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Bæredygtig landsby – del med din 
nabo og bliv en glad skjødser

Vi skal alle ændre vores adfærd og gøre vores hverdag mere 
bæredygtig. Vi taler om at være bæredygtige, men hvad 
betyder det egentlig?

Jeg tænker mit og tilpasser min adfærd efter de forskrif-
ter, jeg tror er de ”rigtige”. Du gør måske noget andet. 
Det spændende er, om vi i vores lille samfund kan finde 
sammen om nogle tendenser og gøre vores landsby mere 
bæredygtig til gavn for det omgivende miljø, vore børn og 
børnebørns fremtid. Det er store tanker, men de er nød-
vendige.

Hvor skal vi begynde, skal vi lade os nøjes med det, det 
offentlige anviser eller kan vi sammen forbedre nogle af 
disse ordninger?

Det offentlige skal spare og det betyder bl.a. reduktioner på 
den kollektive trafik. Her kan vi hjælpe hinanden ved sam-
kørselsordninger og opsamlingssteder. Fælles indkøbsord-
ninger kunne være godt tilbud for mange i en travl hver-
dag. Ordninger der annonceres på f.eks. de sociale medier.

Kan der findes 5 personer, der melder sig til el-bil ordnin-
gen, som beskrevet senere i bladet?

Du kan overveje om bil nr. 2 er nødvendig  -  læg mærke til 
at kommunen har annonceret en ny mulighed for at prøve 
en el-cykel!

Et andet aspekt er deleordninger, del din avis med nabo-
en, fællesskab til genbrug af ??, som samles i en grejbank. 
Smider du noget væk, som en anden kan bruge i anden 
sammenhæng?

Ja, kun fantasien og vores ejer-fornemmelse sætter græn-
sen.

Mon ikke vi hver især  tænker i  bæredygtige løsninger 
af hensyn til miljøet, men også for at gavne økonomien. 
Hjælper vi hinanden kan det sikkert gøres meget bedre, så 
hvorfor ikke komme i gang og gøre det sammen?

Hanne Wind-Larsen
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Hvad skal der blive af domen?
Vi har nu i over 2 år snakket om do-
men. Det er som om, den gerne vil stå 
ved gadekæret som en smuk skulptur. 
Det har dog ikke været meningen fra 
starten. Planen var, at domen skulle ind-
dækkes og bruges som bl.a. ”ishus” med 
mulighed for tilpasning til forskellige 
aktiviteter.

Som beskrevet i Skjød Tidende fra 
februar i år søgte vi 55.000 kr. fra Favr-
skov Kommunes friluftsprojekt-midler 
til at omdanne domen til en info-dome 
med cykel-pitstop og fiskegrej samt til 
anvendelse for folk på vandretur og 
andre besøgende. Vi var med til allersid-
ste udvælgelsesrunde, men fik desværre 
et nej.

Konstruktionen kan stadigvæk bruges 
til  at overdække, og selv om det har 
været svært at finde et egnet sted, hvor 
den kan stå permanent, bør vi forsøge 
at finde en mere holdbar løsning. Der 
har været foreslået en placering på 
legepladsen, men pga. pladsmæssige, 
vedligeholdelsesmæssige og ikke mindst 
sikkerhedsmæssige årsager var det ikke 
en mulighed. Ved det nye shelter har 
den heller ikke en funktion og som et 
”vartegn” i området på hjørnet af Byga-
den og Frijsenborgvej, vil den næppe 
blive til et fælles samlingspunkt. Kan 
den overdrages til en familie i området, 
hvor den også kan være til fælles gavn 
ved visse arrangementer? Det er ikke af-
klaret. Er der andre muligheder, så kom 
frem med dem!

Der vil være lydhørhed for den rigtige 
løsning. Flere har på et tidspunkt indbe-
talt 100 kr. til inddækningen. Pengene 
står stadig på kontoen, og det vil være 
rigtig godt at få dem i spil til videre 
udvikling af domen.

Vi vil derfor indkalde alle ”dome-inte-
resserede” til et møde i forsamlingshuset 
onsdag  den 20. november kl. 19.30.

Hanne og Calle
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Landsbytopmøde
Hvordan kan flere landsbyer blive levedygtige
I september deltog Calle  og jeg  i Land-
distrikternes Fællesrådsmøde i Vissen-
bjerg. 

På mødet fortalte landsbyen Ørsted på 
Djursland om deres lokale kro, som var 
blevet solgt på folkeaktier til lokalsam-
fundet. Repræsentanten berettede hvor-
dan det var lykkedes at bevare kroen og 
fortsat drive den dels af frivillige og en 
forpagter. Det spændende var at høre, 
hvordan processen havde fundet sted og 
hvordan de 560 personer havde tilrette-
lagt overdragelsen.

De kaldte byen Ørsted: ”Landsbyen der 
ikke ville dø”. Nogen af jer har sikkert 
set noget om projektet i TV2.

Vi hørte desuden om de 17 anbefalinger 
til levedygtige landsbyer. Anbefalinger-
ne gik på, hvordan en levedygtig landsby 
karakteriseres bl.a. ved at 
• skabe og bevare et attraktivt nær-

miljø med tidssvarende boliger, en 
tilpasset bygningsmasse og adgang 
til landskab og natur.

• have nærhed til offentlig og privat 
service

• have tilgængelighed til beskæftigelse 
og gode muligheder for etablering af 
virksomhed

• skabe social og kulturel sammen-
hængskraft.

• være med til at levere faciliteter og 
medvirke til aktiviteter, der samler 
landsbysamfundene.

Landsbyer i nye tider – hvis vi vil, er 
der et kæmpe udviklingspotentiale 
for landsbyerne, hvis beboerne selv vil 
påvirke, udfylde ja endog selv skabe 
rammerne for landsbyen. Landsbyer-
ne må forvente at de selv skal sikre de 
gode levevilkår andre gør det ikke i 
fremtiden. Landsbyerne skal selv træde 
i karakter ved at sikre vigtige funktioner 
og organisere sig på en måde, hvor der 
bringes  ny kapital til området.

Det var et spændende møde, hvor vi 
hørte om andre samfund og hvordan 
de organiserer sig. Det bliver mere og 
mere tydeligt,  at der er ved at ske et 
kulturskred. Det er lige så tydeligt, at 
landsbyens bestyrelser skal ”indfange” 
de ny tendenser og tilpasse sine aktivi-
teter, hvis man vil være attraktiv for ny 
bosætning. Nogle af disse nye tendenser 
er: bæredygtighed/miljø/økologi og 
reduktion af forbruget, digitalisering, 
fællesskaber, natur og tryghed i lokal-
samfundet. 

Heldigvis er der mange tendenser, som 
viser en lys fremtid for landsbyerne. 
Indkøb af dagligvarer kan foretages over 
nettet med direkte levering, trans-
portmulighederne er fleksible og den 
offentlige service kan i stor udstrækning 
klares digitalt. 

I Skjød er vi allerede i gang, men der er 
meget at arbejde videre på. Den direkte 
personlige kontakt er reduceret på man-
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ge områder. Derfor må vi etablere nogle 
attraktive erstatninger for disse vigtige 
sociale behov. 

Vi har fibernet, skøn natur, Skjød Tiden-
de samt diverse arrangementer der giver 
sammenhold, desuden er trygheden i 
byen på et højt niveau. Men vi kan gøre 
det endnu bedre med udgangspunkt i de 
nye tendenser: El-dele-biler, fælles inte-
resseklubber og flere  fællesspisninger, 
som kitter folk sammen, fælles indkøb 
af lokale bæredygtige produkter (vi har 
flere økologiske landbrug i området), 

frivillige reparations fællesskaber, fælles 
fysiske aktiviteter: gåklub, cykelklub (vi 
har vores mountainbikers!) og etable-
ring af et senior-bofællesskab. Og så skal 
vi være bedre til  at samarbejde med 
nabolandsbyerne om at gøre det, vi er 
bedst til. 

Hvis vi selv gør en indsats er der et 
kæmpe udviklingspotentiale i landsby-
en. 

Calle Lund og Hanne Wind-Larsen

Højt fra træets grønne top!

Julehyggen breder sig over det ganske land og har også 
nået Skjød. Især hos SIBF hører vi juleklokkerne ringe, 
derfor har vi arrangeret, at i år kan der købes juletræer 
ved gadekæret. 

Vi kører ”Vera” (Alex´s campingvogn) i stilling den 8. 
december 2019 og åbner for salget af træer, gløgg og æble-
skiver kl. 13.00- 16.00. 

Så kom og besøg os i Vera, lad julestemningen smitte af på 
dig, mens du får købt årets juletræ og fyldt maven. 

SBIF
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Jul hos købmand Vestergaard
Købmanden i Skjød har altid været et 
centralt omdrejningspunkt i byen. Med 
placeringen midt i det hele, på hjørnet af 
Skræddergyden og Bygaden var det her 
byens folk mødtes.

Hos Købmand Vestergaard kunne man 
få alt, lige fra klipfisk og spegesild, til 
havregryn og tandpasta. Samtidig var 
Vestergaard en kreativ sjæl når det gjaldt 
markedsføring. Historien om hans tam-
me gris der drog rundt i byen med ”gode 
tilbud” skrevet på ryggen er fortalt i et 
tidligere nummer af Skjød Tidende af 
Vagn Nielsen.

Denne historie er ligeledes en historie 
om Købmand Vestergaards sans for god 
reklame, fortalt til mig af købmandens 
datter, som jeg i skrivende stund ikke 
husker navnet på.

Vestergaard havde øjnet muligheden for 
at markedsføre forretningen op mod jul 
og så muligheder for at tiltrække kunder 
udefra, ja, helt fra Hammel og Had-
sten alene af den grund, at bussen fra 
Hammel til Hadsten stoppede lige uden 
for døren. Han fandt derfor på, at hans 
døtre kunne agere levende juleudstilling. 
Forretningsvinduet blev ryddet, der blev 
lavet et julelandskab, og så blev der hver 
dag lavet risengrød. Når pigerne kom 
hjem fra skole, blev de iklædt nisseko-
stume og sad så i vinduet og spiste.

Denne kreative juleudstilling blev så 
populær at ”De Grønne busser” lige-
frem måtte køre ekstraturer og forlænge 
deres stop i Skjød for at tilfredsstille de 
nysgerrige byboer. 

Poul Nørgaard Jensen
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Nat på Stadion
Sidste weekend i august afholdt vi nat 
på stadion.Der var tilmeldt cirka 50 
børn og voksne. Vi startede med at flå 
en kronkalv, som Torben Nielsen havde 
skaffet til os. 

Efter frokosten kom kokken Dennis på 
banen og fik lavet en dejlig middag, be-
stående af græskarsuppe, steg tilberedt i 
stenovn, bøffer, kartofler med urter og 2 
forskellige salater. 

Imens viste Daniel hvordan man flår en 
ræv, som han havde fanget hjemme hos 
sig selv.

I år havde alle familier forskellige opga-
ver de skulle hjælpe med.
Hele dagen var der hygge ved bålet, og 
forskellige boldspil var i gang.

Om aftenen hyggede alle med hinanden, 
og det blev vidst lidt sent inden de sidste 
gik til ro.

Søndag efter morgenmaden hjalp alle 
med at rydde op.

Vejret var jo skønt, dog havde vi uvejr 
(ligesom sidst) om natten, men det kla-
rede alle fint.
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Vi vender tilbage næste år. Igen sidste 
weekend i august (29-30)

Tusind tak til alle som deltog og var med 
til at lave en sjov og hyggelig weekend.

Også en stor tak til:

Torben Nielsen for kronkalv.

Dennis Jørgensen for at stå for en menu.

Ingrid og Niels Hellemann for grøntsa-
ger, blomster og frugt.

Hasagergaard for æg.
Solveig for boller.

Conny for kager.

Lene og Henning Clausen for lån af 
fryser.

Daniel for fødselsdagskagemand.

Lone, Patricia og Dorthe
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Har du gamle numre af 
Skjød Tidende i gemmerne?

Jeg vil rigtig gerne have fingre i gam-
le numre af Skjød Tidende. Så har du 
nogle af dem du vil 
af med - så skriv eller 
ring meget gerne. Jeg 
kommer selv og henter 
dem.

Årsagen til jeg spørger 
er, at jeg som bibliote-
kar ved Det Kongelige 
Bibliotek i Aarhus, har 
fundet ud af at Skjød 
Tidende slet ikke er 
blevet pligt-afleveret til 
Det Kongelige Biblio-
tek nogensinde - kun 
et enkelt nummer fra 
2017 har fundet vejen 
derind!

Hvad er pligtaflevering?
Den danske pligtafleveringslov danner 
grundlaget for komplet indsamling og 
bevaring af den del af kulturarven, der 
omfatter offentliggjort materiale.

Danmark har haft pligtaflevering siden 
1697, siden 1781 som redskab til indsam-
ling af den trykte kulturarv. 

Med den nugældende lov og dens umid-
delbare forgænger er pligtaflevering blevet 
udvidet til også at omfatte andre udgivel-
ser end trykte - senest Internet materiale 
samt radio og TV.
(Kilde: http://www.pligtaflevering.dk/hvader-
pligtaflevering/index.htm )

Skjød Tidende fortæller jo historie om 
vores landsby mange år tilbage, og jeg 

synes det er vigtigt den 
bevares for eftertiden 
(kulturarv er et stort 
ord, men ikke desto 
mindre er det, hvad 
Skjød Tidende er), 
så jeg vil rigtig gerne 
sørge for at de ældre 
numre kommer ind på 
Det Kongelige Bibli-
otek og bliver bevaret 
for fremtiden.

Pligtafleveringsloven 
betyder at vi kan søge i 
en masse gamle aviser, 
blade, småtryk, billeder 
og meget andet rigtig 
spændende materiale. 

Det kan være sjovt at dykke ned i fx 
gamle lokale aviser eller kort over ens 
område. Rigtig meget er digitaliseret. 
Tag et kig på: http://www.kb.dk/da/

Skjød Tidende findes jo som bekendt 
både trykt og digitalt, og selvom man 
kunne tænkte at det jo er at finde digi-
talt, så skal det trykte materiale, i følge 
loven, stadig bevares for eftertiden.

Solveig Johnsen, Tlf: 22799077
solveigsandal@gmail.com

http://www.pligtaflevering.dk/hvaderpligtaflevering/index.htm
http://www.pligtaflevering.dk/hvaderpligtaflevering/index.htm
http://www.kb.dk/da/ 
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Skjød Tidende går fra 4 til 3 numre
Redaktionen, og alle foreningerne i 
Skjød, har besluttet at Skjød Tidende 
bliver reduceret fra 4 til 3 numre i 2020.

Skjød Tidende vil fremover udkomme 
med dette interval:

• Nr. 1 udkommer og uddeles i slut-
ningen af Januar (Deadline i begyn-
delsen af januar)

• Nr. 2 udkommer og uddeles i slut-
ningen af maj (Deadline i begyn-
delsen af maj)

• Nr. 3 udkommer og uddeles i 
slutningen af september (Deadline i 
begyndelsen af september)

Præcis deadline vil stadig være at finde 
i det forrige blad - men herover ses det 
interval bladet vil udkomme i.

Grunden til vi skærer august numme-
ret væk er, at redaktion og layout har 
svært ved at få august nummeret klar til 
jer. Der er sommerferie og travlhed på 
respektive jobs, og det gør det svært at 
få bladet klar. Det tager vi nu konse-
kvensen af, og alle har været enige om 
at dette var løsningen.

Bladet vil stadig være det samme - og vi 
må se, om det måske bliver numre med 
flere sider. Vi tror det er en god løsning.

Redaktionen

Skjød Tidendes historie
Skjød Tidende startede som Skjød – 
Nyt i efteråret 1996. Ideen opstod på et 
Borgerforeningsmøde i vinteren mellem 
1995 og 1996, hvor bestyrelsen havde 
brainstorming. Det var bl.a. på samme 
møde, vi fandt ud af, at Skjød skulle 
have et logo. (...)

Hanne Wind-Larsen udgjorde redak-
tionen. Bladet blev godt modtaget, og 
foreningerne var enige om, at det skulle 
fortsætte. Christian Nørgaard og Hanne 
Wind-Larsen var ansvarlige for bladet, 
som siden skiftede navn til Skjød Tiden-
de (2. årgang 4. udgave oktober 1997).

Året efter slap pengene op. Bjarne An-
dersen var Skjøds første landsbyrepræ-
sentant og fællesmøderne blev en del af 

foreningskoordinationen. På sådan et 
fællesmøde blev foreningerne i Skjød 
enige om, at de skulle være med til at 
betale, og dermed opstod den ordning, 
som siden har fungeret.

Bjarne Andersen kom med i redaktio-
nen i midten af 1998. I vinteren mellem 
1998 og 1999 valgte Hanne Wind-Lar-
sen at træde ud af redaktionen, og hun 
blev erstattet af Mette Fiil. Siden da har 
det i en årrække været Bjarne Andersen 
og Mette Fiil, der producerede Skjød 
Tidende. Fra januar 2016 overtog Mette 
Sig Pedersen opgaven med layout og der 
blev nedsat en redaktion med repræsen-
tanter fra byens foreninger.

Læs mere på http://skjoedby.dk/skjod-tidende/
historie/
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DET NYTTER NOGET
-  at spørge pænt

Autoværnet ved gadekæret (Kirkeskovvej) var begyndt at se mildest sagt usselt ud.
En henvendelse til Favrskov Kommunes afdeling for Trafik og Veje, medfølgende et 
par billeder af det nedbrudte autoværn, gav meget hurtig reaktion.

Driftskoordinator Henning Kristensen sendte indenfor en uge et firma ud med spe-
ciale i netop autoværn. I løbet af en dag blev den gamle træbeklædning demonteret 
og en helt ny stolpe beklædning monteret.

Hold da op som det pynter og vidner om at det nytter noget at spørge pænt. 
 

SBIF - Erling
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Flugtskydning
Skjød Jagtforening afholdt Flugt-
skydning 14. september 2019. Niels 
Hellemann har været 
så venlig at stille areal 
til rådighed for årets 
flugtskydning.

Dagen startede med 
en kop kaffe og et 
rundstykke. Jagtens 
gud have igen tilsmilet 
os, da vejret viste sig 
fra den gode side. Der 
var stillet fire lerdue-
kastere op, så vi kunne 
skyde både bag- og 
sideduer.

Det gik gevaldigt, og 
der var omkring 20 skytter samt en 
del der var med på bænken med gode 
råd og en god historie. I år havde 

jagtforeningen stillet an med varm 
biksemad med spejlæg og rødbeder, 

og det viste sig at være 
en god ide, da der blev 
udsolgt.

Det er efterhånden ble-
vet en tradition at der 
skal være en konkur-
renceskydning.
Der blev skudt til bag-
duer, og efter en stribe 
skydninger, var det 
Steen Bram Pedersen 
der løb med sejren.

Det var en rigtig dejlig 
dag, hvor vi også fik 
smagt på Jyttes kringle.

Tak til Niels Hellemann for at vi igen 
måtte bruge arealer på Ahrensdal.

Jagtforeningen

Frijsenborgskoven, Mette Sig



14

Projekt 2020
– Udvikling af området på matrikel 33a

Bag den lidt hemmelighedsfulde overskrift 
gemmer sig Skjød Gadekær.
Vi synes, at det vil være en god ide, at give 
gadekæret en tiltrængt overhaling i 2020. 
Udvikle og forbedre promenaden til glæde 
for de mange brugere. Som det er i dag, er 
hele gadekæret et højt elsket omdrejnings-
punkt i ”downtown Skjød”. Vi vil gerne 
være med til at gøre det bedre.

Matrikel nr. 33a, Skjød By, Skjød har et 
areal på 3934 kvm. Selve vandfladen dæk-
ker den største del af matriklen. Resten 
er P-plads mod Nord, Kirkestien og den 
asfalterede P-plads ved Bygaden.
Ejeren står opført som: Matrikuler Af By-
ens Gade. Eller sagt på godt dansk: Byens 
fælles område. Egentlig er hele matriklen 
Byens Gade bestående af 4 separate ma-
trikler, men det er en helt anden historie.

Igennem tiden har der været talt og skre-
vet meget om Skjød Gadekær. Heldigvis 
har der også været meget fokus på den 
praktiske forskønnelse og vedligeholdelse. 
Seneste store indsats blev gjort i 2012, 
hvor gadekæret blev tømt, uddybet og 
oprenset for fisk (mest karusser). Før det 
blev der i år 2000 anlagt en træbeklædt 
promenade, på omkring 250 kvm. Det er 
denne snart 20 år gamle promenade, der 
står foran en gennemgribende udvikling.

Hvis man læser i Kommuneplan 2017-
29 for Favrskov Kommune, vil man på 
side 912 finde landsbyen Skjød, som har 
rammeområde nr. 12.LB.24. På tilsva-
rende måde som de andre 34 landsbyer 
i Favrskov kommune er der ikke nævnt 
nogen fokusområder eller udviklingsstra-
tegier for Skjød. Vi bliver altså selv nødt 
til at ”spytte i næverne” og tage hånd om 
forhold i vores landsby. Derfor har SBIF 
tilbudt Fællesrådet i Skjød at være tov-
holder på udviklingsprojektet omkring 
gadekæret. Vi forventer naturligvis at få 
enstemmig opbakning fra byens for-
eninger.

I skrivende stund arbejder vi med at få 
beskrevet og beregnet hvad der skal ske 
til næste år. Det er i alle tilfælde sikkert 
at hele den bærende konstruktion for 
promenaden skal udføres i en stærkere 
og mere bestandig stål-konstruktion. 
Dernæst skal den forsynes med en stabil 
og vedligeholdelsesfri komposit-belæg-
ning og afsluttes mod P-pladsen med en 
vandafvisende stænkplade i galvaniseret 
plade. Den nyskabende udvikling bliver 
at promenaden skal udføres i to niveauer. 
Det høje og brede niveau, på ca. 2,5m, 
bliver omtrent som det er nu, men der bli-
ver tilføjet et lavere niveau på ca. 1,3m ud 
mod vandfladen for at lette adgangen ved 
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fiskeri, sejlads og selvfølgelig hvis nogen 
skulle være uheldig at skvatte i. Ydermere 
bliver adgangen til promenaden fra begge 
ender, udført som skridsikre køreramper, 
der giver sikker adgang med kørestol for 
fysisk handicappede. Mod Kirkestien 
bliver det nu grønne område belagt med 
kørestolsvenlige fliser. Belysningen skal 
selvfølgelig også være i orden, og vil blive 
udført med lamper beregnet for offentlige 
arealer.

Nu ligger det jo slet ikke til os at kopiere 
noget (uhada nej), men vi har nu alligevel 
kastet et øje på hvad der sker i landsbyen 
Sall. Der arbejdes med et projekt ”Ny-
tænkning af Gadekær og stiforbindelse 
i Sall”, og det handler om at omdanne 
en tidligere branddam til et åndehul for 
byen med stiforbindelse rundt om og med 
bænke på udsigtspunkter. Et projekt til 
298.510,-, som er blevet finansieret gen-
nem forskellige fonde. Mon ikke vi i Skjød 
kan anvende vores ukuelige charme og få 

en tilsvarende god behandling hos diverse 
tilskudsgivere til vores projekt? Vi tænker 
her på Hedeselskabet, Lokale- og Anlægs-
fonden, Friluftsrådet, Matas Miljøfond, 
Nordea Fonden, Vanførefonden og alle de 
andre.

Det er endnu for tidligt at sige præcist 
hvad udviklingsprojektet for Skjød gade-
kær kan udføres for, men vi arbejder med 
et skitse-budget på omkring 575.000,-. 
Det store spørgsmål bliver nok ikke så 
meget, om vi kan finde økonomisk opbak-
ning til projektet, men i langt højere grad 
om mellemfinansiering. Det er nemlig 
sådan, at de fleste fonde kræver at alle 
omkostninger er afholdte (altså fysisk 
betalte), inden de udbetaler de bevilgede 
midler. Det er næsten en, uoverstigelig 
udfordring for en lille foreningskasse og 
gode ideer er derfor mere end velkomne.

Skjød Borger- og Idrætsforening - Erling
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Ny repræsentant til Landsbyrådet
I Favrskov Kommune har hver landsby 
sin egen landsbyrepræsentant. Lands-
byrepræsentanten repræsenterer Skjød 
i Landsbyrådet, som består af 43 med-
lemmer. 41 medlemmer er udpeget/
valgt af- og blandt de borgere, der bor i 
landsbyerne i Favrskov Kommune.

Landsbyrådet sætter initiativer i gang, 
der fremmer landsbyernes udvikling, 
rådgiver byrådet om landsby politiske 
spørgsmål m.m.

Favrskov Kommunes Landsbyråd har 
som formål at:

• udforme forslag til, implementere 
og opdatere en landsbypolitik for 
Favrskov Kommune 

• sikre kontakten til og fra landsby-
erne i Favrskov Kommune for at 
understøtte de lokale kræfter, der 
bidrager til trivsel og udvikling i 
landsbyerne 

• fungere som høringspartner/rådgi-
ver for byrådet i spørgsmål af særlig 
betydning for landsbyerne 

• være aktiv igangsætter af initiati-
ver, som kan fremme landsbyernes 
udvikling 

• forestå disponering og bevilling af 
tildelte midler til aktiviteter i lands-
byerne

Vedtægten for Skjøds fællesråd (som re-
præsenteres af hver forening med ét dog 
højst 2 medlemmer + landsbyrepræsen-
tanten) kan ses på: http://skjoedby.dk/

om-skjod/vedtaegter-for-faellesradet/ 

§1: Fællesrådet i Skjød har til formål, at:
• afholde offentligt valg af repræsen-

tant samt 2 suppleanter til Landsby-
rådet

• opstille Skjøds repræsentant samt 
suppleanter til Landsbyrådet

• indkalde til borgermøde
• koordinere og formidle samarbejdet 

i Skjød
• ansvarlig for forvaltningen og prio-

riteringen af Landsbyrådets midler
• fællesrådet kan nedsætte arbejds-

grupper der har almen interesse for 
Skjød

• udvælge ”Årets Skjødser”

§2: Valg af landsbyrepræsentant:
Der afholdes valg hvert 2. år til lands-
byråd inden 1. januar i valgåret (gerne i 
forbindelse med et andet arrangement i 
Skjød). Indkaldelsen sker i Skjød Tiden-
de. Den siddende landsbyrepræsentant 
sørger for proceduren iht. vedtægten for 
Landsbyrådet. Det forventes at de opstil-
lede har opbakning fra deres bagland og 
ikke giver udtryk for egne interesser.

Jeg har været landsbyrepræsentant i 
snart 20 år og mener at nu er tiden inde 
til fornyelse. 

Det har været en spændende opgave at 
varetage Skjøds interesser i Landsbyrå-
det. Ligeledes har det været spændende 
at være med til at forme landsbypolitik-
ken først i Hammel Kommune og senere 
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i Favrskov.

Skjød har fået en del ud af landsbyrå-
dets midler og vores aktive medvirken 
i landsbyrådet har da også være med-
virkende til at vi har været i front, når 
der skulle tænkes nyt eller prøves noget 
spændende.

Personligt har jeg fået mange gode, 
spændende erfaringer og oplevelser i 
min tid som aktiv i landsbyrådet. Erfa-
ringer og venskaber som fortsat vil være 
værdifulde for mig fremover.

Jeg vil ønske for Skjøds fremtid at min 
afløser vil gå ind i landsbyrådet af inte-
resse for landsbypolitik og være med til 
at fremme landsbyen, som et spænden-

de sted at bo i og sikre en differentieret 
og målrettet udvikling af landsbyen.

Valg til Landsbyrådet den 1. december 
2019 under fællesspisningen ca. kl. 
18.30

Der skal vælges én Landsbyrepræsen-
tant og to suppleanter. 

På valg er:
• Landsbyrepræsentant Hanne 

Wind-Larsen - modtager ikke gen-
valg

• 1. suppleant Solveig Sandal Johnsen 
- modtager ikke genvalg

• 2. suppleant Marguerite Ankjær 
Johnsen – genopstiller som supple-
ant på betingelser

Det er det rene pip
 For kort tid siden læste jeg på DR Ny-
heder at der er forsvundet en del fugle i 
naturen.

Torsten Balsby, seniorforsker ved Aar-
hus Universitet, skrev at der på 48 år - 
fra 1970 til 2018 - er forsvundet næsten 
tre milliarder fugle i USA og Canada.
Det svarer til 29 procent af den fuglebe-
stand, der var i 1970’erne.

Jeg har fundet dem;-)

De flyver rundt i min have og guffer 
mejsekugler med en glubende appetit.

Mvh  Erling
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Del elbil med dine naboer

Favrskov Kommune holder informati-
onsmøder om el-delebiler for fællesska-
ber 

13. november i Kultur- og Sundhedscen-
ter Inside, Dalvej 1, Hammel kl. 19-21 

19. november 2019 i Hadsten Kulturhus 
Sløjfen, Evald Tangs Alle 45, Hadsten kl. 
19-21 

Tilmeld dig til informationsmødet på 
KlimaEnergi@favrskov.dk senest to dage 
før mødet.

El-delebiler til fællesskaber
Som en del af et projekt kan eksempelvis 
din grundejerforening, boligforening el-
ler landsby søge Favrskov Kommune om 
tilskud til en ladestander og adgang til 
en el-delebil fra AURA med ubegrænset 
kørsel og opladning.

Det er fællesskabet, der selv dækker ud-
giften til elbilen – 6.000 kroner eksklu-

sive moms om måneden-uanset antallet 
af brugere. Favrskov Kommune betaler 
for etablering af ladestanderen – cirka 
50-70.000 kroner.

Favrskov Kommune samarbejder med 
AURA Delebil, der står for det praktiske, 
eksempelvis en mobilapp til booking af 
delebilen, forsikring (selvrisiko 3.000 
kr.), support døgnet rundt, vejhjælp, 
reparation mm..

For landsbyer: El-delebiler 
med chauffør ordning
Kan din landsby stille med fem frivillige 
chauffører, er der mulighed for at få eks-
tra tilskud til en el-delebil med chauffør 
ordning.

Chauffør ordningen betyder, at der i et 
landsbyfællesskab skal være mindst fem 
frivillige chauffører, som i dagtimerne 
står til rådighed for de landsbyboere, 
der er medlem af ordningen.
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Puljen kan søges af medlemmer af 
Landsbyrådet, og pengene er øremærket 
til de landsbyer, der stiller med mindst 
fem frivillige chauffører.

Foruden opsætning af ladestander, giver 
Favrskov Kommune et tilskud på 3.000 
kroner per måned det første år, svarende 
til halvdelen af prisen for et abonnement 
på en el-delebil.

El-delebilerne er en del af et projekt, der 
skal gøre trafikken i Favrskov grønnere. 
Som en del af samme projekt tilbyder 
vi fra 2020 også udlån af el-cykler og 
fra januar 2020 offentlige el-delebiler i 
Hadsten, Hinnerup og Hammel.

SBIF mener ikke, at der er tilstrækkelig 
mange interesserede, og har ikke tillid 
til, at sådan en el-delebilsordning kan 

fungere i en landsby som Skjød.
Til gengæld var der et enkelt forslag om 
i stedet at få etableret en dankort baseret 
lyn-ladestation i byen.

Hvis der er andre, der mener noget 
andet eller ønsker at gå sammen om 
chauffør-ordningen skal I møde op til 
Infomødet og give Hanne Wind-Lar-
sen besked så det kan bringes videre til 
Landsbyrådet.

Skjød forsamlingshus siden sidst
 
Den 22. juni holdt vi byfest. Det var en 
rigtig hyggelig dag, med et meget godt 
antal besøgende om dagen.

Vi var 40 med til fest om aftenen og 
havde en rigtig hyggelig aften, med god 
mad og god musik.

Den 20. oktober var der høstfest med 
44 til fællesspisning. Martin Jensen fra 
Lyngå holdt høsttalen. Der blev vist 
smalfilm med gamle maskiner og trak-
tor. En hyggelig aften for de fremmødte.

Skjød forsamlingshus

https://www.favrskov.dk/fra-2020-laan-en-el-cykel
https://www.favrskov.dk/fra-2020-laan-en-el-cykel
https://www.favrskov.dk/fra-2020-laan-en-el-cykel
https://www.favrskov.dk/fra-2020-laan-en-el-cykel
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Årets fiskekonkurrence blev afgjort den 
29. september. Årets dommer og arran-
gør var et kendt ansigt på denne post og 
Simon Johnsen lod med rutine fiskekon-
kurrencen gå i gang kl. 10.00

Fiskerne, store som små, var fordelt 
langs promenaden og de kastede ivrigt 
snørerne i vandet. Taktik, udstyr og 
madding var i alle varianter og de 
medbragte spande til dagens fangst viste 
klart at ambitionsniveauet blandt fisker-
ne var højt.

Fiskene derimod kunne enten stadigt 
huske sidste års postyr med brandbiler 
og pumper, eller de havde ganske enkelt 

spist sig mætte før konkurrencen gik i 
gang. I hvert fald udviste fiskene ikke 
udpræget trang til at blive fanget. Tål-
modighed var en dyd.

Vejrudsigten for dagen havde i flere 
dage lovet regn i anseelige mængder, 
men som konkurrencen skred frem viste 
solen sig næsten og mest vigtigt af alt, 
holdt den lovede nedbør sig på afstand. 
Det hæderlige efterårsvejr lokkede til-
skuere ud for at heppe på fisk og fiskere. 
I alt deltog ca. 30 tilskuere og fiskere i 
arrangementet.

Ved konkurrencens afslutning måtte 
det konstateres at tilslutningen på land 
havde været bedre end tilslutningen i 
vandet. Thor og Thyge Hvass blev kåret 
som vinder-team med den største fisk og 
konkurrencens dommer blev kåret som 
vinder med flest fangede fisk.

SBIF stod for salg af øl/vand og pølser til 
de sultne fiskere og tilskuere. Forenin-
gen vil desuden sende en tak til Simon 
Johnsen for at stille op som dommer og 
arrangør.

Mvh. SBIF/Jens Bay Madsen
Fotograf: Heidi Fogh
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Oldboys
Lige et tak for sidst.

Den sidste lørdag i september måned, 
var vi til årets fest med Skjød oldboys.
45 festklædte personer, var troppet op 
på Retroworld i Lerbjerg.

Selvfølgelig skulle en 25 års jubilar fejres 
i rette omgivelser. Vi gæster mødte 
selvfølgelig også i tøj der passede til 
lejligheden.

Keld og Gitte var naturligvis mødt op i 
sølvbryllupstøjet. Det er jo også dem der 
har trukket det tunge læs, i 25 år. Festen 
er helt sikkert en vi kan snakke om de 
næste 25 år.

Tusind tak for en fantastisk fest med 
mange gode oplevelser.

Fra en oldboys kone
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Landsbydagen d. 5.10
Landsbydagen plejer at afholdes i 
april, hvor byen ”shines op” til kon-
firmation sidste søndag i april og til 
sommeren i det hele taget. Som no-
get nyt har vi valgt, at der fremover 
skal være to landsbydage årligt, hvor 
vi afholder den anden i oktober, hvor 
der igen bliver ryddet op og gjort 
klar til vinteren. 

Den første efterårs-landsbydag blev 
afholdt lørdag d. 5.10. Det var ikke 
det helt store fremmøde på selve da-
gen, men allerede fredag eftermiddag 
var der nogle der hjalp med at klippe 
og beskære ved gadekæret, og dem 
der mødte op om lørdagen fortsatte 
det påbegyndte arbejde. Dejligt at 
gadekæret nu kan nydes hele vejen 
rundt. 

Derudover blev bord- og bænkesæt 
taget ind for vinteren, der blev renset 
og brændt ukrudt ved klubhuset og 
klubhusets vinduer blev pudset.
Det var en rigtigt hyggelig formid-
dag, med det flotteste efterårsvejr 
og sædvanen tro, startede vi dagen 
med rundstykker og afsluttede med 
pølser, vand og øl.

SBIF 
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Adventshygge i Skjød
 

SØNDAG DEN 1. DECEMBER.

Kl. 14.00:    Adventsstuen i Skjød Forsamlingshus åbner med tombola og fiskedam.
Kl. 14.30:    Gratis kaffebord med kaffe, the og saftevand til alle med anparter i 
       forsamlingshuset.
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 med høns i asparges.

Pris 60 kr. for voksne, børn under konfirmationsalderen spiser gratis.
 
Tilmelding til spisning på 86960074@mail.dk eller på telefon 24400988 eller post-
kassen ved forsamlingshuset

Bestyrelsen i Forsamlingshuset ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Gaver til adventshygge
 
Til vores tombola og fiskedam i forbin-
delse med adventshyggen søndag den 1. 
december skal vi bruge mange gevinster.
Er der nogen der har lyst til at bidrage, 
kan gevinsterne afleveres hos:

 Gitte Jakobsen.
 Skræddergyden 33
                                                    
Eller ring på 24400988 efter kl 17.30
Mail 86960074@mail.dk så kan vi hente 
dem.
 

På forhånd tak!
Bestyrelsen Skjød Forsamlingshus

 
P.S:  kage til vores kaffebord kan vi også 
bruge.

Betaling af anparter
Nu er det igen tid til at betale de anpar-
ter du har i Skjød forsamlingshus.

Man kan indbetale på 
konto 6110-4860001755 eller 

Mobilepay 80946 
med angivelse af adresse.

Der kan også betales til adventshyggen i 
forsamlingshuset.

Er man i tvivl om hvor mange anparter 
man har, kan man kontakte Gitte på 

 
telefon 24400988 efter kl 17.00

Mail: 86960074@mail.dk

Skjød forsamlingshus
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SBIF kontingent for 2019
 
Vi kan da slet ikke få armene ned.

I forbindelse med omdelingen af Skjød Tidende i august benyttede vi lejligheden til 
at opfordre til betaling af kontingent til Skjød Borger- og Idrætsforening. Hvis ikke 
vi traf folk hjemme, så lagde vi lige en seddel i postkassen.

Vi har heldigvis fået så megen positiv feed-back for årets aktiviteter og det har også 
vist sig ved et stærkt forøget antal medlemmer i foreningen.

Vi sender i den forbindelse 7 hjertelige takker:

   En tak fra Heidi  (Fogh)
   En tak fra Karina  (Damgaard)
   En tak fra Maria  (Kiil)
   En tak fra Jens  (Bay Madsen)
   En tak fra Alex  (Pedersen)
   En tak fra Carsten  (Kunckel)
   En tak fra Erling  (Stoltze)
 
Skulle du være en af de få, der ikke lige er kommet til at gennemføre betaling, kan 
det sagtens nås endnu.

Det er stadig kun 200,- pr. husstand eller 100,- for enkeltpersoner.
Overførsel via MobilePay  -  nummer 38716, husk afsender i adressefeltet
Bankoverførsel til konto - 6110  4864444657, husk afsenderoplysninger
 

Venlig hilsen
Skjød Borger- og Idrætsforening
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FASTELAVN 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til fastelavn 2020.

Fredag den 7. feb. kl. 17.00 mødes vi i klubhuset til opstart.

Søndag den 23. feb. er fastelavnssøndag,
 hvor soldaterne vil komme rundt på land og i by.

Fredag den 28. feb. er der fest i forsamlingshuset.

Mere info vil komme i næste nummer af Skjød Tidende og på facebook.

Hilsen
Dronning Nanna Hulgaard
Prins Mikkel Fisker Nielsen

Borgertip
Synes du, der er noget i Skjød som 
trænger til en kærlig hånd, såsom et hul i 
vejen eller et fortov der skal lappes, som 
Favrskov Kommune bør vedligeholde? 

Så kan man nu bruge Borgertip appen 
(som hentes i Google Play eller App Sto-
re). Har kan man registrere sig og nemt 
melde noget der skal kigges på. Herefter 
modtager kommunen anmeldelsen og vil 
tage hånd om det. 

Se mere her: https://www.favrskov.dk/
borger/trafik-og-veje/borger-tip
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Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Dato Arrangement Sted

November

13. Informationsmøde om El-delebil, 19.00-21.00 Inside, Hammel

20. Dome-møde Forsamlingshuset

December

1. Adventshygge, 14.00 Forsamlingshuset

1. Lucia, 17.15 Skjød Kirke

1. Fællesspisning, 18.00
Valg til Landsbyråd, 18.30

Forsamlingshuset

8. SBIF Juletræssalg, 13.00-16.00 Gadekæret
24. Julegudstjeneste, 14.45 Skjød Kirke
25. Højmesse, 11.00 Skjød Kirke

Januar

8. Just Dance starter op igen, 17.30 Klubhuset


