største kagebord (se SBIF’s annonce
andetsteds i bladet). Byens bedste kagebager
bliver kåret af et kvalificeret publikum og
kagerullen overrækkes. Sidste gang blev kagerullen overrakt til Connie og Line Svendsen,
som havde fabrikeret en meget flot dekoreret
lyserød kage - smækfyldt med kalorier.
I løbet af dagen vil skjødserne få mulighed for
at komme med indstillinger til Årets Skjødser
2019. Kåringen vil ske under aftenens fest.

I år er der fodbold-jubilæum, så det er nærliggende at fejre jubilæet med en venskabskamp mellem Skjøds oldboys og et udvalgt
hold blandt vennerne. Keld vil finde det rette
hold til Skjøds oldboyshold. Der dystes 2x30
minutter på stadion.

Sommerfesten afsluttes i forsamlingshuset.
Kl. 19 inviterer forsamlingshuset til spisning
og en festlig aften med live-musik for de
voksne skjødsere.

Vi håber der også bliver lidt sjovt for børnene
i løbet af formiddagen, mens fodbolden ruller
på grønsværen gerne med mange mål til jubilæumsholdet.

Årets Skjød-pris tildeles personer eller virksomheder, der er bosiddende i Skjød sogn.
Du kan være med til at bestemme, hvem det
skal være. Forslag til en kandidat kan, med
begrundelse, skriftligt indstilles af alle voksne i Skjød sogn under sommerfesten eller i
forsamlingshusets postkasse senest den 22.
juni kl. 15.

Sædvane tro byder Jagtforeningen på lækker
grill-frokost ved gadekæret kl. 12.30.
Når vi nu er ved gadekæret, skal der også et
par kanoer i vandet til glæde for alle vandhunde og tilskuere på land.
Bydysten ændres til en dyst mellem nord og
syd – Bygaden – vil dele byen i to. Der skal
findes et hold fra hver bydel. I år dystes på
aktiviteter i vand og på land fra kl. 14. Landsholdet, det mest vindende hold, er nedlagt,
så nu må byboerne se, om de kan lokke og få
hjælp af landsholdet.
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Hvem skal være Årets Skjødser i 2019?

Vinderen af prisen kåres af et udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem fra Skjød Borger- og Idrætsforening, Forsamlingshuset,
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 Poul Skov Jensen.
Hanne Wind-Larsen

Sommer
festen
2019
Sommerfesten den 22. juni
slutter med fest for voksne
i forsamlingshuset kl. 19.00
Allan slagter og forsamlingshusets bestyrelse
står for aftenens festmenu:
Kyllingesalat på ananas og tunmousse
Buffet med 2 slags kød, kartofler salatbord og brød
Dessert og kaffe
Pris for buffet og musik af et 2-mands orkester er kun 200 kr.
Forsamlingshuset sælger drikkevarer.
Tilmelding til Sommerfesten senest den 17. juni
På mail 86960074@mail.dk eller telefon 24400988 efter kl. 17
eller en seddel i postkassen ved forsamlingshuset
Vel mødt Skjød forsamlingshus
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Skjød Jagtforening

fejrer 90 års jubilæum med Fugleskydning
Lørdag den 6. juli 2019
i Bodtofte Skov
Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen kan også deltage.
Interesserede der vil være med til at hente Kongen, Brian Nielsen, mødes ved Skjød Gadekær
kl. 0900.
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos
regenten, hvorefter vi drager til skydebanen i
skoven, hvor der er kaffe og morgenbrød.
Ca. kl. 11 er der indskrivning hvorefter
fugleskydningen starter.
Deltagelse, inkl. mange flotte præmier på fuglen,
samt kaffe og rundstykke ved ankomst, koster
150,- kr. pr. deltager (betales på pladsen).
Vi holder middagspause ca. kl. 12.30 til 13.30,
hvor der vil kunne købes helstegt gris med tilbehør, drikkevarer, pølser mm.
Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men de, der ønsker at skyde på fuglen, bedes
tilmelde sig til Jens på
				mail: skjoedjagtforening@gmail.com eller på
				tlf.: 86961150 / 20907726

Vel mødt til en festlig dag!
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Nat på Skjød Stadion
Så nærmer vi os weekenden på Skjød Stadion.

I år sker det lørdag den 31. august kl. 11
Programmet starter med, at vi mødes og hilser på hinanden.
Derefter vil man få en opgave, som man skal hjælpe med i løbet af weekenden.
Derudover skal der laves mad af en ny kok.
I år vil menuen bestå af vildt-kød og hvad kokken ellers finder på.
Der kommer overraskelser hele dagen.
Der vil være bål, hygge/lege og ellers bare afslapning ude i naturen.
Alle er velkommen til at deltage med eller uden børn/børnebørn.
Prisen vil være 50 kr. for børn og 70 kr. for voksne.
Der vil være frokost, aftensmad lørdag og morgenmad søndag.
Håber i har lyst og tid til at deltage.
Tilmelding og betaling kan ske til
Lone
28947403
Patricia
23397054
Dorthe
22830218
Betaling skal ske ved tilmelding via mobilepay.
Tilmelding senest den 24. august.
Mange hilsner
De unge Mødre
(der er blevet lidt ældre)

PS: Der vil være mulighed
for at sætte telt op fra fredag aften.
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Nyt fra Sølvsten vandværk
Vi holdt en velbesøgt generalforsamling d. 6.marts. Til bestyrelsen blev Kurt Fagerlin og
Carsten Pedersen genvalgt. De øvrige medlemmer er Leif Bentzen, Per Kristensen og Søren
Westermann. Jakob Widmer blev ny suppleant og Lars Sørensen revisor.
På grund af almindelige udgiftsstigninger stiger vandprisen med 2 kr./m3, så der er råd til
almindelige forbedringer på vandværket. Når det nye vandsamarbejde i kommunen kommer i gang, og de boringsnære områder skal beskyttes mod sprøjtegifte og nitrat, forventer vi
desuden, at den faste afgift stiger med ca. 250-300 kr/husstand, idet vi har besluttet at denne
udgift fordeles ligeligt på medlemmerne.
De medlemmer, der har en mailadresse, som vandværket ikke allerede har, må meget gerne
sende den til soelvstenvand@outlook.dk, da vi på sigt gerne vil bruge elektronisk post. Til
SMS-beskeder vil vi også gerne have et mobiltelefonnummer pr. husstand. Carsten Pedersen
står for tilsynet med værket. Er der problemer med forsyningen eller skal der kortvarigt lukkes for vandet, kan han kontaktes på tlf. 2222 7895
Søren Westermann, fmd.

SBIF’s generalforsamling.
Torsdag den 4. april afholdt Skjød Borger- og Idrætsforening sin generalforsamling. Formand
Erling Stoltze fortalte om året der er gået. Klubhuset har været lånt ud til ”Tumlastik” og yoga,
foreningen har stået for Landsbydag, hvor mange var med til at gøre vores dejlige landsby
forårsklar. Desuden sørgede foreningen for hygge ved gadekæret i forbindelse med cykelløbet
i pinsen, Sankt Hans arrangement, fiskekonkurrence m.m.
Vi sagde mange tak for godt arbejde af afgående bestyrelsesmedlem Lise Skou og bød velkommen til Karina Damgaard, der blev stemt ind i stedet for Lise.
En hyggelig aften, med gode kager, så husk at komme med til næste års generalforsamling.
Bestyrelsen ser nu således ud:
					Erling Stoltze - Formand
					Carsten Kunckel - Kasserer
					Heidi Fogh - Indkøb
					Maria Kiil - Sekretær
					Jens Bay Madsen - medlem
					Alex Pedersen - Suppleant
					Karina Damgaard - Suppleant
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Yoga i Skjød
1. maj er forårssæsonens sidste undervisningsdag for yoga-holdene i Skjød.
Efterårsholdene starter til september. Hidtil har alle tre hold været på onsdage med to
formiddagshold og et aftenhold. Da enkelte har givet udtryk for, at onsdag aften ikke er så
god, flyttes aftenholdet derfor til tirsdag med uændret tidspunkt: Kl. 17.30 til 19.00.
De to formiddagshold vil som tidligere være onsdage kl. 9.00 til 10.30 og 11.00 til 12.30.
Rita Lund
Mobil 22 68 53 05

Sankt Hans på Stadion
Søndag den 23. juni

Traditionen tro skal vi have sendt heksen afsted fra Skjød Stadion.
Vi starter kl. 18 med at der vil være børnebål i shelter.
Selvfølgelig er der også pølsegrill og salg af drikkevarer.
Det store bål bliver tændt omkring kl. 20, såfremt
der ikke igen bliver drillet med et
afbrændingsforbud.
Husk at træne sangstemmen til at synge
Midsommervisen.
HEKSEKUNSTNER søges
Er der mon en der vil være så venlig at
udføre en heks til at sætte på toppen af
bålet ? GIV LYD - giv lyd
SBIF Erling, mobil 30 26 04 33
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Referat fra generalforsamling
i Skjød Forsamlingshus 4/3, 2019
1. Valg af dirigent

Bjarne Andersen blev valgt

2. Beretning ved formanden

Planlagt søndagsfrokost først på året blev aflyst pga. for få tilmeldinger
Foredrag: Sejltur til Antarktis, omkring 25 deltagere.
Sommerfesten 2018 aflyst.
Høstgudtjeneste med 70 deltagere.
Første søndag i advent med 75 deltagere.
Beretning godkendt

3. Regnskab ved kassereren
Regnskabet blev godkendt.

4.Indkomne forslag
Ingen forslag

5. Valg til bestyrelsen

På valg:
Birgit Sehested, Hanne Wind-Larsen og Carl Christian Lund
alle blev genvalgt

6. Valg af suppleanter

Christian Nørgaard blev genvalgt. Nyvalgt blev Keld Jakobsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisorer blev Bjarne Andersen og Anne Østergaard Kristensen
Revisorsuppleant Lone Møller Hansen

8. Evt.

Anpartspotentiale. Kun 90 ud af 200 husstande har anparter i forsamlingshuset.
Forslag til nye aktiviteter:
E-sport, fx Le Mans og Fortnite
Pensionistdage/seniorklub (evt. inspiration fra Røgen)
Brætspil-dag/aften
Sangaften
Lektiehjælp – tal engelsk dag/aften
Rejse-aften – tema/destination. Evt. med destinations-inspireret mad.
16

Fællesspisning på skift: Kokkeholdet kan fx være opdelt på veje, køn, alder.
Åbent forsamlingshus: Fx. Landsbyens fælles mødested til en kop kaffe, et slag kort eller blot
en god snak. Fælles ”hjemmearbejdsplads”, som også kan have en social funktion med faglig
sparring.
Anpartsopkrævnings-tidspunkt bør ændres fra december til den lyse tid.

Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus 2019:
Formand: Gitte Jakobsen
Næstformand: Hanne Wind-Larsen
Kasserer: Gitte B. Nielsen
Sekretær: Carl Christian Lund
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anny Hansen
Jakob Mølgaard
Birgit Sehested
Suppleanter:
Christian Nørgaard
Keld Jakobsen
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Pinse-morgenkaffe ved gadekæret
Vi håber på godt vejr pinse-søndag den 9. juni kl 9.30,
så vi kan sidde ved gadekæret og nyde vores morgenkaffe.
I skal selv medbringe kaffe og brød og hvad I ellers vil have.

I sidste nummer, februar 2019, bragte vi historien om Skræddergyden og spørgsmålet om,
hvorfor vejen hedder som den gør. Og vi fik et svar - fra Elna Pedersen, der selv bor på
Skræddergyden. Hun fortæller at der har boet en Skrædder i Skjød. Ved navn Skrædder
Poulsen. Selv kom hun til byen i 1957, og da var han ikke at finde i byen længere, men han
har været her - ligesom byen tidligere også har haft cykelhandler, Brugs, Grill, tankstation
osv. osv.
Vi har i øvrigt observeret, at vejskiltet med “Skræddergryden” ved første indkørsel fra
Hammel-siden er blevet udskiftet!
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Den Gyldne Kagerulle
Nu ved vi jo godt, at mange har set "Den Store Bagedyst" og så måske tænkt, at det var et forfærdeligt højt niveau med fondant, glazing og flere afstemte mousser.
Så fint skal det slet ikke være for at vinde den gyldne kagerulle.
Lørdag den 22. Juni skal vi have kåret en vinder i forbindelse med årets byfest ved gadekæret.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage med en velsmagende, velduftende og måske iøjnefaldende
kage.
Tilmelding senest på selve dagen kl.10 til:
Heidi Fogh - mobil 26 28 01 31
Maria Kiil - mobil 25 30 55 66
Venlig hilsen Skjød Borger- og Idrætsforening

Skjød Borger- og Idrætsforening beder om din hjælp
Vi håber på jeres fortsatte støtte til det arbejde vi går og gør.
Et medlemskab er stadig kun kr. 200 for en hel husstand - eller kr. 100 for enkeltpersoner.
For de, der ikke allerede har sørget for medlemskab for 2019, tillader vi os at minde jer om
det nu er tid for fornyelse.
Selvfølgelig modtager vi gerne tilmelding fra nye og tidligere medlemmer ved de kommende
arrangementer (Shelter indvielse, Byfest eller Sct. Hans) men der er også andre måder det kan
gøres på:
SBIF har fået et mere moderne MobilePay nummer 38716
Husk at anføre navn og adresse i kontaktfeltet.
Der kan også overføres til vores bankkonto: reg.nr. 6110 kontonr. 4864 444 657
Husk venligst at anføre navn og adresse.
Såfremt vi ikke har registreret indbetaling, når vi uddeler Skjød Tidende i slutningen af
august, banker vi sikkert på din dør for at klare det der.
Vi siger på forhånd tak for opbakning og støtte til vores arbejde.

SBIF
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KALENDER
Dato

Arrangement

Sted

3.

Shelter indvielse, kl. 14.00

Stadion

27.

Skjød - Korsholm, kl. 19.00

Stadion

9.

Pinse-morgenkaffe, kl. 9.30

Gadekæret

11.

Skjød - Vri, kl. 19.00

Stadion

22.

Sommerfesten starter kl. 9.00

Gadekæret, Stadion og
Forsamlingshuset

Maj

Juni

Jagtforeningen byder på frokost ved Gadekæret, k. 12.30
Kage og kaffe - Den Gyldne Kagerulle kl. 15.00
Fest i forsamlingshuset, kl 19.00
23.

Skt. Hans, kl. 18.00

Stadion

24.

Skjød - Sall, kl. 19.00

Stadion

6.

Fugleskydning, kl. 9.00

Bodtofteskoven

Nat på Stadion, kl. 11.00

Stadion

Juli

August
31.

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

