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Godt nytår til alle i Skjød
Redaktionen håber I alle kom godt ind i det.
2020 bliver året hvor Skjød Tidende går fra 4 årlige numre
til 3. Bladet vil udkomme sidst i januar, maj og september
med deadline først på måneden.
Næste nummer af bladet kommer derfor først i postkasserne igen i slutningen af maj. Hvis man påtænker at
annoncere et arrangement i bladet, kan det være man skal
være lidt før ude, hvis det skal nå at komme med. I dette
nummer kan du bl.a. læse om det traditionsrige adventsarrangement i Forsamlingshuset, om promenadeprojektet
ved gadekæret og om Skjød Kirkes kalkmalerier.
God fornøjelse!
Også en særlig tak til de der har doneret Skjød Tidende til
Solveig Johnsen, der sørger for de kommer til pligtaflevering på Det Kgl. Bibliotek. Dejligt I ville bidrage :-)
Solveig Johnsen,
Redaktionen

Forsamlingshuset skal finde
nye medlemmer til bestyrelsen
Forsamlingshuset ved allerede nu, at 2
bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen henvender sig derfor til
interessenterne for at få dig til at overveje om det ikke er noget for dig.

kan det blive nødvendigt at drøfte, hvad
vi vil med vores forsamlingshus og det
vil være rigtig spændende, hvis vi også
får nogle tilkendegivelser fra flere end
inderkredsen.

Er du ny i Skjød og gerne vil lære os
hurtigt at kende, er genvejen at gå ind i
en bestyrelse.

Har forsamlingshuset udspillet sin rolle?
Er der noget andet, der skal ske, for at
give liv til fællesskabet? Og hvad er det?
Afspejler forsamlingshuset de behov, der
måtte være i Skjød?
Hvilke aktiviteter skal der være i forsamlingshuset?
Hvem skal det være for?

Bestyrelsen må desværre konstatere,
at der er mangel på frivillige, som vil
løfte opgaven sammen med os. Forsamlingshuset har fortsat en fremtid som
rammen for byens sociale liv og fællesskab. Driften af huset kan kun fortsætte,
hvis der er en bestyrelse som løfter og
varetager opgaven med vedligeholdelsen
og udviklingen af fremtidens forsamlingshus.
Vil du lege med i bestyrelsen så kontakt
bestyrelsen og gerne inden generalforsamlingen den 4. marts.
På generalforsamlingen den 4. marts

Til jer der ikke bruger forsamlingshuset. I har sikkert jeres helt egne bud på,
hvad der skal til, for at forsamlingshuset
bliver relevant! Har du et bud på andre
konkrete initiativer, der kan understøtte
fællesskabet?
Du er også velkommen til at sende dine
overvejelser til os, men vi ser allerhelst,
at du møder op og er med i drøftelserne
om vores brug af forsamlingshuset.
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Vera’s Julehygge
Vera stod omhyggeligt pyntet og klar
den 2. søndag i advent. Med udsigt over
gadekæret og det tændte juletræ var
stemningen sat til en hyggelig eftermiddag. Træerne var sat op til skue og
gløgg, og æbleskiver stod klar til at tage
imod. Håbet var at sprede lidt julestemning, mens skjødserne købte deres
juletræer.

Vera’s varme var værdsat på denne vindblæste dag, og der var rift om pladserne
ved æbleskivefadet. Mens Alex sørgede
for at holde gløggen varm, tog Karina
sig af musikken.

Blandt juletræerne huserede hvad nogle
troede var en selvlysende julenisse, men
som viste sig at være Erling i ny camouflage. Den glade julenisse tog pænt imod
de glade købere.

Vi siger tak til at alle der kiggede forbi,
både for æbleskiver og gløgg og til dem
der kom for at købe et træ. Vi ser frem
til at gentage salget igen i december.
SBIF/Jens
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Fastelavnssoldater - 2020
Så er det igen tid for piger og drenge
fra 0.-7 klasse at gå soldat.

Fredag d. 07-02-2020
Introduktionsmøde for soldaterne

Fastelavnssøndag d.23-02-2020
-vi går fastelavnssoldat

Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15
hos Dronning Nanna, Bodtoftevej 20.
Om formiddagen køres børnene rundt
til de huse/gårde, som ligger uden for
byskiltet. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød by.
Børnene spiser middagsmad i klubhuset. Arrangementet forventes at slutte
kl. ca. 17.00, hvor børnene igen samles i
klubhuset. HUSK at tage varmt tøj på, I
skal være ude hele dagen.
Der er mulighed at betale med MobilePay. Mærk FS til telefonnr. 60146967

Fastelavnssoldaterne mødes første gang
kl. 17:00 til ca. 18:30 til boller i Skjød
klubhus, Bygaden 32 (tilmelding er ikke
nødvendig – børnene skal bare møde
op). Denne dag fordeles børnene på
to hold. Vi sikrer, at der både er små
og større børn på begge hold og alle
kommer på hold med nogle, de kender
og er trygge ved. Vi øver soldatersangen.
Børnene har tid til at snakke og hygge
sig sammen. Vi vil gerne have, at forældrene bliver det første kvarters tid, så
både børn og forældre får information
om, hvad det hele går ud på, og hvad der
skal ske. Vi har blandt andet brug for
hjælp til kørsel om formiddagen på selve
fastelavnsdagen.

Fredag d. 28-02-2020
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus

Hvis du ikke har mulighed for at møde
denne fredag, men gerne vil være med,
så giv gerne besked til fastelavnsteamet.

Dorthe 22830218 (Dronning Nanna)
Renate 20628363 (Prins Mikkel)
Anders 40815549 (Arveprins Esper)

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus
bliver fredag 28-2-2020 kl. 18.30. Fastelavnsfesten er for alle Skjødsere. Kom
udklædt. Fastelavnssoldaterne møder i
uniform. Fastelavnsfesten 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 også købes.
Mvh Fastelavnsteamet
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Projekt 2020

– nyt byrum ved gadekæret i Skjød
Skal vi have et logo for det nye byrum –
altså ligesom vi nu har fået for fiskekonkurrencen?
Skal vi måske have en slagsang til at
besynge ”downtown Skjød”?
Vi skal da helt sikkert have opmærksomhed og lokal opbakning. Det er i alle
tilfælde hvad en af de tilskudsgivende
fonde, Realdania, har sat som betingelse
for, at de vil behandle vores ansøgning
om økonomisk støtte.
De vil gerne have at vi skal fiske for
nogle ”likes” – og der skal gerne være
mere end 200 stk. af slagsen, og man
kan kun ”like” en gang fra samme apparat (PC, tablet, smartphone eller lign.).
Lige mens jeg skriver denne artikel
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(7.1.2020), har vi allerede fået 91 af de
200 ”likes”, så der er i alt fald mange der
er positivt opmærksomme på udviklingen ved gadekæret.
Hvis du også gerne vil ”like” så gør
sådan her: Gå ind på Realdanias side,
www.undervaerker.dk og ind under
”Projekter”. Derefter skal du klikke ind
på ”Ansøger på vej” og så selvfølgelig på
”Byrum ved gadekæret i Skjød”.
Vores naturperle, lige i smørhullet af
byen, ligger på et fælles areal, der er
3.934 kvadratmeter stort. Selve vandfladen er anslået til 2.500 kvm, med en
gennemsnitsdybde på godt en meter.
Det er naturligvis rigtigt interessant,
hvis vi kan gøre det endnu mere spændende og sikkert at bruge området til

hverdag og til fest. Det er lige nøjagtig
hvad vores udviklingsprojekt har som
mål.
Hvis du gerne vil læse mere om projektets beskrivelse, kan det findes på byens
hjemmeside – www.skjoedby.dk, under
”Byrum ved promenaden”.
Det er vel egentligt kun fantasien, der
sætter grænser for anvendelsen af det
nye byrum. Ved ansøgning hos Lokaleog Anlægsfonden er de kommet tilbage med følgende bemærkning: (citat)
Kulturaktivitetspladserne skal indeholde installationer, der gør det muligt
at understøtte mindst fire af følgende
aktiviteter:
• Musik, dans, teater, gøgl, udstillinger,
film, deklamation og debat, ”speakers
corner”
• Leg, spil, virtuel interaktion
• Kunstnerisk produktion og midlertidige værksteder
• Events, festivaler, udendørs kulturhus
• Fremstilling og indtagelse af mad og
drikke
Byrummet tænkes opbygget hvor den
nu 20 år gamle og livstrætte træpromenade er i dag. Der kommer til at
blive lagt meget vægt på stabilitet og
holdbarhed, hvilket betyder, at den nye
promenade kommer til at hvile på beton
punktfundamenter og en galvaniseret
stålkonstruktion. Beklædningsbrædder og strøer på både den høje del ved
p-pladsen og den lave del ved vandfladen bliver udført i FSC certificerede
kompositbrædder. Disse er fremstillet af

60% genbrugstræ eller bambusfibre og
30% genbrugsplast.
Selv om prisen ved at anlægge den nye
promenade er højere ved at anvende komposit træ, mener vi, at det på
længere sigt giver en økonomisk fordel.
Den tekniske levetid forventes at være
væsentlig højere for komposit-materialer end for traditionelt træ. Desuden
vil omkostninger til årlig reparation og
vedligeholdelse være begrænsede og
danner dermed grundlaget for at opnå
økonomisk bæredygtighed.
Ansøgninger om økonomisk støtte er
på vej ud, og vi håber at kunne komme i
gang med byggeriet efter sommerferien
og så foretage en indvielse i starten af
november. De allerede afsendte ansøgninger omfatter: Favrskov Kommune/
Landsbyrådet, Hedeselskabet, Realdania-Underværker, Nordeafonden,
Sparekassen Kronjyllands gavefond og
Lokale- og Anlægsfonden (LOA).
Vi krydser fingre for, at byen får et
nyt og spændende sted for aktivitet og
ophold
Skjød Borger- og Idrætsforening
Erling
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Generalforsamling
i Skjød Borger-og Idrætsforening 2020
Torsdag den 2. april kl. 19 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze
3) Regnskab ved kasserer Carsten Kunckel
4) Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Heidi Fogh, Maria Kiil og Jens Bay Madsen
Fortsatte medlemmer er Alex Pedersen, Karina Damgaard, Carsten
Kunckel og Erling Stoltze.
6) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
På valg er Troels Thomsen og 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
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Landsbydag
den 18. april 2020

Lørdag d. 18. april er det igen tid til
en landsbydag, hvor vi skal gøre vores
dejlige landsby forårsklar og smuk til
bl.a. konfirmationen om søndagen i den
efterfølgende uge.
Vi skal bl.a. have sat bord- og bænkesæt
ud, luge ukrudt og ofre en del opmærksomhed på petanque-banen og hegnet
ved den. Vi vil i øvrigt opfordre jer til at

Domen!

Den 20. november holdt vi et møde for
”dome-interesserede” i Skjød Forsamlingshus.
Formålet med mødet var at få nogle
forslag fra skjødserne til domens fremtidige funktion og placering. Blandt flere
forslag blev der efterhånden enighed
om, at domens skulpturelle værdi burde
udnyttes.
Da der kun er begrænsede midler til rådighed (omkring 2000 kr. er indsamlet),
blev det foreslået at forsøge en placering
over den nuværende platform på gadekærets nordside, hvor det halvrunde
bord-bænke-sæt er anbragt i sommerperioden.
I den forbindelse skal domen behandles
med træolie og fæstnes til platformen.

komme med ideer til, hvad I synes trænger til en overhaling. Kontakt en i SBIF’s
bestyrelse vedrørende jeres ideer.
Vi håber på at se mange på dagen og
starter som vi plejer med rundstykker
i klubhuset kl. 9.00 og afslutter det hele
med pølser, øl og vand ca. kl.12/12.30.
Skjød Borger- og Idrætsforening

Desuden skal domen åbnes i den ene
side, så man kan bevæge sig ind og sætte
sig og nyde udsigten – også selvom det
regner, da ideen er at foretage en overdækning af de to øverste niveauer med
gennemsigtige plader.
Desuden blev det foreslået, at forsyne
domen med lys, som fremhæver domens karakteristiske form, når det er
mørkt. Der kunne eventuelt suppleres
med nogle slyng-/klatreplanter op ad
domen.
En arbejdsgruppe bestående af Anne
Mette Poulsen og Calle Lund vil i samarbejde med borgerforeningen forsøge
at realisere ideen.
Calle
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Ny landsbyrepræsentant
Jens Bay Madsen er Skjøds nye landsbyrepræsentant. Jens bor på Glæsborgvej
og er bestyrelsesmedlem i Skjød Borger
og Idrætsforening, så han har føling
med, hvad der sker i byen. Tag godt
imod Jens, som vores repræsentant i
Landsbyrådet og støt ham i at repræsentere Skjød. Jens vil typisk være vores
indgang til det kommunale.
I skrivende stund er der kun én suppleant til Landsbyrådet. Solveig har valgt
at stoppe, mens Marguerite fortsat
vil hjælpe Jens internt i Skjød. Vi har
i mange år haft 2 suppleanter og de er
sammen med landsbyrepræsentanten et
lille team, der er med til at forberede og
indhente oplysninger til brug for landsbyråds-møder m.m..

Jeg håber, vi finder en, der har lyst til
at deltage i den lille gruppe. Det bliver
så op til de tre medlemmer at fordele
opgaverne mellem sig.
Hanne Wind-Larsen

Sølvsten Vandværk
afholder ordinær generalforsamling
torsdag d. 5. marts kl. 19.30

i Skjød forsamlingshus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Vi byder på et let traktement.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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Skjød Forsamlingshus
indkalder herved til ordinær generalforsamling 2020
i Skjød Forsamlingshus, onsdag d. 4. marts kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden Gitte Jakobsen
3. Regnskab ved kassereren Gitte Nielsen
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Gitte Jakobsen
Jakob Mølgaard
Gitte Nielsen
Anny Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Birgit Sehested
Hanne Wind-Larsen
Carl Christian Lund
6. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter er:
Christian Nørgaard
Keld Jakobsen
7. Valg af revisorer. Nuværende revisorer er:
Bjarne Andersen
Anne Østergaard Kristensen
8. Eventuelt
Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage til alle fremmødte.
Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus
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Fødselsdag i shelteret
I maj måned havde vi booket shelteret,
så vi kunne fejre Mikkels fødselsdag.
Det kan være svært at få plads til en hel
5. klasse hjemme, så shelteret er en god
mulighed. Der er god plads, muligheder
for leg og boldspil, lån af toilet i klubhuset, brænde til bålet, borde/bænke til
mange, bålsted og mulighed for overnatning.

dere med tap med. Så der var næsten
indlagt vand.

Mikkels klasse tog bussen til Skjød og
kom selv op på stadion. De fik lidt frugt
og saft, så sulten ikke blev for stor.
Nanna havde lavet en skattejagt på
appen “Woop”. Så frem med mobilen,
indtast koordinater, lav opgaver, inddel i
hold og så afsted. Det var en stor succes.
Kampråb, gummistøvlekast, samarbejde,
og holdfotos.

Vi måtte love Mikkels klasse, at de kunne prøve at overnatte i shelteret. Så der
er booket i juni.

Da de var tilbage ristede de skumfiduser
ved bålet.
De fik selv organiseret lidt fodbold og
lidt vandsprøjt. Vi havde 2 plastbehol-
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Inden de skulle hjem, ristede vil pølser
på bålet.
Der er 6 stjerner herfra til vores skønne
perle på stadion. Vi vil i hvert tilfælde
gerne bruge den noget mere.

Og jeg skal have mine “Radiser” fra min
børnehave med på heldagstur.
Og måske vi (alle os fra Skjød) kan mødes noget mere….. uforpligtende til bål
og hygge i shelteret. Tager man derop,
kan man jo fx lige skrive det på Skjøds
Facebookside. Så kommer der måske
andre også…..
Allan og Renate

Booking af Shelter
- brugerne har taget godt imod det

Siden vi officielt "klippede snoren" til
vores nye shelter den 3. maj 2019, er der
mange der har brugt stedet.
Egentlig er det slet ikke nødvendigt
formelt at booke stedet, men det er en
god ide, hvis man vil have det lidt for sig
selv.
Indtil nu har der været afholdt 18 bookede arrangementer, heraf 5 med overnatning og det synes vi er rigtig dejligt.
Desuden har brugerne været gode til at
rydde op efter sig.
Når man skal bruge shelteret, er det
åbent for alle og der er ingen behov for
at fortælle det til nogen. Bare mød op
med picnic kurven, kaffekanden, pølser
til grillen, en spand med øl eller måske
med en guitar.
Til sæson 2020 er der allerede 3 brugere
der har valgt at reservere en dato og vi

modtager altid gerne flere reservationer
fra medlemmer af SBIF.
Du gør bare sådan her: Giv os et praj
hos SBIF (ring eller skriv til formanden)
og vi sørger for at skrive jer på en booking liste. Denne liste er offentliggjort
på www.skjoedby.dk under fanen "Er
shelteret ledig ?"
Rent praktisk vil vi sørge for, at der
er mulighed for at anvende et toilet i
"udebane" omklædningsrummet ved
klubhuset.
Affaldsstativ findes på stedet til egen
pose, men der er desværre ingen tømning, så affald skal tages med hjem eller
afleveres i container ved klubhuset.
Der findes brænde i skuret og det er
en god ide at tænde op i god tid for at
gennemvarme den store grill.
De bedste hilsner - SBIF, Erling
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Kom til
Generalforsamling
med gratis mad
Skjød Vandværk indkalder hermed til
generalforsamling
fredag d. 20. marts kl. 18.00
med spisning i Skjød Forsamlingshus
Menuen er:
			
			
			
			

Mexicansk suppe
Nakkesteg med tilbehør
Fløderand med frugt
Kaffe med lagkage

Dertil serveres vand ad libitum, og der vil også være vin, øl
eller sodavand til maden.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00.
Tilmelding til spisning senest d. 17. marts:
Læg kupon i forsamlingshusets postkasse, tlf.: 86 96 02 86,
eller på mail til: ban@fibermail.dk
Skjød Vandværk
Skjød Vandværks Generalforsamling. Tilmelding til Spisning:
Navn:
Tlf.:
Antal:
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Sommerfest

lørdag den 20. juni

Sommerfesten holdes lørdag den 20. juni ved gadekæret. Sidste år fik vi nye erfaringer med at dele festen mellem et sportsarrangement på stadion, aktiviteter
i og ved gadekæret og fest i forsamlingshuset. Nytænkning! - og da festudvalget
fik positive tilkendegivelser på, at det virkede, kan det sportslige og hyggen evt.
gentænkes i en ny sommerfest 2020.
Jagtforeningens frokost kan måske flyttes til sidst på eftermiddagen, hvilket kan
give nye muligheder for festen om aftenen.
Inden april skal der nedsættes et festudvalg og gerne af nye frivillige, som ikke
nødvendigvis er tilknyttet en af byens bestyrelser. Er det ikke noget for dig at
være med til at skabe årets sommerfest i et nyt koncept? Foreningerne hører
gerne fra dig og opfordrer de unge til at byde ind, hvis I vil være med til at lave
noget for ungdommen.
Sommerfesten skal helst tilgodese alle aldre.
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Tilflytterne og Skjød Kirke
Den 8. januar 2005 blev Skjød ramt af
orkanen Bertha. Den voldsomste storm
i Danmark siden 1999. Det var den dag
vi havde lejet flyttevogn, samlet familien
og endelig skulle flytte fra lejligheden i
Brabrand til vores hus i Skjød.
Da vi havde fået alt flyttegodset ind i huset og sat os til frokostbordet, forsvandt
strømmen. Resten af dagen og natten
var der hverken strøm eller varme i huset. Som om det ikke var nok, så havde
vi jo også fjernet ALLE gulvtæpper. Der
var hundekoldt. Det eneste varme var de
blafrende stearinlys bag de meget utætte
vinduer.
Allerede første gang vi var ude at se huset, blev vi betaget af udsigten over byen
og op mod kirken. Særligt når de mørke
vintermåneder dominerer, så nyder vi
lyset på kirken og nede ved gadekæret. For lidt ”søkig” har vi ind imellem
husene...

Skjød kirke er bygget i 1100-tallet af
tilhuggede granitkvadre. Dengang havde
kirken intet tårn, klokken har sandsynligvis hængt i et træbygget klokketårn,
tæt ved kirken.
I dag kan man i nordsiden se den nu
tilmurede nordindgang, hvor den i sydsiden desværre ikke ses.
I 14-1500-tallet blev der bygget et tårn
på kirkens tag i den vestlige ende, samt
et våbenhus i bindingsværk på sydsiden. Ved en restaurering i 1870’erne
blev begge fjernet og der blev i stedet
bygget et nyt tårn, der oprindeligt var
med kamtakkede gavle omkring et spir.
På kirkeskibets tag blev der også lavet
kamtakkede gavle.
Igen i 1943 blev kirken restaureret,
samtidig med at der blev indsat et nyt
orgel. Uden for fik tårnet sit nuværende
udseende og inden for dukkede noget
spændende op, under det tykke pudslag....
I Silkeborg Avis den 3. april 1943 lyder
overskriften: ”Fund af kalkmalerier i
Skjød Kirke. Skjult bag et to tommer
tykt pudslag af ler og sand”.
Da Skjød Kirke skulle have nyt orgel
i 1943, skulle vestmuren i kirkeskibet
rettes til i forbindelse med opsætning
af trappen. Under fjernelse af det gamle
kalkpuds blev der fundet rester af gamle
kalkmalerier med skønne røde og gule
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farver på den gamle munkestensmur.
Dengang blev der frilagt cirka 2 kvadratmeter på den nordlige halvdel af
vestvæggen, cirka 2 meter fra gulvhøjde.
Nationalmuseets medarbejder, Egmont
Lind, fortæller i forbindelse med tilsyn
i maj 1943 at fundet er meget medtaget, men ser ud til at skulle forestille en
Marcusløve. Dyret står under en arkade
og han regner med at de øvrige evangelist-symboler har stået i forlængelse af
løven, på samme væg.

En af kalkmalerierne ses som en lille
gren på nedenstående billeder. På det
ene billede har jeg forsøgt at tegne det
op.

Vestvæggen er opført i røde munkesten.
Ud fra billedets karakter mener Egmont
Lind at væggen er opført og bemalet
i første halvdel af 1300-tallet – tidlig
gotisk stil.

Egmont Lind mente dengang at de øvrige vægge sandsynligvis var udsmykket
under det tykke pudslag, da vestvæggen
altid var den sidste der blev lavet kalkmalerier på.

Han fortæller også, at bevaringstilstanden desværre var meget dårlig, hvilket
afholdt ham fra at fjerne det 10cm tykke
pudslag fra hele væggen. ”Det afdækkede parti er kun tjenlig til overhvidtning”.
Nationalmuseet har været så venlige at
sende mig nogle billeder fra dengang.
Desværre er de kun i sort/hvid, så man
kan ikke se, hvad det egentlig forestiller. Der er dog nogle farveforskelle og
nogle linjer, der kan tolkes som rester af
kalkmalerier.

Gad vide hvad der gemmer sig af spændende historier under pudslaget? Det
får vi nok aldrig at vide, da tilstanden
allerede i 1943 var dårlig.
Vi bringer en efterlysning
Frits Uldall levede fra 1839 til 1921.
Han var arkitekt og meget historieinteresseret og fungerede som synsmand
for kirker og præstegårde i flere jyske
provstier i slutningen af 1800-tallet.
Den 18. april 1892 skrev han et brev til
det Kongelige Oldnordiske Museum
(det gamle Nationalmuseum). Heri
gjorde han opmærksom på, at der ved et
tidligere besøg, i 1869, var et gammelt,
stort malmbækken, som hørte til døbefonten. På denne gamle døbefont var
der en indskrift der lød: ”Anno Domini
MCDLXXVII hoc opus fecit fieri
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Dominus Joacobus”. Frit oversat med
hjælp fra Dr. Google, da jeg ikke kan
latin –
”I 1481 gjort mulig af Jacobus”.

Jeg slog en smut om Lyngå Kirke og
her bruges stadig den gamle døbefont...
malmbækkenet fra 1481. Gad vide hvor
mange der er døbt her gennem tiden?

Denne Hr. Jacob Hvid var sognepræst i
Lyngå i 1481.

På kanten af døbefonten står der en
længere indskrift, der handler om at den
er blevet gjort mulig i 1481 af jocobi
Nicolai Hvid (den samme som i Skjød),
for guds trofaste sjæle.

Tilbage til døbefonten... I tiden mellem
1869 og 1892, var der sket en gennemgribende ombygning af Skjød kirke, der
hørte under Grevskabet Frijsenborg.
Frits Uldall forhørte sig hos kirkeværgen
og ringeren, der ikke vidste hvor det
gamle malmbækken var blevet af, men
undrede sig dog over at den var fjernet
fra kirken.
I slutningen af sit brev skriver Frits
Uldall, at et lignende malmdøbebækken fra 1481 endnu var bevaret på sin
plads i fonten i Lyngå Kirke. Men at den
slags malmbækkener er meget sjældne i
jylland.
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Tilbage til efterlysningen....
Skulle nogen kende noget til Skjød
Kirkes gamle døbefonts forsvinden i
slutningen af 1800-tallet, så hører redaktionen for Skjød Tidende gerne om det.
Skjød by, omegn og Skjød Kirke er fyldt
med sjove og spændende historier. De
skal bare graves frem og værdsættes.
Rigtig glædeligt nytår. Ønsker jer alle et
skønt år 2020.
Anne Mette Poulsen

Tak fra forsamlingshuset

Godt nytår til alle!
Første søndag i advent var der, som traditionen byder, hygge i forsamlingshuset.
Hele eftermiddagen med lækkert kagebord.
Dans om juletræet, fiskedam og tombola.
Juletræstænding og adventssange i kirken og til sidst fællesspisning.
Vi vil gerne takke de mange, som har bidraget med gaver, juletræ og kager samt alle,
der kiggede ind i løbet af dagen.
En stor tak skal lyde til Jytte for alle de år hun har kogt suppe og lavet tarteletfyld.
På bestyrelsens vegne
Gitte Jakobsen.
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Dato

Arrangement

Sted

7.

Fastelavnssoldater - mødes, 17.00-18.30

Klubhuset

7.

Generalforsamling, Jagtforeningen

23.

Fastelavnssoldater kommer rundt

Hele byen

28.

Fastelavnsfest, 18.30

Forsamlingshuset

Generalforsamling, Forsamlingshuset,
kl. 19.30
Generalforsamling, Sølvsten Vandværk,
kl. 19.30

Forsamlingshuset

Generalforsamling, Skjød Vandværk, kl. 18.00

Forsamlingshuset

2.

Generalforsamling, SBIF, kl. 19.00

Klubhuset

18.

Landsbydag, kl. 9.00

Klubhuset

Sommerfest

Ved gadekæret og i
Forsamlingshuset

Februar

Marts
4.
5.
20.

Forsamlingshuset

April

Juni
20.

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf
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